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Norge blitt en storprodusent av olje, gass og vannkraft i løpet av de årene forfat-
terne av denne rapporten har levd. Til sammen har vi arbeidet med miljøvern i
omlag 50 år, med hovedfokus på energi og miljø. Selv om vassdrag har blitt lagt i
rør og mange oljefelt har blitt bygd ut tror vi, på terskelen av det neste årtusen, at
de fleste er enige i at vi i framtiden ikke kan basere oss på å skade miljøet for å få
tak i og bruke energi. 

Denne rapporten skisserer hvordan Norge kan omstille seg til å bli en sentral
energileverandør som bidrar til å løse miljøproblemer, istedenfor å skape dem. Det
er også en veileder til hva vi mener er viktig å forstå om energi og miljøutfor-
dringen. Det er lett å gå seg bort i informasjonsjungelen - så vi har valgt å fokuse-
re stramt på det vesentlige. Vi har ikke bare vurdert gårsdagens løsninger, men
også sett på hva som vil komme. Derfor har vi beskrevet mer utførlig løsninger
folk flest ikke vet så mye om. Og vi foreslår gjennomførbare og helhetlige løs-
ninger. Målgruppen er den generelt interesserte, de som jobber med slike pro-
blemstillinger til daglig, politikere og andre beslutningstakere og folk engasjert i
forskning og utvikling. 

Rapporten står i sterk kontrast til det regjeringsoppnevnte energiutvalget som i
fjor ikke lyktes i å skissere hvordan Norge kan øke energiproduksjonen, senke ener-
giforbruket og redusere utslippene av klimagasser slik at vi kan innfri våre inter-
nasjonale forpliktelser. «Grønn kraft og varme - miljøeffektive energiløsninger i det
21. århundre» dokumenterer at vi fram til 2020 kan frigjøre en sjettedel av strøm-
produksjonen i Norge, mer enn halvere CO2-utslippene, produsere 50 TWh forny-
bar energi og eksportere store mengder «ren» fossil energi som hydrogen og elek-
trisitet. Vi har kun foreslått virkemidler fram til 2010 fordi verden vil ha forandret
seg innen den tid - og fordi den beste måten å forutsi framtiden på er å skape den. 

Oslo, juni 1999

Thomas Palm Cato Buch Bjørnar Kruse Erik Sauar
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Energi og miljøutfordringen. I løpet av de siste hundre åre-
ne er verdens forbruk av fossil energi blitt 20-doblet. Dette
har medført en rekke miljøproblemer; som lokal luftforu-
rensning, sur nedbør, fare for klimaendringer og utslipp til
jord og vann.

Energilandet Norge. Norge er et lite land i verden. I energiver-
denen er vi derimot en stormakt; med 75 % av oljereservene,
45 % av gassreservene og 30 % av vannkraftproduksjonen i
Vest-Europa, mens folketallet bare utgjør omlag 1 %.

Tre sentrale løsninger. Miljø- og energiutfordringen kan i
store trekk løses gjennom økt produksjon av fornybar ener-
gi, renere produksjon og bruk av fossil energi og satsing på
energieffektivisering.

Fornybar energi. Mengden solenergi som treffer jorden i lø-
pet av et år utgjør omlag 15.000 ganger hele verdens årlige
energiforbruk. Ressursmessig har fornybare energikilder po-
tensial til å dekke ethvert energibehov. Ved å fjerne subsidier
og legge til miljøkostnader samfunnet uansett må betale er
fornybare energikilder allerede i dag konkurransedyktige.

Renere fossil energi. I overgangsfasen til et fornybart ener-
gisystem er det mulig å dekke ethvert energibehov tilnær-
met forurensningfritt ved å konvertere fossil energi til elek-
trisitet og hydrogen. En del av den fossile energien må bru-
kes til å fjerne og deponere den CO2-som dannes ved for-
brenning. 

Energieffektivisering. All energibruk medfører miljøbelast-
ninger. For at vi ikke skal forbruke mer enn at det er mulig
å sikre en tilfredsstillende livskvalitet også for kommende
generasjoner, må energien brukes mer effektivt. Mer enn
halvparten av klimaproblemet forsvinner hvis energien blir
brukt på en effektiv måte som samtidig sparer penger.

Tre energitjenester. Hensikten med å produsere energi er å
dekke våre behov for å tilføre og fjerne varme, samt elektri-
sitet og mekanisk arbeid. Forurensning er ingen energitje-
neste, men tvert imot et uønsket biprodukt.

Energi- og miljømål. Siden det ikke finnes noen energi-
grunner til å forurense er det eneste logiske energi- og mil-
jømålet at: All produksjon og bruk av energi må foregå
uten utslipp eller inngrep som kan skade miljøet. 

Miljøeffektiv energibruk. I sum innebærer en miljøeffektiv
energibruk at man bruker ren energi, av riktig kvalitet, så
effektivt som mulig.

Grønn kraft og varme. Denne rapporten skisserer hvordan
Norge kan omstille seg til å bli en stor energileverandør
som bidrar til å løse miljøproblemer istedenfor å skape

dem. Fram til 2020 kan vi frigjøre en sjettedel av dagens
strømforbruk, mer enn halvere CO2-utslippene, produsere
50 TWh ny fornybar energi og samtidig eksportere store
mengder «ren» fossil energi. Et utvalg av de viktigste kon-
klusjonene og forslagene gjengis her:

Fra energiproduksjon til teknologiproduksjon
Ω Utviklingen fra tidligere tiders sløsing med fossil energi til

høyeffektiv bruk av fornybar energi innebærer i praksis at
både arbeidsplasser og verdiskaping flyttes fra tradisjonell
energiutvinning til teknologiproduksjon. Shell antar f.eks.
at det vil være flere arbeidsplasser i solenergiteknologi
enn i olje og gass allerede i 2030.

Ω For å sikre norsk verdiskaping også i framtidens energi-
marked, må Norge nå satse tungt og langsiktig på forsk-
ning og utvikling der vi allerede har en stor kompetanse-
base. Bellona mener de klart mest lovende mulighetene
ligger innenfor: Produksjon og lagring av hydrogen for eu-
ropeisk samferdsel, produksjon av solceller basert på
norsk silisium og vannkraft, forbrenning av avfall med
energigjenvinning og produksjon av lette materialer og
komponenter for samferdselssektoren.

Fornybar energi:
Ω Bellona anslår at det realistiske potensialet for utbygging

av bioenergi, vindkraft, mikrovannkraft, saltkraft, varme-
pumper, geotermisk energi og solvarme er på nærmere
80 TWh i Norge.

Ω Fornybar energi krever ofte store investeringer, men lite
vedlikehold og drift. Bellona foreslår derfor at alle nye,
fornybare energikilder får fritak for investeringsavgift og
merverdiavgift de første 5 år. Dette tilsvarer en støtte på
8-10 øre/kWh de første 5 årene. 

Ω For å skape et stort kr marked for fornybar energi foreslår
Bellona at alle som selger energi i Norge (kraft- og olje-
selskapene) pålegges å selge en minimumsandel av for-
nybar energi, økende fra 2 % i 2002 til 5 % i 2005. Dette
er det desidert mest effektive politiske virkemidlet, både i
form av minimale utbyggingskostnader og i form av sik-
ker måloppnåelse.

Ω Hvert år legges det drøye 4 TWh med søppel på norske fyl-
linger, som råtner med utslipp av drivhusgassen metan. Å
brenne dette avfallet med energigjenvinning av 3-4 TWh er
det desidert billigste, store klimapolitiske tiltaket Norge kan
gjennomføre. Det renner også 30 TWh spillvarme rett i sjø-
en fra norsk industri. Disse «avfallsenergiene» er miljøgra-
tis og må få samme rammevilkår som fornybar energi.

Energieffektivisering
Ω Den billigste elektriske kraften som kan bygges ut i Norge

i dag er antakelig gjenvinningen av 1,4 TWh spillvarme fra
smelteverksindustrien til ca. 14 øre/kWh.

Ω Panelovner utnytter bare 7 % av elektrisitetens evne til å
skape varme. Bellona foreslår at Norge følger Danmark og
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Sverige ved å forby bruk av panelovner til hovedoppvar-
ming i de fleste nye bygninger. Markedet kan dermed vel-
ge fritt blant vannbårne varmeløsninger og varmepumper. 

Ω I dag blir nettselskapene pålagt å bygge ut el-nett til bolig-
oppvarming selv når fjernvarme basert på fornybar energi
ville vært mye billigere. Bellona mener at tolkningen av
energilovens § 3 må endres slik at nettselskapene selv kan
velge å levere fjernvarme til nye bygg der det er billigst.

Ω På grunn av de lave el-avgiftene i Norge vokser strømfor-
bruket vårt mye raskere enn i Danmark og Sverige. Bellona
foreslår at merverdiavgiften reduseres med ett poeng samti-
dig som el-avgiften øker med 5 øre/kWh på alt forbruk med
unntak av det som går til produksjon av materialer i kraft-
krevende industri. Tiltaket gir ingen netto skatteøkning.

Renere fossil energi
Ω Energieffektivisering og økt utbygging av fornybar energi

alene vil ikke være tilstrekkelig til å oppnå større reduksjo-
ner i CO2-utslippene fra Norge og Europa. Bellona mener
derfor at det vil bli nødvendig å rense noen av utslippene
og deponere gassen. De billigste utslippskildene man kan
rense er de store utslippene i forbindelse med kraftpro-
duksjon basert på kull og gass. 

Ω Det brukes enorme mengder naturgass til trykkstøtte i
Nordsjøen. Dersom denne gassen ble forbrent og man
brukte avfallsgassen CO2 til trykkstøtte isteden, ville Nor-
ge få 25 utslippsfrie gasskraftverk innen 2020 basert på
40 milliarder Sm3 gass. Energien kan selges til kontinen-
tet som elektrisitet og hydrogen og bli en sentral kompo-
nent i EUs klimapolitikk.

Ω CO2-utslippene på norsk sokkel kan halveres gjennom
sammenkobling av plattformer, optimalisert produksjon,
kombikraft, undervannsprosessering og økt prosessvar-
meutnyttelse. Dersom dagens CO2-avgifter kunne brukes
til utslippsreduserende tiltak gjennom et CO2-fond, ville
svært store utslippsreduksjoner kunne oppnås.

Hydrogen og elektrisitet i transportsektoren
Ω CO2-utslippene fra samferdselsektoren er det i praksis

umulig å rense. Denne sektoren må derfor forsynes med
karbonfrie brensler som hydrogen og elektrisitet i framti-
den. Bruk av begge disse energibærerne vil dessuten eli-
minere alle andre utslipp fra dagens forbrenningsmotorer.
Hydrogen og elektrisitet kan lages enkelt både fra fossile
og fornybare energikilder. Norge og norske bedrifter bør
satse tungt på FoU innen lagring av hydrogen basert på
naturgass.

Ω Utnyttelse av hydrogen i brenselceller gir mye høyere virk-
ningsgrader enn forbrenningsmotorer og tradisjonelle
gasskraftverk. I løpet av 5 år vil denne teknologien kom-
me for fullt. Brenselcellebusser kommer fra 2002, og de
fleste store bilprodusentene vil masseprodusere slike bi-
ler f.o.m. 2004. Norge kan levere hydrogen og el til dette
markedet hvis det satses riktig.

Grønn kraft og varme Miljøeffektive energiløsninger i det 21. århundre8



1.1

Tre fossile energikilder
Omlag 80 % av verdens energiforbruk er basert på de tre
fossile energikildene kull, olje og gass. Dette har medført
en rekke miljøproblemer; som lokal luftforurensning, ut-
slipp til jord og vann, sur nedbør og fare for klimaendring-
er. For å unngå irreversible klimaendringer har FNs klima-
panel anslått at vi må redusere de globale utslippene av
CO2 med 50 til 60 % i løpet av de neste 100 årene. Dette
innebærer drastiske reduksjoner i industri-landenes utslipp
for å tillate utviklingslandene en viss økning. For å oppnå
slike reduksjoner kreves det en full omlegging av verdens
energisystemer. [St mld nr 29 (1997-98)]

1.1.1. 

Tre sentrale forhold
I løpet av de siste 100 årene er verdens forbruk av fossil
energi blitt 20-doblet. Det er særlig de siste 40 årene for-
bruket virkelig har skutt fart. Tre sentrale forhold er knyttet
til utnyttelsen av de ulike fossile energikildenes egenskaper:
Ω Form
Ω Energiinhold
Ω Miljøkonsekvenser 

FORMEN på de ulike energikildene har hatt betydning
for menneskets evne til å nyttiggjøre seg energien. Kull
oppter i fast form, olje i flytende form og gass i gassform.
Kull var det enkleste å håndtere, deretter olje og til slutt
gass. 

ENERGIINNHOLDET i de ulike energikildene har be-
tydning for framveksten av dem på verdensbasis. Det er
innholdet av hydrogen som er bestemmende for energiinn-
holdet. Jo mer hydrogenrik energikilden er, desto høyere er
energiinnholdet. Kull har lavest hydrogeninnhold og gass
høyest.

MILJØKONSEKVENSENE av å utnytte energikildene er
igjen avhengig av egenskapene til de ulike energikildene.
Jo høyere karboninnholdet er, jo mer karbondioksid (CO2)
dannes ved forbrenning. Innholdet av partikler og tyngre
komponenter er også høyere i et fast stoff som kull enn i
gass.

Hvis vi fortsetter å bruke fossil energi på samme måte
som i dag vil vi kunne oppleve en firedobling av verdens
CO2-utslipp i løpet av de neste 125 årene som følge av økt
energiforbruk og befolkningsvekst. [Lindeberg 1998] I føl-
ge Det internasjonale energibyrået (IEA) vil utslippene fra
verdens energiforsyning øke med 70 % fram til 2020. Gass
øker sin andel av energiforsyningen, oljens andel synker
selv om forbruket av olje øker, mens kullets andel vil være
uendret. 

Kapittel 1

Energi- og miljøutfordringen

Figur 1.1
Grafikk: Statoil



1.2. 

Tre dominerende
energikilder i Norge
Det er tre energikilder som i dag er dominerende i den
norske energiproduksjonen:
Ω Olje
Ω Gass
Ω Vannkraft
Norge disponerer 75 % av oljereservene, 45 % av gassreser-
vene og 30 % av vannkraften i Vest-Europa, mens folketal-
let bare utgjør omlag 1 %. [Elkem/Norsk Hydro 1999] Som
olje- og gasseksportør er Norge henholdsvis verdens 2. og
4. største, mens vi er Europas største og verdens 6. største
vannkraftprodusent. Norges eksport av CO2 i form av olje
og gass utgjorde allerede i 1995 over 1/2 milliard tonn. [Ek-
sporttall fra OED omregnet til CO2] 

Den totale primære energiproduksjonen var i 1997 ca.
2520 TWh, mens nettoeksporten var på 2300 TWh. [ABB
1999] Det vil si at vi produserer svært mye mer energi enn
vi forbruker, noe som setter oss i en særstilling i forhold til
de fleste OECD-land. Det samme gjør det forhold at en høy
andel av elektrisitetsproduksjonen er basert på vannkraft.

Motstanden mot vannkraftutbygginger har stått sentralt i
den norske miljøbevegelsen, med kampene om Mardøla og
Alta som de mest kjente. Allerede i 1981 var 8.700 km el-
vestrekninger regulert, hvorav 950 km helt eller nesten
tørrlagt (dvs. at vannføringen var mindre enn 10 % av den
opprinnelige). Av verdens 15 høyeste fossefall befant 8 seg i
Norge, hvorav kun to nå ikke er utbygd. Det samlede opp-
demningsområdet, dvs. forskjellen mellom høyeste og la-
veste tillate vannstand i demningene, utgjør i dag 2.160
km2, et areal som tilsvarer Vestfold fylke [SRN 1992]. Den
store utbygningsepoken regnes nå for å være over.

Til tross for det betydelige innslaget av vannkraft ligger
de norske CO2-utslippene per innbygger på samme nivå
som for landene i Vest-Europa, hvor enkelte kullkraftland
drar kraftig opp. Dersom vi antar en verdensbefolkning på
rundt 10 milliarder i neste århundre, samtidig som CO2-
utslippene skal hindres fra å øke, må nordmenn redusere
sine utslipp med mer enn 75 %.

Fra 1990 til 2010 forventes Norges utslipp av CO2 å øke
med hele 43 %. Den viktigste årsaken til denne veksten er
økte utslipp fra petroleumsvirksomheten. I tillegg forventes
utslippene fra transportsektoren og bruk av fyringsolje å
øke. [St mld nr 29 (1997-98)] 

1.3. 

Tre energitjenester
Hensikten med å produsere energi er å dekke samfunnets
behov for få utført tre energitjenester:
Ω Mekanisk arbeid (f.eks. elektrisk utstyr)
Ω Tilførsel av varme (oppvarming)
Ω Fjerning av varme (kjøleanlegg)
Energi kan ikke forsvinne, den bare endrer form. Ulike
energiformer har ulik kvalitet eller bruksverdi. 

Mekanisk arbeid er en høyverdig energitjeneste som vi
bruker til å drive maskiner og utføre arbeid. Varme og kjø-
ling er lavverdi energitjenester. Desto lavere temperaturni-
vå vi trenger for oppvarming, jo lavere fysisk verdi eller
kvalitet har energitjenesten.

Exergi er den delen av en energimengde som kan utnyt-
tes til mekanisk arbeid og alle andre energiformål. Elek-
trisk energi er ren exergi - den kan i sin helhet omgjøres til
mekanisk arbeid. Derfor er elektrisk strøm en måte å trans-
portere mekanisk arbeid på. 

Selv om store mengder lunkent vann inneholder enorme
energimengder målt i kilowatt-timer, kan vi ikke omgjøre
denne energien til elektrisitet eller mekanisk arbeid. Der-
med er exergi-innholdet lik null, og varmen i det lunkne
vannet er fysisk sett en lavverdig energiform. 

Varme til romoppvarming tilføres for å kompensere for
varme som lekker ut til omgivelsene, slik at vi beholder en
behagelig romtemperatur. Uansett hvor høy temperaturen
er inne i rommets varmekilde, er romtemperaturen det
temperaturnivået hvor varmen gjør nytte for seg. Romopp-
varming er med andre ord en energitjeneste med svært lav
verdi. Det betyr at vi sløser med energien når vi bruker
høyverdig energi til romoppvarming. [SINTEF 1997] 

Det er viktig å peke på at forurensning ikke er noen ener-
gitjeneste - det er ingen som etterspør forurensning. Foru-
rensning er et uønsket biprodukt. Siden eksistensgrunnla-
get for ethvert energiselskap er å dekke de tre nevnte ener-
gitjenestene, kan man si at virksomheten er ute av «busi-
ness» når den forurenser. I Norge er forurensning forbudt.

I dag kan forurensing også i stor grad defineres som res-
surser på avveie. OECD-økonomiene er bare 2-3 % energi-
effektive i forhold til sitt teoretiske potensial. Eksempelvis
bruker en moderne bil bare 1 % av drivstoffenergien til å
bevege sjåføren. [Lovins 1997] Utslipp «spiser av lasset»
fra energikilde til utført energitjeneste og utgjør kostbare
energi- og miljøtap for samfunnet. Istedenfor at energien
gjør nytte for seg gjør den skade.

Det finnes altså ingen energigrunner til at man må foru-
rense. Det logiske energi- og miljømålet må derfor være at:

All produksjon og bruk av energi må foregå uten utslipp
og inngrep som kan skade miljøet. 

1.4. 

Tre sentrale løsninger
Miljø- og energiutfordringen kan i store trekk løses på tre
måter:
Ω Renere fossil energi
Ω Fornybar energi
Ω Energieffektivisering
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1.4.1. 

Renere fossil energi
For å unngå at bruk av fossile brensler medfører ubotelige
miljøskader innen bruken tar slutt, må energien produse-
res renere og brukes mer effektivt.

I en verden hvor energibehovet er sterkt voksende kan
det på kort sikt være vanskelig å erstatte alle former for fos-
sil energiutnyttelse. I en overgangsfase er det imidlertid
mulig å dekke ethvert energibehov tilnærmet forurens-
ningsfritt - til en beskjeden kostnad - ved å konvertere fos-
sil energi til elektrisitet og hydrogen.

For å unngå klimaendringer må man i så fall bruke en
del av den fossile energien til å fjerne den CO2 som dan-
nes ved forbrenning eller konvertering. Under havbunnen
er det mulig å deponere CO2-mengder tilsvarende utslippe-
ne fra alle kraftverk i Vest-Europa i 525 år. Norge dispone-
rer 2/3 av denne europeiske lagringskapasiteten for CO2
offshore.

Nærhet til ressursene gir Norge et fortrinn i utviklingen
av nye miljøvennlige energiteknologier. Det kan etableres
en framtidsrettet industri for produksjon av store mengder
ren energi, noe som vil utgjøre en uunngåelig utfordring
for den andre store fossile virksomheten: kullindustrien.

1.4.2. 

Fornybar energi
Den mengden solenergi som treffer kloden i løpet av et år
utgjør omlag 15.000 ganger hele verdens årlige energifor-
bruk. Ressursmessig har fornybare energikilder potensial
til å dekke ethvert energibehov. Fornybar energi opplever
nå et fall i produksjonskostnadene tilsvarende det som
gjorde at oljen fra midten av 50-tallet overtok som ledende
energibærer. Ved å fjerne subsidier og legge til miljøkostna-
der samfunnet uansett må betale er nye fornybare energi-
kilder allerede i dag konkurransedyktige med konvensjo-
nelle energikilder. 

Det amerikanske energidepartementet anser at fornybar
energi vil være den raskest voksende energiformen de nes-
te 15 årene. Realistisk kan fornybar energi dekke 30 % av
det globale energibehovet i 2020, dvs. 8 ganger så mye
som på 90-tallet. [NVE 1996] I følge et scenario fra Shell
kan fornybare energikilder dekke over 50 % av energitilfør-
selen på verdensbasis i 2050, hvorav halvparten benyttes
direkte og resten via hydrogen.

Nye fornybare energikilder er en lokal energiressurs og
representerer framtidens bærekraftige energisystem. Norge
har store potensialer for både produksjon av og leveranser
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av teknologi for ny fornybar energi. Som et av verdens ri-
keste land og storeksportør av fossil energi har Norge et in-
ternasjonalt ansvar for å investere i utvikling og bruk av ny
fornybar energi. Det kan ikke forventes at fattige utviklings-
land skal bære disse kostnadene.

1.4.3. 

Energieffektivisering
All produksjon og bruk av energi medfører miljøbelast-
ninger. For at dagens generasjoner ikke skal forbruke mer
enn at det er mulig å sikre en tilfredsstillende livskvalitet
også for kommende generasjoner, må energien brukes mer
effektivt. Over halvparten av klimaproblemet forsvinner
hvis energien blir brukt på en effektiv måte som samtidig
sparer penger. [Lovins 1997] Mens mange års satsing på å
øke arbeidskraftproduktiviteten har gitt gode resultater, har
det ikke vært en tilsvarende gunstig utvikling i energipro-
duktiviteten.

Nordmenn har verdens desidert høyeste forbruk av elek-
trisitet, og bruker for eksempel fire ganger så mye elkraft
som dansker, tyskere og japanere. Norge er storeksportør
av energiintensive materialer, men selv om man trekker fra
kraftintensiv industri har landet et svært høyt elkraftfor-
bruk sammenlignet med de fleste andre. Norge bruker 40
TWh elektrisk kraft til oppvarming, ingen andre land gjør
dette i samme grad. Det totale energiforbruket per innbyg-
ger i Norge ligger på 5,3 tonn oljeekvivalenter, mens Frank-
rike, Tyskland og Danmark ligger på rundt 4 tonn. 

Energieffektivisering består ikke bare i å bruke så lite
energi som teknisk mulig, men også i å anvende den ener-
gikvalitet som formålet tilsier. Fossil energi kan imidlertid
også anvendes meget energieffektivt. I sum innebærer der-
for en miljøeffektiv energibruk at man bruker ren energi,
av riktig kvalitet, så effektivt som teknisk mulig:

Miljøeffektiv energibruk = ren energi + av riktig kvalitet +
så effektivt som mulig. 

1.5. 

Tre utslippskilder
Bruken av fossile energibærere gir utslipp til luft som det
er mulig å si noe generelt om årsaken til og virkningen av,
mens direkte utslipp til jord og vann i stor grad er preget
av varierende aktiviteter rundt produksjon og bruk. Her
omtaler vi luftutslippene, mens andre miljøpåvirkninger vil
bli nærmere beskrevet i senere kapitler ettersom de er spe-
sielt aktuelle for den enkelte sektor. 

Det finnes tre kilder til luftutslipp:
Ω Stasjonær forbrenning
Ω Mobil forbrenning
Ω Prosesser

Stasjonær forbrenning omfatter utslipp fra all forbren-
ning av energivarer i ulike typer stasjonære installasjoner.
For eksempel gassturbiner på produksjonsplattformer og
oljefyring til romoppvarming. 

Mobil forbrenning omfatter utslipp fra all forbrenning av
energivarer knyttet til transportmidler og mobile redskaper.
For eksempel forbrenningsmotorer i biler og båter.

Prosesser omfatter alle utslipp som ikke er knyttet til for-
brenning. For eksempel kull og koks brukt som reduk-
sjonsmiddel i metallproduksjonen og utslipp fra avfallsde-
ponier. 

Siden industriprosesser, fordampning, biologiske proses-
ser og enkelte typer støv m.m. regnes som prosessutslipp
må man i det enkelte tilfelle vurdere hva som kan relateres
til energibruk.

1.5.1. 

Tre sentrale utslipp 
og konsekvenser
Utslipp til luft fra energivirksomheten medfører en rekke
miljøkonsekvenser, hvorav det i Norge fokuseres mest på:
Ω Karbondioksid (CO2)
Ω Nitrogenoksider (NOx)
Ω Flyktige organiske forbindelser utenom metan (NMVOC)
Karbondioksid dannes ved forbrenning av karbonholdige
brensler. CO2 utgjør omlag 70 % av utslippene i Norge
som bidrar til økt drivhuseffekt. En økning i den globale
temperaturen vil føre til heving av havnivået, endringer i
nedbørsmønstre og vindsystemer, tap av biologisk mang-
fold og forverrede levevilkår, særlig i den fattige delen av
verden. Siden 1990 har CO2-utslippene vokst med 16 %,
mens Norge engang satte seg som mål å stabilisere CO2-
utslippene i år 2000 på 1989-nivå. Norge har undertegnet
Kyoto-protokollen, hvoretter i-landene skal redusere sine
samlede utslipp av klimagasser med minst 5 % sett i for-
hold til 1990-nivået innen perioden 2008-2012. Norge for-
handlet seg imidlertid fram til å få å øke sine utslipp med 1
% i forhold til 1990-nivå. 

Nitrogenoksider er en fellesbetegnelse for gassene nitro-
gekrsid (NO) og nitrogendioksid (NO2) som begge blir
dannet i forbrenningsprosesser. Utslippsmengden er styrt
av brennstoffmengde, type og forbrenningsforhold. NOx
gir luftveislidelser og bidrar til forsuring av vassdrag, skade
på fiskebestander, planteliv og materialer, samt dannelse av
bakkenær ozon. Mesteparten av NOx-utslippene kommer
fra biltrafikk, oljeutvinning og skipstrafikk. Norge har opp-
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fylt målet i Sofia-protokollen om stabilisering av utslippene
på 1987-nivå innen 1994. Norge har i tillegg undertegnet
en forpliktelse om å redusere utslippene med 30 % innen
1998 i forhold til 1986-nivå, men reduksjonen har så langt
bare vært på under 1 %. Utslippene fra faste innretninger i
petroleumsvirksomheten økte med 30 % fra 1992 til 1996,
og økningen fra den marine virksomheten var enda større.
Det forhandles nå om en ny NOx-protokoll basert på natu-
rens tålegrense for sur nedbør og bakkenær ozon. I kapitle-
ne om fossil energi og hydrogen går vi nærmere inn på
hvordan NOx-utslippene kan reduseres.

Flyktige organiske forbindelser utenom metan
(NMVOC) danner bakkenær ozon gjennom kjemiske reak-
sjoner med NOx under påvirkning av sollys. For høye kon-
sentrasjoner av bakkenær ozon gir luftveislidelser, virker
negativt på landbruksvekster og skog og kan gi akutte ska-
der på vegetasjon. De største bidragsyterne i Norge er for-
dampning av råolje med 53 % av utslippene og utslipp fra
bensinkjøretøy med 13 %. Norge har gjennom Geneve-pro-
tokollen forpliktet seg til å redusere utslippene med 30 %
fra 1989-nivå innen 1999. Til tross for dette har utslippene
vokst med 27 %. Det alt vesentlige av veksten skyldes økt
bøyelasting av råolje. Det forhandles nå om en ny NMVOC-
protokoll. I kapitlet om fossil energi går vi nærmere inn på
hvordan NMVOC-utslippene kan reduseres.

1.5.2 

Nærmere om klimagass-
utslippene i Norge
De samlede norske klimagassutslippene var i 1996 nær 59
millioner tonn CO2-ekvivalenter fordelt på følgende gasser: 

Karbondioksid utgjør 70 % av utslippene. De fire viktigste
kildene i Norge er petroleumsvirksomheten (23 %), veitra-
fikk (22 %), oljefyring (21 % inkl. noe kull og gass) og in-
dustrielle prosesser (18 %).

Metan (CH4) utgjør 17 % av utslippene. Utslippene skyl-
des hovedsakelig biologisk nedbrytning av organisk materi-
ale uten tilførsel av oksygen. Avfallsfyllinger står for 67 %,
mens husdyr og husdyrgjødsel utgjør 23 %. 

Lystgass (N2O) utgjør 10 % av utslippene. Bruk av nitro-
genholdig kunst- og husdyrgjødsel i landbruket står for 52
% av utslippene, mens 29 % er knyttet til produksjon av
saltpetersyre for å lage nitrogenholdig kunstgjødsel. 

Fluorholdige gasser utgjør ca. 3 % av utslippene. Utslippene
av PFK og SF6 ble redusert med henholdsvis 43 % og 77 %
fra 1990 til 1997, gjennom tiltak i prosessindustrien. Ut-
slipp av HFK øker fordi det erstatter KFK og HKFK i kjøleut-
styr, men gassen utgjør en svært liten andel av utslippene.

De samlede klimagassutslippene har vokst med nær 7 %
fra 1990 til 1996, på grunn av sterk vekst i CO2-utslippene
fra bruk av fyringsolje, petroleumsvirksomheten og trans-
portsektoren. Prognosene antyder at de samlede utslippene
vil øke med omlag 23 % fra 1990 til 2010. Dette skyldes at
CO2-utslippene i 2010 forventes å være 43 % høyere enn i
1990, mens utslippene av de andre klimagassene går noe
ned. Den viktigste årsaken til veksten er økte utslipp fra pe-
troleumssektoren. I tillegg forventes utslippene fra trans-
portsektoren og bruken av fyringsolje å øke, selv om et fler-
tall på Stortinget var for å fase ut bruken av fyringsolje i
forbindelse med behandlingen av Kyoto-protokollen.
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Verdens energiforbruk var i 1996 på 9.300 millioner tonn
oljeekvivalenter, [BP] tilsvarende 115.000 TWh termisk
energi. Av dette utgjorde de fossile energikildene kull 36
%, olje 24 % og gass 21 %. Disse tallene inkluderer kun
energivarer i handel, og dermed ikke en del lokal bruk av
ved, møkk o.a. som kan bety mye mange steder i verden.

Mens man særlig på 70-tallet debatterte hvorvidt man
ville bruke opp de fossile energiressursene, har ressursan-
slagene bare økt. I dag viser anslag over mengden fossile
energiressurser at det er mulig å flerdoble atmosfærens
CO2-innhold dersom alle disse brenslene blir brukt. [Bolin
et al. 1986]

Dersom vi fortsetter å bruke fossil energi på samme
måte som i dag vil vi kunne oppleve en firedobling av ver-
dens CO2-utslipp i løpet av 120-130 år. Dette forutsetter at
verdens befolkning øker til 11,3 milliarder innen år 2100.
[Verdensbankens anslag 1992] Denne veksten antas å skje i
utviklingsland. Det er også antatt at økningen i CO2-ut-
slipp bare skjer i utviklingsland, men at disse landenes
energiforbruk ikke øker til mer enn halvparten av det vi i
dag finner i industrialiserte land. I de sistnevnte landene
antas ingen befolkningsvekst eller vekst i forbruk av fossil
energi. [Lindeberg 1998]

Til sammenligning må utslippene i følge FNs klimapa-
nel reduseres med 50 til 60 %. I en verden hvor energibe-
hovet er sterkt voksende kan det på kort sikt være vanskelig
å erstatte alle former for fossil energiutnyttelse i den grad
som er nødvendig. For å unngå klimaendringer må man
derfor bruke noe av den fossile energien til å fjerne den
CO2 som dannes ved forbrenning. 

2.1. 

Energibærere
Når forbrukerne mottar energi fra fossile energikilder kom-
mer den som regel ikke i form av det opprinnelige produk-
tet. Isteden leveres ulike energibærere som er produsert fra
disse råstoffene. For eksempel går 75 % av i-landenes kull-
forbruk til elproduksjon og fjernvarme, mens det meste av
den siste fjerdedelen benyttes prosessuelt i stål- og sement-
produksjon. Olje foredles i stor grad til produkter som ben-
sin, diesel og fyringsoljer, samtidig som andelen av produk-
ter basert på mer kompliserte omdanningsprosesser for ol-
jen er økende. Naturgass har tradisjonelt blitt mye brukt di-
rekte til varmeformål, men blir i økende grad konvertert til
elektrisitet og i noen grad metanol. [Kårstad 1993]

I kapitlet om energi- og miljøutfordringen fremhevet vi
at det er tre sentrale forhold knyttet til utnyttelsen av de uli-
ke fossile energikildenes egenskaper: form, energiinnhold
og miljø-konsekvenser. Formen har som nevnt hatt mye å
si for menneskets evne til å nyttiggjøre seg de forskjellige
energikildene og energiinnholdet har hatt mye å si for
framveksten av dem, mens miljøkonsekvensene nå får sta-
dig økende betydning. 

Ser man på faktorene samlet oppdager man følgende
historiske utviklingstrekk:

Fra kull (fast stoff - minst hydrogen / mest karbon)
Þvia olje (flytende - mer hydrogen / mindre karbon)
Þog gass ( mest hydrogen / minst karbon)
Til hydrogen, som er det letteste av alle elementer og en
helt ren energibærer. Hydrogen er det elementet det finnes
mest av i universet, og på jorden finnes det i praksis ube-
grensede mengder i vann. [Norsk Hydrogenforum] Hydro-
gen finnes imidlertid ikke fritt i naturen og energien for å
framstille energibæreren må komme fra fornybar eller fossil
energi. Produseres den fra fossile energikilder må karbonet
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fjernes. Det er mange som i dag er av den oppfatning at de
to rene energibærerne hydrogen og elektrisitet vil domine-
re energimarkedet i det neste århundre. Se for øvrig kapit-
lene 2.5, 3.4 og 5 om produksjon og bruk av hydrogen.

2.2. 

