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Pust lettere med fornybar energi

F.v: Anders Arvesen, Thomas Gibon og Edgar Hertwich.

mer stål og sement enn kullkraft, og tjue
ganger mer enn gasskraft. Til tross for
de store mengdene materialer og utstyr
som kreves, kommer fornybar energi ut
som soleklar miljøvinner. Termisk solenergi, solceller, landbaserte og offshore
vindturbiner er klart bedre enn kullkraft
på alle miljøindikatorene forskerne har
undersøkt, og stort sett slår de også
gasskraft med rensing.

Tre CenSES-forskere viser i en studie hvordan det å erstatte vanlig kull- og gasskraft med klimavennlige alternativer påvirker
forurensning av luft, vann og jord som er skadelig for mennesker og økosystemer. Foto: iStockphoto.

Edgar Hertwich, Thomas Gibon og
Anders Arvesen er tre CenSES-forskere
fra NTNU som nylig publiserte en artikkel i det anerkjente tidsskriftet PNAS. I
studien har de regnet på miljøgevinster
og -ulemper ved en global omlegging
fra fossil til lavkarbon kraftproduksjon.
Hovedkonklusjonen til de tre forskerne
var at en slik omlegging ikke bare vil
redusere klimagassutslipp, men også gi
store gevinster i form av mindre helse- og
miljøskader på grunn av forurensning.
Bruk av fossile energikilder har gjort det
mulig for byer, befolkninger og velstand
å vokse. Samtidig har det ført til foru-

rensning av luft, vann og jord. Hovedproduktet av forbrenning av fossile
brensler er karbondioksid, en gass som
holder tilbake jordens varmestråling
slik at jordens temperatur øker. I en ny
studie undersøker Hertwich, Gibon og
Arvesen hvordan det å erstatte vanlig
kull- og gasskraft med klimavennlige
alternativer påvirker forurensning av luft,
vann og jord som er skadelig for mennesker og økosystemer.
Studien beregner hvor mye materialer
som er nødvendig for å produsere kraft.
De kommer fram til at vindkraft og
termisk solkraft krever opptil ti ganger

Deres sammenligning av ulike globale
framtidsscenarioer viser at en videreutvikling av det energisystemet vi har i
dag for å tilfredsstille et økende behov i
framtiden vil føre til en dobling av luftforurensning fram til 2050. Dette til tross
for bruk av moderne og mer effektive
fossile kraftverk. En global omstilling
til klimavennlig kraftproduksjon vil
imidlertid stabilisere luftforurensning og
redusere utslipp av miljøgifter, selv om
kraftproduksjonen nesten dobles. Ytterligere reduksjoner i utslipp er mulig hvis
vi bruker mer fornybar energi og mindre
karbonrensing. Studien viser at en
global omlegging fra fossil til fornybar
elektrisitet vil redusere ikke bare global
oppvarming, men også helseskader og
skader på økosystemer. Et miljøpolitisk
vinn-vinn.
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Role of China in the World Gas Market
On 2 and 3 October 2014, the Energy Studies Institute at the National University of
Singapore organized the Singapore-China
Energy Forum 2014. The Chinese government has stated ambitions to reduce
Greenhouse Gas emissions. Coal consumption must be reduced and natural gas is
one option to do so. Associate professor
at NTNU Ruud Egging, one of only few
European participants, was invited to
discuss the «Role of China in the World Gas
Market». In recent years, China has started
importing large volumes of natural gas.
Projections by the International Energy
Agency show further increasing Chinese
imports, with great impact on global natural gas trade. Quantitative scenarios with
the Global Gas Model, joint work by NTNU,
DIW Berlin, and SINTEF Research Manager
Kjetil Midthun, illustrated Chinese domestic infrastructure developments, increased
liquefied natural gas imports and pipeline
supplies from Central Asia and Russia.

Singapore-China Energy Forum 2014: Opportunities and Challenges in China’s Energy and Carbon Markets.
Third from the left: Ruud Egging.

During a half-day workshop at the end
of the forum various research collaboration opportunities were discussed.
There is a clear demand for Western
expertise and experience in projects
varying from energy market reform
and carbon market design, to flexible
strategic and infrastructure planning

and interconnection of Chinese energy
markets and transportation networks
with neighboring countries.
http://www.esi.nus.edu.sg/eventitem/2014/10/02/default-calendar/opportunities-and-challenges-in-china-s-energydevelopment-energy-and-carbon-markets

Fornybareventyr eller forbruksmareritt?
Om nødvendigheten av et lavenergisamfunn
Carlo Aall,
Professor i bærekraftig
utvikling/ Leder Vestlandsforskning
Foto: Vestlandsforskning

I en artikkel i tidsskriftet Plan stiller professor
i bærekraftig utvikling og forskningsleder
ved Vestlandsforsking, Carlo Aall, spørsmålstegn ved bærekraften i den storstilte satsingen på utbygging av fornybar energi.
Økt produksjon av energi framstår i dag
som det viktigste svaret på spørsmålet
om hvordan Norge skal bidra til å løse
klimaproblemet. Dette er imidlertid et
svært problematisk svar; og da ikke bare i
forhold til de som prøver å framstille norsk
olje- og gassproduksjon som et klimatiltak.
Også økt produksjon av fornybar energi er
problematisk.