CO2-fjerning
Ideen om at CO2 kan fjernes fra forbrenningsprosesser ble
først fremsatt av Marchetti i 1977. [Kårstad 1993] Siden
1978 er det bygget ca. 10 store anlegg for separasjon av
CO2 fra eksosgass, hvor CO2 blir brukt industrielt. [Linde-
berg 1998] I 1982 ble det bygget et gasskraftverk med CO2-
fjerning i Lubbock i Texas, hvor CO2 ble brukt til merolje-
produksjon. [Pauley 1984] I syv år har det vært drevet et pi-
lotanlegg ved et gasskraftverk i Kansai i Japan. [Lindeberg
1998] I 1998 ble det bygget et demonstrasjonsanlegg for
CO2-fjerning fra eksosgass på Kårstø i Norge. [Falk-Peder-
sen 1998] For øvrig skrev FNs kommisjon for miljø og ut-
vikling i 1987 - i den såkalte Brundtland-rapporten - at det-
te ikke er mulig.

2.2.1. 

Deponering
For å unngå at fossil CO2 slipper ut til atmosfæren må den
deponeres på et sikkert sted. Aktuelle deponeringssteder er
brukte olje- og gassreservoarer og underjordiske vannføren-
de reservoarer; såkalte akviferer. En studie utført for EU-
kommisjonen i 1996 viser at deponeringskapasiteten i Eu-
ropa er på 806 milliarder tonn CO2. Brorparten av denne
kapasiteten befinner seg på norsk sokkel, hvor man kan de-
ponere 476 milliarder tonn i akviferer og 10,3 milliarder
tonn i brukte olje- og gassreservoarer. Man kan altså depo-
nere utslippene fra alle kraftverk i Vest-Europa i mange
hundre år. [Holloway et al. 1996] På Sleipner-feltet har Sta-
toil siden 1996 deponert en million tonn årlig i en akvifer.

Dette er imidlertid ikke CO2 som er skilt fra eksosgass,
men som er fjernet fra naturgass for å møte salgsspesifika-
sjonene på kontinentet. Denne renseprosessen er vesentlig
enklere enn hva som er tilfelle for eksosgass. 

Det er også mulig å deponere CO2 i havet, men det her-
sker stor usikkerhet rundt dette med hensyn til oppholdstid
og miljøkonsekvenser. Tatt i betraktning at den underjor-
diske deponeringskapasiteten i Europa langt overstiger be-
hovet, ansees havdeponering uansett som uaktuelt. 

2.3. 

Punktutslipp
CO2 kan bare fjernes for deponering fra stasjonære punkt-
utslipp. Dette vil i hovedsak si utslipp fra kraftproduksjon
og større industrianlegg. Imidlertid kan mange av dagens
spredte utslipp samles og omgjøres til større punktutslipp.
F.eks. kan man produsere hydrogen fra kull, gass eller olje
i store hydrogenverk hvor CO2 fjernes og deponeres. Hy-
drogenet kan deretter brukes som drivstoff til alle trans-
portformål (jfr. kap. 2.5).

Omlag 35.000 TWh - 1/3 av verdens totale primærenergi-
forbruk - benyttes til å produsere elektrisitet. 2/3 av energi-
en går imidlertid tapt i energiomvandlingen. 35.000 TWh
termisk energi kjøres altså gjennom 3.000 GW genere-
ringskapasitet og resultatet blir 12.000 TWh elektristet. Ge-
nereringskapasiteten forventes å øke til 5000 GW i 2020,
noe som vil innebære en dramatisk økning i utslippene. 

Hvis man hadde skiftet ut alle kraftverk med den mest
energieffektive teknologien ville man kunne redusere ut-
slippene med 30 %. Men utslippene ville likevel øke kraftig
på grunn av økningen i kapasiteten. Hvis alt kull og all olje
i verden erstattes med gass kan utslippene reduseres, men
dette er hverken særlig realistisk eller tilstrekkelig. CO2 må
derfor fjernes og deponeres. 
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2.3.1. 

CO2-fjerning fra naturgass
Ved forbrenning av kull, olje og gass produseres det alltid
CO2. For hvert karbonatom som går inn i forbrenningspro-
sessen oppstår ett CO2-molekyl. Avgassen fra en vanlig for-
brenningsprosess for naturgass har et CO2-innhold på 3-4
%, mens resten hovedsakelig består av vanndamp og nitro-
gen. Det finnes tre konvensjonelle metoder som i dag sy-
nes aktuelle for å fjerne og deponere CO2 fra gasskraftverk: 

Karbonet fjernes etter forbrenning fra avgassen.
Karbonet fjernes fra naturgassen før forbrenning.
Nitrogenet fjernes fra luften før forbrenning.

Fjerning av karbonet fra avgassen innebærer at CO2 bindes
til en væske slik at produktet blir høykonsentret CO2. Der-
etter «kokes» CO2 ut av væsken og deponeres.

Fjerning av karbonet før forbrenning innebærer at natur-
gassen konverteres til hydrogen og CO2. Høyt konsentrert
CO2 skilles fra hydrogenet, og kraften fremstilles ved for-
brenning av hydrogen istedenfor naturgass.

Fjerning av nitrogenet før forbrenning innebærer at for-
brenningen foregår med rent oksygen istedenfor luft. Der-
med får en CO2 og vann som sluttprodukt.

Felles for løsningene er at de krever energi og gir økte
kostander med mindre CO2 kan anvendes til andre formål.
Både CO2-, hydrogen- og oksygenproduksjon foregår aller-
ede rundt omkring i verden til industrielle formål. Få er
imidlertid optimalisert med hensyn til både energiproduk-
sjon og CO2-fjerning. Slike løsninger er i dag kommersielt
tilgjengelige, men det arbeides intensivt med å forbedre de
ulike prosessene. Selve deponeringen vil være lik uansett
løsning.

Istedenfor å fjerne karbonet før eller etter forbrenning
kan man selvsagt deponere hele avgassen, men røykgassvo-
lumet vil da være ekstremt høyt sammenlignet med kon-
sentrert CO2.

Bruk av høy temperatur - plasmateknologi - gjør det også
mulig å fremstille hydrogen og karbon av naturgass uten
utslipp til luft og vann. Denne prosessen vil gi helt rent
karbon (Carbon Black), som blant annet brukes i metallur-
gisk industri og i gummiindustrien. Per i dag er denne pro-
sessen mindre aktuell enn de andre der egnet reservoar for
CO2-deponering er tilgjengelig. Det står mer om dette i ka-
pittel 2.5.

I tillegg til de konvensjonelle metodene finnes det en
«ny» aktuell metode for å fjerne CO2 fra naturgass ved
kraftproduksjon, nemlig bruk av brenselceller. Etter å ha
omtalt de mer konvensjonelle metodene, vil vi komme
nærmere inn på denne lovende teknologien (jfr. 2.3.1.6). 

2.3.1.1. Avgassrensing

Den mest kurante metoden for å rense CO2 fra eksosgas-
ser er per dags dato såkalt aminrensing. I utgangspunktet
kan man fjerne nesten all CO2, men rundt 90 % ansees
optimalt utfra et energisynspunkt. I korte trekk skjer rense-
prosessen på følgende måte:
Ω Eksosgassen føres inn i bunnen og aminløsning i toppen

av et absorbsjonstårn. På vei opp i tårnet blandes eksos-
gassen med aminløsningen som binder CO2. 

Ω Blandingen av amin og CO2 føres deretter til et strippe-
tårn hvor de skilles ved hjelp av damp. 

Ω Den utskilte mengde CO2 blir deretter komprimert og tør-
ket og injisert i et underjordisk reservoar.

Noe av den energien man produserer vil gå med til å fjerne
CO2. De mest krevende faktorene er:
Ω Vifte til transport av eksos gjennom vaskeprosessen. 
Ω Damp til å «koke» CO2 ut av aminløsningen.
Ω Pumping av CO2 til reservoar.
Med kommersielt tilgjengelig teknologi vil et 350 MW gass-
kraftverk få redusert effekten til 307 MW ifølge IKU Petro-
leumsforskning. Det vil si at virkningsgraden faller med 7
%poeng, fra 58 til 51 %. Kværner oppgir på sin side at ef-
fekten vil reduseres til 288 MW, men at effekten vil kunne
bli 306 MW med ny membranteknologi selskapet har un-
der utvikling.

På Kårstø er flere selskaper involvert i et uttestingspro-
gram for avgassrensing med membraner. I 1998 ble det
satt ut et testanlegg basert på en 0,5 MW gassmotor, som
produserer rundt 2.000 tonn CO2 årlig.

For et 350 MW gasskraftverk oppgir Kværner investe-
ringskostnaden for et CO2-renseanlegg til 1.030 mill. KR,
og deponeringskostnaden til 430 mill. KR. Med en usikker-
hetsmargin på 220 mill. KR, blir totalkostnaden 1680 mill.
KR. Driftskostnaden uten gass er 50 mill. KR/år. Statoil
oppgir på sin side en total investeringskostnad på 3,8 mrd.
og årlig driftskostnad til 108 mill. kroner for et 350 MW
gasskraftverk inkludert rensing og deponering., men med
et forbedringspotensial henimot hhv. 2,9 mrd. og 95 mill.
kroner.

Lønnsomheten er avhengig av elpris, gasspris og hva
markedet er villig til å betale for renere energi. IKU Petro-
leumsforskning har på sin side anslått den økte produk-
sjonskostnaden til 8-10 øre/kWh. 

Teknologien kan også anvendes for kullkraftverk, men vil
da gi andre energitap og kostnader.

Figur 2.3.1
Prinsippskisse for gasskraftverk

Figur 2.3.1.1
Prinsippskisse for CO2-fjerning fra eksos
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2.3.1.2. Hydrogenkraftverk
I april 1998 presenterte Norsk Hydro planer om et hydro-
genkraftverk, hvor CO2 fjernes fra naturgassen før forbren-
ning og brukes som drivgass på sokkelen (jfr. 2.4.2.2), slik
det er gjort i 60-70 oljefelt i USA. Kraftverket skulle di-
mensjoneres etter behovet for CO2 og ha en effekt på
1.200 MW, med en årlig el-produksjon på 10-11 TWh. Hy-
dro ønsket å etablere kraftverket på Karmøy hvor selskapet
har et aluminiumsverk, slik at de to verkene kan integreres
energimessig. 

Drivstoffet i kraftverket vil her bli framstilt ved såkalt au-
totermisk reformering av naturgass. Enkelt sagt tilføres hy-
drokarbonforbindelsene - for det meste metan - luft og
damp med høy temperatur. Varmen frigjør hydrogenet i
metanet (CH4) og vanndampen (H2O), mens karbonet rea-
gerer med oksygenet i lufta og vanndampen og danner
CO2.

Hydro ønsker å benytte luft i reformeringen, noe som
gir et høyt innhold av nitrogen (N2). Nitrogenet senker hy-
drogenets flammehastighet og vil ha en kjølende effekt på
turbinene. 

Etter at CO2 er fjernet er det beregnet at brenslet vil in-
neholde omlag 54 % H2, 42 % N2 og 3 % CH4. Denne
blandingen vil gi en forbrenningskarakteristikk som flere
turbinleverandører har erfaring med. 

Brenslet blir brent med luft i gassturbiner som genererer
elektrisitet. Eksosgassen varmer deretter opp damp som
driver dampturbiner. Man kan i prinsippet fjerne nesten all
CO2, men en rensegrad på omlag 90 % er sannsynlig utfra
et energisynspunkt. Virkningsgraden for hydroverket er be-
regnet å bli 49 %. 

Det finnes flere varianter for hydrogenproduksjon med
CO2-fjerning fra naturgass utover den som er omtalt her.
For øvrig kan man også produsere hydrogen med CO2-fjer-
ning fra kull gjennom såkalt kullgassifisering (IGCC).

2.3.1.3. Fyring med rent oksygen

I Norge startet aktivitetene rundt CO2-fjerning med studi-
en «Miljøvennlig gasskraft kombinert med økt oljeutvin-
ning» i 1988, som omhandlet fyring med rent oksygen.
[Lindeberg 1988] Dette er altså en «gammel» ide i Norge,
som nylig ble relansert av Aker Maritim. 

Prosessen består av tre trinn: separering av luft, forbren-
ning og behandling av eksosen.

Luften suges inn i et anlegg hvor nitrogenet skilles ut.
Det fraseparerte nitrogenet kan selges til bruk i industrien
eller slippes tilbake til atmosfæren. 

Det nesten rene oksygenet pumpes inn i et brennkam-
mer sammen med naturgass. Forbrenningen gir kraft til en

dampkjele, en turbin eller en kombinasjon av dampkjele og
turbin, som lager elektrisk kraft. I dette konseptet skjer for-
brenningen ved vesentlig høyere temperatur enn ved tradi-
sjonell forbrenning av naturgass i luft. Brennkammer-tek-
nologien må derfor tilpasses disse betingelsene. 

Avgassen består hovedsakelig av CO2 og vanndamp.
Vanndampen fjernes fra avgassen ved kjøling til rent vann,
slik at det kun blir igjen konsentrert CO2. Behandlingen av
CO2 for å tilrettelegge for transport er basert på flertrinns
komprimering med mellomkjøling, tilsvarende den meto-
den som benyttes på eksisterende produksjonsanlegg for
olje og gass.

En rekke andre selskap, bl.a. ABB, jobber med å optima-
lisere denne prosessen, som ikke gir utslipp av CO2 eller
NOx.

2.3.1.4. Noen kostnadsbetraktninger

Kostnaden ved CO2-fjerning er som nevnt avhengig av
gasspris, elpris og hva samfunnet er villig til å betale for re-
nere energi, med mindre CO2 kan brukes til andre formål.
Anslaget for økte kostnader ved CO2-fjerning er i størrel-
sesorden 8-10 øre/kWh. Hvis kraftgenerering skal inklude-
re miljøkostnader samfunnet likevel må betale, vil gasskraft
med CO2-fjerning være svært lønnsomt. CO2-avgiften på
norsk sokkel gjør at CO2-fjerning kan være meget aktuelt
der (jfr. kap. 2.4).

Dersom miljøkostnadene ikke skal gjenspeiles i kostna-
dene for ny produksjonskapasitet kan gasskraft med CO2-
fjerning naturlig kr ikke konkurrere prismessig med gass-
kraft uten.

Figur 2.3.1.3
Prinsippskisse for CO2-fjerning
ved fyring med rent oksygen

Figur 2.3.1.2
Prinsippskisse for CO2-fjerning ved hydrogenproduk-
sjon



Imidlertid er det en mulighet for at gasskraftverk med
CO2-fjerning vil kunne konkurrere med ny produksjonska-
pasitet for kullkraft. Prisen for denne er på i underkant av
30 øre/kWh. I Vest-Europa er det dessuten heller tvilsomt
om det vil bli tillatt å bygge ut ny kullkraftkapasitet overho-
det. Danmark har for eksempel forbudt nye kullkraftverk
og vedtatt å fase ut de eldre. 

Valget står derfor i realiteten mellom å bygge ut konven-
sjonelle gasskraftverk hvor miljøkostnadene ikke reflekte-
res, gasskraftverk med CO2-fjerning, og fornybare energi-
kilder. CO2-fjerning vil øke kostnadene ved fossil kraftge-
nerering og bidra til mer rettferdige og reelle konkurranse-
forhold for fornybar energi. 

2.3.1.5. Noen betraktninger om virk-
ningsgrad
CO2-fjerning gir som nevnt lavere elektrisk virkningsgrad,
noe det ofte fokuseres på i debatten. Fra et miljøsynspunkt
er det imidlertid utslippsreduksjonen som er essensiell, og
ikke virkningsgraden - og problemet er ikke at det finnes for
lite, men for mye fossilt karbon tilgjengelig. 

For det andre kan det argumenteres for at CO2-fjerning
er en meget energieffektiv prosess. I alternativet med av-
gassrensing faller for eksempel el-virkningsgraden fra 58 til
51 %. Imidlertid er den totale virkningsgraden 72 % der-
som man henter ut spillvarmen. Årsaken til at det har blitt
fokusert på CO2-fjerning fra termisk kraftproduksjon er
nettopp muligheten til å integrere separasjonsprosessen
med kraftproduksjonen, slik at en kan nyttiggjøre seg noe
av varmen som ellers ville gå tapt. Energien til CO2-fjer-
ning vil da fordele seg som 7 %poeng el og 14 %poeng var-
me.

I debatten om gasskraft hevdes det at et 350 MW gass-
kraftverk vil føre til en reduksjon på 1,1 million tonn CO2,
fordi det automatisk erstatter kullkraftverk som slipper ut
dobbelt så mye. Til sammenligning vil det kun gå med 43-
44 MW elkraft for å rense 90 % av utslippet fra gasskraft-
verket, dvs. 990.000 tonn CO2. Gevinsten per anvendt
MW til CO2-fjerning er altså syv ganger høyere enn gevin-
sten ved en eventuell overgang fra kull til gass, og man står
fortsatt igjen med omlag 307 MW elkraft for salg (og even-
tuell erstatning av mer forurensende produksjon).

Det kan likeledes argumenteres for at CO2-fjerning og
deponering av miljøhensyn ikke er noe mindre aktverdig
formål å bruke energi til, enn CO2-fjerning for meroljepro-
duksjon. Det er heller ikke å foretrekke at man for tilsyne-
latende å øke virkningsgraden fra konvensjonelle gasskraft-
verk konstruerer mer eller mindre søkte oppvarmingsformål
på basis av kjølevannet, som ellers ikke ville eksistert, frem-
for å rense CO2. 

2.3.1.6. Brenselceller

Brenselceller har flere fordeler framfor turbiner. Høytem-
peratur brenselceller kan bruke naturgass eller biogass di-
rekte uten ekstern reformering av gassen til hydrogen. Ek-
sosen består da utelukkende av CO2 og vann, hvor vannet
enkelt kan skilles fra før CO2 går til deponering. [Shell
1998] Slike brenselceller kan ha en elektrisk effektivitet på
over 70 %, og kan i tillegg kobles opp mot turbiner og/eller
fjernvarmeanlegg for ytterligere energieffektivitet helt uten
forurensning. Ultrabrenselceller, en kombinasjon av bren-
selceller og turbiner i et optimalisert nettverk, kan ha en
elektrisk effektivitet på over 80 %. [Hydrogen and fuel cell
letter 1998]

Siemens Westinghouse har i flere tiår drevet forskning
på og utvikling av brenselceller, og er nå klar for kommer-
sielt salg av brenselcellebaserte kraftverk. Bestillinger kan
leveres allerede i år 2000. Anleggene vil ha en elektrisk ef-
fektivitet på 62-72 % og prisen vil være 9.000-12.000
kr/kw. Alliansen MTU-Vølund Elkraft vil også være på mar-
kedet med høytemperatur brenselceller om få år. [Westing-
house 1998]

Høytemperatur brenselceller opererer typisk ved rundt
1.000 grader celsius, og kan dermed levere høytemperatur
damp i tillegg til elektrisitet. Teknologien er med andre ord
anvendelig i forbindelse med konvensjonelle dampturbiner
og prosessindustri. [Blomen et al 1993]
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Figur 2.3.1.6
Høytemperatur brenselcelle

Figur 2.3.1.5
Virkningsgrader for gasskraftverk med og uten av-
gassrensing
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2.4. 

Petroleumsvirksom-
heten i Norge
Norge disponerer 75 % av oljereservene og 45 % av gassre-
servene i Vest-Europa. Som olje- og gasseksportør er vi
henholdsvis verdens 2. og 4. største. Norges eksport av
CO2 i form av olje og gass utgjorde allerede i 1995 over 1/2
milliard tonn.

I 1997 ble det produsert 176 mill. Sm3 olje, 10 mill. tonn
kondensat/NGL og 44 mrd. Sm3 gass, noe som til sam-
men tilsvarer omlag 2.250 TWh. [Miljøsok 1999] Norge har
altså både brorparten av olje- og gassressursene og depone-
ringskapasiteten for CO2 (jfr. 2.2.1) i Vest-Europa. På norsk
sokkel er det samlet blitt brukt rundt 1.045 mrd. kr fra
1970 til 1995, mens anslaget for de neste 25 årene er på
omlag 1.400 mrd. kr. [Berge 1998]

Norsk sokkel står overfor en rekke endringer i produk-
sjonsmønstrene som representerer betydelige energi- og
miljømessige utfordringer:
Ω Oljefeltene blir stadig eldre, noe som medfører økt vann-

produksjon. Mot slutten av levetiden kan et oljefelt pro-
dusere mange ganger så mye forurenset vann som olje.

Ω Tiltak for å øke utvinningsgraden fra eldre felt medfører
økt energibehov til vann- og gassinjeksjon.

Ω Overgang fra primært oljeproduksjon til en stadig større
andel gass medfører betydelig økt energibehov til gass-
transport.

Ω Virksomheten beveger seg stadig nordover, noe som
medfører større behov for energi til transport av gass og
økt skipstransport av olje.

Ω Teknologisk utvikling og større havdyp gjør at en større
del av operasjonene vil foregå på havbunnen. 

De sentrale luftutslippene på norsk sokkel består av CO2,
NOx og VOC. For utslipp til sjø er såkalt produsert vann i
fokus. Omlag 87 % av CO2- og 84 % av NOx-utslippene fra
olje- og gassutvinningen på sokkelen kommer fra kraftpro-
duksjonen, mens resten skyldes fakling. Det alt vesentlige
av kraftproduksjonen skjer ved forbrenning av gass i turbi-
ner, men også noe diesel. 95 % av VOC-utslippene skyldes
bøyelasting av olje. 

Utslipp fra petroleumsvirksomheten er hovedårsaken til
den kraftige veksten i de norske CO2-utslippene. Fra 1990
til 1997 økte utslippene fra 7,5 til 10,6 mill. tonn. [SSB og
Miljøsok] De forventes å øke til omlag 16 mill. tonn i 2005,

for så å synke til rundt 14 mill. i 2010. Hoveddelen av ut-
slippene oppstår offshore. Et utslipp på 16 millioner tonn
CO2 i 2005 tilsvarer nærmere 7 milliarder Sm3 gass. Med
dagens CO2-avgift og med en salgsverdi på for eksempel 57
øre per Sm3 vil man brenne for 11,5 milliarder kroner bare
i år 2005. Dette representerer ikke bare et miljøproblem,
men også en betydelig energisløsing.

I dette underkapitlet vil vi omtale en rekke tiltak som
både vil redusere CO2-utslippene radikalt og samtidig øke
energieffektiviteten. 

Av utslipp og tiltak vi ikke går nærmere inn på bør det
nevnes at det finnes teknologi hvor mesteparten av VOC-ut-
slippene gjenvinnes og enten tilbakeføres til oljelasten eller
blir brukt til å drive skipets motorer. Det er også utviklet
teknologi for å slukke den kontinuerlige faklingen, som
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Figur 2.4b
Kilder til CO2 utslipp i petroleumsvirksomheten

Figur 2.4a
Utslipp fra petroleumsvirksomheten

Figur 2.4c
Prognose CO2-utslipp fra petro-
leumsvirksomheten
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samtidig har gjort det mulig å gjenvinne fakkelgassen. Ved
brønntesting er det i dag mulig å gjenvinne olje som ellers
ville bli brent av. Tiltak rettet mot kraftforsyning og annen
forbrenning av fossile brensler vil ikke bare redusere utslip-
pene av CO2, men ofte også NOx. Det er imidlertid også ut-
viklet lav-NOx brennere med tanke på dette problemet. 

I mai 1998 la MILFOR programmet - hvor Bellona del-
tok - fram en rapport som så på et framtidstilpasset virke-
middelsystem for olje- og gassvirksomheten. Her heter det
blant annet at: «Miljøbelastningen fra norsk olje og gassvirk-
somhet øker. Den totale produksjonsmengden og medførende ut-
slipp øker ved at nye felt settes i produksjon, eksisterende felt blir
eldre og volumet av produsert vann og behandlingskjemikalier
øker, avfallsproblemene etter borevirksomheten er fremdeles et
økende problem, og behovet for disponering av innretninger
hvor produksjonen avsluttes øker.» I forhold til miljømålset-
ningene på sokkelen heter det generelt at: «Radikale tiltak
må settes inn i forhold til de som hittil er tatt i bruk for å nå
målene.»

2.4.1. 

Kraftforsyning
I 1996 representerte det gassbaserte energiforbruket på
sokkelen alene 10 TWh, og det forventes å stige til rundt 14
TWh i 2002-03. [OD 1997] Turbinene har så lav virknings-
grad at CO2-utslippet per energienhet kan sammenliknes
med gjennomsnittlige utslipp fra kullkraftverk i EU. [Palm
& Lynnebakken 1993] Det faktiske energiinnholdet i gassen
som ble brukt var nærmere 40 TWh. Utslippene fra et en-
kelt felt kan tilsvare flere hundre tusen biler.

Utslippene kan reduseres ved:
Ω CO2-fjerning
Ω Kraftforsyning fra land
Ω Energieffektivisering

2.4.1.1. Bruk av kraft fra land

I mars 1995 la Bellona fram en klimaplan for å kutte de
norske utslippene med i overkant av 20 % innen 2005.
Her foreslo vi at 60 % av energibehovet på sokkelen fram
til 2005 skulle dekkes med kraft fra land. Slik elektrifise-
ring ville gi substansielle reduksjoner og kunne implemen-
teres på både nye og gamle anlegg. Elektrifiseringen ville gi
direkte reduksjoner på linje med å erstatte kullkraft med
gasskraft - men gevinsten ville være garantert, i motsetning
til de mer spekulative anslag ved å eksportere kraft. Samti-
dig ville man frigi en del gass som kunne gi ytterligere ge-
vinster. [Palm & Lynnebakken 1995]

Tidligere studier har vist at overføring av elektrisk kraft
fra land til bruk på innretninger til havs vil gi økte investe-
ringskostnader sammenlignet med gassturbiner, mens
driftskostnadene kan bli redusert. Sentrale faktorer ved
elektrifisering er energibehovet, tilgjengelig kraft, nærhet
til kraftkilden og eksisterende og ny infrastruktur. 

Generelt vil verdien av å elektrifisere bli bedre ved stor
overført kraftmengde og kortest mulig avstand mellom felt
og kraftkilde. Det kan være billigere å tilrettelegge for elek-
trifisering på en ny innretning enn å konvertere et eksiste-
rende energiproduksjonssystem. 

Studiene viser at investeringskostnadene er betydelige.
Det vil være lite hensiktsmessig å elektrifisere felt som
snart går ut av produksjon, med mindre installasjonene

kan bli brukt til andre formål med tilsvarende energibehov. 
Bruk av elektrisk kraft fra land har størst potensial for

felt med høyt kraftforbruk i lang tid framover, og hvor av-
standen mellom innretningene og kraftkilden ikke er for
stor. En viktig forutsetning vil være en koordinert kraftfor-
syning mellom flere innretninger i ett område, slik at in-
vesteringene blir delt på flere installasjoner. 

En mulighet til å kutte kabelkostnaden er å koble platt-
formene på de interkontinentale sjøkablene som legges
mellom Norge og kontinentet. Olje- og gassinstallasjonene
er både store produsenter og forbrukere av energi og pas-
ser derfor naturlig inn i det kraftutvekslingsnettet som gror
fram mellom Nordsjølandene. Bellona foreslo i sin tid at
Ekofisk-feltet koblet seg på en slik kabel mellom Norge og
Nederland. Operatøren ville da også ha anledning til å styre
de mest energikrevende operasjonene på feltet til tider på
døgnet da kraften er rimeligst, som oftest om natten.

2.4.1.2. Sentralisert kraftproduksjon
med CO2-fjerning offshore
Bruk av sentrale kombinert gass- og dampkraftverk med
CO2-fjerning vil redusere utslippene drastisk og samtidig
redusere bruken av gass til brensel, fordi virkningsgraden i
et gasskraftverk er høyere enn i enkle turbiner. Slike anlegg
kan enten bli bygd offshore eller på land. Virkningsgraden
vil være høyest ved maksimal distribusjon av produsert
kraft. Gassturbiner på norsk sokkel blir i gjennomsnitt be-
nyttet med 70 % belastning, noe som reduserer virknings-
graden og fører til høyere CO2-utslipp enn ved optimal kjø-
ring. 

I 1995 tok Bellona initiativ til en studie hvor man eta-
blerte et gasskraftverk med CO2-fjerning på en plattform
som var forventet å gå ut av ordinær produksjon (Statfjord
A), og hvor strømmen ble distribuert som vekselstrøm og
erstattet enkle gassturbiner på Statfjord, Gullfaks og Snor-
re. I mai 1996 konkluderte IKU Petroleumsforskning i sin
rapport til Bellona at tiltaket ville medføre en CO2-reduk-
sjon på 1,6 millioner tonn, tilsvarende 4,4 % av de norske
utslippene. Prosjektet hadde en internrente på 17,6 %. Nå-
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Figur 2.4.1.1
North Sea Transmission System



verdien var på 211 mill. kroner utfra en investering på
3.190 mill. Et tilsvarende konsept med et sentralt gasskraft-
verk uten CO2-fjerning ville gi en internrente på 32,2 % og
redusere utslippene med 0,97 mill. tonn.

Prosjektet baserte seg på konvensjonell avgassrensing,
men Aker Maritim ser også for seg at deres løsning med
rent oksygen skal kunne benyttes i et storskala offshore
gasskraftverk.

Bellona har også foreslått at en plattform som har gått ut
av ordinær produksjon utenfor innsynkningsområdet kan
benyttes til tilsvarende formål for Ekofisk-området. Dette er
en av flere muligheter operatøren nå vurderer for installa-
sjonene.

For offshore kraftproduksjon med CO2-fjerning er de an-
dre metodene vi beskrev under punkt 2.3 naturligvis også
aktuelle, og vil nødvendigvis gi andre resultater. 

2.4.1.3. Sentralisert kraftproduksjon
med CO2-fjerning på land
Et alternativ til å rense offshore er å flytte gasskraftanlegge-
ne på land og forsyne plattformene med kraft via sjøkabler.
Per i dag er det kun Troll A-plattformen i den innledende

produksjonsfasen som benytter kraft fra land. 
Det gigantiske Troll-feltet vil i en periode på 20-30 år ut-

gjøre ryggraden i norsk gasseksport. Tiltak på Troll vil der-
for være av stor betydning for mulighetene til å styre utslip-
pene i mange år framover. For Troll A hadde man i 1997 et
behov for å få avklart hvordan kraftbehovet skulle dekkes i
driftsfasen. 

Etter å ha gjennomført en større studie av mulighetene
for å forsyne plattformen med kraft fra et gasskraftverk
med CO2-fjerning på land, konkluderte Bellona med at
prosjektet var robust. Både Bellona og operatøren mente at
prosjektet har svært lave tiltakskostnader sammenlignet
med andre sokkelbaserte løsninger. Tiltaket er inkludert
som illustrasjon i strategiplanen for Troll. 

Gasskraftverk med CO2-fjerning på land som primært
forsyner innretninger til havs, vil ved å selge overskudds-
kraften inn på nettet, ha mulighet til å optimalisere driften
av anlegget. Forutsatt begrenset overføringstap og liten mu-
lighet for å optimalisere løsninger til havs, vil et dedikert
landbasert gasskraftverk gi lavere energiforbruk på sokke-
len. I tillegg vil løsningen gi et tilskudd til elkraftforsyning-
en på land. 

2.4.1.4. On-site CO2-fjerning offshore

Bellona deltok i 1996 i en arbeidsgruppe som så på lønn-
somheten ved å rense CO2 fra eksosgasser ved nye utbyg-
ginger offshore kontra konvensjonelle løsninger. [Miljøsok
1996] Man tok utgangspunkt i tre forskjellige kraftbehov
på ulike olje- og gassinstallasjoner. Siden CO2-renseanleg-
get utnytter den varme eksosgassen til elproduksjon vil
virkningsgraden også øke. Resultatet fra studien viser at
med et kraftbehov på:
Ω 22 MW vil utslippene reduseres med 98.000 tonn per år,

til en kostnad på 89 kr per tonn. 
Ω 26 MW vil utslippene reduseres med 126.000 tonn per år,

med en gevinst på 28 kr per tonn. 
Ω 78 MW vil utslippene reduseres med 345.000 tonn per år,

med en gevinst på 5 kr per tonn.
Rensing og deponering vil altså gi betydelig reduserte ut-
slipp og i mange tilfeller være lønnsomt. Årsaken til dette
skyldes hovedsakelig CO2-avgiften offshore, en avgift man
ikke har tilsvarende på land. Beregningene ble i sin tid ut-
ført i MILJØSOK-regi og har fått varierende respons fra uli-
ke aktører. Kværner har imidlertid nylig bekreftet at de kan
levere anlegg som blir lønnsomt ved dagens CO2-avgiftsni-
vå. Aker Maritim arbeider med en løsning hvor man benyt-
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Figur 2.4.1.4
Elektrifisering av Troll fra gasskraftverk med CO2-
fjerning på land

Figur 2.4.1.2
Gasskraftverk med CO2-fjerning offshore
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ter rent oksygen med tanke på offshore applikasjoner av
denne skala. 

I forbindelse med utbyggingen og driften av Troll C ble
det fra partier på Stortinget foreslått å rense og deponere
CO2-utslippene fra plattformen. Selv om dette var en skis-
sert mulighet fra operatørens side hadde man valgt å se
bort fra dette i prosessen, slik at det i følge utbygger van-
skelig lot seg gjøre. Operatøren ble derfor isteden pålagt å
legge til rette for å elektrifisere plattformen - dvs. forsyne
plattformen med kraft fra land via sjøkabler.

I 1997 bestemte oljeselskapet Saga seg for å legge til ret-
te for rensing og deponering på Snorre B-plattformen. Det
vil i så fall være første gang i verden noe slikt skjer, og ut-
viklingskostandene vil derfor være høyere enn hva man kan
tjene inn på redusert CO2-avgift. På grunn av utviklingen i
oljebransjen det siste året ser det imidlertid ikke ut til at
operatøren ønsker å gjennomføre prosjektet.

2.4.1.5. Ny kraftelektronikk

Noen av de kritiske faktorene ved elektrifisering har vært
knyttet til transformatorenes størrelse og tyngde i forhold
til plattformenes begrensede plass og bæreevne, og til platt-
formenes ulike behov for elektrisk arbeidsfrekvens. Imid-
lertid har blant annet ABB utviklet ny overføringsteknologi,
såkalt HVDC light. Noen av fordelene med denne er at
man kan operere uten transformatorer, man kan koble uli-
ke frekvenser, distansen fra kilde til bruker er ubegrenset
og man kan ha oppstart fra «kalde» plattformer. Overføring
mellom plattformer kan gjøres nå og mellom nabofelt om
2-3 år, og om 5 år kan man ta kraft fra land med denne tek-
nologien. [ABB]

2.4.1.6. Flytting av kraftforbruket til
land
Et alternativ til å forsyne sokkelen med kraft fra land, er å
flytte sokkelens kraftforbruk til land. Dette er per våren
1999 bare gjennomført på Troll, hvor både prosesserings-
anlegg og eksportkompresjon for salgsgassen, og for et an-
net gasstransportsystem, er lagt på land. Gasskompresjon
for eksport er den dominerende kraftforbruker på sokke-

len. Landanleggene har gitt betydelige reduksjoner i utslip-
pene sammenlignet med plattformlokalisering. 

En videre utvikling av flerfaseteknologi øker muligheten
for plassering av prosessanlegg på land ved nye olje- og
gassutbygginger. Plassering av slike anlegg på land vil gjøre
det mulig å utnytte varme fra kombinerte kraftverk til opp-
varmingsformål. Det er en forutsetning for god energiut-
nyttelse at anleggene blir plassert i nærheten av store var-
meforbrukere. 

2.4.2. 

Prosessoptimalisering
En rekke av de endringene vi står overfor på sokkelen får
stor betydning for kraftforbruket. Det er imidlertid fullt
mulig å optimalisere de forskjellige prosessene med hen-
syn til energibruk. Nye systemer utvikles stadig for å redu-
sere energiforbruket, og de enkelte prosesstrinnene kan
plasseres på «energiriktig» plass i prosesskjeden. Frekvens-
regulert drift vil redusere energibehovet i kompressorer,
pumper og drivsystemer. Samlet vil dette gi store reduksjo-
ner i energiforbruket og dermed også utslippene. [ABB]

2.4.2.1. Redusert vannproduksjon og
sjøvannsinjeksjon
I perioden 1996 til 2008 vil oljeproduksjonen ved felt i
produksjon og felt godkjent utbygd falle fra et toppnivå på
noe under 200 mill. Sm3 til i overkant av 40 mill. Sm3.
Samtidig vil mengde produsert vann øke fra rundt 70 mill.
Sm3 til i overkant av 120 mill. Sm3. Prognosen viser altså
at man i 2008 vil produsere tre ganger så mye forurenset
vann som olje. Det er energikrevende å produsere store
mengder forurenset vann. Samtidig som man bruker ener-
gi på å produsere forurenset vann som slippes ut i sjøen,
brukes det mye energi på å pumpe sjøvann inn i reservoa-
ret for å opprettholde trykket (jfr. Vedlegg 2).

Flere teknologier er på trappene som hindrer utslipp av
forurenset vann på en måte som samtidig reduserer ener-
gibehovet og behovet for trykkstøtte. Tiltak som vurderes
for ulike felt er mulighetene for reinjeksjon av produsert
vann, ned-i-hull separasjon, havbunnsseparasjon og vann-
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avstengning nede i borehullet/reservoaret. Reduksjon nær-
mest kilden er klart å foretrekke fordi det gir mindre an-
legg for behandling av produsert vann og redusert behov
for produksjonskjemikalier, samtidig som mindre vannvo-
lum slippes ut eller må disponeres på annen måte. Redu-
sert vannproduksjon reduserer behovet for trykkstøtte og
gir mindre injeksjonsvolum. Dette medfører lavere injek-
sjonsbehov/mindre anlegg og mindre behov for injeksjons-
kjemikalier, mens lavere energiforbruk gir reduserte ut-
slipp av forbrenningsgasser. [Miljøsok]

På Troll A vil det i juni 1999 bli installert en undervanns
separasjonsenhet som skal settes i drift senere samme år.
Denne enheten separerer olje og vann hvor vannet blir rei-
njisert, noe som samtidig øker produksjonen og reduserer
energibehovet og miljøpåvirkningene. Separasjonsenheten
forsynes med strøm fra plattformen. Gjennom å etablere et
elektrisk distribusjonssystem på havbunnen muliggjøres
undervanns prosessering langt fra plattform eller flyter.
Dette reduserer kabel- og installasjonskostnadene fordi det
ikke kreves en separat framføring til hver separasjonsen-
het. Vekt og plass på plattformen blir redusert og systemet
optimalisert. [ABB] 

2.4.2.2. CO2-injeksjon for redusert gass-
injeksjon
Betydelige mengder energi blir brukt til å injisere natur-
gass for å presse mer olje ut av reservoarene. I 1997 ble
22,7 mrd. Sm3 naturgass injisert til dette formålet. Det til-
svarer hele 53,4 % av den mengden gass som ble ekspor-
tert. Volumet er forventet å øke til rundt 35 mrd. Sm3. Man
regner med at 10 - 40 % av denne gassen ikke kan repro-
duseres. 

Hvis man isteden benyttet CO2 - hentet ut av naturgas-
sen i et kraftverk eller annen separasjonsenhet - som driv-
gass, ville man få frigjort store mengder kraft og/eller hy-
drogen.

Potensialet for CO2 til meroljeproduksjon på norsk sok-
kel er i dag anslått til rundt 200 mill. tonn, noe som inne-
bærer at Norge faktisk har et stort underskudd på CO2.
[Lindeberg & Glasø 1995, Lindeberg pers. med. 1998] Hvor
mye av potensialet som det er mulig og ønskelig å realisere
er det vanskelig å si noe eksakt om. Det utgjør dessuten
kun en liten del av hva som kan lagres i såkalte akviferer. I
sum betyr dette uansett at muligheten for å produsere og
foredle de norske energiressursene til null-utslippsproduk-
ter er meget gode. Norsk Hydro uttalte, i forbindelse med
sine planer om et hydrogenkraftverk med CO2 til trykkstøt-
te offshore, at dette også aktualiserte muligheten for elek-
trifisering av sokkelen.

2.4.2.3. Økt diameter på gassrør

Gasstransport er en vesentlig energiforbruker i olje- og
gassvirksomheten. For å transportere samme mengde gass
vil kraftbehovet kunne bli redusert ved å øke diameteren på
rørledningen. Dersom diameteren øker med f.eks. 10 % vil
kravet til inngangstrykk i rørledningen bli redusert. Energi-
behovet til kompresjonskraft blir dermed redusert med 10-
25 %, avhengig av sammensetningen på gassen. 

Potensialet vil kunne bli utnyttet dersom nye gassrørled-
ninger med større diameter kan avlaste eldre og svært ener-
gikrevende transportsystemer. Dimensjonering av nye gass-

transportsystemer må derfor gjøres med sikte på en optima-
lisering av utslipp og driftskostnader, regnet mot høyere in-
vesteringskostnader på grunn av bl.a. økt materialforbruk. 

Det blir utviklet nye metoder og fartøyer for å installere
rør med stadig større diameter, men det er behov for å in-
kludere energiøkonomiske krav i optimaliseringsarbeidet.
Energigevinsten vil gi en reell besparelse i driftskostnader i
form av spart CO2-avgift og eventuelt økt gassalg. [Miljøsok
1996]

2.4.3. 

Null-utslipp
For nye felt med selvstendige utbyggingsløsninger har
myndighetene besluttet at det ikke skal tillates miljøfarlige
utslipp til sjø. Esbjergkonferansen konkluderte med at mil-
jøgiftutslippene til Nordsjøen skal stanses i løpet av en ge-
nerasjon (25 år). 

Myndighetene og industrien har forhandlet om å reduse-
re utslippene av VOC, og avtalen vil etterhvert erstattes
med krav hjemlet i forurensningsloven. For brønntesting
er kravene til varighet av testene skjerpet. Selv om fakling-
en på norsk sokkel er beskjeden sammenlignet med for ek-
sempel britisk sektor, mente likevel et flertall på Stortinget
i forbindelse med oppfølgingen av Kyoto-avtalen at den yt-
terlige kunne begrenses. 

Erkjennelsen av at det å forurense ikke er et lukrativt for-
retningsområde, og den ressursløsning det representerer,
har gjort at flere selskap også innen oljesektoren nå legger
en såkalt null-utslippsfilosofi til grunn for sin virksomhet.

Utviklingstrenden går altså mot stadig strengere krav,
hvor null-utslipp blir det endelige resultat. Det ser vi også
på utviklingen av miljøstrategier:

Fortynningsstrategi ( Rensestrategi ( Gjenvinningsstrategi
( Null-utslippsstrategi

2.4.4. 

Lokalisering av ny versus re-
dusert fossil ressurstilgang
I 1958 skrev Norges Geografiske Undersøkelser i et brev til
UD i forbindelse med Genevforhandlingene om kyststate-
nes suverenitet over kontinentalsokkelen at «Man kan se
bort i fra muligheten for at det skulle finnes kull, olje eller svovel
på kontinentalsokkelen rundt den norske kyst.» I 1965 kom
imidlertid den første lisensrunden i gang på norsk sokkel
og 6. Juni 1971 starter den norske oljeproduksjonen på
Ekofisk. [OD] 

Mens diskusjonene om utbygging av vassdrag og kravet
om en verneplan dominerte energidebatten i Norge på be-
gynnelsen av 1970-tallet, ble det etterhvert store diskusjo-
ner om oljeproduksjonen. Fra midten av 1970-tallet ble
kampen mot oljeboring nord for 62. breddegrad - fra Møre-
kysten og nordover til Barentshavet - en sentral sak. I 1976
krevde for eksempel Natur og Ungdom at oljeproduksjo-
nen på Statfjord-feltet måtte utsettes. [Persen & Ranum
1997]

I 1980 startet de første undersøkelsene etter olje i Ba-
rentshavet, mens Stortinget først i 1989 formelt åpnet for
letevirksomhet etter olje og gass i dette området. Barents-
havet er et av verdens rikeste sjøfuglområder, og Norge har
et betydelig forvaltningsansvar for en rekke bestander av
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internasjonal og nasjonal verdi. Barentshavet og store deler
av den nordnorske kysten er kanskje det viktigste oppvek-
stområdet for fisk i det nordlige Atlanterhav. Kombinasjo-
nen av mørketid, tåke, kulde, is og faren for ising er fakto-
rer som gjør Barentshavet til et høyrisikoområde. Selv i pe-
rioder med lys hele døgnet er siktforholdene begrenset på
grunn av stor sannsynlighet for tåke og nedbør.

I 1991 ble det aksjonert mot Conocos boring i Barentsha-
vet, i 1992 ble Hydros boring forsøkt stoppet, i 1993 ble det
aksjonert mot Shells leterigg både i Stavanger og i åpen sjø i
Barentshavet. Samme år saksøkte Bellona Statoil i Namsret-
ten for å stoppe deres boring. I 1998 aksjonerte Natur og
Ungdom mot Hydros planer om å bore på Snøhvit-feltet i
Barentshavet. Oljedirektoratet stoppet denne boringen etter
at Bellona blant annet påpekte store mangler ved riggen. 

I 1994 åpnet Stortinget også for letevirksomhet i Skager-

rak og i noen nye områder på midtnorsk sokkel. Det ble
imidlertid lagt sterke begrensninger på aktiviteten i Skager-
rak, og enkelte kystnære områder langs Midt-Norge ble
ikke åpnet. Våren 1999 er det olje- og gassproduksjon i
Nordsjøen og Norskehavet, men ennå ingen produksjon i
Barentshavet og Skagerrak. 

I det følgende har vi systematisert den tenkningen som
finnes med hensyn på lokalisering av ny versus redusert
fossil ressurstilgang på sokkelen. Hvis man ønsker å øke
utnyttelsen av fossile ressurser bør ny tilgang ut fra en mil-
jø- og ressursbetraktning lokaliseres gjennom (i prioritert
rekkefølge):
Ω Økt ressurseffektivitet i eksisterende produksjon og transport
Ω Økt utnyttelsesgrad av reservene i felt i produksjon
Ω Prosjekter i tilknytning til eksisterende innretninger
Ω Prosjekter i utbygde områder
Ω Prosjekter i åpnede områder
Ω Prosjekter i ikke åpnede områder
Ω Prosjekter i sårbare områder
Ω Prosjekter i spesielt sårbare områder
Ut fra et ønske om å reduserer utnyttelsen av fossile res-
surser kan man snu rekkefølgen på hodet, bortsett fra at
økt ressurseffektivitet som regel alltid vil være av det gode.
Legger man dette til grunn ser man for eksempel at Snø-
hvit-prosjektet i Barentshavet er det første man bør stoppe
hvis man ønsker å redusere utnyttelsen av fossile ressurser
på sokkelen, og det siste prosjektet man bør sette igang
hvis man ønsker å øke uttaket. Det finnes en rekke virke-
midler for å bidra til å redusere tempoet. De mest aktuelle
er som regel:
Ω Ikke å åpne områder for petroleumsvirksomhet
Ω Å stenge områder for petroleumsvirksomhet
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To ganger aksjonerte Bellona mot Shells boring i Ba-
rentshavet i 1993

Den unike norske lundefuglbestanden kan komme i
faresonen dersom leteboring settes i gang like ved
Røst.



Ω Ikke å gi utvinningstillatelser
Ω Å trekke tilbake utvinningstillatelser
Ω Ikke å tillate utbygginger
Ω Å begrense aktivitet i tid og rom
Ω Å forskyve investeringer utover i tid
Ω Å innføre produksjonsbegrensninger
Tiltakene vil ha ulik aktualitet avhengig av den konkrete si-
tuasjonen man står overfor, men sammenholdt med fore-
gående gjenomgang viser det for eksempel at det vil være
paradoksalt å innføre produksjonsbegrensninger for å re-
dusere uttaket av fossile ressurser og samtidig sette igang
Snøhvit.

2.4.5. 

Oppsummering av tiltak
For å redusere CO2-utslippene (o. a.) har vi omtalt følgende
tiltak: 
Ω Elektrifisering: Bruk av kraft fra land og samkjørt kraftfor-

syning
Ω Kraftproduksjon med CO2-fjerning og økt energieffektivitet
Ω Flytting av kraftforbruket til land
Ω Redusert vannproduksjon og sjøvannsinjeksjon
Ω CO2-injeksjon for redusert gassinjeksjon
Ω Økt diameter på gassrør
I sum vil disse tiltakene kunne redusere utslippene fra pe-
troleumsvirksomheten med omlag 95 %. ABB mener det
er mulig å oppnå 80 % total energieffektivitet med halve-
ring av CO2-utslippene gjennom:
Ω Sammenkoplete plattformer
Ω Optimalisert produksjon
Ω Kombikraft
Ω Undervannsprosessering
Ω Tilpassing av prosessvarme og el-behov i kraftproduksjonen
Når vi vet at vi i tillegg kan fjerne CO2 og bruke noe kraft
fra land, burde en 50 % reduksjon av utslippene innen
2010 være et minimum, med 90 % reduksjon som mål for
2020.

For framtiden vil det være naturlig å se for seg en vesent-
lig innblanding av hydrogen i gassrørene. Importlandenes
mulighet til å ilegge energien ulike karbonskatter vil bort-
falle for denne andelen - tvert imot vil Europas klimakost-
nader kunne bli en del av Norges framtidige inntekter.

2.4.4.1. Virkemidler

Petroleumsvirksomheten på sokkelen har siden 1991 vært
ilagt en CO2-avgift som i dag tilsvarer omlag 380 kr per
tonn. Oljeselskapene betaler derfor nå nærmere 4 milliarder
i avgift i året, men på grunn av skattetekniske forhold på
sokkelen er den reelle belastningen kun rundt 1/4 av dette. 

En miljøavgift er en avgift som skal forsvinne, ellers virker
den ikke etter sin hensikt. I petroleumssektoren var det
imidlertid lenge en utbredt oppfatning at CO2-utslipp og
drivhuseffekten snarere var et politisk enn et reelt problem.
Oppfatningen var videre at norsk olje- og gassproduksjon
var renest i verden og at det ikke var mer å hente teknolo-
gisk. Derav fulgte den slutning at CO2-avgiften var en fis-
kal avgift som ikke hadde annen hensikt enn å øke statens
inntekter på toppen av en allerede særlig høy beskatning av
petroleumsvirksomheten på sokkelen.

Avgiften er imidlertid ikke fiskal all den tid man betaler
mindre jo mindre man slipper ut. Det har også vist seg at

det er teknologisk mulig å redusere utslippene radikalt. Av-
giften har vært drivkraften bak mye av den teknologiske ut-
viklingen som har vært spesielt rettet mot CO2-utslippene.
Avgiften utsettes imidlertid forsatt for varierende press i
takt med oljeprisen. Det er derfor nødvendig at man skiller
mellom reguleringer rettet mot å oppnå konkrete miljømål
og virkemidler for å ivareta andre hensyn.

Petroleumsvirksomheten er i sitt vesen langsiktig. Det er
derfor sentralt at også virkemidlene er langsiktige og ikke
endres til stadighet. For å oppnå miljømålsetningene er det
nødvendig at de økonomiske incentivene opprettholdes og
styrkes, men fremfor alt at de genererer miljøtiltak slik
hensikten er. 

Bellona foreslår derfor at det etableres et CO2-fond til er-
statning for dagens CO2-avgift. Fondet innkasserer avgiften
slik som i dag. Oljeselskapene annonserer CO2-reduseren-
de prosjekter etter anbudsprinsippet og konkurrere om
midlene ettersom hvor kostnadseffektive prosjektene er.

Bellona foreslår at det etableres et system for «Environ-
mental Performance Evaluation» (EPE) for alle beslutninger
vedrørende sokkelaktiviteten. For eksempel i forbindelse
med gassallokering og sammensetning av feltporteføljer. På
denne måten vil ikke bare den tradisjonelle nåverdien av uli-
ke beslutninger synes, men også miljøvirkningene. I et slikt
system vil utslippseffektivitet kunne kalkuleres og premie-
res. Man kan vurdere hvordan ulike tiltak vil kunne forbedre
de forskjellige alternativene og velge de mest optimale. 

Det er i dag mulig å bygge ut felt tilnærmet uten utslipp
ved å bruke best tilgjengelig teknologi (BAT), og Bellona fo-
reslår at dette prinsippet legges til grunn for virksomheten.
I praksis vil et BAT-krav altså bety at også null-utslippsprin-
sippet legges til grunn for nye utbygginger. Dette vil med-
føre betydelig reduserte utslipp.

I Norge er det forbudt å forurense etter forurensningslo-
ven. Loven ble imidlertid ikke håndhevet med hensyn på
CO2-utslipp før Bellona fikk gjennomslag for dette i forbin-
delse med den offentlige saksbehandlingen av to planlagte
gasskraftverk på land sommeren 1997. Håndheving av for-
urensningsloven vil forhindre betydelige utslipp hvis det
gjøres i tråd med lovens formål. Dagens praksis med valg
av konsepter og godkjenning av utbyggingsløsninger før
det søkes om utslippstillatelse innebærer imidlertid en
svært uheldig begrensning av miljømyndighetenes og an-
dres muligheter til å forhindre utslipp. Bellona foreslår der-
for at utslippstillatelse må ligge til grunn for alle søknader
og alle andre tillatelser av betydning for virksomheten.

Bellona foreslår videre at Norge tar initiativet til en tek-
nologiprotokoll med krav om CO2-fjerning fra all fossil
kraft- og drivstoffproduksjon. Denne kan først omfatte in-
dustriland, mens utviklingsland kan adoptere kravene på et
senere tidspunkt ettersom for eksempel et gitt velferdsnivå
oppnås.

Den enkleste måten å redusere utslippene på er å forhin-
dre at de oppstår. I tillegg til tidligere omtalte hensyn fore-
slår Bellona derfor at Barentshavet og Skagerrak inntil vide-
re lukkes for all petroleumsvirksomhet. I denne sammen-
heng kan det nevnes at USA i løpet av 1990-tallet har
stengt flere spesielt sårbare områder for petroleumsvirk-
somhet. 

Virkemidler samlet:
Ω CO2-fond erstatter dagens CO2-avgiftssystem
Ω Et system for «Environmental Performance Evaluation»

etableres og legges til grunn for alle sentrale beslutninger
vedrørende sokkelaktiviteten (f.eks. gassallokering, sam-
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mensetning av feltporteføljer osv.)
Ω Prinsippet om BAT legges til grunn for virksomheten og

tillatelser 
Ω Utslippstillatelse etter forurensningsloven må ligge til

grunn for andre tillatelser
Ω En internasjonal teknologiprotokoll med krav om CO2-

fjerning for all fossil kraft-, varme- og drivstoffproduksjon
Ω Barentshavet og Skagerrak stenges inntil videre for petro-

leumsvirksomhet

2.5. 

Nærmere om 
produksjon av hydro-
gen basert på fossile
energikilder
Av verdens hydrogenproduksjon på omlag 45 mill. tonn
kommer over 90 % fra fossile råstoff. De største produsen-
tene av hydrogen er kunstgjødsel- og petroleumsindustrien,
med henholdsvis 47 % og 37 % (1993). Salget av hydrogen
har økt med 6 % årlig i de siste fem årene. Dette har nær
sammenheng med økt forbruk av hydrogen i raffinerier
som følge av strengere krav til drivstoffkvalitet. Denne utvik-
lingen forventes å øke. Det er i tillegg antatt at en i de neste
fem årene vil se en dramatisk økning av lokal småskala pro-
duksjon av hydrogen etter hvert som brenselcelleteknologi-
en introduseres på massemarkedet. [Heydorn 1998] 

Ved å fjerne de miljøødeleggende stoffene fra drivstoffet
i sentrale anlegg sparer en lokalmiljøene, men det er også
langt enklere å gjøre noe med få sentrale punktutslipp enn
med mange små. Dersom en deponerer CO2 fra store na-

turgassreformere som forsyner en million biler med hydro-
gen, får en i praksis en million utslippsfrie biler. 

Hydrogen kan framstilles fra en rekke forskjellige hydro-
karbonforbindelser med forskjellige teknikker. Ulike hydro-
karbonforbindelser har ulikt innhold av hydrogen. Natur-
gass har for eksempel mer enn fire ganger høyere andel hy-
drogen i forhold til karbon enn kull. Vi vil i det etterfølgen-
de beskrive noen av de mest vanlige teknikkene for å fram-
stille hydrogen fra hydrokarboner, samt omtale noen nye
som vi tror kan få betydning.

De fleste teknikkene beskrevet under, med unntak av de
to plasmareformeringsteknologiene, går sterkt forenklet ut
på å varme opp råstoffet og/eller vanndamp som så blir til-
ført råstoffet. I reaksjonen som oppstår spaltes både vann-
molekylet og råstoffet, og en får dannet hydrogen, CO og
CO2. Hydrogenet man sitter igjen med kommer med an-
dre ord både fra vanndampen og hydrokarbonforbindelsen.

Hydrogen framstilt uten utslipp til miljøet kan bli en stor
eksportartikkel for Norge, og representerer en foredling av
våre naturressurser. Det er viktig at landet ikke lar de mulig-
hetene som ligger her gå tapt. Bellona ønsker derfor at en
fra myndighetenes side oppretter et langsiktig FOU-pro-
gram for hydrogen, slik en har i en rekke andre land. 

2.5.1. 

Gassifisering av kull
Gassifisering av kull er den eldste måten å fremstille hy-
drogen på. Typisk varmes kullet opp til 900 °C, uten luft
og med katalysator. Det finnes også andre mer komplekse
metoder å gassifisere kull på, blant dem Lurgi, Winkler og
Koppers-Totzek prosessene. Felles for disse dampreforme-
ringsprosessene er at de omdanner kull med damp og ok-
sygen ved temperaturer over 1.400 °C til H2, CO og CO2 i
tillegg dannes det endel svovel og nitrogenforbindelser
som i likhet med CO og CO2 må håndteres miljøforsvar-
lig.. [Winter et al 1988] 

Det er omlag dobbelt så dyrt å produsere hydrogen fra
kull som fra naturgass. Dette har blant annet sammenheng
med forholdet mellom hydrogen og karbon, som i natur-
gass er 4:1 og i kull 0,8:1. [IEA/FosterWheeler 1996]

Det finnes i dag store gassifiseringsverk i Tyskland, Sør-
Afrika og USA, og teknologier for gassifisering av kull i var-
mekraftverk er gjenstand for mye FOU fra kullindustrien. 

2.5.2. 

Partiell oksidasjon av tunge
hydrokarboner
Tunge hydrokarboners lave flyktighet og ofte høye svove-
linnhold forhindrer bruk av dampreformeringsprosessen. I
stedet behandles oljen autotermisk i en flammereaksjon
med tilførsel av vanndamp og oksygen ved 1.300-1.500 °C
(Texaco-prosessen). Forholdet mellom mengden av oksygen
og vanndamp blir kontrollert slik at gassifiseringen fortset-
ter uten tilførsel av ekstern energi.

Formelen for denne prosessen er:
CH1,4 + 0,3 H2O + 0,4 O2 –> 0,9 CO + 0,1 CO2 + H2
Denne følges av skiftreaksjonen 
CO + H2O –> CO2 + H2
1 mol CH1,4 –> 1,9 mol hydrogen
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Figur 2.5
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2.5.3. 

Dampreformering av 
naturgass
Dampreformering av naturgass er i dag den billigste måten
å produsere hydrogen på, og står for omlag halvparten av
verdens hydrogenproduksjon. Vanndamp med en tempera-
tur på 700 - 1.100 °C tilføres metangassen i en reaktor med
katalysator ved 3-25 bar trykk.

En trenger ca. 30 % overskudd av naturgass for å drive
denne prosessen, men det utvikles stadig nye metoder for å
øke utvinningsgraden. [Gaudernack 1998] Det er mulig å
øke utnyttelsesgraden til over 85 % med økonomisk gevinst
ved høyere termisk integrasjon.

En stor dampreformer som produserer 100.000 tonn hy-
drogen i året, kan grovt sett forsyne en million brenselcellebi-
ler med en årlig gjennomsnittlig kjørelengde på 16.000 km.

Det finnes to typer dampreformere for småskala hydro-
genproduksjon: Konvensjonelle nedskalerte reformere og
spesialkonstruerte reformere for brenselceller. De sistnevn-
te opererer ved lavere trykk og temperatur enn konvensjo-
nelle reformere og er mer kompakte. 

Formelen for prosessen er:
CH4+H2O –> CO+3H2
Og den oftest etterfølgende skiftreaksjonen:
CO+H2O –> CO2+H2
1 mol metan –> 4 mol hydrogen
Andelen av hydrogen fra vann er 50 %.
Ved dampreformering av naturgass produseres det 7,05

kg CO2 for hvert kg hydrogen. [Princeton University 1997]

2.5.4. 

Autotermisk reformering
Det å brenne hydrokarboner med redusert tilgang på oksy-
gen, kalles partiell oksidasjon. Autotermisk reformering er
en blanding av partiell oksidasjon og dampreformering.
Navnet henviser til varmeutvekslingen mellom den endo-
termiske dampreformeringsprosessen og den eksotermiske
partielle oksidasjonen. Hydrokarbonene reagerer med en
blanding av oksygen og vanndamp i en «termosreaktor»
med katalysator.

I Norsk Hydros «Hydrokraft»-konsept, som baserer seg
på denne prosessen, benyttes luft istedenfor rent oksygen i
reformeringen, både av hensyn til økonomi og fordi nitro-
genet i produktgassen gir lavere forbrenningstemperatur
og redusert flammehastighet. Dermed kan anlegget benytte
turbiner utviklet for forgassingskraftverk.

2.5.5. 

CO-skift
De ovenfor beskrevne prosessene gir et høyt utbytte av kar-
bonmokrsid - CO. Det er derfor nødvendig å kjøre en skift-
prosess for å få et bra utbytte.

Skiftreaksjonen foregår i to trinn. Først blir vanndamp
tilført i et høytemperaturtrinn (300-500 °C) og et lavtempe-
ratur trinn (200 °C), for å oppnå en mest mulig fullstendig
reaksjon mellom CO og vanndamp. 

Ved dampreformering av naturgass er gasstrømmen ut
fra skiftreaktoren typisk 70 % hydrogen, 25 % CO2 og
noen % metan og mindre enn 1 % CO.

Formelen for skiftreaksjonen er:
CO + H2O –> CO2 + H2 
Hydrogenet kommer fra vannmolekylet.

2.5.6. 

Kværner Carbon Black & 
Hydrogen Process
Kværner har siden 1990 utviklet en prosess de kaller
«Kværner Carbon Black & Hydrogen Process» (KCB&H).
Kværners første kommersielle fabrikk basert på denne pro-
sessen startet produksjonen i juni 1999. Denne fabrikken
ligger i Kanada. I første omgang vil det produseres 50 mil-
lioner m3 hydrogen og 20.000 tonn Carbon Black per år.
[BM 7/98] Kværner-prosessen er uten utslipp, mens den
tradisjonelle fremstillingsmåten for Carbon Black er svært
forurensende.

Carbon Black er et superrent kullstoff - eller sot - som
brukes blant annet i bildekkproduksjon og som reduk-
sjonsmiddel i metallurgisk industri. Spesielle kvaliteter av
Carbon Black kan brukes til lagring av hydrogen.

I en høytemperatur reaktor blir den nødvendige varmen
for spalting av hydrokarbonforbindelsene forsynt av en
plasmabrenner som bruker resirkulert hydrogen fra proses-
sen som plasmagass. Et varmevekslersystem forvarmer
prosesstrømmene, mens overskuddsvarme blir benyttet til
dampproduksjon. Strømforbruket i Kværners CB&H er
1,25 kWh/m3 H2. [Kværner pers. med.] Det er ingen ut-
slipp fra denne prosessen, noe som gjør den særlig veleg-
net til hydrogenproduksjon. Som råvare kan prosessen bru-
ke hydrokarbonforbindelser som spenner fra lette gasser til
tungoljefraksjoner. [Kværner 1996] 

Formelen for prosessen ved bruk av metan som føde er:
CH4 –> C + 2H2
1 mol metan ( 2 mol hydrogen

2.5.7. 

Plasmatron
Ved Massachusetts Institute of Technology (MIT) utvikler
man en reformer som i likhet med KCB&H anvender plas-
ma for å reformere hydrokarboner. Fordelen ved en plas-
mareformer er at den kan bruke alle slags hydrokarboner,
inklusive tunge fraksjoner. I tillegg kan plasmareformeren
operere i pyrolytisk modus (termisk degradering av orga-
nisk materiale uten luft eller oksygen) slik at karbonet blir
omdannet til sot. Dette eliminerer CO2-produksjon. Plas-
mateknologien tillater et mere kompakt og lettere design
enn tradisjonelle reformere fordi reaksjonen skjer mye ras-
kere.

MIT studerer bruk av plasmareformeren i både pyroly-
tisk, partiell oksidasjons- og dampreformeringsmodus.
MITs «Plasmatron» opererer ved temperaturer over 2.000
°C. Utbyttet av hydrogen er omlag 80-90 %. Hovedulem-
pen ved plasmareformering er avhengigheten av elektrisk
kraft. MIT regner med å få ned behovet for elektrisk kraft
til 5 % av brenselets brennverdi gjennom varmegjenvin-
ning og bedre reaktordesign. I dag er behovet omlag 20 %.
[L. Bromberg et al 1997/1998]
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2.5.8. 

Noen aktuelle tall for 
hydrogen
Tabell 2.5.8a: 
Kostnader ved fossil hydrogenproduksjon
Kilde: NOU 11/98

Metode Kostnad øre/kWh
Dampreformering av Naturgass 13
Dampreformering av Naturgass 
med CO2-deponering 18-20
Partiell oksidasjon av olje 23
Gassifisering av kull 28

Tabell 2.5.8b: 
Verdensproduksjon av hydrogen
Kilde: Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH1994

Oprinnelse Milliarder Millioner Andel av 
Nm3/år tonn/år total prod.

Naturgass 240 21,6 48
Olje 150 13,5 30
Kull 90 8,1 18
Elektrolyse 20 1,8 4
Totalt 500 45,0 100
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Norge har et stort potensial i form av nye fornybare energi-
kilder. Fornybare energiressurser i form av vind langs kys-
ten, mye tilgjengelig biomasse, varmepumper og geoter-
misk energi og solvarme ligger klar for energiproduksjon. 

I Europa har ny fornybar energi gitt grunnlag for økt in-
dustrivirksomhet. I Tyskland og Spania vokser vindenergi
raskt, og i Frankrike tar biodrivstoff stadig større andeler av
markedet. Hos våre nordiske naboer er det en liknende ut-
vikling. Vindturbiner er blant Danmarks viktigste eksport-
artikler, og har et betydelig hjemmemarked. I Sverige og
Finland dekker moderne bioenergianlegg en stor del av et-
terspørselen etter varme. [Tangen et al., 1998] I 1998 økte
Sverige sin bruk av bioenergi med 5 TWh.

Norge ligger langt bak våre naboer i bruk av nye fornyba-
re energikilder. Norsk elektrisitetspolitikk er nærmest ute-
lukkende fokusert mot produksjon av elektrisitet i form av
antall kWh, og i liten grad mot ny teknologi- og næringsut-
vikling. [Tangen et al., 1998] Et viktig unntak finner vi
imidlertid innen forbrenning av biologisk avfall, der det
norske selskapet Energos er blitt verdensledende på pro-
duksjon av varme og elektrisitet med særdeles lave luftut-
slipp. Eksport av slike anlegg kan bli en betydelig norsk
vekstindustri.

Utbygging av nye fornybare energikilder vil gi mange
nye arbeidsplasser. Eksempelvis vil en årlig bioenergipro-
duksjon på 20 TWh kunne gi fra 6.000 til 10.000 varige
arbeidsplasser. [NFR 1996] I EU vil satsingen på fornybar
energi gi opptil 900.000 arbeidsplasser. [EU-kommisjonen
1997] I tillegg til arbeidsplassene vil satsing på nye forny-
bare energikilder kunne gi økt teknologiutvikling og ek-
sportmuligheter. Et eksempel er næringsutviklingen i
Glomfjord basert på solcelleteknologi, en satsing som kan
bidra til å gjøre Norge til en av de verdensledende innen
denne teknologien. 

Norge har store ressurser av fornybar energi. Innenlands
oljeforbruk kan reduseres og store elektrisitetsmengder
kan frigjøres ved:
Ω Utbygging av fornybare energikilder som vind, bio- og av-

fallsenergi, geotermisk energi, saltgradienter og tidevann
Ω Effektivisering av energibruken 
Ω Overgang fra elektrisitet til vannbåren varme, f.eks. med

varmepumper, bioenergi, avfallsenergi, solfangere og geo-
termisk energi

Ω Opprustning av vannkraftverk og utbygging av mikro- og
minikraftverk 

Deler av den økte elektrisitetsmengden kan eksporteres di-
rekte eller eventuelt benyttes til utvidelse av eksportrettet
kraftintensiv industri. Slik aktivitet kan gi mange arbeids-
plasser og lønnsomhet i seg selv. Utbyggingen av kraftpo-
tensialet bør baseres på norsk industri, og gi denne et nytt
hjemmemarked som senere setter den i stand til eksport.

I kapittel 3.1 vil vi gjennomgå vårt syn på de ulike forny-
bare elektrisitetskildene, mens kapittel 3.2 tar for seg de
energikildene som er best egnet til produksjon av varme el-

ler varme i kombinasjon med elektrisitet. Kapittel 3.3 pre-
senterer hva våre naboland og EU har gjort for å fremme
fornybar energi, og kapittel 3.4 presenterer våre forslag til
rammebetingelser for fornybar energi i Norge. Den siste
seksjonen, kapittel 3.5, viser noen av de mange mulighetene
for hydrogenproduksjon basert på fornybare energikilder.

3.1. 

De fornybare 
elektrisitetskildene
Utvikling av nye fornybare energikilder går raskt. Energi-
mengde per enhet øker og prisnivået synker. Mest aktuelt
for Norge er bioenergi, vindkraft, geotermisk energi og
vannkraft. Men også konsepter som saltkraft, tidevanns-
kraft og bølgekraft kan være interessante. 

3.1.1. 

Vindkraft
Energiinnholdet i vinden er proporsjonal med 3. potens av
vindhastigheten. Kartlegging av vindforhold vil derfor være
av vesentlig betydning for et godt resultat.

Det foreligger nå forslag til en rekke store vindkraftpro-
sjekter i Norge. Blant annet planlegges det to store anlegg
på Smøla. Statkraft planlegger et anlegg på 150 MW, det
samme gjør Hydro og Statoil.

Teknologiske framskritt har allerede ført til synkende pri-
ser. I dag kan vindkraft produseres til en pris på mellom
20 og 30 øre per kWh. Mens de største vindmøllene på
midten av 1980-tallet var på 50 kW, arbeides det nå med
generatorer på 1500 kW. Danmark har satset sterkt på å
bygge ut vindkraft, og dansk elektrisitetsproduksjon fra
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Tabell 3: Ny energiproduksjon i Norge

Bellonas anslag for 
utbygging (TWh)

Bio (termisk) 20
Avfall 3-4
Vindkraft 14
Saltkraft 10
Vannkraft (mikro/mini/oppgr.) 5
Varmepumper 12
Geotermisk 5
Solvarme 5
Bølgekraft 0,5
Sum fornybar 74,5-75,5
Fossil kraft/varme med CO2-fjerning >50



vindmøller utgjør ca. 1,2 TWh per år. I den danske regje-
ringens energihandlingsplan, Energi 21, går man inn for å
bygge store vindmølleparker ute i havet tilsvarende en in-
stallert effekt på 4000 MW. Med et teoretisk potensial på
70 TWh, og et realistisk potensial for vindkraft på de beste
plasseringene i Norge på ca. 14 TWh per år, er denne ener-
gikilden svært interessant. 