Om resten av verden skal ha et energiforbruk per person som Norge er det bare
én fornybar energikilde som kan bidra
uten at produksjonen av denne energien
vil få uakseptable miljøkonsekvenser; og
det er solenergi. Men selv om man skulle
klare å løse miljø- og klimaproblemene
ved å produsere fornybar energi, så vil de
aktivitetene vi bruker energien til ha store
og uakseptable miljøkonsekvenser i form
av økt press på det biologiske mangfoldet.
Fornybarsamfunnet må derfor også være
et lavenergisamfunn; hvis ikke bytter samfunnet bare ut ett globalt miljøproblem
(klimaendringer) med et annet (tap av
biologisk mangfold).
Hele artikkelen kan lastes ned/kjøpes her:
http://www.idunn.no/ts/plan/2014/03-04

Invitasjon til årskonferanse
CenSES ønsker alle velkommen til årskonferansen som holdes på
Scandic Edderkoppen i Oslo den 4.-5.desember. Konferansen har et
spennende og variert program, med blant annet flere presentasjoner fra de ulike forskningsområdene. Det vil holdes presentasjoner
fordelt over to dager innenfor temaene sluttbrukermarkedet,
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Økt produksjon av fornybar energi er ikke nok for å løse
klimaproblemet, vi må også bli et lavutslippssamfunn.
Foto: iStockphoto.

energietterspørsel, ny teknologi og kommersialisering,
energimarkeder, klimapolitikk og scenariostudier.
For påmelding, info og program se:
http://www.ntnu.no/censes/arskonferanse2014
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Kraft i Vest – Kunnskap, inspirasjon og engasjement
Fornybar energi er en stor ressurs i Sogn
og Fjordane, og det er derfor svært aktuelt
å skape en møteplass i fylket der energi
blir satt på dagsorden, både regionalt og
nasjonalt. Dette var dagsorden da Sogn og
Fjordane Energi (SFE) arrangerte den årlige
«Kraft i Vest» konferansen 25. – 26. september på Sandane. Konferansen er en viktig
møteplass for næringsliv, folkevalgte,
myndigheter, utdanningsinstitusjoner og
andre interesserte for deling av kunnskap,
dialog og diskusjon rundt aktuelle tema
innenfor energifeltet.
På konferansen ble det diskutert energipolitikk, og temaene som ble belyst var:

•
•
•
•

Kraftpriser mot 2035
Strømforsyning når krisen inntreffer
Visjoner for norsk energipolitikk
Er tida forbi for det lokale nettselskapet?

Konferansen er etablert som en regional
fylkeskonferanse. Konsernsjef i SFE Terje
Gjengedal beskriver konferansen som
en viktig arena der aktuelle faglige tema
kan diskuteres. Han forteller at konferansen fikk gode tilbakemeldinger og at
de alle-rede er i gang med å arrangere
neste års konferanse. Målet for neste år
er å få med Høgskulen i Sogn og Fjordane, samt flere samarbeidspartnere.

Av påmeldte var det 240 deltakere den første dagen, noe Gjengedal er svært fornøyd
med. De fleste var representanter fra fylket, men det var også deltakere fra andre
områder i hele landet, blant annet Oslo,
Vestlandet, NTNU og Helgeland. Også
studenter var representert på konferansen,
og Gjengedal understreker viktigheten
av å invitere studenter inn i dagsaktuelle
tema i bransjen.
Neste «Kraft i Vest» konferanse vil bli arrangert i slutten av september 2015, også
da kombinert med kortreiste delikatesser
fra matfestivalen i fylket.