3.1.2. 

Tidevann
Det første norske anlegget for utnyttelse av den potensielle
energien i tidevann til elproduksjon, planlegges nå i Barm-
fjorden på Hitra. En lavtrykksturbin som kan utnytte fall-
høyde ned til 0,5 meter vil på dette stedet kunne produsere
i overkant av 5 GWh. Foreløpig er det beregnet at kraftver-
ket vil produsere elektrisitet til en kraftpris på 35 øre/kWh.

Høsten 1996 ble det nærmest ved en tilfeldighet nevnt at
det må være mulig å utnytte den energien som ligger i
strømmen i Kvalsundet i Hammerfest. Resultatet ble et pi-
lotprosjekt som skal gå ut år 2001, med planlagt ferdigstil-
lelse av et anlegg som vil gi mellom 0,5 og 1,2 MWh i år
2000. Det er med andre ord ikke her snakk om en fullska-
la-modell, men den vil være fullt ut pålitelig med hensyn til
forskningsresultater.

Det franske tidevannskraftverket La Rance har 240 MW
installert effekt og en årsproduksjon på 540 GWh.

3.1.3. 

Saltgradienter
Det er en osmotisk trykkforskjell mellom saltvann og fersk-
vann på ca. 27 bar, noe som tilsvarer omtrent 270 meters
fall. Teoretisk vil derfor hver kubikkmeter vann som renner
ut i havet, kunne generere 0,7 kWh elektrisitet. De 10 stør-
ste elvene i Norge fører ca. 22 % av den totale avrenningen
til sjøen. For disse kan et teknisk utbyggbart potensial ut-
gjøre ca. 25 TWh/år - eller ca. 22 % av landets nåværende
vannkraftbaserte elektrisitetsproduksjon. Ved de kraftverke-
ne hvor vannet som kommer fra turbinene renner rett ut i

sjøen, vil det være mulig å utnytte energien i den osmotis-
ke trykkforskjellen mellom saltvann og ferskvann og der-
med øke energiproduksjonen vesentlig. Denne saltkraften
utgjør en stor og ubrukt fornybar energikilde. [Statkraft
1998]

Det finnes flere metoder for å hente ut denne kjemiske
energien som oppstår når saltvann fortynnes i ferskvann.
De metodene som til nå har vært mest aktuelle, er trykkre-
tardert osmose og omvendt elektrodialyse. Begge teknikker
er membran-prosesser. 

Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til dette, men så
langt kan det se ut som om priser under 50 øre/kWh kan
være realistiske. Til sammenligning kan vi nevne at vind-
kraft kostet over en krone bare for få år siden, mens det nå
er snakk om priser mellom 20 og 30 øre.

På grunn av at denne teknologien er såpass ny, er det
vanskelig å anslå et potensial som ikke går på bekostning
av viktige naturområder. Avhengig av hvordan anleggene
blir utformet kan det oppstå konflikter med viktige natur-
områder, noe som vil redusere potensialet. Bellona vil der-
for ikke bruke de ovennevnte 25 TWh som potensial, men
reduserer dette til ca. 10 TWh.

3.1.4. 

Bølgekraft
I havet utenfor norskekysten er bølgenergitransporten i
middel 20-40 kWh/m mellom Stadt og Lofoten. Lenger
nord og lenger sør finner en tall i området 20-30 kWh/m,
og mindre innover i Skagerrak.

Energipotensialet er naturligvis avhengig av teknologien
som benyttes. For eksempel vil potensialet være større for
anlegg lenger fra land, enn for anlegg i sjøen nær land eller
i strandkanten. NVE utførte, som et forarbeid til Stortings-
melding nr 65 (1981-82), en studie hvor potensialet for års-
produksjon ble regnet til ca. 6 TWh for utbygging av en
kyststrekning i Norge på 130 km. Det var forutsatt tre ulike
teknologier, hvorav to kunne utnyttes langt fra land.

Ulike prinsipper og patenter er utviklet for å utnytte bøl-
geenergien. I Norge har det hovedsakelig blitt arbeidet med
to av disse: Kilerennekonseptet og svingende vannsøyle.

Det norske selskapet Indonor AS skal levere et kileren-
nekraftverk, av den typen som Norwave AS hadde i regulær
drift på Toftestallen i Nord-Hordaland mellom 1987 og
1991. Det nye anlegget, som skal bygges på sørkysten av
Java, er planlagt med en installert effekt på 1,1 MW, og det
ventes en årsproduksjon på minst 6 GWh. Anleggskostna-
den ventes å bli vel 50 millioner kroner.

Bølgeenergien har vært brukt en tid til spesielle formål
som lensepumper og navigasjonsbøyer. 

En viss utbygging av småskala bølgekraftverk i Norge bør
være mulig i løpet av de nærmeste 20 årene, under forut-
setning av at det gis muligheter for den forskning og utvik-
ling som er nødvendig. Dette vil neppe kunne bidra med
mer enn 0,5 TWh i norsk energiproduksjon i 2020. [NOU
1998:11]

3.1.5. 

Vannkraft
Som alle former for fornybar energi er vannkraft miljø-
vennlig såfremt ikke viktige naturområder blir ødelagt. For
de store vannkraftprosjektene er denne grensen nå over-
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Foto 3.1.1
Ny teknologi for utforming av vindmøller kan øke ef-
fektiviteten og gjør vindkraft gunstigere. Møllen på
bildet er en Vortec 7.



skredet. Epoken for de store utbyggingene er dermed over i
Norge, de siste ikke-utbygde vassdragene må spares. Imid-
lertid er det mye å hente fra mini- og mikrokraftverk, samt
opprustning av eldre kraftverk. 

Et vannkraftpotensial på ca. 10 TWh er per i dag frigitt
for konsesjonsbehandling. Av de ca. 320 prosjektene som
kan konsesjonssøkes er det bare 8 prosjekter med en pro-
duksjon over 250 GWh, mens ca. 230 prosjekter har en
produksjon som er lavere enn 50 GWh. Bellona mener at
flere av disse prosjektene ikke bør realiseres, da de innebæ-
rer store konsekvenser for naturmiljøet i de aktuelle vass-
dragene. Bellona har derfor satt et potensial på 5 TWh for
opprustnings- og utvidelsesprosjekter, samt mini- og mi-
krokraftverk. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke har gått
grundig gjennom alle forslagene til opprustnings- og utvi-
delsesprosjekter, og at vårt anslag for potensial derfor er
noe usikkert sett i forhold til naturkonsekvensene.

Det må komme en revurdering av Samla Plan, og en
Verneplan V hvor de resterende kontroversielle vassdrage-
ne blir varig vernet. Dette gjelder ikke minst Øvre Otta og
de konsesjonsgitte utbyggingene ved Saltfjellet.

3.1.6 

Solenergi
Med den relativt lave solinnstrålingen i Norge kommer
elektrisitet fra solenergi neppe til å utgjøre noen vesentlig
del av norsk kraftproduksjon i den nærmeste framtid. For
spesielle formål langt fra elektrisitetsnettet er imidlertid
denne energikilden viktig allerede i dag. 

Prisen på solkraft forventes å falle dramatisk i nær fram-
tid. Det nederlandske selskapet Sunergy forbereder, sam-
men med Shell, ECN og myndighetene i Nederland, planer
om å bygge et produksjonsanlegg i løpet av 2005, som skal
redusere dagens pris på solcellekraft med en faktor på fire.
[Benno Wiersma, Sunergy, pers.med. 3. juni 99]

Tyskland har satt i gang et prosjekt som innebærer eta-
blering av 100.000 solcelleanlegg på tak på bygninger. Pro-
sjektet skal installere solceller med en samlet effekt på 300
MW i løpet av seks år, hvor det offentlige bidrar med 1 mil-
liard DM i prosjektperioden. [INSE 1999] Til sammenlig-
ning ligger Naturkrafts gasskraftverk på 350 MW. 

Norge er blant verdens ledende produsenter av metallur-
gisk silisium, som videreforedles og brukes i dataindustri-
en. Avkapp fra dataindustrien brukes til produksjon av sol-
celler. Den høyeste renheten (99,8 %) av denne kvaliteten
lages i dag i Norge, og det arbeides med å etablere solcelle-
produksjon i Narvik Etter planen skal de første norske sol-
cellene produseres i løpet av første halvår 2000. Gjennom
produksjon av solceller og andre komponenter til solcelle-
paneler kan denne teknologien komme til å bli en av de
viktigste eksportartikler innen fornybar energi. Det står
mer om dette i kapittel 6.

3.2 

Mye og billig varme
tilgjengelig i Norge
3.2.1. Bioenergi og avfall
Biomasse som ikke foredles til mat eller industriformål kan
i prinsippet utnyttes til energiproduksjon. Tradisjonelt har
det vært vanlig å utnytte treavfall fra skogindustrien og tyn-
ningsvirke og sekundærvirke fra skogbruket til bioenergi.
Andre former for biomasse som kan benyttes er: [NoBio
1996]
Ω Organisk avfall og bioprodukter fra trebearbeidende in-

dustri
Ω Halm og gjødsel fra jordbruket
Ω Energivekster fra jordbruket
Ω Avfall fra næringsmiddelindustrien
Ω Avfall fra husholdninger og industri
Ω Kloakkslam fra renseanlegg
Ω Akvatisk biomasse
Energiproduksjonen foregår ved omdanning av biomasse
gjennom:
Ω Forbrenning
Ω Forgassing
Ω Våtoksidasjon
Ω Biologisk omforming
Bioenergi dekker ca. 15 % av verdens energiforbruk. Sveri-
ge og Finland dekker henholdsvis 17 og 19 % av sitt energi-
behov med bioenergi. Biomasse kan benyttes både til sen-
tralisert produksjon av elektrisitet og fjernvarme og til lokal
oppvarming. Forbrenning av biomasse frigjør ikke mer
CO2 enn det som tas opp gjennom produksjon av planter
og trær. Både jordbruksprodukter spesielt dyrket for dette
og avfall fra industri, landbruk, skogbruk og husholdninger
- som halm, tre, husdyrgjødsel og matrester - benyttes til
produksjon av bioenergi. 

3.2.1.1. Biobrensel

En undersøkelse utført av SSB i desember 1996 viste at 28
% av husholdningene hadde økt vedforbruket (17 % oppga
at de brukte mindre ved). Flere elverk produserer fjernvar-
me fra bioenergi, og bioenergi benyttes i økende grad til lo-
kal oppvarming i boliger. Prisen på biobrensel varierer med
kvalitet, fraktavstand og krav til forbrenningskomfort. I til-
legg kommer investeringskostnadene. 

Vedfyring står i dag for 7,2 TWh. [Xergi nr. 4-98] Dette
er mer enn halvparten av den totale bioenergibruken i Nor-
ge. 80 % av norske husstander benytter eller har mulighe-
ten til å benytte ved til oppvarming. Med overgang til vann-
og luftbåren oppvarming, stabile rammebetingelser, bedre
utbygd infrastruktur og flere fjernvarmeanlegg antar man
at det samlete potensialet for bioenergi ligger på 20 TWh
til priser mellom 15 og 45 øre/kWh. Teoretisk potensial for
bioenergi i Norge ligger på over 100 TWh. «Rundfyring» i
«gamle» ovner kan imidlertid gi ufullstendig forbrenning
og betydelige lokale utslipp av CO, tjærestoffer og partikler
(sot). Nye ovner har redusert dette problemet med omkring
90 %. [Xergi nr. 4-98].

Når det gjelder andre utslipp fra biobrensler, ligger NOx-
utslippene normalt 20-40 % lavere enn fra forbrenning av
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fossile brensler. Utslipp av sot og partikler fra større bio-
brenselanlegg ligger på omtrent samme nivå som oljefyrte
anlegg. På grunn av lavt svovelinnhold i trevirke (ca 0,05
%) er utslippene av SO2 ubetydelige. I dag er imidlertid de
samlede utslippskravene til biobrenselanlegg mindre
strenge enn de nye kravene til søppelforbrenningsanlegg.
For de relevante parametrene bør utslippskravene i framti-
den kunne settes like strengt for større biobrenselanlegg
som for moderne søppelforbrenningsanlegg.

Ved å deponere CO2 fra biobrenselanlegg får man «ne-
gative» CO2-utslipp som kan kompensere for utslipp fra
eksempelvis prosessindustrien. Dette er etter Bellonas opp-
fatning et bedre alternativ enn kompensering gjennom
skogplanting, som ofte blir framstilt som et fullgodt alter-
nativ til andre CO2-reduserende tiltak. Skogplanting vil
være er et viktig tiltak i land der det kan kompensere for en
aggressiv skogavvirkingspolitikk.

Kornmøller rundt om i landet tørker korn med bruk av
biobrensel. Flere av disse har god kapasitet til å forsyne
fjernvarmeanlegg i periodene det ikke tørkes korn, ofte 10
måneder i året inkludert vinterhalvåret.

I Norge har bioenergimiljøet på Hadeland vært en viktig
pådriver for å få tatt i bruk bioenergi i Norge. Gjennom
1990-tallet har de fleste miljøpolitikere i Norge vært på Ha-
deland og «støttet» utviklingen av bioenergi verbalt. Det sy-
nes i dag å være tverrpolitisk enighet om å satse på denne
form for energi. 

3.2.1.2. Energi fra biologisk avfall
Det meste av dagens industri- og husholdningsavfall får
ligge og råtne med kontinuerlige utslipp av den sterke driv-
husgassen metan som resultat. Dagens utslipp av metan
fra norske avfallsdeponier er anslått til ca. 325.000 tonn
per år, tilsvarende ca. 7 millioner tonn CO2-ekvivalenter, [St
meld nr 29 (1997-98)] eller 11-12 % av Norges samlede ut-
slipp av CO2. Dette estimatet er imidlertid noe omtrentlig,
fordi det hersker usikkerhet om vurderingen av metanets
klimaeffekt i forhold til CO2.

Både ECON (1998) og Bruvoll (1998) har pekt på at di-
rekte forbrenning av avfallet er et særdeles billig klimapoli-
tisk tiltak. Med Energos’ nyutviklede teknologi for avfallsfor-
brenning med 50-100 % energigjenvinning kan dette i til-
legg bidra til produksjon av 3-4 TWh ny energi i form av
varme og elektrisitet, noe som gir rom for tilsvarende re-
duksjoner i oljefyringen. Slik energigjenvinning fra nytt
(hovedsakelig biologisk) restavfall - dvs. det avfallet man står
igjen med etter at avfallsminimering og uttak til resirkule-
ring er gjennomført - er det desidert billigste, store klimapo-
litiske tiltaket Norge kan gjennomføre i dag. Energos’ tekno-
logi for avfallsforbrenning er for øvrig den eneste som per i
dag tilfredsstiller EUs krav til nye søppelforbrenningsan-
legg, og ser ut til å bli et glitrende eksempel på eksport av
norskutviklet teknologi for miljøvennlig energiproduksjon.

Eksisterende fyllplasser vil produsere metan i flere tiår
framover. Det er per 31.12.97 registrert 23 deponigassan-
legg i Norge, mens antall fyllplasser i drift i år 2000 er an-
slått til ca. 100. En mulighet er å installere fjernstyrte bren-
selceller som effektivt produserer elektrisitet og varme, og
som dermed minimaliserer miljøproblemene med utslipp
av metan fra fyllplasser. Dette er i dag anvendt teknologi,
og er blant annet installert ved en rekke fyllplasser i USA.
[ONSI Corp. 1999] 

For å utnytte energien i nytt avfall og i deponigassen fra
eksisterende fyllinger, og samtidig redusere miljøprobleme-
ne forbundet med metanutslipp, foreslår Bellona at:
Ω Eksisterende fyllinger med utslipp av metan over 10.000

tonn CO2-ekvivalenter pålegges å samle opp og brenne
deponigassen

Ω Eksisterende fyllinger med utslipp av metan over 100.000
tonn CO2-ekvivalenter pålegges å samle opp og energi-
gjenvinne deponigassen

Ω Fra 2005 må alle kommuner med over 10.000 innbyggere
energigjenvinne (rest-) avfallet

Ω Unntak kan eventuelt gis i spesielle tilfeller

3.2.1.3. Biodiesel 

Biodiesel er unntatt fra dieselavgifter gjennom egne lover i
en rekke europeiske land, bl.a. Tyskland, Frankrike og Sve-
rige. Produktet har dermed blitt konkurransedyktig og sel-
ges i store kvanta. Produksjon av oljeplanter som raps og
rybs, som er aktuelt i Norge, gir et proteinrikt tørrstoff som
hovedprodukt og olje som biprodukt. Med andre ord ligger
det et stort potensial i biodiesel for utvikling av både land-
bruket og en fornybar energiindustri. 

Bellona har lang erfaring med bruk av biodiesel, og har
per april 1999 to biler som kjører på 100 % biodiesel. Vi
har ikke hatt noen problemer i forhold til bruk av vanlig di-
esel. Selskapet Hadeland Bioolje ble relativt nylig etablert
for å bygge og drive et «raffineri» for biologiske oljer. 

I utgangspunktet er ren biodiesel i Norge ikke avgiftsbe-
lagt. Grunnlaget for dette er Stortingets intensjoner om at
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Figur 3.2.1.1: Prinsippskisse av pelletskamin
Pelletsen blir matet med skrue fra pelletslageret til
brennkammeret. Brenselinnmating og tilførsel av pri-
mærluft reguleres automatisk ut fra ønsket romtem-
peratur.



det skal bli lettere å introdusere fornybart biodrivstoff i det
norske marked. Bruk av biodiesel innebærer at utslippene
av partikler/sot reduseres med ca. 40 % og at utslippene av
SO2 elimineres.

Imidlertid er det bestemt at biodiesel som er blandet i
mineralolje er avgiftspliktig dersom oljen fortsatt er å anse
som mineralolje. Dette følger av Stortingets vedtak om av-
gift på mineralolje. Finans- og tolldepartementet (FIN) an-
ser at en «innblanding av inntil 5 pst rapsmetylester (RME) i
mineraloljen» medfører at oljen ikke mister karakter av å
være mineralolje (brev til Hydro Texaco As, 23.11.98). De-
partementet går således inn for at innblandet biodiesel av-
giftsbelegges.

Generelt er det ikke mulig å kjøre på ren biologisk diesel
i dag, ettersom det ikke eksisterer et distribusjonsnett. En
evt. etablering av et slikt nett vil kreve vesentlige og kostbare
endringer i dagens infrastruktur. Å la ren biodiesel være av-
giftsfri vil derfor ikke være tilstrekkelig til å utløse utvikling
av dette alternative drivstoffet. Et skritt i retning av å fram-
skaffe drivstoff som gir en miljøgevinst er å blande biodie-
selen med mineralolje slik man blant annet gjør i Frankri-
ke. Biodiesel er like fornybart, og har like lave utslipp per
volumenhet, uansett om det brukes rent eller om det er
blandet med mineraldiesel. Miljøgevinsten er derfor den
samme per liter for ren eller innblandet biodiesel. I prinsip-
pet er det derfor ingen forskjell på ren og innblandet biodie-
sel. At innblandet biodiesel avgiftsbelegges innebærer såle-
des en forskjellsbehandling av ett og samme produkt. 

3.2.1.4. Biogass

Norske bønder kan utnytte gjødsel og organiske avfallsstof-
fer fra gårdsdriften til å produsere biogass og derved elek-
trisk strøm, samt generere varmt vann. Gjødselens egen-
skap som jordforbedringsmiddel reduseres ikke som følge
av prosessen. I tillegg fjernes luktproblemene og faren for
forurensning av grunnvannet blir redusert.

Norsk landbruk trenger nye prosjekter for å bevise at
man evner å utvikle, modernisere og tenke alternativt. At
bonden plutselig blir strømprodusent og bidragsyter til at
næringen blir netto energieksportør vil gi ny vind i seilene
på det politiske plan. Landbruket må satse på å bli netto ek-
sportør av energi gjennom salg av varer, i stedet for netto
importør slik det er i dag. 

Man kan i dag skreddersy anlegg for den enkelte bonde.
Dette reduserer behovet for generaliserte løsninger som in-
nebærer mye dyrt og unødvendig utstyr. En relativt liten
gårdsenhet kan produsere kr energi til å bli selvforsynt
med strøm. I mange tilfeller kan bonden i tillegg selge
strøm til nettet. 

3.2.2. 

Sol
Solvarmeanlegg kan redusere el-forbruket med minst 5
TWh i private hjem. I tillegg kommer offentlige bygg og
næringsbygg. Verdensmarkedet for solvarme er i dag på ca.
10 mrd. kr. og vokser med 25 % i året. Solvarmeanlegg kan
redusere strømregningen i private hjem med 25-35 %. 

Solvarmeanlegg deles inn i to typer: Aktive og passive.
Passiv solvarme kan f.eks. være å orientere bygningens
vinduer mot vintersola slik at solstrålene utnyttes til opp-
varmingsformål. 

Et vanlig aktivt solvarmeanlegg består i prinsippet av 3
deler: Solfanger, varmetransportsystem og varmelager. Alle
disse komponentene kan integreres i bygningskonstruksjo-
ner på en naturlig måte. Design av nybygg med hensyn på
oppvarming gjennom solvarme eller annen vannbåren var-
me, passiv solvarme, og naturlig ventilasjon, kan bety mye
for effektivisering av energibruken.

I Danmark finnes det ca. 27.000 solvarmeanlegg, de
fleste innen privat husholdning. [SolEnergi Center Dan-
mark] Dersom man ser solvarme isolert, og utelukker an-
dre varmekilder, er potensialet for solvarme i Norge på 25
TWh. [Røstvik, H., pers.med. 1999] Dette viser at solvarme
har en viktig rolle i overgangen fra elektrisk til vannbasert
oppvarming. Dersom man ser solvarme i samspill med an-
dre kilder til varme, vurderer Bellona at 5 TWh solvarme er
et realistisk potensial.

3.2.3. 

Varmepumper
Det finnes i dag omkring 22.000 varmepumpeanlegg i
Norge med en årlig varmeproduksjon på ca 4,5 TWh, eller
ca. 7,5 % av Norges totale varmebehov på 60 TWh. I Sveri-
ge produserer 300.000 pumper 17 TWh varme, mens Eu-
ropa under ett har 1,5 mill. varmepumper med en total var-
meproduksjon på 65 TWh.

Bruk av varmepumper bestemmes av tilgang på lavtem-
peratur varmekilder. Uteluft, avtrekksluft, jordvarme,
grunnvann og bergvarme kan gjøres tilgjengelig over alt.
Ellers kan lavtemperatur spillvarme, sjøvann, varme drifts-
bygninger i landbruket og annen overskuddsvarme benyt-
tes. [NOU 1998:11] 

Varmepumper egner seg spesielt godt i Norge pga. lang
fyringssesong, høyt varmebehov, stort energisparepotensial
og meget god tilgang på egnede varmekilder som sjøvann
og grunnvann/-fjell.

Det samfunnsøkonomiske potensialet i Norge er 25
TWh, som gir en energigevinst på minst 17 TWh. For ras-
kest mulig å kunne utnytte dette potensialet foreslår Bello-
na:
Ω Tilskudd til installasjon av varmepumper i bolig
Ω Tilskudd til installasjon av vannbåren varme
Ω Sertifiseringsordning for installatører
Ω Krav i nye byggeforskrifter om teknisk-økonomisk vurde-

ring av varmepumpeinstallasjon 
Ω Krav til bruk av kjøle- og varmepumpeanlegg i bygg som

skal installere klimakjøleanlegg
Ω Restriksjoner på bruk av direkte elektrisk oppvarming 
Ω Fortsatt forskning og utvikling innen varmepumpesyste-

mer spesialtilpasset norske forhold.

3.2.4. 

Geotermisk energi
Geotermisk energi deles i «hydrotermisk energi» og «van-
lig termisk energi». Den hydrotermiske energien er lettest
å utnytte og vanligst på verdensbasis i dag. Geotermisk
energi utnyttes hovedsakelig ved at man borer brønner ned
i bakken hvor man utnytter varmen til å varme opp vann. 

Her hjemme er kanskje Island mest kjent blant landene
som utnytter denne energien, men på verdensbasis er det
mange land som utnytter dette: 
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Ω Kina er størst i verden innen geotermisk varmeproduk-
sjon, mens USA er størst på el-produksjon fra geotermisk
energi [ABB 1998]

Ω Italia fikk sin første brønn i 1907
40 % av Paris er oppvarmet av varmepumper og geoter-
misk energi

Estimat over utnyttbare energireserver ned til et dyp på 5
km gir 64 TWh for Norge. Potensialet er lavtemperert og
egner seg kun for oppvarmingsformål. Realistisk potensial
i løpet av 10 år er imidlertid 4-5 TWh. Det er spesielt varme
granitter i sør som er undersøkt, og rundt Iddefjorden har
en beregnet en temperatur på 110 (C på 5 km. dyp. Bru-
munddal-sandsteinen er eneste sedimentære bergart av in-
teresse, med ca. 60 (C varmt vann på 3 km dyp. 

Ved det nye Rikshospitalet bores det nå ned til 600 me-
ters dyp, og det planlegges boring ned mot 4000 meter.
Der vil temperaturen i fjellet være ca. 120-130 ° C, og pla-
nen er å pumpe kaldt vann ned og det oppvarmede vannet
opp igjen gjennom et annet borehull. Vannet, som da vil
holde ca 75 ° C, varmeveksles med vann til varmtvann og
romoppvarming. Anlegget er kostnadsberegnet til 21 mill.
kr., og skal gi varme tilsvarende 2 MW til en energipris på
17,8 øre/kWh. [Aftenposten Interaktiv, 18.03.98] Til sam-
menligning koster fjernvarme fra Viken Energinett i dag 37
øre/kWh. 

Dersom Rikshospitalets anlegg bygges ut til å yte 6-8
MW, tilsvarende 27-35 GWh, vil energiprisen komme ned i
bare 11 øre/kWh. Det vil da dekke 70 - 90 % av Rikshospi-
talets behov for varmtvann til oppvarming og annet. 

Dersom dette forsøksprosjektet blir en suksess og videre-
føres med flere tilsvarende anlegg, vil store deler av Oslo
kunne varmes opp av geovarme. Viken Energinett antyder
at opptil 150.000 boliger og næringsbygg i sentrale deler av
Oslo kan varmes opp på denne måten. Det vil tilsvare ca. 2
TWh reduksjon i el- og oljeforbruket bare i Oslo. Andre
storbyer uten tilgang på billig prosessvarme har den samme
muligheten, og i byene Stavanger, Bergen, Drammen,
Tromsø og Bodø bør det til sammen være mulig å hente ut
omtrent den samme mengde geotermisk energi som i Oslo. 

3.2.5. 

1-2 TWh prosessvarme til-
gjengelig nær brukerne
Norge har en sterk og stor prosessindustri som hvert år
sender 30 TWh varme opp i lufta eller ut i sjøen. Daglig
brukes enorme vannmengder på å kjøle ned anleggene.
Dette er varme som relativt raskt kan gjøres tilgjengelig for
nærliggende bebyggelse. Den er også prismessig konkur-
ransedyktig med dagens elektrisitet (f.eks. 31 øre/kWh le-
vert i Tønsbergområdet), men det kreves en samordnet lo-
kal innsats for å realisere muligheten. Et av de få stedene
som har utnyttet denne muligheten er Ila Lilleby Smelte-

verk og Trondheim kommune. Blant de mest aktuelle an-
dre kandidatene er:

Tørkeprosesser, vaskerier, bakerier, badeparker, drivhus
m.m. bør generelt legges til områder nær prosessindustrien. 

3.3. 

Fornybar energi i an-
dre land
En framtidsrettet energipolitikk må omfatte utvikling og
bruk av teknologi til energiøkonomisering og -effektivisering
og bærekraftige energikilder. I 1990 dekket fornybar energi
18 % av verdens totale energibruk, av dette utgjorde vann-
kraft ca. 33 %. Forbruket av fossile brensler som kull, olje og
gass har steget eksplosivt de siste 40 år. Størst var veksten i
perioden 1960 - 80, med en årlig økning på om lag 5 %. 

3.3.1. 

Danmark
Danske myndighetene legger opp til en aktiv politikk med
siktemål å redusere elforbruket. Dessuten legges det opp til
videreføring og styrking av politikken som stimulerer til ut-
bygging av desentral fjernvarme og fornybar kraftproduk-
sjon. Målsettingen er 1500 MW vindkraft i 2005 og 4000
MW i 2030, [Den danske Regering 1996] mot omlag 800
MW i 1996. [NOU 1998:11] Vindkraft vil da dekke omlag
10 % av det danske elforbruket. Det gis tilskudd på 7-10
øre/kWh til desentral fjernvarme og 10 øre/kWh til energi-
verkeide vindkraftverk. Private vindkraftverk mottar et til-
skudd på 27 øre/kWh.

I år 2003 må danskene kjøpe minst en femtedel av
strømmen sin fra fornybare energikilder. Kjøpere av strøm
blir forpliktet til å kjøpe en stigende andel med fornybar
energi. Ved utgangen av avtaleperioden skal denne andelen
ha kommet opp i 20 %. [BM 2/99] I dag står fornybare
energikilder for under 10 % av landets energiproduksjon.
Innen 2030 skal andelen opp til 36 %.

Fornybare energikilder vil bidra med 12-14 % av det sam-
lede bruttoenergiforbruket i Danmark i år 2005. Andelen
fornybare energikilder i energiforsyningen skal økes til ca.
35 %, noe som halverer CO2-utslippene i år 2030 i forhold
til 1988-nivå. Utbygging av fornybare energikilder forven-
tes på kort sikt å skje gjennom økt bruk av bioenergi og
vindkraft. [Den danske Regeringen 1996]

For å begrense etterspørselen etter elektrisitet, særlig til
oppvarming, er det lagt høye avgifter på husholdningenes
elforbruk. I 1997 var denne avgiften på 50,9 øre/kWh. In-
dustrien skjermes gjennom lavere avgiftssatser og ulike re-
fusjonsordninger. 
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Tabell 3.2.5: 
Noen aktuelle områder for utnytting av prosessvarme

Grenlandsområdet Hydro Porsgrunn og Elkem ca. 300 GWh marked 1)
Kristiansand Elkem Fiskå 50-90 GWh marked
Odda Odda Smelteverk ubegr. tilbud
Sarpsborg/Halden-området Borregaard, Hafslund Metall ubegr. tilbud 2)
Holmestrand-Tønsberg Esso Slagentangen, Hydro 800 GWh tilbud 3)

1) Våre foreløpige anslag basert på

samtaler med lokale aktører

2) Jørn Brangerød, ENØK-senteret i

Østfold, pers.med., 15. mars 1999

3) Sverre Brydøy, Esso Slagentangen,

pers. med. basert på rapport fra

Oslo Energikonsult



3.3.2. 

Sverige
Sverige har også et betydelig stasjonært forbruk av bioener-
gi. I 1996 var det svenske forbruket av biobrensler (inklu-
dert torv) i underkant av 70 TWh. Om lag 60 % av forbru-
ket skjer i industrien, i første rekke skogsindustrien, mens
i underkant av en fjerdedel benyttes i fjernvarmeproduk-
sjon. I tillegg kommer forbruket av bioenergi i boliger, først
og fremst i form av ved og flis. [NOU 1998:11]

I svensk energipolitikk kan følgende hovedmålsettinger
trekkes fram: Kjernekraften skal avvikles, de gjenværende
uregulerte vassdragene skal vernes, det skal satses storstilt
på bioenergi, og industrien skal ha konkurransedyktige
kraftpriser.

Viktige virkemidler for å oppnå målsettingene omfatter
arbeid med effektivisering på forbrukssiden og omstilling
av energiproduksjonen. Et omstillingsprogram over syv år
til en kostnad på ni milliarder svenske kroner skal settes i
gang. Hovedpunktene omfatter blant annet at de store elek-
trokjelene i fjernvarmen skal avgiftsbelegges kraftig, bruk
av kraft til oppvarmingsformål skal reduseres og i stor grad
erstattes av fjernvarme, og det skal stimuleres til ny kraft-
produksjon basert på alternative brensler.

3.3.3. 

EU
Nåværende og fremtidig el-produksjon i EU
Kilde: European Commission 1997

1995 2010
Type energi TWh % av TWh % av 

totalt totalt
Totalt 2.366,00 2.870,00
1. Vind 4,00 0,20 80,00 2,80
2. Vannkraft 307,00 13,00 355,00 12,40
3. Solenergi 0,03 - 3,00 0,10
4. Bioenergi 22,50 0,95 230,00 8,00
5. Geotermisk 3,50 0,15 7,00 0,20
Totalt fornybar 337,00 14,30 675,00 23,50

I EU satses det stort på fornybare energikilder. Europas to-
tale energiforbruk forventes å øke med 70 % innen 2020
uten tiltak. [EU-kommisjonen 1997] EU-kommisjonen har
laget flere ulike scenarioer for hvordan andelen av fornybar
energi kan økes fra 9,9 % i 1995 til 12 % i år 2010. Den
største økningen vil komme fra bioenergi (90 Mtoe), fulgt
av vindkraft (40 GW). [EU-kommisjonen 1997] Investe-
ringskostnadene vil bli omtrent 165 mrd. Euro (1997-
2010). Samtidig skapes opp mot 900.000 nye arbeidsplas-
ser, mens CO2-utslippene reduseres med 402 mill. tonn
per år.

3.4. 

Rammebetingelser
Norge har som målsetning å dekke innenlandsforbruket i
et normalår med fornybar energi. Dette betyr at det må set-
tes i gang en offensiv satsing på nye fornybare energikilder. 

Energipolitikken må bidra til stabile forutsetninger for
næringslivet knyttet til nye fornybare energikilder, slik at
det kan skapes en fornyelse og utvikling innen denne in-
dustrien.

Flere land satser aktivt på alternative energikilder. I Sve-
rige vil regjeringen satse 9 milliarder svenske kroner på
forskning og utvikling innen alternative energikilder samt
støtteordninger for økologisk kraftproduksjon. De neste fire
årene vil Japan bygge soltak på 100.000 boliger med en
gjennomsnittlig kapasitet på 4 kW. For å få dette til, subsi-
dierer regjeringen 50 % av kostnadene.

Bellona vil foreslå at det gis fritak for investeringsavgift
for de totale investeringer knyttet til etablering av nye for-
nybare energikilder. Bellona foreslår også fritak for merver-
diavgift de fem første årene. For å gi mere langsiktige ram-
mevilkår forslår Bellona at alle som selger strøm til almin-
nelig forbruk i Norge blir pålagt å sørge for at minst 5 % av
den strømmen de selger i 2005 kommer fra nye fornybare
energikilder. Virkemidler for fornybar energi utdypes i kap.
7.4.

3.4.1 

Miljøgratis prosess-, geo- og
avfallsvarme: Samme vilkår
som fornybar energi
Bellona mener at prosessvarmen fra dagens industri, av-
fallsforbrenning og geovarme har miljøegenskaper som er
minst like gode som de fornybare energikildene. For det
første er denne energien allerede produsert og konsentrert
uten at det trengs noen ytterligere fysiske inngrep i lokal-
miljøet, og for det andre vil det ikke føre til noen miljøska-
delige utslipp å utnytte den. Den er rett og slett «miljøgra-
tis». Utnyttelse av disse ressursene bør derfor gis samme
vilkår som ny fornybar energi i Norge:
Ω Fritak for investeringsavgift (hvis denne ikke allerede er

fjernet)
Ω Fritak for merverdiavgift ved salg til kunde de første fem

år
Den samlede effekten av disse to tiltakene blir en indirekte
støtte på ca. 8 øre/kWh de første fem årene, og deretter en
indirekte støtte på ca. 1,5 øre/kWh dersom en salgspris
ekskl. mva. på 30 øre/kWh legges til grunn. 

Konkurransemessig vil dessuten prosessvarme nyte godt
av en forskyvning av statens inntekter fra merverdiavgift til
el-avgift, som omtalt i kapittel 4.2.
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3.5. 

Hydrogenproduksjon
fra fornybar energi
Mange fornybare energikilder har store døgn- og årsvaria-
sjoner. Et energisystem som er basert på slike kilder har
behov for å lagre energi for å utligne disse forskjellene. Til-
svarende skaper den ofte store avstanden mellom energikil-
dene og forbrukerne behov for å transportere energi. Til beg-
ge disse formålene kan det være aktuelt å konvertere ener-
gien til hydrogen.

Et fornybart energisystem må også omfatte et fornybart
transportsystem. Ettersom transportsektoren i dag står for
omlag en tredel av energiforbruket i for eksempel EU, er
det opplagt at behovet for fornybart hydrogen vil bli viktig i
framtiden. I følge et scenario laget av Shell, vil omlag 20 %
av verdens totale energiforbruk være dekket med hydrogen
framstilt fra fornybar energi i 2050. 

Hydrogen fra biomasse har potensial til å bli konkurran-
sedyktig med hydrogen framstilt fra naturgass. Samtidig vi-
ser to uavhengige undersøkelser [Ford EVS-15] og [NHE
1997] at hydrogen framstilt på en drivstoffstasjon, ved elek-
trolyse av vann med strøm fra norsk vannkraft, vil være bil-
ligere enn bensin.

Ved å framstille hydrogen med strømnettdrevet elektroly-
se, kan en i Norge bygge ut en fornybar drivstoffinfrastruk-
tur basert på verdensledende norsk kompetanse. Dette vil
være mere framtidsrettet og dermed også på lang sikt billi-
gere enn å bygge opp en metanolinfrastruktur. 

Kapittel 5 viser hvordan transportsektoren i Norge ved
bruk av elektrisitet og hydrogen kan baseres på fornybar
energi nesten uten miljøskadelige utslipp. I dette kapitlet
forsøker vi å vise hvordan hydrogen kan framstilles fra for-
nybar energi. 

3.5.1. 

Elektrolyse av vann
Dersom en bruker fornybar energi til å spalte vann til hy-
drogen og oksygen blir hydrogenet en ren og fornybar
energibærer.

Ved Norsk Hydro ble hydrogen industrielt fremstilt ved
vannelektrolyse fra 1928 til 1988. Maksimal kapasitet var ca
100.000 Nm3/h.

Norsk Hydro Electrolysers (NHE) er i dag en av verdens
ledende produsenter av elektrolysører. NHEs elektrolysører
har en effektivitet på omlag 85 %. Effektiviteten er en viktig
faktor ettersom forbruket av energi utgjør 80-90 % av
driftskostnadene ved et elektrolyseanlegg.

NHE utvikler nå sammen med Gesellschaft für Ho-
chleistungwasserelektrolyseure (GHW) en meget kompakt
elektrolysør som kan produsere hydrogen tilsvarende ener-
gileveransen fra en vanlig bensinstasjon. Disse elektrolysø-
rene vil operere under høytrykk. I samarbeid med GHW
regner NHE med å utvikle elektrolysører som har en virk-
ningsgrad på 90 %. Den sterkt varierende effekten fra nye
fornybare energikilder stiller store utfordringer til elektro-
den dersom en skal opprettholde en god effektivitet.

Mye av den intense teknologiutviklingen som for tiden
foregår innefor PEM brenselceller (jfr. Vedlegg 3) kan over-
føres til elektrolysørene. Dersom en klarer å øke arbeids-

temperaturen til PEM-membranen vil en kunne oppnå en
effektivitet på 90-95 %. Dette stiller imidlertid store krav til
materialbruken og er ikke i dag anvendt teknologi. [Finan-
cial Times 1997] 

Det finnes også reversible PEM-systemer som kan gene-
rere elektrisitet eller hydrogen etter behov, foreløpig med
lav effektivitet.

3.5.2. 

Gassifisering av biomasse
Hydrogen kan også produseres ved termisk gassifisering av
biomasse som skogsavfall, halm, kommunalt avfall og klo-
akkslam. Under høy temperatur brytes biomassen ned til
gass. Gassen består hovedsakelig av H2, CO og CH4 (me-
tan). Damp blir deretter tilført for å reformere metanet til
hydrogen og CO. CO blir deretter kjørt gjennom skiftpro-
sessen for å få et høyere hydrogenutbytte (jfr. kap. 2.5.5).

Det er utviklet en rekke gassifiseringsreaktorer for å pro-
dusere metanol fra biomasse. Flere av disse kan benyttes til
hydrogenproduksjon, særlig regnes de som bruker luft iste-
denfor oksygen som økonomisk interessante. Alt annet ut-
styr som er nødvendig for prosessen - metanreformer, skift-
reaktor, CO2-rensing og hydrogen-rensing - er veletablert
kommersiell teknologi. [Ogden & Nitsch 1993] Hydrogen-
produksjon fra biomasse har potensial til å kunne konkur-
rere prismessig med hydrogen fra naturgass.

3.5.3. 

Fotoelektrokjemisk produk-
sjon
Istedenfor å konvertere sollys til elektrisitet og så bruke en
elektrolysør til å produsere hydrogen fra vann, er det mulig
å kombinere disse to funksjonene. Den fotovoltaiske cellen
kombineres da med en katalysator som fungerer som elek-
trolysør og spalter hydrogen og oksygen direkte fra overfla-
ten av cellen. Det amerikanske National Renewable Energy
Laboratory har oppnådd en effektivitet på over 12 %, med
en celle bestående av et lag med galliumindiumfosfid
(GaInP2) over et lag av galliumarsenid koblet med en plati-
naelektrode i vann. Teoretisk kan en effektivitet på omlag
24 % oppnås. Forskerne arbeider nå både med å erstatte de
kostbare materialene med rimeligere, og å øke effektivite-
ten. [Sveriges Tekniska attacheer 1998] Dette kan bli en
fullt ut kommersiell måte å produsere hydrogen på. Bruk
av slike solceller kan redusere kostnadene ved fotolytisk hy-
drogenproduksjon til en fjerdedel sammenlignet med foto-
voltaiske paneler og elektrolyse. [Hydrogen & Fuel Cell Let-
ter June 1998] 

3.5.4. 

Fotobiologisk produksjon
Biologisk spalting av vann til hydrogen og oksygen er det
første steget i fotosyntesen. Dette er den grunnleggende
måten alt levende skaffer seg energi på, og grunnlaget for
nesten alt liv på jorda. 

Fotosyntesen skjer ved at klorofyll i cellene absorberer
sollys. Enzymer bruker denne energien til å bryte ned vann
til hydrogen og oksygen. Deretter blir hydrogenet omsatt
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sammen med karbondioksid til karbohydrat. Noen mikro-
organismer kan drive fotosyntese og danne frigjort hydro-
gen istedenfor karbohydrat.

Blågrønnalger, grønnalger og bakterier kan brukes til tek-
nologisk produksjon av hydrogen. Effektiviteten er forelø-
pig lav, men dersom en klarer å øke den til omlag 10 % kan
dette bli en økonomisk måte å produsere hydrogen på. Det
arbeides med å finne enzymer som produserer hydrogen
selv om det er oksygen tilstede. Tilstedeværelsen av oksy-
gen virker hemmende på spaltningen av vann.

Det gjenstår en del forskning på utvelgelse av de rette al-
getypene, og produksjonserfaringer utenfor laboratoriet vil
være avgjørende for å kunne utvikle billige og effektive pro-
duksjonsanlegg. Investeringskostnadene antas å ville utgjø-
re nesten 90 % av utgiftene ved slik produksjon.

3.5.5. 

Biologisk hydrogenproduk-
sjon fra organisk avfall
Bakterien Rodobacter speroides har med hell blitt brukt til
produksjon av hydrogen fra avfall fra frukt- og grønnsaks-
markedet, og har også blitt testet på kloakk med godt resul-
tat. Prosessen er imidlertid fortsatt på laboratoriumstadiet,
og det gjenstår endel arbeid for å øke kostnadseffektiviteten
og anvendeligheten.

Institut fuer Verfarenstecnik der RTWH Aachen i Tysk-
land har utviklet to forskjellige bioreaktortyper som produ-
serer hydrogen basert på myse fra meieriproduksjon. 

3.5.6. 

Termisk spalting av vann
I et termisk solkraftverk med sentralmottaker, slik som So-
lar Two i California, kan temperaturen komme opp i over
3000°C. Ved å varme vann til over 2000°C kan en spalte
det til hydrogen og oksygen. Dette ses på som en interes-
sant produksjonsmåte som kan gi rimelig hydrogen direkte
fra solenergi.
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For å øke effektiviteten i norsk energiforbruk, er det to hen-
syn som må tas. For det første må det sikres at ny aktivitet,
nye fremkomstmidler og nye bygninger blir basert på ener-
gieffektive systemer og teknologi slik at veksten i el-forbru-
ket stopper opp. Bellona presenterer nedenfor sitt forslag
til hvordan dette kan gjøres. Dernest må de potensialene
for energieffektivisering som teknologiutviklingen allerede
har gjort samfunnsøkonomisk lønnsomme, frigjøres ved
hjelp av rammebetingelser som også gjør dem privatøkono-
misk attraktive. I en situasjon der en fortsatt vekst i el-for-
bruket fordrer at det legges nye ledninger og trafostasjoner
over halve landet, er det flere studier som indikerer at det
kan være milliarder å spare på å velge det miljøvennlige al-
ternativet. 

Først en rask oppsummering av hvordan Bellona mener
over 20 TWh kan hentes inn før 2010:

Fjernvarme fra prosessindustrien 1 - 2 TWh
Fjernvarme fra biomasse, avfall og jordvarme 8 TWh
Varmepumpe 1 TWh
Opprustning og utvidelse av nett og turbiner 5 TWh
Varmegjenvinning (el) fra smelteverk 1,3 TWh
Min. krav til lyseffektivitet i lyspærer og -rør 4+ TWh
Annen ENØK i boliger 1 TWh
Maks. krav til stand-by forbruk 0.5 TWh

4.1. 

Med ny teknologi
mot videre vekst i
elektrisitetsforbruket

4.1.1. 

Bruk av riktig energikvalitet
til rett formål
For å kunne møte dagens økende el-forbruk er nettselska-
pene pålagt å bygge ut nettets kapasitet slik at alle er sikret
strøm også i perioder med maksimal belastning på nettet
(energilovens § 3). Dette betyr i praksis at det må strekkes
nye ledninger langs mange av dagens ledningstraseer, en
kapasitetsøkning som vil koste flere milliarder kroner i lø-
pet av de nærmeste 10-20 årene.

Svært mye av elektrisiteten til private husholdninger går
i dag til oppvarming ved hjelp av gammeldagse «bremseov-
ner» (disse kalles ofte panelovn, en type innretning som av-
gir varme fordi strømmen som går gjennom den bremses
opp ved friksjon. All annen bruk av elektrisitet er i prinsip-
pet bedre, og vil gi både den ønskede tjenesten samt bipro-
duktet varme). Bremseovnene utnytter bare 7 % av elektri-
sitetens evne til å varme opp et rom, og representerer den
dårligst mulige bruken av den mest høyverdige energifor-
men vi har - elektrisitet. Ved bruk av varmepumper kan ef-
fektiviteten lett økes opp mot 30-40 %, og dermed medføre
en reduksjon i elektrisitetsbruken til oppvarming på 60-80
%. Varmepumpene er imidlertid best egnet der det finnes
tilgang på rennende eller frittflytende vann, og represente-
rer bare en av flere muligheter til å kutte elektrisitetsfor-
bruket.

Elektrisitet er den mest høyverdige energiformen som
finnes. Alt som trenger energi kan i praksis drives med
elektrisitet.

Dette gjelder ikke de andre energibærerne, som biobren-
sel, prosessvarme, olje og gass. Disse kan i første omgang
bare brukes til oppvarming, og hvis de først må konverte-
res til elektrisitet vil det meste (45-90 %) av energiinnhol-
det gå tapt. For å redusere forbruket av elektrisitet er det derfor
oppvarmingsbehovet som først bør dekkes av andre energibære-
re, og det er installeringen av nye panelovner og varmekabler
som hovedoppvarming som bør stoppes først. For innfødte
nordmenn kan dette høres dramatisk ut, men panelovner
er allerede delvis forbudt som hovedoppvarming i nye bygg
i våre naboland Danmark og Sverige. Dette skyldes hoved-
sakelig at de fikk sine elektrisitetskriser noen år før oss. 

Kapittel 4

Energieffektivisering på
fastlandet

Figur 4.1.1: Energikvalitet
For å bruke energien totalt sett mest effektivt, er det
nødvendig at den energien som bare kan brukes til
oppvarming faktisk blir brukt til oppvarming. På den
måten blir mer elektrisitet tilgjengelig for de formål
der bare elektrisitet kan brukes.



4.1.2. 

Økt elfyring koster mer enn
fjernvarme
Med dagens kapasitetsproblemer på el-nettet blir det stadig
mer riktig å regne med at installasjon av elektrisk oppvar-
ming i nye bygg i praksis drar med seg et behov for utvidel-
se av el-nettet. Bruk av el til panelovner har i tillegg den
ulempen at de forbruker nesten all strøm i vinterhalvåret
og nesten ingen strøm i sommerhalvåret. Nettet må imid-
lertid bygges ut til å tåle toppene i forbruket, slik at utbyg-
ging med tanke på oppvarming i panelovner dimensjone-
res utfra de kaldeste vinterdagene. Som vi vil vise nedenfor
kan dette bli særdeles dyrt i årene fremover.

Energiforsyningens Forskningsinstitutt (EFI, 1996) har
forsøkt å beregne grensekostnadene for tidligere utvidelser i
overføringssystemet, hovedfordelings- og fordelingsnettet.
Basert på hvor store investeringer som ble foretatt i perioden
1981-1990 og hvilke kapasitetsøkninger man oppnådde i el-
nettet i løpet av denne 10-årsperioden, anslo de i 1990-kro-
ner at utvidelser av el-nettet kostet ca 1.300 kr/kW for overfø-
ringssystemet, ca. 1.300 kr/kW for hovedfordelingsnettet og
7.400-12.100 kr/kW i fordelingsnettet. Med 7 % rente og 25
års nedbetalingstid, samt en estimert prisøkning på 15 % for
denne type installasjoner fra 1990 til 1998, blir kostnadene
per år for utvidelser av el-nettet slik de er vist i tabell 4.1. 

I tillegg til rene kapitalkostnader er det her lagt inn 1,5 %
i driftskostnader.

For å få et riktig bilde av hva strømmen koster per kWh
levert til huset, må man i tillegg ta hensyn til at gjennom-

snittlig antall brukstimer per år for panelovner er mellom
2000 og 2500 (Guldstrand, 1999). Vi får dermed følgende
tabell (4.1.2b.) over antatte kostnader ved bruk av elektrisi-
tet kontra fjernvarme i nye bygg:

Selv om det er noe problematisk å lage og bruke gjen-
nomsnittstall i hvert enkelt tilfelle, viser tabell 4.2 svært ty-
delig at dagens energilov tvinger nettselskapene til å bygge
ut nettet selv om det er samfunnsøkonomisk svært ulønn-
somt. I praksis betyr det at de som har et stabilt strømfor-
bruk subsidierer de som har et økende strømforbruk gjen-
nom dagens nett-tariffer. Tabellen viser også klart at vekst-
forbrukerne bare betaler en brøkdel av den faktiske kostna-
den for økningen av elektrisitetsforbruket. Med et friere
marked også på nettsiden, ville fjernvarme blitt den klare
vinneren i svært mange tilfeller. 

På kraftmarkedet førte oppdekkingsplikten tidligere til at
energiselskapene bygde ut vannkraftverk med kostnader
over 35 øre/kWh. Disse kraftverkene går i dag med dun-
drende underskudd og står igjen som tragiske minner fra
en svunnen tid. Samtidig som det er allmen enighet om at
disse dyre kraftutbyggingene var et stort feilskjær, tvinges
nettselskapene til å fortsette galskapen med utbyggings-
kostnader opp mot en krone per kWh og salgsinntekter på
drøye 20 øre/kWh. 

4.1.3. 

Lite konsistent lovverk hem-
mer fjernvarme 
Nettdrift er en monopolvirksomhet som drives etter konse-
sjon. Energilovens § 3 gir nettselskapene plikt til å levere
elektrisitet eller fjernvarme til kundene. Men andre deler av
lovverket tolkes i dag på en slik måte (av NVE) at nettsel-
skapene i praksis ikke kan velge å tilby fjernvarme isteden-
for elektrisitet til oppvarming selv der det er billigst. 

Ifølge NVEs tolkning av energiloven er fjernvarme defi-
nert som konkurranseutsatt sektor. Prisen på fjernvarme er
imidlertid lovbestemt til å aldri overskyte prisen på elek-
trisk kraft (§ 5.5 i energiloven). Det er et paradoks i seg selv,
men er i praksis ikke noe stort problem. Hovedproblemet
er at når man bygger et nytt fjernvarmenett, er man av-
hengig av at alle de nye leilighetene slutter seg til for å opp-
nå en lav pris på varmen. En slik tilkoblingsplikt er det
bare kommunen som kan gi gjennom reguleringsplanene,
og kommunen vil dernest gi konsesjon til et enkelt fjern-
varmeselskap. Omgjøring av reguleringsplaner er imidler-
tid en svært tid- og ressurskrevende aktivitet, og i praksis er
byggherren ofte kommet for langt i utformingen av byg-
ningsmassen før evt. lokale politikere og næringsinteresser
får igangsatt den prosessen som skal til for å oppnå tilko-
blingsplikt. I Drammen har dette ført til at selv der det er
mye billigere å bygge ut fjernvarmenett istedenfor el-nett,
ender man opp med å bygge ut el-nettet. 

Bellona anbefaler at OED og NVE endrer tolkningen av
energilovens § 3.3 slik at det blir nettselskapet som i prak-
sis velger om det skal være tilknytningsplikt til fjernvar-
menett i et område basert på hva som er samfunnsøko-
nomisk lønnsomt. 
Bellona anbefaler også at en størst mulig del av fastavgif-
ten i nettabonnementet overføres til nettleie per kWh. Det
vil gi en gunstig sosial fordelingseffekt og øke incentivene
til å bruke elektrisiteten mer effektivt uten at strømreg-
ningen totalt sett blir større.
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Tabell 4.1.2a 
Utbyggingskostnader i el-nettet.

Historisk utbyg- Årskostnad
gings-kostnad [kr/kW]
[kr/kWår]
(1990-kroner) (1998-kroner)

Overføringssystemet 1.300 126
(300-420kV +transformator)
Hovedfordelingsnettet 1.333 127
(66 -132 kV + transformator)
Fordelingsnettet 7.400-12.100 850 - 1.390 

Tabell 4.1.2b: 
Kostnader ved hhv. elektrisk og fjernvarmeba-
sert oppvarming

Nytt elforbruk Ny fjernvarme
i panelovn levert i rør
øre/kWh øre/kWh

Energiutvinning 20 14-25 
Overføringssystemet 5-6 0
Hovednett (el) 5-6 0
Fordelingsnett 35-75 * 10-11 
Sum Marginalkost 65-107 * 24-36 
Faktisk pris betalt av kunde 40-45 30-45 øre/kWh
Kostnader i huset
(Vårt anslag basert på 30 000 10 000 
bransjefolk)

*Ettersom de nye forbrukerne uansett trenger noe elektrisitet til be-
lysning og tekniske formål, er den marginale ekstrakostnaden ved
nettoverføring til panelovn i lokalnettet noe lavere enn angitt i ta-
bellen. Det finnes imidlertid ikke datagrunnlag for mer eksakte tall.
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4.1.4. 

Lavere nettleie for desentrali-
sert el-produksjon
De fleste av de nye fornybare energikildene vil bli utnyttet i
små, lokale anlegg. Dette gjelder både mikrovannkraft, salt-
kraft, solenergi, biogass, vindenergi og avfallsenergi. Nor-
malt vil det være svært lønnsomt å legge slik energiproduk-
sjon nærmest mulig en eller flere store, lokale forbrukere.
Det vil dermed kun være behov for å legge en kort ledning
mellom produsent og forbruker. Prismessig er dette den
største fordelen ved lokal energiproduksjon. 

Slik loven er i dag kan imidlertid nettmonopolene kreve
nettleie for all overføring av elektrisitet mellom lokal pro-
dusent og lokal forbruker. Dette gjelder også i de tilfeller
der nettselskapet IKKE betaler og vedlikeholder den aktuel-
le ledningen. Den største prisfordelen til lokal el-produk-
sjon blir på denne måten fjernet.
Ω Bellona krever at lokal el-produksjon nær lokal forbruker

må få lavere nettleie i samsvar med de reelle kostnadene
for nettselskapet

Ω Bellona krever at lokal el-overføring uten utgifter for det
lokale nettmonopolet må bli fritatt for nettleie

4.1.5. 

Forbud mot bremseovner i
nye bygg unntatt frittstående
eneboliger
Med den kraftige økningen i elektrisitetsforbruk Norge
opplever i dag, trengs det stadig store nyinvesteringer i
elektrisitetsnettet. Mange steder vil det være vesentlig billi-
gere å bygge ut fjernvarmenett istedenfor el-nett. Bare for
området til Drammen Energinett vil en kombinasjon av
fjernvarme, ENØK og noe nettutbygging bli 3-400 millio-
ner kroner billigere enn bare å bygge ut nettet de neste 20
årene. [Oslo Energikonsult 1997]

En konsistensvask av eksisterende lovverk for å tillate
nettselskapene å tilby varme istedenfor el til oppvarming
etter lovens intensjon i § 3 vil antakelig bare ha moderat ef-
fekt ettersom hele bransjen er «hekta» på elektrisitet. Da
kan det være vesentlig enklere og mer effektivt å følge Dan-
marks og Sveriges eksempel ved å forby «bremseovner»
som hovedoppvarming av nye bygg, med unntak for fritt-
stående og enkeltstående eneboliger og frittstående næ-
ringsbygg under 200 kvm. Det vil i praksis også gi utbyg-
gerne fritt valg mellom fjernvarme, varmepumpe, biokjeler,
gasskjeler og, i en overgangsfase, elektrokjeler, uten at det
må utvikles spesielle støtteordninger for hver enkelt av
dem.

Fordeler med forbud mot nye bremseovner:
Ω Slipper direkte støtteordninger til alternativene

Unngår å lage et subsidiesystem for hvert enkelt alternativ
Ω Unngår å straffe de som allerede har bremseovner
Ω Oppnår fri konkurranse mellom miljøvennlige oppvar-

mingsalternativer, forutsatt at oljefyring gradvis blir for-
budt i tråd med Stortingsflertallets anbefalinger. [St ref.
sak 9, 17/6-98]

Ω Sparer mange års forsinkelse og årsverk i byråkrati og
bransjeorganisasjoner i forhold til alternativ strategi, som
ville være en ny gjennomgang og endringer flere steder i
energiloven 

Figur 4.1.3: Oppvarming i Norden
Bruk av fjernvarme, gass, fast brensel, olje, og el til
oppvarming i Norden. Norge er det eneste landet
som har tillatt seg å bruke panelovner som hoved-
oppvarmingskilde, og det eneste hvor potensialet for
å utnytte restvarme (fjernvarme) er nesten ubenyttet.



4.1.6. 

Minimumskrav til elektriske
belysning
Det siste tiåret har det skjedd en rivende teknologiutvikling
innen både lyspærer og lysstoffrør. Mens de aller dårligste
lyspærene har en energivirkningsgrad på bare 3 %, finnes
det i dag både lyspærer og lysstoffrør som er opptil 10 gang-
er så effektive, og som altså har en energivirkningsgrad på
hele 30 %. På samme måte som det settes visse minimums-
krav til bygninger, elektriske ledninger, vannforsyning og
avløp, må det derfor være på tide å sette visse minimums-
krav til lyspærer og lysstoffrør. Lyskvaliteten (fargen) til de
aller mest effektive teknologiene er imidlertid ikke helt den
samme som for konvensjonelle glødelamper slik at det kan
være hensiktsmessig å sette et minimumskrav et sted mel-
lom den beste og verste tilgjengelige teknologi. 

Basert på samtaler med lampe- og pæreprodusenter, me-
ner Bellona derfor at minimum energivirkningsgrad for be-
lysning solgt og/eller installert i Norge etter 1. januar 2001
bør være på ca. 12 %, eller 40 lumen/Watt. Tilsvarende
krav for installasjon og eller utskifting i yrkesbygg bør være
70 lumen/Watt fra og med 1. januar 2001. I løpet av de på-
følgende 5-10 år vil dette tiltaket ved normal utskifting av
lyspærer og lysstoffrør redusere el-forbruket med mini-
mum 4 TWh.

4.1.7. 

Maksimumskrav til stand-by
belastning fra nytt 
elektronisk utstyr
Bare stand-by funksjonen på norske TV-er forbruker mer
enn 0,3 TWh i dag. Dersom vi i tillegg tar med PC-er, stere-
oanlegg og annet elektronisk utstyr, er forbruket antakelig
nærmere 0,7 TWh. Med den veksten vi ser i dette marke-
det, vil det være viktig å få stoppet dette unødvendige for-
bruket som kun skyldes latskap fra produsentens side. Det
må derfor snarest settes krav til at stand-by funksjonen
maksimalt kan forbruke 10 % av energimengden ved van-
lig drift. I dag er forbruket i mange apparater det samme
enten det står på stand-by eller er i fullt bruk.

4.2. 

Billigere mat og klær
- dyrere strøm og
energisløsing
Det har hittil vært vanskelig å få gjennomslag for en øk-
ning i forbrukeravgift på elektrisitet i Norge utover dagens
5,6 øre/kWh. I Danmark og Sverige derimot har de el-av-
gifter på 53,5 og 12,8 øre/kWh. Innen næringslivet er det
Handels og Servicenæringens hovedorganisasjon som er
mest skeptisk, mens det blant de politiske partiene er
mange som er engstelige. Felles for dem alle er angsten for
økte utgifter, hva enten det gjelder næringsliv eller velgere.
Bellona har derfor sett etter muligheter for å tilbakeføre

disse pengene til næringsliv og velgere så enkelt og rettfer-
dig som mulig. Vi foreslår derfor å kutte merverdiavgiften
med 1 %poeng samtidig som det legges en (økt) el-avgift på
5 øre/kWh på alt forbruk med unntak av det som går til
produksjon av materialer i kraftkrevende industri. For hver
enkelt av oss betyr det at alle andre varer blir litt billigere
mens strømregningen blir reelt dyrere. Tilsammen betaler
vi imidlertid like mye avgift som før. 

Unntaket for materialproduksjon i kraftkrevende indus-
tri er hovedsaklig begrunnet i at dette er materialer som i
stor grad går til eksport, og at det derfor bare er en annen
måte å eksportere energi på. Dette er også energi som, for-
di den er lagret i materialer velegnet for resirkulering, kan
brukes av mange generasjoner etter oss. Den energien som
går tapt i kraftkrevende industri bør imidlertid avgiftsbeleg-
ges på samme måte som alminnelig forbruk. Det vil med-
føre at kraftkrevende industri får det samme insentivet til å
effektivisere energibruken som resten av samfunnet. Den
ekstra kostnaden dette påfører denne sektoren vil kompen-
seres av at også kraftkrevende industri sparer noe på en re-
duksjon i merverdiavgiften.

4.3. 

Ny kabelteknologi
HVDC-Light er en ny type kabel som egner seg både som
nedgravd kabel, sjøkabel og luftledning. Dette gjør at den
egner seg godt til å erstatte mange av de høyspentledninge-
ne som i dag krysser noen av våre fineste naturområder. I
første omgang bør evt. nye kraftledninger i størst mulig
grad benytte den nye kabeltypen. Samtidig bør det utarbei-
des en liste over de høyspentkablene som krysser høyverdi-
ge naturområder og nasjonalparker med tanke på en trinn-
vis erstatning av disse med nedgravde kabler.

Fordeler med HVDC-Light:
Ω Kostnadseffektiv kabeloverføring av mindre ytelser (> 1

MW) over lange avstander
Ω Mulighet for drift uten transformatorstasjoner
Ω Egner seg bra til småskala el-produksjon, dvs vindmøller,

mini- og mikro kraftverk
Ω Kan minimalisere konfliktene mellom dyr, fugl og kraftled-

ninger, samt redusere visuelle konflikter
Ω Mulighet for tilkobling til passiv last, dødt nett. Dette gjør

det vesentlig enklere og billigere å elektrifisere olje- og
gassplattformer offshore.

Kablene på 2 x 25 MW ved 100 kV kan komme ned i en
vekt på bare 1 kg/m. [ABB 1998] Slike kabler kan kostnads-
effektivt installeres grunnet enkel kablingsteknikk og mu-
lighet for å bruke kabelen i luftspenn der hvor den ikke
kan graves ned.

For å redusere energitapene må høyspentledninger ha
høy spenning når avstandene blir store. Ved å bruke
HVDC-Light blir dette vesentlig rimeligere, noe som blant
annet fører til at flere mini- og mikrokraftverk vil bli lønn-
somme. Det kan også oppnås positive effekter ved å koble
sammen flere småskala kraftanlegg, som mini- og mikro-
kraftverk og vindmøller, med HVDC-Light, som enkelt kan
kobles til det vanlige nettet. 
Ω Med utgangspunkt i ny teknologi på kabelsiden foreslår

Bellona at høyspentledninger i norske nasjonalparker er-
stattes med nedgravde kabler. Da er det mest fornuftig å
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starte med de mest konfliktfylte områdene i forhold til
fugl og i områder vernet i henhold til naturvernloven, som
naturreservater, nasjonalparker og landsskapsvernområ-
der. Disse ledningene bør skiftes ut innen 2010.

4.4. 

Avgifts-smutthull fra
Sverige og Danmark 
Sverige og Danmark har store avgifter på forbruk av elek-
trisk kraft. I prinsippet er prisene i begge markeder der-
med økt for at strømprisen skal kunne reflektere miljøkost-
nadene noe bedre. MEN: Når Norge importerer elektrisk
kraft fra Sverige og Danmark, kortslutter de tiltenkte mar-
kedsmekanismene. Den produserte kullkraften i Danmark
og atomkraften fra Sverige blir ikke avgiftsbelagt - verken i
produsentlandet eller hos importøren. Dermed blir det den
dårligste miljøløsningen som favoriseres sterkest av vårt
økonomiske system.
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Folk verdsetter mobilitet høyt. Etterspørselen etter mobilitet
øker i takt med befolkningsvekst og velstand. Gjennom-
snittstiden en person bruker på reiser i løpet av et døgn er
derimot konstant (1,5 time); og dette gjelder uavhengig av
inntekt eller hvor en befinner seg geografisk i verden.
[Shell 1998] Tidsbudsjettet er en nøkkelfaktor for hvilke
valg en person gjør av transportmidler. Desto høyere inn-
tekt en person har jo raskere transport vil vedkommende
statistisk velge.

Transportsektoren står nå for 30,8 % av det totale energi-
forbruket i EU. Utslippene fra veitrafikk er den viktigste
kilden til støy og lokal luftforurensning, og en betydelig bi-
dragsyter til globale utslipp av klimagasser. I 1996 kom 31
% av norske CO2-utslipp fra transportsektoren, hvorav vei-
transport sto for 65 %. [Utfordringsdokument - Nasjonal
Transportplan 1999]

I Norge er 750.000 mennesker i følge SFT plaget av støy
og/eller forurensning fra trafikk. Veitrafikk er i dag den
største kilden til miljøbelastning i Norge. [SFT 30. juli
1998] Verdens helseorganisasjons internasjonale kreftinsti-
tutt i Lyon i Frankrike har konkludert med at utslipp fra di-
eselbiler høyst sannsynlig er kreftfremkallende, mens man
ikke har tilsvarende sikker dokumentasjon for bensineksos.
Partikler i dieseleksosen skader DNA, og disse skadene fø-
rer til kreftutvikling. Årlig dør et sted mellom 250 og 300
personer i Norge av kreft bare som følge av partikkelutslipp
fra dieselkjøretøy. [Professor Tore Sanner ved avdeling for
miljø og yrkesbetinget kreft ved Radiumhospitalet, til Af-
tenposten 22.02.99] 

I dette kapitlet vil vi vise hvordan elektrisitet og hydrogen
kan løse noen problemer tilknyttet massebilismen: Støy og
utslipp til luft. Diskusjon og omtale av alternative trans-
portløsninger ligger utenfor rammene for denne rapporten.

5.1. 

Reguleringer og 
avgifter framtvinger
ny teknologi 
Zero Emission Vehicle (ZEV) -regulativet, som er vedtatt av
de amerikanske delstatene California, New York og Massa-
chusetts, trer i kraft i 2003. Loven krever at minst 4 % (om-
lag 65.000) av alle kjøretøy som selges skal være null-ut-
slippsbiler. 

I tillegg skal 6 % (omlag 95.000) være null-utslippsbiler
eller et større antall ultralavutslippsbiler som gir ZEV kre-
ditt (bilprodusentene får «kreditt» for hver solgte ultralav-
utslippsbil, og et visst antall slike tilsvarer en ZEV).

EUs Auto-oil [EU 30.10.1998] -krav til utslipp av karbon-
mokrsid, hydrokarboner og nitrogenoksider fra kjøretøy
blir gjeldende fra 2000 og 2005, og krav som i tillegg om-
fatter CO2 (140g CO2/km [Automotive Environment Ana-
lyst 1998]) i 2008. 

På Majorstua i Oslo ble luftforurensningen overskredet
75 døgn i 1998 i forhold til den nye EU-standarden. Dette
området er langtfra det mest forurensede i Oslo. For å imø-
tekomme kravene som trer i kraft fra 2005 må drastiske til-
tak iverksettes. [Aftenposten 14.01.99] I USA forbereder fø-
derale forurensningsmyndigheter nye regler som er så
strenge at dieselbiler ikke vil kunne klare kravene selv med
den mest moderne eksosrensingsteknologi. [Aftenposten
22.02.99]

For å imøtekomme disse kravene utvikler bilindustrien
nye drivverk og ser på nye drivstoff.

Det over hundre år gamle systemet som baserer seg på
olje og medfølgende forurensning av det lokale og globale
miljøet kan forlates til fordel for et renere energisystem ba-
sert på hydrogen og elektrisitet som energibærere. Forbren-
ningsmotoren kan bli forlatt til fordel for mer avanserte
teknologier, ikke alene på grunn av forbrenningsmotorens
dårlige utnyttelse av drivstoffet eller fordi oljereservene tar
slutt, men også fordi de nye alternativene er bedre og rime-
ligere. Det er ingen grunn til at forurenser betaler-prinsip-
pet ikke skal gjelde i transportsektoren. Myndighetenes av-
gifter på fossilt brensel må derfor stige ytterligere, mens
rene alternativer bør bli tilsvarende billigere. 

Elektrisitet og hydrogen kan inngå i et energisystem helt
basert på fornybar energi og kan på sikt fullstendig erstatte
fossile drivstoff. Batteri og brenselceller er forskjellige tek-
nologier som kan levere strøm til elbilen - som er framti-
dens bil. Det er viktig at forholdene blir lagt til rette for
bruk av slike kjøretøy, gjennom avgiftsfritak og utbygging
av infrastruktur med hydrogen og hurtigladere. 

Bellona mener at norske myndigheter bør slutte seg til

Kapittel 5

Hydrogen og elektrisitet i
transportsektoren

Figur 5: Hydrogenproduksjon
Hydrogen kan produseres fra både fornybar og fossil
energi.
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ZEV-regulativene og arbeide for å få disse reguleringene
innført i EU; som et signal til bilfabrikantene, men også for
å sikre at best tilgjengelig teknologi faktisk blir tilgjengelig
og tatt i bruk så snart som mulig.

5.2. 

Brenselcellebiler 
«Hydrogenbaserte brenselcellebiler er det eneste kjente alternativ
som kan kombinere nullutslipp med den komfort og kjørelengde
vi er vant til med dagens biler,» står det å lese i NOU
1998:11.
Ω Brenselceller genererer elektrisitet ved å omdanne oksy-

gen og hydrogen til vann uten forbrenning
Ω Brenselceller er lydsvake, effektive og, fordi de er uten be-

vegelige deler, svært driftssikre. Brenselcellesystemet i en
bil vil være tilnærmet vedlikeholdsfritt

Ω Brenselceller er forbrenningsmotoren overlegen både
med hensyn til driftssikkerhet, energieffektivitet og miljø

Den moderne brenselcellens historie startet med rompro-
grammet Apollo, da NASA trengte en pålitelig og lett
strømforsyning ombord i romkapselen. De videreutviklet
brenselcellene, den gang sett på som en kuriøs oppfinnelse
fra 1839. På Apolloferden til månen var energiforsyningen
ombord i romkapselen basert på brenselceller med hydro-
gen, og «avfallsproduktet» - vannet - ble drukket av beset-
ningen. I dag er brenselceller vanlig i romfarten. 

Det ble etter den vellykkede ferden til månen satt i gang
omfattende forskning for å få utviklet brenselceller til bruk
i kjøretøy. Imidlertid var cellene svært dyre, særlig grunnet

det store behovet for platina som katalysator. Samtidig var
prisen på bensin lav. På grunn av økende miljøbevissthet
og gjennombrudd i en teknikk som reduserer behovet for
platina, har man i det siste tiåret igjen intensivert utvikling-
en av brenselceller. 

Det finnes flere brenselcelletyper med ulike egenskaper
og bruksområder. Brenselcellene klassifiseres vanligvis ved
elektrolytten de bruker, jfr. tabellen i vedlegg 3. Den bren-
selcelletypen som synes best egnet for transport er fastpoly-
mer brenselceller, også kalt protonbyttemembranbrensel-
celler (PEM). For en beskrivelse av hvordan fastpolymer-
brenselceller fungerer, se vedlegg 3.

Utvikling av brenselceller er i dag milliardindustri, og
hele tiden gjøres store nye fremskritt. Bransjen kan best
sammenlignes med utviklingen av mikroprosessorer der rå
ytelse og ny materialteknologi stadig overgår det man for få
år siden trodde var umulig. Som eksempel kan nevnes
DaimlerChryslers prototypeserie med brenselcellebilene
Necar. Det nye brenselcellesystemet i Necar 4, som ble lan-
sert i 1999, har 40 % høyere ytelse per volum enn brensel-
cellesystemet i Necar 3, som ble lansert i 1997. Necar 1 fra
1994 var en stor varevogn hvor all plass - unntatt førerens -
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Foto 5.2a: En hydrogenstasjon
Island kan bli det første landet i verden som bruker
hydrogen som en vesentlig faktor i sin energiforsy-
ning. Norsk Hydro, Shell og DaimlerChrysler har nylig
startet et samarbeidsselskap på Island som skal jobbe
med dette. Et av de første prosjektene kan bli intro-
duksjon av hydrogen som drivstoff for busser i Rey-
kjavik. Det vurderes også andre prosjekter med sikte
på framtidig utprøving på Island. 
Bildet er fra åpningen av Europas første hydrogen-
stasjon i Hamburg, i februar 1999. En annen åpner i
München i mai 1999. Fra år 2000 vil BMW starte salg
av de første hydrogenbiler til private. Når kommer
Norges første hydrogenstasjon?

Foto 5.2b: DaimlerChryslers Necar 4
Necar 4 er en Mercedes A-klasse der hele brenselcelle-
systemet på 55 kW (kr til å forsyne et helt nabolag
med elektrisitet) er lagt inn i sandwichbunnen i bilen.
Denne bunnen var opprinnelig konstruert med tanke
på batterier. Bilen har fem seter og samme bagasjevo-
lum som en ordinær A-klasse. Drivstofftanken med fly-
tende hydrogen er plassert under bagasjerommet og
gir bilen en rekkevidde på 450 km mellom hver tan-
king. Toppfarten er 145km/t. Bilen veier 410 kg mere
enn bensinvarianten, men DaimlerChrysler (DC) regner
med å få vekten ned ytterligere, slik at den seriepro-
duserte brenselcellebilen vil veie omlag 150 kg mere
enn bensinutgaven. Necar 4 framstår nå som en pro-
duksjonsklar bil i følge uavhengige testkjørere. DC
regner med å bruke 10,8 mrd. kr på utvikling innen
brenselcelleteknologi, fram til de første kjøretøyene er
på markedet. Brenselcellebilen med kodenavn Necar x
skal etter planen lanseres i 2004, men dette kan kom-
me til å skje før fordi brenselcelleteknologien allerede
i dag er på et svært avansert nivå. DC skal først lanse-
re brenselcellebiler i California, New York, Massachu-
setts og Japan, for å møte myndighetenes krav på dis-
se stedene. I USA vil DC antakelig velge en annen bil-
modell som plattform. Neste generasjon brenselcelle-
biler vil sannsynligvis bli basert på en bilplattform de-
signet fra grunnen med tanke på berenselceller.



var opptatt av brenselcellesystemet. 
Brenselcelleteknologien framstår nå som en moden tek-

nologi. DaimlerChrysler vil fra 2002 lansere hydrogenbus-
ser på markedet, og DaimlerChrysler, GM og Toyota, Ford
og Honda har alle uttalt at de vil lansere serieproduserte
brenselcellebiler i 2004 eller før.

Det canadiske selskapet Ballard Power Systems har vært
et sentralt selskap i utviklingen av PEM brenselceller, og er
kanskje de som er kommet lengst med denne brensecelle-
typen. Andre utviklere er DeNora, Energy Partners, Inter-
national FuelCells, Toyota og Panasonic. 

Brenselceller alene eller i kombinasjon
Det er to hovedmåter å bruke brenselceller i en bil på: Kun
brenselceller og en hybridløsning. 

Når en kun benytter brenselceller trenger en et kraftig
brenselcellesystem. I tillegg er det en fordel med for ek-
sempel ultrakondensatorer for å lagre bremseenergien til
bruk ved akselrasjon. DaimlerChrysler og Fords prototyper
er slik, og indikerer at disse har tro på en kraftig kostnads-
reduksjon for brenselcellene. 

Den andre metoden er å bruke brenselceller i kombina-
sjon med batterier. Da fungerer brenselcellene som batteri-
lader, mens batteriene «tar av» toppbelastningene og lar
brenselcellene operere jevnt. Toyotas prototypebil er slik.
Selv om dette er dette den rimeligste løsningen i dag,
trenger det ikke å forbli slik i framtiden. Løsningen har
imidlertid også en klar fordel: særlig ved at de fleste kjører
kortere enn 30 km per dag, en strekning batteriene kan
dekke alene. Dermed kan bilen brukes som en vanlig elbil
til daglig, mens en bare tanker hydrogen i forbindelse med
langturer.

I konkurranse med brenselcellene vil vi nok i framtiden
se mer effektive forbrenningsmotorer. Likevel vil brensel-
cellene utkonkurrere forbrenningsmotorene, fordi folk bo-
setter seg mer og mer i urbane strøk hvor trafikken ofte går
sakte eller står stille. Når en brenselcellebil står stille bru-
ker den i likhet med elbilen ikke energi, og selv ved lave
hastigheter har den høy ytelse. En bil med forbrennings-
motor yter sitt beste ved 80-90 km/h, mens den er eks-
tremt ineffektiv ved lave hastigheter. I snitt har en ny mel-
lomstor bil med forbrenningsmotor en drivstoffutnyttelse
på 12 %. En typisk PEM brenselcellebil med hydrogen har
gjerne en systemeffektivitet på over 40 %, selv ved lave
hastigheter.

Brenselcellene kan også bruke reformert naturgass, alko-
holer, nafta og andre hydrokarboner. Dette gjøres vanligvis
ved at en reformer mellom brenseltanken og brenselcellen
produserer hydrogenrik gass fra brenselet, før dette frigjorte
hydrogenet brukes i brenselcellen som skissert i vedlegg 3.
Flere bilfabrikanter ser ut til å ville satse på metanol eller
bensin som drivstoff til brenselcellene på grunn av mang-
lende hydrogeninfrastruktur. Imidlertid vil verken metanol
eller bensin gi nullutslipp, og reformeren vil kreve mye
energi og gi en mye dårligere oppstartstid og akselerasjon
enn ved bruk av hydrogen. Metanol er dessuten svært giftig.

Ved produksjon av mer enn 500.000 brenselcellesyste-
mer (til sammenligning var salget av nye biler på verdens-
markedet 36.2 millioner i 1997 [The Economist Intelligen-
ce Unit 1998] vil prisen på disse kunne komme ned i 20 -
30 dollar per kW, noe som er konkurransedyktig med for-
brenningsmotorer. [Ford 1998] Energitettheten i PEM
brenselceller er med dagens teknologi omlag 1 kW/Kg og
det brukes rundt 1 g platina som katalysator. 

5.3. 

Hydrogen i norsk
transport
Elektrisitetsproduksjonen på det norske fastlandet er 99 %
basert på vannkraft. En overgang fra fossilt drivstoff til hy-
drogen produsert fra fornybar energi vil bety en overgang
til et fornybart transportsystem. Lokal produksjon av hydro-
gen på drivstoffstasjonene vil i Norge sannsynligvis foregå
ved spalting av vann til hydrogen og oksygen etter behov. 

Ved serieproduksjon av elektrolysører vil avgiftsfri hydro-
gen fra drivstoffstasjonene, produsert med strøm til 20
øre/kWh, være billigere per kjørte mil enn avgiftsbelagt
bensin. Dette går frem av en undersøkelse gjort av Norsk
Hydro, og bekreftes i en annen undersøkelse fra Ford.
[Ford 1998] 

Det kanskje mest ferdig utviklede brenselcellekjøretøyet
er bussen, som snart vil være kommersielt tilgjengelig, men
i kampen mot bussoperatørenes avgiftsfrie diesel er det ikke
sikkert at hydrogen kan konkurrere. Her kan en lett komme
i et dilemma fordi dieselbusser står for en betydelig del av
forurensningen i byene. Avgiftsfritaket for diesel, som opp-
rinnelig skulle gjøre kollektivtrafikken konkurransedyktig i
forhold til privatbilismen, kan bli en stopper for ren tekno-
logi. Hydrogenbusser og hybridløsningene hydrogen-/trol-
ley- og batteri-/trolleybusser burde overta for dieselbusser.
Hydrogenbrenselcelle/trolley er en spesielt god løsning i
storbyene, hvor bussene kan bruke det elektriske nettet i
sentrale områder der flere ruter bruker samme trase, og
skifte over til brenselceller på perifere ruter. I Bergen har
det siden femtitallet vært trolleybusser på en linje og Trond-
heim planlegges det innføring av trolleybusser.

Norsk Hydro, som har en betydelig andel av verdensmarke-
det for elektrolysører, har utviklet en kompakt elektrolysør spe-
sielt designet for drivstoffstasjoner. Den første leverer hydro-
gen til busser ved flyplassen i Munchen og ble åpnet i mai
1999. [Teknisk Ukeblad 11/2 1999] Dersom en bytter ut all
bensin brukt som drivstoff i Norge med hydrogen fremstilt ved
elektrolyse, er det grovt anslått at behovet for elektrisk kraft vil
være omlag 20 TWh med dagens kjøremønster og teknologi.
[Fremtiden i Våre Hender 1996] Til sammenligning er Norsk
Hydros planlagte «Hydrokraftverk» på 10-11 TWh. 
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Foto 5.3: Nebus
DaimlerChrysler sin Nebus vil være kommersielt til-
gjengelig fra 2002. Den lagrer 24 kg H2 i trykktanker
på taket, og har en kjørelengde på 270-290 km.
Brenselcellene yter 250 kW og ikke mer plass enn en
tilsvarende dieselmotor ville gjort. 



Hydrogen kan også framstilles i stor skala ved sentrale
anlegg, for deretter å fraktes med skip eller i rør til lokale
lagre. Hydrogen framstilt fra naturgass med CO2 deponert
eller brukt som trykkstøtte kan bli en gullkantet eksportar-
tikkel for Norge. Ikke bare har vi enorme gassressurser, vi
har også muligheten til å deponere CO2-gassen. Rørled-
ninger vil kunne forsyne kjøretøy på kontinentet med rent
drivstoff. Hydrogen kan produseres i egne produksjonskip
ute på feltet og CO2 kan pumpes ned.

5.4. 

Lagring
Dersom hydrogen skal bli tatt i bruk i stor skala er lagring
en nøkkelfaktor. Det må kunne lagres nok hydrogen om-
bord i bilen til å gi lik kjørelengde med dagens biler og
med økt sikkerhet i forhold til en tank med bensin. 

5.4.1. Komprimert hydrogen

Lagring av hydrogen under høyt trykk (opp til 800 bar) er
en velutpøvd teknologi. Den samme teknologien som er ut-
viklet for lagring av naturgass kan brukes for hydrogen.
Tankene er av tre typer: 
Ω Stål
Ω Aluminiumskjerne omviklet med kompositt
Ω Plastkjerne omviklet med kompositt 
Tanker av presset stål er billigst men også tyngst.

Raufoss Composites er en ledende leverandør av kompo-
sitttanker, en lett trykktanktype for mobile applikasjoner
opprinnelig utviklet for naturgass. For busser er bruk av
komprimert hydrogen en helt adekvat løsning og det er
denne metoden som blir benyttet i Ballard/DaimlerChrys-
lers busser. Tankene er plassert på taket og gir 270-290 km
kjøring mellom hver oppfylling. Tankene kan fylles på få
minutter.

5.4.2. 

Flytende hydrogen
Hydrogen kan lagres som flytende hydrogen (LH2 ) under
-253°C i superisolerte vakumtanker. For transport over
lange avstander og som drivstoff i fly er LH2 interessant.
Bruk, håndtering og kunnskap om LH2 er godt utviklet.

BMW har forsket på bruk av flytende hydrogen i forbren-
ningsmotorer for biler i over 20 år, og mener bruk av fly-
tende hydrogen representerer et godt alternativ også i pri-
vatbiler. BMW har utviklet en tank der innertanken holdes
oppe av et magnetfelt uten kontakt med yttertanken, et
konsept som etter sigende ikke skal gi noen fordampning
av hydrogen på fire døgn. [H&FCL 98] 

Fordampet hydrogen kan være et sikkerhetsproblem hvis
bilen er parkert i en garasje. For å kjøle ned hydrogen
trengs energi tilsvarende omlag 30-40 % av energien i driv-
stoffet. Bruk av LH2 er spesielt godt egnet i luft- og romfart
der dette drivstoffet har flere egenskaper som gjør det over-
legent andre alternativer. I romfart er LH2 det mest an-
vendte drivstoffet.

5.4.3. 

Metallhydrid
Visse metaller og metallegeringer har evnen til å absorbere
hydrogen under moderat trykk og temperatur og danne hy-
drider. Hydrid er ganske enkelt en forbindelse som inne-
holder hydrogen og ett eller flere andre element.

En metallhydridtank består av metallpulver som absorbe-
rer hydrogen og frigjør varme når hydrogen blir presset inn
i tanken under trykk. Hydrogenet blir frigjort fra metallet
når varme blir tilført. Dette kan være overskuddsvarme fra
brenselcellene.

Et metallhydrid-system er kompakt men krever et kom-
plisert varmesystem og gir høy kostnad og lang påfyllings-
tid. Metallhydrid blir regnet som et meget kollisjonssikkert
drivstoffsystem, fordi trykktapet ved et tankbrudd vil kjøle
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Foto 5.4.1: Ford P2000
P2000 med brenselceller er desig-
net for å ha samme ytelse som da-
gens Ford Taurus. Denne akselere-
rer fra 0 til100 km/t på 12 sekunder.
Hydrogenbilen har en brenselcelles-
takk som skal yte 90 hk. Hydroge-
net er i Fords fremviste prototype
lagret komprimert i en trykktank.
P2000 er bygget i lettvektsmateria-
ler som aluminium, magnesium og
plast for å gi god drivstofføkonomi.
Ford utvikler sine brenselcellebiler
sammen med Ballard Power Sys-
tems og DaimlerChrysler. P2000 skal
i følge Ford selges fra 2004.

Foto 5.4.2: Hydrogendrevet BMW
BMW vil som den første bilprodusenten i verden begynne å selge serie-
produserte hydrogenbiler med brenselceller fra år 2000. Disse bilene vil
bli drevet med forbrenningsmotor. Hydrogenet blir lagret flytende i su-
perisolerte tanker. Bilene vil være utstyrt med en benintank slik at en
kan svitsje over til bensin dersom det ikke skulle være en hydrogensta-
sjon i nærheten når tanken går tom. Brenselcellene i disse første bilene
vil levere strøm til bilens elektriske utstyr.



ned metallhydridet som dermed slutter å frigjøre hydrogen.
En regner metallhydrid som langt sikrere enn f.eks. en
tank med flytende bensin.

Det arbeides med å finne billige metallegeringer som
har evnen til å absorbere mye hydrogen og som samtidig
frigjør hydrogenet ved relativt lav temperatur. IEAs metall-
hydrid-program har en målsetning om fem vekt % absor-
bert hydrogen og hydrogenfrigjøring ved 100 grader.

Dopet NaAlH4 er et nytt lovende metallhydrid som er ri-
melig og nesten oppfyller IEA-målene. 

5.4.4. 

Hydrogen i karbonmaterialer
Det har lenge vært kjent at ulike karbonmaterialer har en
evne til å absorbere hydrogen. Det er spesielt nanostruktu-
rer som nanofibre, nanorør og fullerene som har gitt loven-
de resultater. Enkelte kvaliteter av Kværners Carbon Black
har også potensial til å lagre hydrogen. Fordelen med Car-
bon Black er at det kan produseres rimelig i store kvanta.
Et system for lagring av hydrogen i karbon er ennå ikke de-
monstrert i praktisk bruk, men sentrale utviklere av denne
teknologien hevder at lagringsmetoden vil være kommersi-
ell i løpet av tre år.

I likhet med metallhydrid vil dette også være en meget
sikker lagringsform.

5.4.5. 

Metanol
Metanol er av mange blitt fremhevet som en god mellom-
løsning for småbiler. Fordelen med metanol er at det er fly-
tende og har et høyt innhold av hydrogen. Metanol blir
framstilt ved å la hydrogen reagere med CO. I bilen vil me-
tanolen bli reformert tilbake til hydrogen. Energitapet ved
disse to prosessene er stort og systemeffektiviteten blir der-
for lav. Dette kunne blitt noe bedret hvis en klarte å kon-
struere en direkte metanol-brenselcelle med høy effektivi-
tet. Det forskes mye på slik brenselceller, men oppnådd
virkningsgrad er i dag kun noen få %. Metanol - eller tre-
sprit - er en svært giftig væske med mange likhetstrekk til
etanol. 

Det blir ofte hevdet at metanol kan transporteres og be-
handles som bensin, men dette er ikke riktig. Metanol er
svært korrosivt, og et ukontrollert utslipp av metanol kan
forårsake store skader på omgivelsene. Metanol blander seg
med vann og er nesten umulig å samle opp. 

En brenselcellebil med metanolreformer ombord vil ha
et redusert utslipp av CO2 - trolig et sted mellom 30 og 40
% av en tilsvarende bensinbil med forbrenningsmotor.
[NOU 1998:11. Andre rapporter viser lavere reduksjon] En
vil også få utslipp av hydrokaboner og CO. Økt distribusjon
av metanol vil kunne medføre forgiftningsskader på men-
nesker og dyr. På grunn av lav systemeffektivitet og relativt
høye utslipp sammenlignet med hydrogen og el, vil meta-
nol trolig ikke tilfredsstille framtidens krav til kjøretøy.

Et sikkert metanoldistribusjonsnett kan derfor vise seg å
bli en dyr mellomløsning. 

5.4.6. 

Bensin og andre hydrokarbo-
ner 
Omdanning av bensin og nafta til hydrogenrik gass om-
bord i bilen har også vært gjenstand for mye forskning og
utvikling. Det er særlig oljeselskapene som ivrer for dette.
De har investert enorme summer i en bensininfrastruktur,
og har nylig begynt å bekymre seg for framtiden. Disse
nødløsningene gir i likhet med metanol mye dårligere ytel-
se og drivstoffeffektivitet enn løsninger basert på hydrogen,
og er likevel teknisk meget komplisert. Reformeren som
omdanner bensin til hydrogenrik gass trenger omlag 30
minutters oppvarming før den kan brukes. Derfor må bilen
ha batterikapasitet for en halv times kjøring. En svært kom-
plisert reformer kombinert med behovet for batterier gjør
løsningen svært kostbar, tung og uhensiktsmessig. En har
dessuten store problemer med å fjerne hydrokarboner og
CO. Sistnevnte ødelegger membranene. En slik reformer
vil måtte operere ved en så høy temperatur at det også vil
dannes NOx. Chrysler, som har vært det ivrigste bilselska-
pet i forhold til bensinreformering, har nylig valgt å nedpri-
oritere dette. 
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Figur 5.4.6: CO2-utslipp i kjøresyklus for hydro-
gen, metanol og bensin; en svensk sammenlig-
ning
CO2-utslipp for Us Federal FTP75 kjøresyklus med
Volvo 850.
Bensinbil med forbrenningsmotor, metanol og hydro-
gen med brenselceller.

*Svensk elektrisitetsblanding. Kilde: Volvo
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5.5. 

Hydrogen i fly
Hydrogen kan også brukes i forbrenningsmotorer og turbi-
ner. I luftfart har hydrogen mange fordeler framfor kon-
vensjonell flyparafin. I tillegg til renere miljø gir hydrogen
som drivstoff økt ytelse, økt sikkerhet og lavere støynivå. 

Flytende hydrogens høye brennverdi reduserer brensels-
vekten med en faktor på 2,8, noe som gjør at en kan bruke
mindre motorer som gir mindre støy. Ved å bruke det fly-
tende hydrogenet til å kjøle motorene istedenfor konvensjo-
nell luftkjøling oppnås ytterligere økt effekt. Det er antatt at
levetiden på jetturbinene vil øke med minst 25 %, og beho-
vet for vedlikehold og reparasjon reduseres tilsvarende.
Dette har blant annet sammenheng med renheten på driv-
stoffet. [Brewer 1991] 

De eneste ulempene sammenlignet med flyparafin er at
hydrogen har en lavere tetthet og dermed krever større
brennstofftanker.

I 1956 ble et B57 fløyet med LH2 som drivstoff på en
motor, og i juni 1989 ble et Cheetah fløyet kun på hydro-
gen. Airbus samarbeider med russiske Tupolev om å bygge
et hydrogendrevet fly. Flyet skal starte prøveflygninger fra
år 2000. Airbus har planer om kommersielt salg av hydro-
gendrevne passasjerfly fra 2005-07. [Daimler Benz Aero-
space/Airbus] Boeing har uttalt at også at de vet hvordan de
skal bygge et hydrogenfly. [Condit 1997] Utbygging av hy-

drogeninfrastruktur til fly er uproblematisk, her kan en dra
nytte av NASAs mangeårige erfaring med LH2 til romfart.

Når en bruker hydrogen istedenfor flyparafin unngår en
utslipp av CO, CO2, hydrokarboner, SOx og partikler. På
grunn av den høye temperaturen i jetturbinen dannes det
imidlertid noe NOx (NOx skyldes ikke drivstoffet men er
avhengig av temperaturen i brennkammeret), ellers er ut-
slippet kun vann. NOx-utslippene vil av flere årsaker kunne
reduseres i forhold til konvensjonelle fly.

Utslippet av vann fra et hydrogenfly er 2,6 ganger større
enn fra et parafinfly. Drivhuseffekten av vanndamp opp til
10 km er omtrent null, men på større høyder kan vann-
damp gi drivhuseffekt. [Hart 1997] Hvor stor denne vil
være er det delte oppfatninger om, men det må her tas i
betraktning at mens CO2 forblir aktivt i alle lag av atmo-
sfæren i over 100 år, vil vanndamp være i stratosfæren i 6-
12 måneder og ved lavere høyder bare tre-fire dager. Airbus
tror forøvrig at dråpene fra et hydrogenfly vil være større,
færre og mer gjennomsiktige enn fra et fly med flyparafin
og derfor gi lavere drivhuseffekt. En rekke studier vil bli ut-
ført av Airbus for å kartlegge drivhuseffekten av vannutslip-
pet. Dersom dette viser seg å bli et problem ved store høy-
der kan en innføre restriksjoner for flyhøyden. Airbus reg-
ner med at de første markedene for hydrogenfly vil være
Skandinavia og vestkysten av USA. [Klug 1996] Bellona
mener at Norske myndigheter burde bli en aktiv pådriver i
utviklingen av hydrogenfly gjennom å kreve at en viss an-
del av nyinnkjøpte fly fra 2007 skal være hydrogenfly.
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Foto 5.5: Cryoplane
DaimlerChryslers hydrogendrev-
ne Cryoplane er basert på Air-
bus 320

Figur 5.5
Relativ drivhuseffekt ved ulike
høyder ved bruk av flyparafin
(Jet-A) og hydrogen. Kilde:
Daimler Benz Aerospace



5.6. 

Annen bruk av 
hydrogen i transport-
sektoren
To passasjerferger - en i Italia og en i Tyskland - har blitt
konvertert til brenselceller og skal gå i trafikk fra sommeren
1999. Den italienske fergen, med en brenselcelle på 40 kW,
en elmotor på 120 kW og et blybatteribasert buffersystem,
har en passasjerkapasitet på 90 og rekkevidde på 300 km. 

På Island er det stor interesse for å konvertere landets
fiskeflåte til hydrogendrift, for derved å spare penger og re-
dusere CO2-utslippene. Det er ventet at Norsk Hydro, Shell
og DaimlerChrysler vil engasjere seg i dette prosjektet
gjennom det nystartede selskapet Icelandic Hydrogen and
Fuel Cell Company Ltd.

Brenselceller kan med fordel installeres som aggregat i
skip for strømforsyning i havn, istedenfor de svært foruren-
sende dieselaggregatene som i dag benyttes. Elektrifisering
av skip i havn burde forøvrig være et generelt krav til skips-
farten. 

Hydrogendrevne skip vil være en svært miljøvennlig
transportform i framtiden. Dagens skipsfart har lenge nytt
et tilnærmet amnesti fra miljøkrav med hensyn til lufut-
slipp. Bellona mener det er på tide å stille krav til skipsfar-
ten på linje med andre sektorer; mer om det i kapittel 7. 

På togstrekninger som ikke har elektriske kjøreledninger
kan brenselcelletog bli en god løsning.

I romfart er hydrogen allerede det dominerende drivstoffet.

5.7. 

Hydrogen og 
sikkerhet
Hydrogen fordamper svært raskt - langt raskere enn bensin
- og brenner nesten uten strålevarme. Alle drivstoff er
brennbare og kan være eksplosive, det er derfor de kan bru-
kes som drivstoff. Det finnes derfor ikke noe 100 % sikkert
drivstoff, alle drivstoff krever forsvarlig behandling ut fra
sine fysiske egenskaper. Industrien har over 100 års erfa-
ring med sikker bruk av hydrogen. NASA, som er verdens
største forbruker av hydrogen til transportformål, blant an-
net som drivstoff til romfergene og Titan-rakettene, klassi-
fiserer hydrogen som det sikreste drivstoffet de bruker. Det
er også verd å merke seg at de to ulykkene folk oftest knyt-
ter til hydrogen - Hindenburg og Challenger-ulykken - ikke
var forårsaket av hydrogen. I en kollisjon med tankbrudd
vil en hydrogenbil med metallhydridlager av flere grunner
være langt sikrere enn en bil med bensintank. Bensin og
diesel og eksosen fra disse er allergi- og kreftfremkallende.

5.8. 

Batteri-elbiler
Det vil i løpet av de nærmeste årene komme avanserte bat-
terier med høy lagringskapasitet på markedet. Fra og med
1999 vil flere elbiler bli levert med nikkel-metallhydrid-bat-
terier. Disse batteriene er svært robuste og gir elbilen en
kjørelengde på omlag 150-200 km. Med en hurtiglader kan
80 % av denne kapasiteten fylles på 20 min.

Den batteriteknologien det knytter seg størst forhåpning-
er til er litium-polymer-batterier. Disse vil gi elbilen en
lengre rekkevidde enn det som er mulig med dagens batte-
rier. Disse batteriene tar mindre plass og kan gis praktisk
talt hvilken som helst form. Dette innebærer at batteriene
kan integreres i bilens ubenyttede hulrom og derved gi
bedre plass. Litium-polymer-batterier er i produksjon for
mobiltelefoner og bærbare PC-er, og det er ventet at denne
teknologien vil være i biler om få år. Batteritypen egner seg
svært godt for masseproduksjon og skal i følge produsente-
ne kunne bli billig. Den er også langt mer miljøvennlig
enn andre batterietyper. Se tabellen under for en sammen-
ligning mellom noen av de mest interessante batteritypene
i kjøretøy. 

I 1998 fantes det omlag 15.000 batteri-elbiler i verden.
Fremdeles er batteriene dyre i anskaffelse og gir bilene en
relativt kort rekkevidde sammenlignet med bensin- og die-
selbiler. De er til gjengjeld rimeligere i drift. Prisen på en-
kelte nye batterityper kan bli mye lavere enn den er i dag.

Det er blitt ganske vanlig i California å konvertere vanli-
ge biler til elbiler, og en kan kjøpe konverteringsett tilpasset
ulike bilmerker. Det beregnes 100 til 200 timers arbeid for
en slik konvertering på hobbybasis. 

Elbilen kan forandre brukernes forhold til bilen. Et ek-
sempel på det er Liselec-prosjektet i Frankrike, der abon-
nentene bruker elbiler etter behov. Førerens smartkort be-
lastes for leien ombord i bilen ved kjøreturens slutt. 

Det tilbys syv elbilmodeller i Norge, hvorav Pivcos T!nk
og Kewetts to modeller blir produsert her i landet. Kewet
ble tidligere produsert i Danmark, men produksjonen ble
flyttet til Norge i 1998 da Kollega Bil AS overtok merket.
Denne bilen er med sitt karakteristiske utseende for mange
i Norge synonymt med elbil. Pivco ble oppkjøpt av Ford i
1999, deres T!nk vil bli leaset ut i Norden fra slutten av
1999. PSA-gruppen (Peugeout og Citroen) har til sammen
fire modeller i Norge, og framstår som den eneste av de
etablerte bilprodusentene som viser vilje til å selge elbiler
annet enn for å møte ZEV-reglementene. Prisen på elbilene
som er til salgs i Norge varierer fra 120.000 til 230.000
kroner. Totalt var det 178 elbiler i Norge per 31. desember
1998 - og 1.786.404 biler med forbrenningsmotor. [Opplys-
ningsrådet for veitrafikken]
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5.9. 

Andre elektriske 
kjøretøy
I de fleste storbyer, men kanskje spesielt i Asia og Latin-
Amerika, er de lokale miljøproblemene helt uutholdelige.
En stor del av forurensningen skyldes utslipp fra totakts-
motorer i lette kjøretøy. Bellona har bidratt til prosjekt But-
terfly - hvor målsetningen har vært å utvikle en elektrisk
«tuk-tuk»-prototype med solcellepanel på taket. Utviklere
har vært arkitekt H. Røstvik og designer P. Opsvik. 

Butterfly var nylig til uttesting i Asia, hvor den ikke had-
de problemer med å holde følge med totakts «tuk-tuker».
Trafikken i disse byen står for det meste stille eller går
svært sakte. El-kjøretøy er under slike forhold klart overleg-
ne sine forgjengere.

Elektriske motorsykler, scootere og lette elsykler selges
nå rimelig fra en rekke produsenter i utlandet, og det synes
som om mange av disse ypperlige produktene vil kunne
selge store kvanta. Slike lette elektriske kjøretøy er svært
energieffektive. 

Et kjøretøy som ofte blir stemoderlig behandlet er trolley-
bussen. I Bergen har Busslinje nr 2 vært betjent av trolley-
busser siden femtiårene. Gaia Trafikk, som driver ruten,
har i dag elleve elektriske leddbusser. Slike elbusser har
mye lengre levetid enn dieseldrevne busser. 

Trolleybusser utstyrt med batterier kan dekke strekning-
er også uten kjøreledning, og er en glimrende løsning. Bat-
teriene lades da via kjøreledningene. Et slikt prosjekt er un-
der planlegging i Trondheim.

Bellona mener at trolleybusser bør innføres i Norge i et
mye større omfang enn i dag. I kapittel syv foreslår vi virke-
midler som kan bidra til en storsatsing på null-utslippskjø-
retøy. 
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Foto 5.8a: Solectria Sunrise
Solectrias Sunrise er bygget i komposittmaterialer
som gjør den lett og samtidig kollisjonssikker. Desig-
net er svært aerodynamisk. Standardutgaven med
nikkel-metallhydrid-batterier har en kjørelengde på
over 200 km.

Figur 5.8b: Ulike batterityper
Ytelse/pris (øverst.) og energi/vekt for noen batteri-
typer. 

Kilde: Electrosearch 1999

0

200

400

600

800

1000

Litium 
Polymer

Nikkel Metall
Hydrid

Bly-Syre

Litium 
Polymer

Nikkel Metall
Hydrid

Bly-Syre

M
as

se
p

ro
d

u
ks

jo
n

D
ag

en
s 

p
ri

s

M
as

se
p

ro
d

u
ks

jo
n

D
ag

en
s 

p
ri

s

M
as

se
p

ro
d

u
ks

jo
n

D
ag

en
s 

p
ri

s

0

50

100

150

200

Po
te

n
si

al
e

Ek
si

st
er

en
d

e 
te

kn
o

lo
g

i

Po
te

n
si

al
e

Ek
si

st
er

en
d

e 
te

kn
o

lo
g

i

Po
te

n
si

al
e

Ek
si

st
er

en
d

e 
te

kn
o

lo
g

i

Wh/kg

US$/
kWh



Ved olje- og gassproduksjon ligger det meste av både ar-
beidsplasser og inntjening i selve produksjonen (inkl. le-
ting) av olje og gass. Dette er svært karakteristisk for utnyt-
telsen av ikke-fornybare ressurser, der det å besitte eien-
domsrett og produksjonsrett til ressursen blir viktig. På
dette området har Norge vært mer enn heldig. Etter hvert
som verden beveger seg i retning av mer fornybare energi-
ressurser som bio-, vind- og spesielt solkraft, vil imidlertid
det å eie ressursen bli gradvis mindre viktig fordi disse res-
sursene finnes nesten overalt. «Vinnerne» i dette markedet
vil derfor i mye større grad være de selskapene som selger
teknologien for produksjon av fornybar energi enn de som
driver anleggene. 

Tradisjonelt har land og selskaper som har dominert tek-
nologien innen en epoke ikke vært i stand til å skifte fokus
raskt nok til å kunne dominere også seinere hovedteknolo-
gier. Både den intellektuelle og den fysiske kapital har vært
for opphengt i den fortiden de dominerte. Det er derfor i
utgangspunktet lite sannsynlig at Norge (inkl. Statoil og
Norsk Hydro), som nå er stor på olje- og gassproduksjon, i
framtiden skal kunne omstille seg raskt nok til å bli blant
de store innen ny, fornybar energi. Normalt vil norsk øko-
nomi i stor grad komme til å oppleve deler av den samme
nedturen som oljebransjen vil oppleve verden over. Bellona
vil satse maksimalt på at så ikke skjer, og ser det som svært
viktig å stimulere energieffektiv og ny fornybar energitek-
nologi innen områder der Norge har mulighet til å lykkes
internasjonalt. I framtida vil eksport av slik fornybar ener-
giteknologi kunne bety mye mer for verdens miljø og ener-
gisituasjon enn eksporten av norsk (midlertidig) over-
skuddsenergi.

I dette kapitlet vil vi helt kort peke på Norges fremste
muligheter innen renere energiteknologier. 

6.1. 

Hydrogen for trans-
port basert på norsk
elektrolyse- og gass-
kompetanse 
Norge er en stor energi- og energiteknologileverandør med
lang erfaring innen framstilling av hydrogen. Landet har
flere verdensledende produsenter og leverandører av utstyr
for lagring, transport og produksjon av hydrogen. 

Norsk Hydro Electrolysers har 70 års tradisjon i produk-
sjon og konstruksjon av effektive elektrolysører og hydro-
gensystemer, og innehar en ledende posisjon på sitt felt.
De nye elektrolysørene selskapet har under utvikling vil få

en virkningsgrad på 90 %, langt bedre enn konkurrente-
nes. Dermed vil de kunne bli en viktig eksportartikkel fra
Norge når hydrogeninfrastruktur for kjøretøy skal bygges
opp i stor skala. 

Raufoss Composites leverer i dag lettvektstrykktanker for
lagring av hydrogen under trykk i kjøretøy. Komposittmate-
rialer vil i likhet med lettmetaller bli brukt i langt større ut-
strekning i el- og brenselcellekjøretøy enn i dag. 

Kværners Carbon Black & Hydrogen Process er en nyut-
viklet teknologi som omdanner naturgass eller olje til hy-
drogen og carbon black uten utslipp. Carbon black brukes
blant annet til bildekkproduksjon, men kan også bli en ri-
melig og svært effektiv måte å lagre hydrogen på. Kværners
prosess erstatter tidligere svært forurensende metoder for
produksjon av carbon black. Den første fabrikken basert på
denne teknologien ble startet opp i Canada i månedsskiftet
mai/juni 1999. 

Frakt av flytende hydrogen er i prinsippet sammenlign-
bart med frakt av flytende naturgass. Her kan norsk skips-
fart få en tilsvarende ledende posisjon som ved frakt av
LNG.

Som kapittel 5 og 7 viser, jobber Bellona svært aktivt med
å promotere overgangen til hydrogensamfunnet. 

6.2. 

Fra norsk silisium til
internasjonal solkraft
Norge er blant verdens ledende produsenter av metallur-
gisk silisium, og den høyeste renheten (99,8 %) av denne
kvaliteten lages i dag her. Prisen på produktet er noe under
2 USD/kg. Etter at det er blitt videreforedlet i Tyskland, Ja-
pan eller USA, er imidlertid renheten oppe i 99,9999991 -
99,9999999 %, og prisen er oppe i 50-70 USD/kg. Denne
ultrarene kvaliteten går i dag til elektronikk- og dataindus-
trien, og avkapp derfra går til å lage solceller. Veksten i sol-
celleindustrien er nå så stor (40 % vekst i 1997) at det er
mangel på slikt avkapp, og prisene på avkappet er nå oppe i
over 20 USD/kg. 

Produksjon av solceller fordrer ikke en fullt så ren kvali-
tet som dataindustrien; i praksis kreves renheter i området
99,999 %. Ettersom Norge er fremst i verden på å lage
den renheten som ligger nærmest 99,999 %, har norske
silisiumprodusenter nå en unik mulighet til å skaffe seg et
brohode inn i verdens raskest voksende energimarked.
Sammen med den norske produsenten av silisiumskiver til
solcelleindstrien, Scanwafer, har Elkem derfor etablert Sili-
con Solar AS med tanke på å utvikle en ny produksjonspro-
sess for framstilling av solkvalitets silisium.

Bellona jobber mye med å skaffe forskningsmidler til

Kapittel 6 Energiindustrien: 

Fra råvare- til 
teknologileverandør



denne nøkkelprosessen i verdens solenergimarked, og fikk
våren 1999 ABB til å igangsette et internt forprosjekt in-
nen solenergi. Vi har også jobbet aktivt gjennom næringsli-
vets idefond for NTNU. Den 2. juni 1999 kom det første
gjennombruddet med en bevilgning på ca. 500.000 kr per
år fra næringslivet til prosjektet «Fra sand til solceller».
Dette er tilstrekkelig til å initiere prosjektet, og vil forhå-
pentlig utløse et tilsvarende beløp fra Norges Forsknings-
råd eller EUs femte rammeprogram.

Grunnleggerne av Scanwafer i Glomfjord har for øvrig
begynt arbeidet med å etablere solcelleproduksjon i Narvik,
og dersom alt går etter planen vil de første solcellene bli
produsert i Norge i løpet av første halvår 2000. 

6.3. 

Energi fra avfall
Ved SINTEF i Trondheim har det siden begynnelsen av 90-
tallet blitt arbeidet med utvikling av en ren forbrenningstek-
nologi for mellomskala avfallsforbrenning. I 1996-1997 ble
det første pilotanlegget bygd i Trondheim, og måleresultate-
ne fra anlegget i 1998 viste at utslippene så langt er de laves-
te i Europa. Utslippene er også klart lavere enn de nye EU-
kravene til avfallsforbrenningsanlegg, se figur 6.1 og 6.2. 

I Norge oppstår det årlig 1,5 mill. tonn restavfall (etter
materialgjenvinning) som kan energigjenvinnes. Dette vil
kunne spare forbrenning av 400.000 tonn tungolje. Ener-
giutnyttelsen alene vil kunne redusere norske CO2-utslipp
med 1,4 mill. tonn. I tillegg kommer den antakelig enda
større gevinsten ved at avfall ikke lenger blir liggende og
råtne med avdampning av metangass. Anleggenes modera-
te størrelse gjør det mulig å redusere transportbehovet i av-
fallssektoren ved å bygge flere lokale anlegg istedenfor ett
stort. En slik desentralisert forbrenning øker også lønn-
somheten og potensialet for energigjenvinning. Energi- og
miljøpotensialene for Norge er nærmere beskrevet i kapit-
tel 3.2.1. I denne sammenhengen er det eksportpotensialet
som er viktigst.

Teknologien blir nå kommersialisert av Energos ASA,
som er basert i Trondheim og Stavanger. Selskapet planleg-
ger over 20 energigjenvinningsanlegg sammen med lokale
partnere rundt i Europa. I Tyskland er det for eksempel

inngått kontrakt om bygging og felles drift av sju lokale
energigjenvinningsanlegg til en verdi av 750 mill. kroner.
På svært kort tid har altså norskutviklet miljøteknologi blitt
kommersialisert, og vil i framtiden bidra til å løse miljø- og
energiproblemer i hele Europa.

Bellona legger stor vekt på å finne og arbeide for de rikti-
ge virkemidlene i avfallssektoren, slik at de beste miljøløs-
ningene blir valgt. Bellona og Energos samarbeider langsik-
tig gjennom B7-programmet.

6.4. 

Betong med 50 %
CO2-utslipp 
Ved Luleå Universitet i Sverige har en russisk gjesteforsker
stått i spissen for utviklingen av en helt ny maleprosess for
sement og sand. Den nye prosessen lager i praksis sprek-
ker i de finmalte kornene slik at en større del av kornet bi-
drar til styrke i betongen. Ved å male sement og sand i den
nye prosessen kan forbruket av sement i betongen derfor
halveres. 

Omtrent 6 % av verdens CO2-utslipp er knyttet til pro-
duksjon og bruk av betong. Det kreves enorme energi-
mengder til ovnene som produserer sementen, og denne
energien kommer som oftest fra forbrenning av kull. Ener-
gieffektivisering og CO2-kutt i sementindustrien har derfor
hittil handlet mest om små forbedringer i ovnsteknologien
samt mulighetene for å erstatte kull med spillolje og annet
avfall der det er mulig og/eller lønnsomt. Betongen avgir
imidlertid svært store CO2-utslipp også når den størkner.
Denne avgassingen er et resultat av selve nøkkelreaksjonen
i betongherdingen, slik at mange har tatt det for gitt at
man ikke kan oppnå noen forbedringer på dette området.
Den nye sementmaleteknologien utviklet i Sverige kutter
utslippene radikalt både på produksjonssiden og på herde-
siden, ved at mengden sement reduseres med om lag 50 %
uten at betongens styrke forringes. Ettersom løsningen
også har god lønnsomhet, er det gode muligheter for å få
kuttet verdens CO2-utslipp med ca. 3 % bare ved hjelp av
denne ene teknologien.

Nordmannen Atle Lygren har gått sammen med den rus-

Miljøeffektive energiløsninger i det 21. århundre 53

Figur 6.3a
Målte utslipp fra SINTEF/Energos’ nye avfallsenergi-
anlegg ligger klart under tillatte grenser (grafikk:
Energos, desember 1998)

Figur 6.3b
Målte utslipp fra SINTEF/Energos’ nye avfallsenergi-
anlegg ligger klart under tillatte grenser (grafikk:
Energos, desember 1998)



siske forskeren om å patentere, kvalitetssikre og kommersi-
alisere den nye teknologien i selskapet EMC 50. De har al-
lerede vist at betong produsert med EMC 50 sement har
gode nok styrkeegenskaper til å bli godkjent på det norske,
og dermed det europeiske, markedet. I løpet av sommeren
vil de forhåpentlig også få godkjent kvaliteten på produk-
sjonsprosessen. 

Hvis/Når EMC-50 teknologien får endelig godkjenning,
er Bellona svært interessert i å stimulere etterspørselen et-
ter denne sementen, bistå i industrialiseringen og finansie-
ringen av selskapet samt påvirke BAT-kravene i EU til også
å inkludere mengde sement i betongen.

6.5. 

Lette materialer til
renere transport
Aluminiumsindustrien i Norge er stor internasjonalt og le-
verer lette metaller til bruk i blant annet transportsektoren.
Bruk av lette materialer gjør at energiforbruket under kjø-
retøyets bruksfase går ned. Selve produksjonen av alumini-
um krever mye høyverdig energi i form av elektrisitet, og er
en god bruk av norsk vannkraft. Aluminium er også et ma-
teriale som ikke degraderes ved resirkulering, og der selve
resirkuleringen bare bruker 5 % av energien som kreves
for produksjon av jomfruelig metall. Eksport av alumini-
um, gjerne i form av bildeler, er derfor et viktig norsk bi-
drag i arbeidet for mer miljøvennlig transport i verden. Bel-
lona vil derfor arbeide for at aluminiumsindustrien får til-
gang på elektrisk kraft i Norge, men ønsker samme incen-
tiv til energieffektiv drift i denne industrien som i resten av
samfunnet. Bellona har derfor foreslått en skatt på energi-
tapene i kraftkrevende industri, men ingen avgifter på den
energien som eksporteres i form av materialet selv. Lettme-
tallet må betraktes som en ren form for eksport av norsk
energi, en form for «frossen strøm».

Aluminiumsbransjen er for øvrig et meget godt eksem-
pel på en bransje der særnorske rensekrav har ført til utvik-
ling av verdensledende norsk renseteknologi. Denne rense-
teknologien ble utviklet av ABB i samarbeid med Norsk
Hydro, og er i dag blitt dominerende på verdensmarkedet.
Den har bidratt til både norske arbeidsplasser og overskudd
i norske bedrifter, samtidig som det har bidratt til store
miljøforbedringer rundt i verden. 

Grønn kraft og varme Miljøeffektive energiløsninger i det 21. århundre54



I kapitelet om energi om miljøutfordringen pekte vi på tre
sentrale forhold knyttet til utnyttelsen av de ulike fossile
energikildenes egenskaper:

Form, energiinhold og miljøkonsekvenser
Tradisjonelt har energisektoren vært basert på fossile energi-
kilder og litt atom- og vannkraft. Produksjonen har derfor
vært sentralisert, og de tunge aktørene har vært spesialister
på produksjon. Produktene har vært regnet som et fat olje,
en liter bensin eller diesel, en kubikk meter gass og en kilo-
watt time el osv. Forretningsområdene har hovedsakelig vært
skilt mellom stasjonær produksjon og bruk, og transport. 

Vi har imidlertid påpekt at hensikten med å produsere
energi er å tilfredsstille behovet for tre energitjenester:

Mekanisk arbeid, tilførsel av varme og fjerning av varme
Som energibrukere har vi altså ikke nødvendigvis behov for
en liter bensin eller en kilowatt vannkraft. I framtiden kan
energiselskapene derfor ikke bare tenke tradisjonelt på å
optimalisere produksjonen av et bestemt produkt, men må
vurdere hvordan de best kan levere de grunnleggende ener-
gitjenestene som etterspørres.

Siden det ikke finnes noen energigrunner til at man skal
forurense er det eneste logiske energi- og miljømålet at all
produksjon og bruk av energi må foregå uten utslipp og
inngrep som kan skade miljøet. En miljøeffektiv energi-
bruk innebærer at man bruker:

Ren energi, av riktig kvalitet, så effektiv som mulig

7.1. 

Utviklingstrekk på
energimarkedet
I denne rapporten har vi vist at det finnes mange måter,
kilder og former som kan dekke våre energibehov, men til
en brøkdel av dagens miljøbelastning. Nye fornybare ener-
gikilder vil innebære en desentralisering av energiproduk-
sjonen, smarte lokale løsninger og flere «small is beauti-
ful» -aktører vil komme på markedet. For å fjerne CO2 og
oppnå storskala fordeler kreves det imidlertid at de fossile
utslippskildene blir sentralisert til store punktutslipp. Selv
om det kan virke paradoksalt vil vi altså av helt rasjonelle
årsaker oppleve både en sentralisering og en desentralise-
ring av energiproduksjonen samtidig. 

Flere oljeselskap redefinerer seg som energiselskap, inn-
går allianser og integrerer seg nedstrøms i verdikjeden.
Motsatt involverer industriselskap seg også i større grad i
energiproduksjon.

Norge var tidlig ute med å liberalisere kraftmarkedet i
1991, og Sverige, Finland og enkelte EU-land har fulgt et-
ter. I løpet av de neste 10 årene vil en betydelig del av mar-
kedet i Vest-Europa være liberalisert. Liberaliseringen vi in-

nebære at flere aktører slår seg sammen til større enheter.
God sluttbrukerkontakt vil være vesentlig, og selskap med
slike kontakter kan også komme inn som energileverandø-
rer. Dette betyr igjen at energi kan bli levert som en del av
en pakke «mulitjenester», som en større leverandør tilbyr. 

I det store bildet har vi beveget oss fra jordbrukssam-
funn til industrisamfunn, mens vi nå står på terskelen til et
nytt årtusen og det mange kaller kunnskapssamfunnet. Det
er åpenbart at dette vil gi oss økte muligheter for en mer
intelligent styring av energibruken, hvor sløsingen mini-
meres uten at det går ut over komforten. 

Igjen vil vi altså oppleve at to tilsynelatende motsatser
skjer samtidig - både en diversifisering og en spesialisering
av aktørene på energimarkedet.

Energipolitikken har alltid vært nært knyttet til andre poli-
tiske målsetninger, som for eksempel industrireisning. Ut-
viklingen den senere tid, med bl.a. økt liberalisering, tilsier
imidlertid at tiden er forbi da energiproduksjonen måtte
«subsidiere» industriproduksjonen. Imidlertid kan en bety-
delig del av den kraftkrevende industrielle produksjonen for-
svares rent energimessig, i forhold til bruk av kraft i almin-

Kapittel 7

En helhetlig energipolitikk

Tabell 7.1a: Energipolitiske mål og eksempler

Energi- og miljømål Eksempel
Ren energi Nye energiformer
Riktig kvalitet Redusert el. til alminnelig 

oppvarming
Effektivitet Brenselceller
Andre politiske ønsker
Rimelig pris Liberalisering, større 

enheter/aktører, 
sluttbrukerkontakt

Andre samfunns- Industrikraft?
oppgaver

Tabell 7.1b: Utviklingstrekk i energimarkedet

Energimarkedet Tradisjonelt Framtiden
Kilder Fossil energi Mange kilder

(atom-/vannkraft)
Produksjon Sentralisert Sentralisert og 

desentralisert
Aktører Spesialisert Spesialisert 

på produksjon på levering
Produkt Fat olje, liter Blanding av

bensin/diesel, energibærere,
kubikk gass, energiløsninger
kilowatt el. osv. (lys & varme)

Forretnings- Skilt mellom Ett marked som
område stasjonær ikke skiller

produksjon mellom 
og bruk, og stasjonært
transport og transport



nelig forsyning. Selv om prisen er den samme i bunnen, er
det er derfor ikke usannsynlig at beskatningen av ulike ener-
givarer blir innrettet på en måte som tar hensyn til dette. 

Energiselskapene må forholde seg til et stadig mer kre-
vende marked; ikke bare «på bortebane» i kamp om kunde-
ne, men også «på hjemmebane» i forhold til et stadig mer
miljøbevisst arbeidsmarked for å sikre seg de beste folkene.
Det siste fordi den menneskelige kapitalen får økt betyd-
ning som konkurransefaktor, og fordi menneskene ikke
lenger er lenket til tunge maskiner. 
Ω Fellesnevneren i det hele er at vi på mange måter går: 
Ω Fra en produksjonsbestemt til en kundebasert energisektor. 

7.2. 

Energilandet Norge
Produksjon av hydrogen og el med CO2-fjerning gjør det
mulig å dekke våre energibehov med fossile energikilder
tilnærmet uten utslipp. Hydrogen kan ikke bare brukes til
kraftproduksjon, men også benyttes som drivstoff i trans-
portsektoren, råstoff i industrien og til en rekke andre for-
mål. Ulike virksomheter som i dag medfører betydelige ut-
slipp kan få disse eliminert gjennom at utslippene blir
punktifisert og fjernet ved kilden. For CO2 betyr dette at
man, istedenfor å operere med milliarder av handlinger
som medfører utslipp, gjør problemet uendelig mye mer
håndterlig. 

Hydrogen blir av mange sett på som framtidens energi-
bærer og «the ultimate fuel», og vil få stor betydning for
strukturen innen mange sektorer. Brenselcellenes gjen-
nombrudd i transportsektoren i nærmeste framtid vil få hy-
drogenmarkedet til å eksplodere. 

Når vi vet at mange hundre tusen mennesker bare i Nor-
ge er plaget av støy og forurensning fra trafikk, er det klart
at lydløse og forurensningsfrie brenselcellekjøretøy vil få
stor betydning. Man må ikke glemme at karbon ofte også
er en «bærer» av andre forurensningskomponenter. Bren-
selceller vil om relativt kort tid også spille en vesentlig rolle
i framtidens kraftgenerering. 

Olje- og gassvirksomheten må redusere sine miljøbelast-
ninger dramatisk for å være interessant i konkurransen
med nye fornybare energikilder og -teknologier. Så lenge
olje og gass har svært høye miljøkostnader sammenlignet
med fornybar energi, vil rammevilkårene i økende grad
straffe de fossile energikildene. Samtidig opplever vi nå at
fornybar energi gjennomgår en tilsvarende reduksjon i pro-
duksjonskostnadene som den som gjorde at oljen overtok
som ledende energibærer på midten av 1950-tallet. 

Spesielt interessant er det at Ford allerede i dag kan pre-
sentere data som viser at desentraliserte hydrogenleveran-
ser til brenselcellebiler er konkurransedyktig med bensin.
Generelt har det vist seg at dersom det foreligger et behov,
vil muligheten for markedsgjennombrudd være meget høy
for ny teknologi selv om den krever betydelig infrastruktur.

Dette er faktorer den norske olje- og gassvirksomheten
er nødt til å forholde seg til. Den er en kapitalkrevende
bransje som må operere i et langsiktig perspektiv, og det vil
være uklokt i dag å investere i energi- og miljømessige «ve-
teranbiler». Også de akutte problemene må løses i et lang-
siktig perspektiv, slik det er forsøkt i denne rapporten. For
selskap som vil operere på sokkelen vil kunsten være å fin-
ne lønnsomme teknologiske løsninger på forurensnings-

problemene - det er ingen kunst ikke å få det til. Det er
ikke sikkert alle vil lykkes. 

Desto mer energiselskapenes ulike virksomheter bidrar
til en miljøeffektiv energibruk, desto større er sjansen for
suksess og sikkerhet for investeringene. Legger man til
grunn energiselskapenes eksistensgrunnlag, hvordan foru-
rensning kan betraktes, framtidige krav til virksomheten og
konkurransesituasjonen må man nødvendigvis konkludere
med følgende: Hvis din «business» forurenser - er du ute av
«business». 

I denne rapporten har vi det pekt på mulighetene for å
utvinne energi på renere måter, for å bruke elektrisitet til
høyverdige energiformål som lys og elektrisk utstyr mens
behovet for oppvarming søkes dekket av andre varmekilder,
og for å bruke den energien vi likevel må bruke så effektivt
som mulig.

Vi har synliggjort hvordan Norge på en enkel og rimelig måte
kan frigjøre ca. 20 TWh elektrisk kraft, mer enn halvere utslip-
pene av CO2 og samtidig produsere 50 TWh ny fornybar ener-
gi. På den måten vil vi i et normalår kunne eksportere ytterlige-
re 10-15 TWh ren elektrisk kraft, enten det skjer lagret i metaller
eller som direkte el-eksport. I tillegg kan vi eksportere store
mengder «ren» fossil energi som elektrisitet eller hydrogen.

Miljøeffektivitetsprinsippene har gyldighet uavhengig av
for eksempel kraftbalansen til enhver tid. Selv om Norge
kan produsere betydelig mengder kraft med og uten CO2-
fjerning blir ikke utslippene mindre om vi ikke bruker
kraften fornuftig, og det vil fortsatt være like dumt å øke
bruken av høyverdig energi til lavtemperatur varmeformål
når kraften kan eksporteres. Norge har lenge vært en stor-
produsent av energi, og hver kilowatt vi sløser er tapte ek-
sportinntekter. Vi befinner oss ikke på en isolert øy i et Eu-
ropa som flommer over av ren energi (tvert i mot!). Den
energien vi misbruker medfører at et utslipp hos våre na-
boer fortsetter. Det vil derfor være meningsløst ikke å ut-
nytte noen av de beste forholdene for vindkraft i Europa. Vi
må også ta i bruk bioenergi, varmepumper, fjernvarme og
solvarme. Slik får vi også bukt med oljefyringen. 

Effektivt miljøvern er avhengig av mest mulig kostnads-
effektive løsninger. Det er derfor viktig å finne de virkemid-
lene som fører fram til miljømålene på en sosialt aksepta-
bel og økonomisk billig måte. Det som er kostnadseffektive
løsninger for å redusere utslippene med 10 % kan imidler-
tid vise seg å være svært dyre, hvis man senere finner ut at
utslippene må reduseres med ytterligere 30 %. I en slik si-
tuasjon vil mange av de forbedringene som ble gjort for å
oppnå en liten gevinst antakelig ha vært forgjeves, fordi en
større utslippsreduksjon fordrer utvikling av en helt annen
teknologi eller struktur. Et kostnadseffektivt virkemiddel
for å oppnå en reduksjon av drivhusgassutslippene er der-
for ikke kostnadseffektivt på lang sikt, hvis det ikke samti-
dig baner vei for ytterligere utslippskutt. 

I de tidligere kapitlene er det pekt på mulige virkemidler
for å realisere de enkelte løsningene og mulighetene. I ener-
gipolitikken er det imidlertid et svært stort behov for å tenke
helhetlig, og vi presenterer derfor her en samlet pakke av
Bellonas foreslåtte virkemidler. For å gjøre presentasjonen
mer oversiktlig er virkemidlene sortert utfra tre hovedmål:
Ω Effektivisering av eksisterende energiforbruk
Ω Utbygging av ny fornybar energi
Ω Direkte utslippsreduksjoner fra energiproduksjon og bruk

Det enkelte virkemiddel vil ofte ha flere effekter. Det vil
da bli omtalt mest grundig under det hovedmålet der det
bidrar mest, og bare bli nevnt summarisk der det bare bi-
drar noe. 
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7.3. 

Effektivisering av 
eksisterende energi-
forbruk

7.3.1. Billigere mat og 
klær - dyrere strøm
Danmark og Sverige har forbruksavgifter på hhv. 53,5 og
12,8 øre/kWh på alminnelig el-forbruk utenom industri
(1997). I Norge har det derimot hittil vært vanskelig å få
gjennomslag for å øke forbruksavgiften på el utover dagens
5,6 øre/kWh. Innen næringslivet er det Handels- og ser-
vicenæringens hovedorganisasjon som er mest skeptisk til
en økning, mens det blant de politiske partier er mange
som er engstelige. Felles for dem alle er angsten for økte
utgifter, hva enten det gjelder foretak eller velgere. Bellona
har derfor sett etter muligheter for å tilbakeføre disse peng-
ene til næringsliv og velgere så enkelt og rettferdig som
mulig. Bellona foreslår: 

Virkemiddel
Ω Merverdiavgiften kuttes med ett %poeng, samtidig som

det legges en (økt) el-avgift på 5 øre/kWh på alt forbruk
med unntak av det som går til produksjon av materialer i
kraftkrevende industri

For hver enkelt av oss betyr dette at alle andre varer blir litt
billigere, mens strømregningen blir reelt dyrere. Tilsam-
men betaler vi imidlertid like mye avgift som før. Unntaket
for materialproduksjon i kraftkrevende industri er hoved-
saklig begrunnet i at dette er materialer som i stor grad går
til eksport, og at det derfor bare er en annen måte å ekspor-
tere energi på. Dette er også energi som, fordi den er lagret
i materialer velegnet for resirkulering, kan brukes av mange
generasjoner etter oss. Bellona foreslår imidlertid at:

Virkemiddel
Den energien som går tapt i kraftkrevende industri avgifts-
belegges på samme måte som alminnelig forbruk

Det vil medføre at kraftkrevende industri får et incentiv
til å effektivisere energibruken som er mest mulig likt in-
centivet i resten av samfunnet. Den ekstra kostnaden dette
påfører denne sektoren vil kompenseres av at også kraftkre-
vende industri sparer noe på en reduksjon i merverdiavgif-
ten.

7.3.2. 

Teknologiforbud mot ny sløsing
Den teknologiske utviklingen åpner mulighetene for svært
kraftige kutt i vårt elektrisitetsforbruk uten noen reduksjo-
ner i den komforten mange nordmenn har vent seg til. Til
oppvarmingsformål har teknologien for utvinning av geo-
termisk energi vist seg å kunne levere varme til priser helt
ned mot 11 øre/kWh for store nye prosjekter. Dessuten har
teknologien for forbrenning av avfall blitt så ren at fjernvar-
me basert på avfallsforbrenning framstår som en stadig
mer attraktiv mulighet. Ovnsteknologien for forbrenning
av biobrensel er også i ferd med å bli kraftig forbedret, og

vi har fortsatt mange TWh spillvarme fra prosessindustrien
tilgjengelig nær tettbygde strøk. Det er derfor ikke lenger
noen grunn til at panelovner som lager varme ved simpel-
then å bremse elektrisk strøm skal dominere oppvarming-
en av norske hus og hjem. Som begrunnet i kapittel 5 går
Bellona inn for at Norge følger Danmarks og Sveriges ek-
sempel ved å forby panelovner til oppvarming i nye bygg
med unntak av frittstående eneboliger. Boligbyggerne vil på
den måten stå fritt til å velge mellom varmepumpe, fjern-
varme, geovarme, solvarme, biokjel og i en innledningsfase
elektrokjel, til oppvarming av nye bygninger uten at det må
lages spesielle støtteordninger for hvert enkelt alternativ. 

Det siste tiåret har det også skjedd en rivende teknologi-
utvikling innen både lyspærer og lysstoffrør. Mens de aller
dårligste lyspærene har en energivirkningsgrad på bare 3
%, finnes det i dag både lyspærer og lysstoffrør som er opp-
til 10 ganger så effektive, og som altså har en energivirk-
ningsgrad på hele 30 %. På samme måte som det settes
visse minimumskrav til bygninger, elektriske ledninger,
vannforsyning og avløp, må det derfor være på tide å sette
visse minimumskrav til lyspærer og lysstoffrør. Lyskvalite-
ten (fargen) til de aller mest effektive teknologiene er imid-
lertid ikke helt den samme som for konvensjonelle gløde-
lamper, slik at det kan være hensiktsmessig å sette et mini-
mumskrav et sted mellom den beste og den verste tilgjeng-
elige teknologi.

Bare stand-by funksjonen på norske TV-er forbruker mer
enn 0,3 TWh i Norge i dag. Dersom vi i tillegg tar med PC-
er, stereoanlegg og annet elektronisk utstyr, er forbruket
antakelig nærmere 0,7 TWh. Med den veksten vi ser i dette
markedet, vil det være viktig å få stoppet dette unødvendige
forbruket som kun skyldes latskap fra produsentens side. 

Virkemidler
Ω Forbud mot panelovner som hovedoppvarming av nye

bygg, med unntak for frittstående og enkeltstående ene-
boliger og frittstående næringsbygg under 200 kvm

Ω Krav om at minimum energivirkningsgrad for belysning
solgt eller installert i Norge etter 1. januar år 2001 bør
være på ca. 12 %, eller 40 lumen/W. Tilsvarende krav for
installasjon og eller utskifting i yrkesbygg bør være 70 lu-
men/Watt fra samme dato

Ω Krav om at stand by-funksjonen for elektronisk utstyr
maksimalt kan forbruke 10 % av energimengden ved van-
lig drift 

7.3.3. 

Miljøgratis prosessvarme må
få samme vilkår som fornybar
energi
Bellona mener at prosessvarmen fra dagens industri har
miljøegenskaper som er minst like gode som de fornybare
energikildene. For det første er denne energien allerede
produsert og konsentrert uten at det trengs ytterligere fysis-
ke inngrep i lokalmiljøet; for det andre vil det ikke føre til
noen miljøskadelige utslipp å utnytte den. Den er rett og
slett «miljøgratis». Utnyttelse av denne bør derfor få sam-
me vilkår som ny fornybar energi i Norge.

Virkemidler
Ω Fritak for investeringsavgift der denne ikke allerede er fjernet
Ω Fritak for merverdiavgift ved salg til forbruker de første 5 år
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Den samlede effekten av disse to tiltakene blir en indirekte
støtte på ca. 10 øre/kWh de første 5 årene, og deretter en in-
direkte støtte på ca. 1,5 øre/kWh dersom en salgspris ekskl.
mva. på 40 øre/kWh legges til grunn. Konkurransemessig
vil dessuten prosessvarme nyte godt av en eventuell forflyt-
ning av statens inntekter fra merverdiavgift til el-avgift. 

Til sammenligning importerer Norge i dag kullkraft fra
Danmark. Solgt til vanlig forbruk i Danmark avgiftsbelegges
denne kraften med 53 øre/kWh. Sålenge Norge ikke klarer å
avgiftsbelegge elektrisiteten tilsvarende, vil en indirekte støt-
te på 10 øre/kWh til fornybar energi og utbygging av pro-
sessvarme være et moderat, men viktig bidrag. En CO2-av-
gift på 150 kr/tonn på import av dansk kullkraft ville ført til
at denne ble ca. 15øre/kWh dyrere enn den er i dag.

7.3.4 

Nettselskapene må få 
beslutte tilknytningsplikt til
fjernvarmenett der dette er
billigst
Energilovens § 3 gir nettselskapene plikt til å levere elektri-
sitet eller fjernvarme til kundene. Lovverket tolkes imidler-
tid på en slik måte (av NVE) at nettselskapene i praksis
ikke kan velge å tilby fjernvarme istedenfor elektrisitet til
oppvarming selv der det er billigst. 

Hovedproblemet er at man ved bygging av nye fjernvar-
menett er avhengig av at alle de nye leilighetene slutter seg
til for å oppnå en lav pris på varmen. En slik tilkoblings-
plikt er det bare kommunen som kan gi gjennom regule-
ringsplanene. Kommunen vil dernest gi konsesjon til et en-
kelt fjernvarmeselskap. Omgjøring av reguleringsplaner er
imidlertid en svært tid- og ressurskrevende aktivitet, og i
praksis er byggherren ofte kommet for langt i utformingen
av bygningsmassen før lokale politikere og næringsinteres-
ser evt. får igangsatt den prosessen som skal til for å oppnå
tilkoblingsplikt. 

Virkemidler
Ω Bellona anbefaler at OED og NVE endrer tolkningen av

energilovens § 3-3, slik at det blir nettselskapet som i
praksis velger om det skal være tilknytningsplikt til fjern-
varmenett i et område basert på hva som er samfunnsø-
konomisk lønnsomt 

Ω Bellona anbefaler at en størst mulig del av fastavgiften i
nettabonnementet overføres til nettleie per kWh. Dette vil
gi en gunstig sosial fordelingseffekt og øke incentivene til
å bruke elektrisiteten mer effektivt uten at strømregning-
en totalt sett blir større. For de som bruker aller minst
strøm vil den tvert i mot bli vesentlig mindre

7.4. 

Utbygging av ny 
fornybar energi
Dagens rammevilkår for utbygging av ny fornybar energi i
Norge (sol, vind, geotermisk, mikrovannkraft og biomasse)
er ikke tilstrekkelige. Langsiktigheten svekkes også av den
økonomiske hestehandelen rundt statsbudsjettet hver høst.
Bellona ønsker derfor i utgangspunktet andre virkemidler
enn direkte bevilgninger og investeringsstøtte over stats-
budsjettet. 

7.4.1 

Påbud om salg av 5 % ny 
fornybar energi
Tabell 7.4.1: 
Opptrapping av påbudt andel fornybar energi

År Påbudt andel ny fornybar Antall TWh realisert
energi solgt i Norge

2002 2 % 2
2003 3 % 3
2004 4 % 4
2005 5 % 5

I flere amerikanske stater holder man på å innføre et på-
bud om at alle nettselskaper som selger strøm til alminne-
lig forbruk, må sørge for at noen % av den energien de sel-
ger er framstilt fra nye fornybare energikilder som vind, sol
eller biomasse. På den måten bygges det enkelt og raskt
opp en direkte etterspørsel etter fornybar energi, og aktøre-
ne i markedet vil selv søke å bygge ut den spesifiserte ener-
gimengden så billig som mulig.

Virkemiddel
Ω Bellona foreslår et system der alle som selger strøm til

alminnelig forbruk i Norge blir pålagt å sørge for at en
viss andel kommer fra nye fornybare energikilder. 

Tabell 7.4.1 viser utkast til en gradvis opptrapping av syste-
met. Et slikt system vil også stimulere til samarbeid mel-
lom nettselskaper og lokale produsenter av ny fornybar
energi.

7.4.2. 

Skatte- og avgiftsfritak de
fem første år
Ettersom Norge ikke har klart å inkorporere de eksterne
miljøkostnadene ved import av dansk kullkraft i elprisen på
samme måte som Sverige og Danmark har gjort, får heller
ikke de norske fornybare energikildene den fordelen de
skulle hatt. Den importerte danske kullkraften ville som
nevnt tidligere kostet ca. 15 øre mer per kWh dersom kraft-
verkene ble pålagt å betale 150 kr per tonn i CO2-avgift.
Denne prisøkningen ville vært tilstrekkelig til å gjøre ny
fornybar energi som vindkraft og biomasse svært attraktiv i
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Norge. For å redusere ubalansen i energimarkedet foreslår
Bellona derfor:

Virkemidler
Ω All utbygging av ny fornybar energi gis fritak for investe-

ringsavgift der denne ikke allerede er fjernet
Ω All utbygging av ny fornybar energi gis fritak for merverdi-

avgift ved salg til hver enkelt kunde de første fem år
Den samlede effekten av disse to tiltakene blir en indirekte
støtte på ca. 10 øre/kWh de første fem årene, og deretter en
indirekte støtte på ca. 1,5 øre/kWh dersom en salgspris
ekskl. mva. på 40 øre/kWh legges til grunn. Det bør presi-
seres at dette ikke er støtte som fører til at privatøkonomis-
ke aktører stimuleres til å gjennomføre ulønnsomme pro-
sjekter, men tvert i mot en støtte som fører til at det som er
samfunnsøkonomisk lønnsomt også blir privatøkonomisk
attraktivt.

7.5. 

Direkte utslipps-
reduksjoner fra 
energiproduksjon og
-bruk 
I Stortingsmeldingen om Norges oppfølging av Kyoto-pro-
tokollen ble det pekt på at: 
Ω Politikkutformingen må ta hensyn til en langsiktig tilpas-

ning der vi må være forberedt på stadig strengere forplik-
telser

Ω Investeringene må være langsiktige og ikke binde oss opp
til unødvendige høye utslipp i lang tid

Ω Dette vil kunne gi norsk industri konkurransemessige fortrinn
i forhold til de omstillinger som vil måtte presse seg fram

I dette perspektivet er hovedutfordringen i Norge knyttet til
CO2-utslippene fra petroleumsvirksomheten, transport og
oljefyring. I tillegg representerer avfallsfyllinger den største
kilden til metanutslipp, som samtidig kan reduseres på en
rimelig måte gjennom oppsamling og energigjenvinning.
Et relativ begrenset antall industribedrifter står også for en
betydelig mengde punktutslipp.

7.5.1. 

Petroleumsvirksomheten og
oljefyring
For å redusere CO2-utslippene fra petroleumsvirksomhe-
ten har vi omtalt følgende tiltak: 
Ω Elektrifisering: Bruk av kraft fra land og samkjørt kraftfor-

syning
Ω Kraftproduksjon med CO2-fjerning og økt energieffektivitet
Ω Flytting av kraftforbruket til land
Ω Redusert vannproduksjon og sjøvannsinjeksjon
Ω CO2-injeksjon for redusert gassinjeksjon
Ω Økt diameter på gassrør
I sum vil disse tiltakene kunne redusere utslippene fra pe-
troleumsvirksomheten med omlag 95 %. ABB mener det
er mulig å oppnå 80 % total energieffektivitet med en hal-

vering av CO2-utslippene gjennom:
Sammenkoplete plattformer

Ω Optimalisert produksjon
Ω Kombikraft
Ω Undervannprosessering
Ω Tilpassing av prosessvarme og el. behov i kraftproduksjo-

nen
Når vi vet at vi i tillegg kan fjerne CO2 og bruke noe kraft
fra land, burde en 50 % reduksjon av utslippene innen
2010 være et minimum, og 90 % reduksjon et mål for
2020.

Oljefyring kan som beskrevet tidligere erstattes med an-
dre energikilder til oppvarming.

Bellona foreslår derfor følgende virkemidler for å reduse-
re CO2-utslippene fra petroleumsvirksomheten og fra olje-
fyring:

Virkemidler
Ω CO2-fond erstatter dagens CO2-avgiftssystem
Ω Et system for «Environmental Performance Evaluation»

etableres og legges til grunn for alle sentrale beslutninger
vedrørende sokkelaktiviteten (f.eks. gassallokering, sam-
mensetning av feltporteføljer osv.)

Ω Prinsippet om Best Tilgjengelig Teknologi (BAT) legges til
grunn for virksomheten og tillatelser 

Ω Utslippstillatelse etter forurensningsloven må ligge til
grunn for andre tillatelser

Ω En teknologiprotokoll med krav om CO2-fjerning for all
fossil kraft-, varme- og drivstoffproduksjon

Ω Barentshavet og Skagerrak stenges inntil videre for petro-
leumsvirksomhet

Ω Forbud mot oljefyring fra 2003

7.5.2. 

Transport - energiteknologi
og energibærere
Hydrogenbiler vil være på markedet om få år. Elbiler med
kjørelengde på over 20 mil og som kan hurtiglades 80 %
på 20 minutter er allerede på markedet i enkelte land.
Manglende infrastruktur for hydrogen og hurtigladestasjo-
ner blir brukt som argument mot disse nye teknologiene.
Ny teknologi møter også en introduksjonsbarriere i form av
høye kostnader før massemarkedet gjør produktet rimelig. 

Hydrogen- og elektrisk drevne busser, gjerne i kombina-
sjon og gjerne med trolley, representerer et utslippsfritt al-
ternativ til dagens dieselbusser. Hydrogenbusser vil være i
kommersielt salg fra 2002, mens trolleybusser er vel an-
vendt teknologi. Avgiftsfri diesel kan stoppe innføring av
miljøvennlig teknologi.

Krav til helse og livskvalitet står sterkt i Nord-Europa, Ja-
pan og på vestkysten av USA. Tyskland, USA og Japan har
store program som støtter teknologiutviklingen på disse
frontene. 

En regner med at 200-300 mennesker årlig dør av kreft
på grunn av utslipp fra dieselbiler i Norge. 750.000 nord-
menn er plaget av forurensning og støy fra biltrafikken. En
overgang til et forurensningsfritt transportsystem vil være et
stort steg framover mot bedret livskvalitet for befolkningen.

Norge har høstet betydelige inntekter på kilden til de kli-
maproblemene vi i dag står overfor. I framtiden kan man
imidlertid ikke basere seg på gårsdagens energibærere. Det
burde være i vår egeninteresse å bli fremst på utvikling og
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innføring av null-utslippsteknologier, -varer og -tjenester
som vil bli ettertraktet i framtiden. 

Bellona foreslår at følgende krav stilles til transportsektoren:

Virkemidler
Ω Norge følger Californias Clean Air Act som innebærer at

alle bilprodusenter skal ha null-utslippsbiler på markedet
innen 2003 og minst 10 % av alle biler som selges fra
dette året dette skal være null-utslippskjøretøy. Norge må
ta initiativ til at disse kravene innføres i EU

Ω Alle nye busser til bytrafikk skal fra 2005 ha nullutslipp. 
Alle nye busser skal fra 2010 være nullutslippsbusser

Ω 5 % innblanding av biodiesel i all mineraldiesel fra 2003.
Stortingets avgiftsfritak for salg av ren biodiesel må også
gjelde for innblandet biodiesel

Ω 20 % av alle nye sjøfartøy (fiskebåter, ferger og skip) solgt
til innenlands bruk skal fra 2005 ha null-utslipp. Alle ny-
bygde fartøy skal ha null-utslipp fra 2010. Tilsvarende må
alle eksisterende fartøy bygges om til å redusere sine ut-
slipp av CO2, SO2 og NOx med minst 40 % innen 2010 
For internasjonal skipning med anløp i Norge kreves det
at 10 % foregår på null-utslippsskip fra og med 2007. Fra
og med 2010 stiger kravet til 20 %, samtidig som det kre-
ves at alle skip som anløper havn i Norge har utslipp av
NOx, CO2 og SO2 som er 40 % lavere enn dagens gjen-
nomsnitt for den enkelte båttype, regnet som utslipp per
tonn/km. Norge må ta initiativ overfor EU for å få unio-
nen til å innføre samme krav. Et slikt krav vil i praksis bety
at man skaper en etterspørsel etter frakt på denne type
skip, og man får lagt miljørestriksjoner på en av de skit-
neste bransjene i verden

Ω 50 % av alle nye båter skal fra 2005 ha null-utslipp, og 50
% av alle eksisterende skip skal bygges om til å redusere
sine utslipp av CO2 og NOx med minst 40 %. Alle nybyg-
de ferger og skip skal ha null-utslipp fra 2010, og alle el-
dre ferger og skip skal bygges om til å redusere sine ut-
slipp med minst 40 % innen denne tid

Ω 50 % av alle nye lastebiler skal ha null-utslipp fra 2007,
og alle nye fra 2010. Norge tar initiativ til å innføre regel-
verk i hele EU 

Ω 20 % av alle nye fly fra 2007 skal ha teknologi for 70 %
reduksjon av NOx og 100 % reduksjon av CO2. 50 % av
alle nye fly fra 2010

Andre virkemidler:
Ω Fritak for investeringsavgift, importavgift, veiavgift og

bompenger for hydrogenkjøretøy på lik linje med elbiler 
Alle midler som i dag brukes til atomkraftforskning om-
disponeres til FOU innen hydrogen og solkraft. Disse tek-
nologiene vil skape langt flere arbeidsplasser i Norge enn
atomkraft 

Ω Det opprettes et langsiktig hydrogenprogram fram til
2020 på 200 millioner kr årlig 

7.5.3. 

Energigjenvinning av avfall 
Avfallsfyllinger står for 67 % av metanutslippene - dvs. 11-
12 % av de samlede utslippene av drivhusgasser i Norge.
Avfallsminimering, og i mange tilfeller resirkulering, er en
god måte å redusere utslippene. For restavfallet er energi-
gjenvinning en rimelig måte å redusere utslippene av kli-
magasser på. Bellona foreslår følgende krav (unntak kan
eventuelt gis i spesielle situasjoner):

Virkemidler
Ω Eksisterende fyllinger med utslipp av metan over 10.000

tonn CO2-ekvivalenter pålegges å samle opp og brenne
deponigassen 

Ω Eksisterende fyllinger med utslipp av metan over 100.000
tonn CO2-ekvivalenter pålegges å samle opp og energi-
gjenvinne deponigassen. 

Ω Fra 2005 må alle kommuner med over 10.000 innbyggere
energigjenvinne avfallet.

7.5.4. 

Andre betydelige stasjonære
punktutslipp 
Det er generelt sett svært kostbart å rense små utslipp av
CO2, enten de er stasjonære eller mobile. Bellonas tilnær-
ming til disse utslippene er derfor hovedsaklig å hindre at
de oppstår. Det er imidlertid 28 bedrifter i Norge som til
sammen slipper ut 9,1 millioner tonn CO2, eller 17 % av
Norges totale utslipp. Ettersom disse punktutslippene er så
store, blir de også helt klart blant de billigste stedene for
framtidig CO2-rensing og deponering. Mange av dem har
imidlertid også store teknologiforbedringsmuligheter, som
kan hindre at utslippene oppstår istedenfor at de må ren-
ses. De store, bundne kapitalmengdene i disse bedriftene
fordrer uansett at de får mest mulig langsiktige og stabile
rammebetingelser. Bellona foreslår derfor:

Virkemiddel
Ω Påbud om CO2-fjerning og deponering for alle punktutslipp

over 100 000 tonn CO2-ekvivalenter fra og med år 2010
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Operatør Turbin/motor Innretning Funksjon Antall Enheter Effektivitet Installering Ytelse/enh.

enheter i drift årstall (MW)

Amoco Allison 501KB Valhall Gener. 5 3 22.00 1982 2.80

Amoco Coop/Rolls Avon Valhall Kompr. 4 2 22.00 1982 15.00

Amoco MTU Hod Gener. 4 0.20

BP EGT Tornado Gyda Gener.. 4 4 30.70 1989 6.07

BP MTU Gyda Gener. 2 1989 1.00

BP ABB Stal GT35 Ula Gener. 3 3 29.40 1985 13.40

BP Mercedes Ula Gener. 2 1985 0.36

Elf ABB Stal GT35 Frigg Gener. 2 2 29.00 1981 16.00

Elf UTI GG4C-3F/FT Frigg TCP2 Kompr. 3 0 25.00 1981 27.00

Elf KG5 Heimdal Gener. 5 5 20.00 1985 3.00

Elf LM-2500 Heimdal Kompr. 2 2 36.00 1985 12.00

Esso Wärtsilla (V16) Balder Nødkraft 1 1997 1.50

Esso Wärtsilla (V16) Balder Gener. 4 1997 5.70

Esso Gassturbin Jotun 2 50.00

Hydro LM-2500 PE Brage Kompr. 1 1 30.80 1993 14.50

Hydro LM-2500 PE Brage Gener. 2 1 35.50 1993 21.20

Hydro LM-2500 GE Njord Gener. 2 37.00 1998 22.00

Hydro LM-2500 GE Njord Kompr. 1 37.00 1998 23.00

Hydro Coop/Rolls RB 211 Oseberg A Gener. 3 3 33.00 1988 23.00

Hydro Coop/Rolls RB 211 Oseberg A Kompr. 1 1 34.70 1991 25.18

Hydro KG2-3C Oseberg A Nødkraft 3 16.40 1988 1.61

Hydro Coop/Rolls RB 211 Oseberg A Kompr. 2 2 34.70 1989 25.18

Hydro Coop/Rolls RB 211 Oseberg C Gener. 2 2 33.90 1991 24.80

Hydro KG2-3 Oseberg C Nødkraft 3 16.40 1991 1.61

Hydro LM-2500 PE Troll Oil Gener. 2 1 35.50 1996 21.20

Hydro LM-2500 PE Troll Oil Kompr. 2 1 35.50 1996 21.20

Hydro LM-2500 GE Visund Gener. 2 37.00 1998 22.90

Hydro LM-2500 GE Visund Kompr. 1 37.00 1998 22.90

Saga LM-2500 PE Snorre Gener. 3 3 35.00 1992 22.00

Saga MTU Snorre Gener. 2 2 1992 2.00

Saga Wärtsila Varg Gener. 4 4 1998 6.75

Saga Wärtsila Varg Gener. 1 1 1998 6.75

Saga Wärtsila Varg Gener. 1 1998 2.10

Saga LM-2500 Vigdis Kompr. 1 1 35.00 1996 19.50

Shell ABB Stal GT35C Draugen Gener. 3 3 30.00 1993 16.80

Shell EGT 2sh Tornado Draugen Vanninj. 2 2 28.80 1996 4.60

Statoil Typhoon Troll Gas Nødkraft 1 0 30.00 1996 4.64

Statoil KG2-3C 16/11-S/E

Statoil LM-2500 PE Gullfaks A Gener. 4 3 33.00 1984 22.00

Statoil LM-2500 PE Gullfaks A Kompr. 2 2 1998 22.00

Statoil LM-2500 PE Gullfaks C Gener. 3 3 33.00 1988 22.00

Statoil LM-2500 PE Gullfaks C Kompr. 2 2 33.00 1988 22.00

Statoil Coop/Rolls RB 211 Heidrun Gener. 3 2 35.50 1994 25.50

Statoil Coop/Rolls RB 211 Heidrun Kompr. 1 1 37.20 1994 26.60

Statoil LM-2500 PE Norne Kompr. 2 37.00 1998 21.20

Statoil LM-2500 PE Norne Gener. 2 37.00 1998 21.20

Statoil LM-2500 PE Sleipner A Kompr. 5 30.00 1993 22.00

Statoil LM-2500 PE Sleipner A Gener. 3 30.00 1993 22.00

LM2500 PE Sleipner T Kompr. 3 22.00

Kværner pelton Sleipner T Gener. 2 3.00

Statoil KG2 Statfjord A Nødkraft 3 2 ? 1979 1.50

Vedlegg 1

Gassturbiner på norsk sokkel

Per mai 1998. Oppgitt virkningsgrad er nominell.
Siden turbinene i gjennomsnitt går på 70% last vil den reelle virkningsgraden være enda noe lavere.
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Statoil LM-2500 PC Statfjord A Kompr. 3 2 30.00 1979 19.00

Statoil LM-2500 PC Statfjord A Gener. 3 3 30.00 1979 19.00

Statoil LM-2500 PC Statfjord B 2G+3K 5 5 30.00 1981 19.00

Statoil LM-2500 PC Statfjord C 2G+3K 5 5 30.00 1985 19.00

LM-2500+ Statfjord C 1 1 29.00

Statoil Wärtsilä Veslefrikk Gener. 8 4.00

Statoil LM-2500 PE Veslefrikk Gener. 1 33.00 1989 20.00

Statoil MTU Veslefrikk Nødkraft 1

Statoil Solar Mars Veslefrikk Vannin.j 1 1 31.00 1989 8.80

Statoil Yme

Statoil LM-2500+ Åsgard B Kompr. 2 1998 28.00

Statoil LM-2500 PR Åsgard B Gener. 3 1998

Statoil LM-2500+ Åsgard A Kompr. 2 2 2000 28.00

Statoil LM-6000 DLE Åsgard A Gener. 2 1 40.00 2000 42.00

KG2 Statpipe 16/11 4 1.50

PPCoN Caterpillar D399 Albuskjell 1/6-A Gener. 3 1 35 1978 0.9 ut 1998

PPCoN Caterpillar D399 Albuskjell 2/4-F Gener. 3 1 35 1978 0.9 ut 1998

PPCoN Caterpillar D399 Cod 7/11-A Gener. 3 1 35 1977 0.9 ut 1998

PPCoN Waukesha Edda 2/7-C Kompr. 1 1 35 1995 0.5

PPCoN KG2-3C Edda 2/7-C Gener. 2 1 12 1976 1.3

PPCoN MTU 16V 396TC Ekofisk 2/4-FTP Pump. 1 0 45 1993 1.9 ut 1998

PPCoN MTU 12V 396TC Ekofisk 2/4-J Pump. 4 0 45 1998 1.5

PPCoN D-R GT610 Ekofisk 2/4-K Pump. 3 3 32 1985 14.9

PPCoN Allison 570 Ekofisk 2/4-K Gener. 3 2 30 1985 4.7

PPCoN Caterpillar D399 Ekofisk 2/4-K Gener. 5 4 35 1976 0.9

PPCoN Mitsubishi 16V NPTA Ekofisk 2/4-T Gener. 1 0 43 1985 1.2 ut 1998

PPCoN MTU 16V 396TC Ekofisk 2/4-X Gener. 1 0 45 1997 1.9

PPCoN LM-2500 GJ Ekofisk 2/4-J Kompr. 5 5 37 1998 23.2

PPCoN LM-2500 PJ Ekofisk 2/4-J Gener. 2 2 37 1998 23.2

PPCoN Hedemora diesel Eldfisk 2/7-A Gener. 1 1.4

Er. KG2 ila

PPCoN KG2-3C Eldfisk 2/7-A Gener. 2 12 1979 1.34

PPCoN Hedemora diesel Eldfisk 2/7-B Gener. 1 1.4

PPCoN KG2-3C Eldfisk 2/7-B Gener. 2 2 12 1979 1.34

PPCoN Frame MS-3002 Eldfisk 2/7-B Kompr.. 2 1 25 1979 10.9 ut 1998

PPCoN Frame MS-5002 Eldfisk 2/7-FTP Kompr.. 2 1 26 1979 24.3 ut 1998

PPCoN Solar Centaur H Tor 2/4-E Kompr.. 1 1 29 1988 4.1

PPCoN Caterpillar D399 Tor 2/4-E Gener. 2 1 35 1988 0.9

PPCoN KG2-3C Tor 2/4-E Gener. 2 0 12 1976 1.34

PPCoN Caterpillar D399 W.Ekofisk 2/4-D Gener. 2 1 35 1977 0.9

PPCoN Wärtsilä 18V32D West Omicron Pump. 4 4 44 1993 6.6

PPCoN MS-5001 Ekofisk 2/4-C Kompr. 4 2 26.00 1976 17.90

PPCoN Solar Saturn Ekofisk 2/4-H Nødkraft 3 0 29.00 1978 0.90

PPCoN MS-3002 Ekofisk 2/4-P Pump. 3 2 25.00 1977 10.44 ut 1998

PPCoN MS-5001 Ekofisk 2/4-R Gener. 2 1 27.00 1983 22.40 ut 1998

PPCoN MS-3002 Ekofisk 2/4-T Kompr. 2 1 25.00 1977 10.44 ut 1998

PPCoN MS-3002 Ekofisk 2/4-T Kompr. 2 1 25.00 1979 10.44 ut 1998

PPCoN MS-5002 Ekofisk 2/4-T Kompr. 4 3 27.00 1978 22.40 ut 1998

PPCoN MS-5002 Ekofisk 2/4-T Kompr. 3 2 27.00 1978 22.40 ut 1998

PPCoN MS-5002 Ekofisk 2/4-T Kjøling 2 1 27.00 1977 27.59 ut 1998

PPCoN LM1600 2/7-E (eldf WI) Pump. 4 2000 16.00 ut 1998

PPCoN LM 2500 GJ 2/7-E (eldf WI) 1 2000 23.20

PPCoN Dampturbin 2/7-E (eldf WI) Gener. 1 2000 10.30

PPCoN Hedemora diesel 2/7-E (eldf WI) Gener. 1 2000 2.15

PPCoN KG2-3C Ekofisk-field Gener. 33 16 12.00 1978 1.30

PPCoN KG2-3C Norpipe B11 Gener. 3 1 1.34

PPCoN Frame 500 Norpipe B11 Kompr. 3 1 27.6

PPCoN KG2-3C Norpipe H7 Gener. 3 1 1.34

PPCoN Frame 500 Norpipe H7 Kompr. 3 1 27.6

Esso Coop/Rolls Avon Odin 2 0 1990 14.00 Fjernet

Esso KG2-C Odin 3 0 12.00 1985 1.20 Fjernet

Operatør Turbin/motor Innretning Funksjon Antall Enheter Effektivitet Installering Ytelse/enh.

enheter i drift årstall (MW)
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[Dette vedlegget bygger på arbeid utført av Palm og Rostock,
Bellona 1996]

Olje er dannet av store mengder plankton og annet orga-
nisk materiale som er falt ned som slam i grunne havområ-
der, laguner, elver eller innsjøer. Med tiden har høyt trykk og
temperatur omdannet det organiske materialet fra fast til fly-
tende form - olje. Fordi materialet som oljen dannes fra sta-
dig komprimeres vil olje tvinges til å vandre ut i porøse berg-
arter. Denne vandringen vil fortsette til oljen finner veien
stengt av en bergart den ikke kan trenge gjennom. Oljen be-
finner seg nå i en felle, over seg har den ofte en høykompri-
mert lomme av gass og under seg et skikt med vann.

Fordi oljen har lavere tetthet enn vann vil oljen danne det
øverste sjiktet. Noe vann vil også finnes løst i oljen. I over-
gangen mellom sjiktene vil det finnes et lag med olje og vann
i blanding. Ettersom reservoaret tømmes eller når utvin-
ningshastigheten er for høy vil en del av denne blandingen
bli med oljen opp til overflaten. Det er dette vannet som kal-
les «produsert vann».

Under gode driftsforhold vil det produktet som pumpes ut
av brønnen bestå av ca. ni deler olje og en del vann. Før oljen
transporteres og bearbeides videre skilles det produserte van-
net ut. Utskillingen finner sted i mekaniske innretninger
som benytter oljens og vannets forskjellige tetthet som ar-
beidsprinsipp. Det produserte vannet inneholder naturligvis
rester av olje og vannløselige oljekomponenter.

Oljen i brønnen befinner seg under høyt trykk. Det er dette
trykket som gjør at oljen kan bringes opp fra dypet. Imidler-
tid faller brønnens driftstrykk relativt raskt når oljen tappes
ut, og dette medfører at den totale utvinnbare mengden olje
er lavere enn mengden som faktisk finnes i brønnen. Redu-
sert trykk kan også gjøre at tappehastigheten blir lavere en
det som er ønskelig. 

For å øke mengden olje som kan tappes ut av brønnen er det
derfor viktig å opprettholde driftstrykket. Dette gjøres ofte ved å
pumpe en del vann ned i grunnvannsjiktet under oljen. Trykk-
økningen som oppstår tvinger mer olje opp i dagen. Hittil har
operatørene foretrukket å benytte sjøvann istedenfor å reinjise-
re det produserte vannet til dette formålet. 

Før eller senere vil brønnen være så tappet for olje at et vel-
definert oljesjikt vil være vanskelig å finne. Noe er blandet
med vann og noe oljefilm sitter på bergartens overflate. En-
kelte gjenglemte lommer med ren olje vil også finnes. Opera-
tøren må pumpe ned relativt store mengder vann for å «jage»
oljerestene frem til tappestedet. Vannet vil altid bli forhånds-
behandlet med kjemikalier for å hindre korrosjon, bakterie-
vekst osv., men også for å gi vannet egenskaper som øker ev-
nen til å drive ut oljen. Når brønnen drives på denne måten
øker mengden produsert vann dramatisk. I 1990 var det
gjennomsnittlige innholdet av vann i den produserte oljen 20
%. Prognosen for år 2000 er på ca. 55 % vann i den produ-
serte oljen.

Produsert vann inneholder kjemikalier som er tilsatt og
stoffer som forekommer naturlig. Forekomsten av de tilsatte

kjemikaliene er sterkt stigende. De mest framtredende er de
såkalte BTX-forbindelsene (Benzen, Toluen og Xylen), etyl-
benzen og naftalener. Disse er alle relativt vannløselige, og de
har en giftighet som er vesentlig høyere enn de fleste andre
komponenter i oljen. Produsert vann inneholder også mindre
mengder av stoffgruppen alkylfenoler. En rekke av disse er
vist å kunne gi reproduksjonsforstyrrelser fordi de etterlikner
det kvinnelige kjønnshormonet østrogen. Virkningen i miljø-
et avhenger av både mengden og nedbrytingshastigheten. 

Hittil er det ikke funnet mengder alkylfenoler i Nordsjøen
som gjør det sannsynlig at reproduktive forstyrrelser vil opp-
stå hos fisk. Virkningen hos andre arter er mer usikker. Det
er ikke registrert akutte giftvirkninger av betydning i nærhe-
ten av oljeinstallasjonenes utslippsledninger. På grunn av de
meget store vannmengdene utslippene blir fortynnet i er sli-
ke akutteffekter heller ikke å forvente. BTX-komponentene og
en del alkylfenoler er lite nedbrytbare i miljøet og kan opp-
konsentreres i næringskjeden. Dette kan medføre uante virk-
ninger over tid. 

Forbruket av kjemikalier i oljeindustrien på norsk sokkel
er sterkt økende. I løpet av de siste ti årene har forbruket økt
med 10 % per år. Totalforbruket er over 300.000 tonn per år,
hvor over halvparten til slutt slippes ut. I alt er det ca. 1.800
forskjellige produkter som benyttes som tilsats til boreslam
eller injeksjonsvann, de aller fleste har mulighet for utslipp
til sjøen. Vesentlige deler av forbruket består av relativt harm-
løse mineraler, men utslippet av mer aggressive forbindelser
er økende. 

Kunnskapen om kjemikalienes virkning i miljøet er svært
mangelfull. Kravene til testing av kjemikaliene før godkjen-
ning er stort sett begrenset til å fastslå akutt giftighet. Fordi
kjemikaliene fortynnes så sterkt er akutt giftighet ikke en re-
levant måling. De testorganismene som benyttes er også ofte
lite relevante for forholdene i Nordsjøen. 

I den senere tid er det utviklet et dataverktøy kalt CHARM
(chemical hazard risk management) som skal benyttes isteden-
for verdiene for akutt giftighet når kjemikaliesystemer skal vel-
ges. Datasystemet tar hensyn til fortynning og til en viss grad
også forskjellige arters sårbarhet i forskjellige livsfaser. 

Det tas imidlertid ikke hensyn til at kjemikaliene er blan-
det opp med til dels store mengder giftige komponenter fra
oljen, heller ikke til at kjemikaliene kan ha reagert eller blitt
forandret under oppholdet i brønnen, der en finner høye
skjærkrefter, trykk og temperaturer.

Selv om CHARM-modellen er bedre enn de kriterier en tid-
ligere hadde til disposisjon når risiko skulle anslås, gjenstår
derfor fortsatt betydelig usikkerhet om den virkelige risiko
bruk og utslipp av de forskjellige stoffene representerer.

Virkningen av utslippene av olje, oljekomponenter og kje-
mikalier er ikke kjent, men det er grunn til å anta at en viss
negativ effekt som følge av langtidseksponering vil kunne
gjøre seg gjeldende hos plankton, bunndyr og fisk. Det er
derfor ønskelig å redusere utslippene av olje og kjemikalier
via produsert vann mest mulig.

Vedlegg 2

Nærmere om olje, trykk og produsert vann
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Vi tar utgangspunkt i en såkalt pro-
tonbyttemembran eller fastpolymer-
membran (PEM) brenselcelle (jfr. ill.
1) for å forklare hvordan brenselcelle-
ne virker.

Energien kommer fra prosessen
hvor hydrogenionet kombineres med
oksygen og blir vann. Gassene er skilt
med en elektrolytt, i en PEM-celle er
dette en polymermembran som er be-
lagt med en platinaholdig katalysator.
Gassene ledes gjennom et fint kanal-
system til katalysatorflatene slik at det
bygges opp positiv lading på oksygen-
siden og negativ ladning på hydrogen-
siden. Brenselet blir oksidert ved ano-
den (-), de frigjorte elektronene strøm-
mer gjennom en elektrisk krets til ka-

toden (+). Kretsen
sluttes ved at H+-io-
ner transporteres
gjennom elektrolyt-
ten (protonbytte-
membranen som
skiller brensel og ok-
sygen) og danner
vann med oksygenet.

Effekten fra en
brenselcelle er liten.
En kobler derfor cel-
lene sammen for å
oppnå ønsket ytelse.
Flere berenselceller
som er koblet sam-
men kalles en bren-
selcellestakk.

Vedlegg 3

Brenselceller: Fra brensel til el og rent vann

Tabell v3.1: De viktigste brenselcelletypene

Type Elektrolytt Arbeidstemp.(° C) Bruksområde
Alkalisk (AFC) Alkalisk 50-200 Romfart og transport
Direkte metanol (DMFC) Polymer 80-200 Transport
Fosforsyre (PAFC) Fosforsyre 190-210 CHP, kraftverk
Protonbyttemembran (PEM) Fast polymer 50-80 Transport, CHP
Karbonatsmelte (MCFC) Smeltet karbonat 630-650 Kraftverk
Fastoksid (SOFC) Fastoksid 850-1000 CHP, kraftverk

Figur v3: Brenselcelle
Figuren viser hvordan en brenselcelle generer strøm
og noe varme fra hydrogen og oksygen. Prosessen er
galvanisk og uten forbrenning. Avfallet består av
rent vann.
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Noen forkortelser

DN Direktoratet for naturforvaltning, un-
derlagt MD
(www.naturforvaltning.no)

EPA Environmental Protection Agency -
USAs «miljøverndepartement»
(www.epa.gov)

Habiol as Oljeselskap som baserer sine produk-
ter - hovedsakelig diesel - på plante-
materiale.

MD Miljøverndepartementet (det norske,
www.odin.dep.no/md)

MILFOR Virkemidler i miljøvernforvaltningen, et
forskningsprogram under Norges
Forskningsråds satsingsområde «Mil-
jøtilpasset produksjon og forbruk»,
fullfinansiert av MD 

MILJØSOK Initiert av Nærings- og energideparte-
mentet i 1995 med slagordet «En ren
sokkel er en lønnsom sokkel». Et
samarbeidsforum for oljeindustrien
og myndighetene (www.miljosok.org)

NIVA Norsk institutt for vannforskning, selv-
stendig stiftelse med styre oppnevnt
av MD, Norges forskningsråd (NFR)
og de ansatte (www.niva.no)

NREL National Renewable Energy Laboratory,
underlagt det amerikanske energide-
partementet

NVE Norges vassdrags- og energidirektorat,
underlagt OED

OD Oljedirektoratet, underlagt Kommu-
nal- og regionaldepartementet (KRD)
og Olje- og energidepartementet
(OD), utfører forvaltningsfunksjonen
i norsk oljeadministrasjon
(www.npd.no/norsk/home/homeno.h
tm)

OED Olje- og energidepartementet (det nor-
ske, www.odin.dep.no/oed)

SFT Statens forurensningstilsyn, direktorat
underlagt MD (www.sft.no)

Statnett Statnett SF overvåker og koordinerer
driften av hele det norske kraftsyste-
met. Dessuten eier og driver statsfo-
retaket over 8.500 km kraftledninger
og sjøkabler, i tillegg til 74 koblings-
og transformatorstasjoner (www.stat-
nett.no)

VOC Volatile Organic Compounds, samle-
betegnelse på organiske stoffer (bl.a.
hydrokarboner) som fordamper ved
lave temperaturer

Vedlegg 4 

Ordliste og forklaringer

Omregningsfaktorer og brennverdier
Den internasjonale standardenheten for energi er joule (J). For ef-
fekt, dvs. energi per sekund, brukes enheten watt (W) (1 W = 1 J/s).
Ofte brukes også enheten wattime (Wh) som betegnelse for energi. 1
Wh tilsvarer 3.600 J. 

Tabell v4.1: Størrelse
kilo k=103 =1.000
mega M=106 =1.000.000
giga G=109 =1.000.000.000
tera T=1012 =1.000.000.000.000
peta P=1015 =1.000.000.000.000.000
exa E=1018 =1.000.000.000.000.000.000

Kilde: NYTEK 1996

Tabell v4.2: Brennverdier
MJ kWh

1 tce (tonn kullekvivalent 29.300 8.140
1 toe (tonn oljeekvivalent) 42.700 11.900
1 Nm3 (normalkubikkmeter 37,3 10,4
naturgass)

1 fat råolje (159 liter) 5.770 1.600
1 favn ved (2,4 løs m3) * 12.000 – 13.600 3.300 – 3.800
1 fast m3 ved * 7.900 – 9.000 2.200 – 2.500
1 m3 torv * 2.550 – 8.500 710 – 2.360

*) variasjonen skyldes fuktighet i brenselet. 

Kilde: NYTEK 1996

Tabell v4.3: Eksempler
1 Wh = 3.600 J = 3,6 kJ
1 kWh = 3.600.000 J = 3,6 MJ
1 TWh = 1.000.000.000 kWh = 3,6 PJ
1 MJ = 278 Wh = 0,28 kWh
1 toe = 42,7 GJ = 11,9 MWh

Kilde: NYTEK 1996

Tabell v4.4: Noen sikkerhetsmessige nøkkeltall for hy-
drogen, naturgass og bensin
Egenskap Hydrogen Naturgass Bensin
Nedre brennverdi (MJ/kg) 120 50 44,5
Selvantennelsestemperatur (°C) 585 540 228-501
Flammetemperatur (°C) 2045 1875 2200
Antennelsesgrenser i luft (vol. %) 4-75 5,3-15 1,0-7,6
Minimum antennelsesenergi (mJ) 20 290 240
Detonasjonsgrenser i luft (vol. %) 13-65 6,3-13,5 1,1-3,3
Teoretisk eksplosjonsenergi 2,02 7,03 44,22
(kgTNT/m3 gass)
Diffusjonskoeffisient i luft (cm3/s) 0,61 0,16 0,05

Kilde: Norsk H2 Forum