Energilagring i framtidens energisystem
I slutten av oktober arrangerte CEDREN og CenSES et felles seminar om energilagring i samarbeid med
Forskningsrådet og European Energy Research Alliance. Temaer som ble belyst var ulike lagringsteknologier, og behovet i framtidens energisystem. Over 30 deltakere fra energibransjen var representert. De
skulle sammen diskutere framtidsutsiktene for ulike teknologier og gjøre seg opp en status over de ulike
lagringsteknologiene.
CEDREN og CenSES jobber med energisystemanalyser med litt ulike vinklinger,
og har gjennom arbeid med modellering
av scenarioer og studier av konsekvenser
også sett behovet for økt fokus på energilagring. Temaet var valgt etter innspill
fra brukerpartnere, og formålet var å gi
en oversikt over muligheter og utfordringer når det gjelder rollen energilager vil
spille i framtidens energisystem.
Senterleder i CenSES Asgeir Tomasgard
presenterte eksempel på utfordringer
Europa står foran under ulike energipolitiske og klimapolitiske scenarier, med et
spesielt fokus på behovet for fleksibilitet
som mer fornybar produksjon skaper.
Senterleder i CEDREN Atle Harby fulgte
opp med en oversikt over teknologier for
mekanisk lagring.

I slutten av oktober forente CEDREN og CenSES krefter og arrangerte et felles seminar om energilagring.

«De ulike mekaniske lagringsteknologiene
svinghjul, trykkluft, fleksibel vannkraft og
pumpekraft fyller ulike roller ettersom de
leverer energilager på ulike tidsskalaer. Per
i dag er også pumpekraft og regulerbar
vannkraft den eneste storskala lagringsformen som er konkurransedyktig og vil spille
en sentral rolle i mange tiår framover».

Norge er heldig stilt gjennom at vi
også disponerer store mengder naturgass som i likhet med vannkraft er en
stor kilde til fleksibilitet. Kjetil Midthun
fra CenSES/SINTEF presenterte perspektiver på dette med spesielt fokus
på den energimengden som er lagret i
gasseksportørene.

Andre tema som også ble belyst på seminaret var CCS og fossile energikilder, norsk
vannkraft, bruk av hydrogen og en rekke
lagringsteknologier, fra storskala batteriteknologi til geometrisk energilagring.
Mer informasjon fra seminaret kan lastes
ned fra nettsiden vår: www.censes.no
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Elbilstøtten er ikke galskap
Gunnar Eskeland og
Marianne Ryghaug.

To av CenSES sine forskere har vært
aktive i den offentlige debatten rundt
el-biler i høst.
Problemstillingen rundt utslippsreduksjoner og kvotemarkedet har skapt stort
engasjement hos to av våre forskere;
Gunnar Eskeland og Marianne Ryghaug.
I debatten om elbilstøttens nedfasing
ytret forskerne Skonhoft og Holtsmark at
elbilstøtten er «så dyr at det er galskap».
Dette utsagnet fikk bein å gå på da Eskeland og Ryghaug kom med et motsvar under tittelen «Elbilstøtten er ikke

galskap». I denne artikkelen medgir de
at elbilstøtten gir dyre utslippsreduksjoner, men at i Norge hvor vi allerede
har mye fornybar energi, må vi faktisk
velge blant dyre utslippsreduksjoner
når man skal kutte utslipp.
Eskeland og Ryghaug viser også til
studier der elbilen og elkjøringen
ofte erstatter bensin, og slik vil daglig
kjøring kunne bidra i en forurenset by,
både lokalt og globalt. Avslutningsvis argumenterer de for at det ikke er
galskap å forvente at også biler skal
bli mer miljø-og klimavennlige, da all
den tid vi bruker i bil utgjør rundt 80
prosent i rike byers persontransport,
og fjerde- eller femtedelen i rike lands
utslipp utgjør veitransporten. «Den
forskning vi kjenner til tyder på at

Rapport fra UngEnergi
UngEnergi. I tillegg var det en idéboks
med spørsmålet «Hva kan ungdommer
gjøre for å spare energi?» som fikk både
store og små til å reflektere. De besøkende
på standene på Maker Faire og Forskningstorget var litt yngre enn målgruppa til UngEnergi, men foreldre og andre ble informert
om hvilken ressurs UngEnergi er.

Illustrasjon: Endre Barstad © 2014.

elektrifisering ikke er en blindvei,
men vil vinne terreng som
karbonslank energibærer» sier
Eskeland og Ryghaug.
Link til artikkel:
www.dn.no og www.dn.no (2)

Workshop i
vakre Hardanger

Medlemmer i UngEnergi på Maker Faire 29. – 30. august

Høsten har vært en travel tid for oss
i UngEnergi. Vi har stått på stand på
Trondheim Maker Faire, Forskningstorget
og Opplæringsdagan. Det har vært spennende og suksessfullt både for standsholderne og de besøkende, og ikke minst har
det vært et viktig steg i markedsføringen
av nettsiden vår UngEnergi.no.
Trondheim Maker Faire ble arrangert 29.
og 30. august på Trondheim Torg. De som
besøkte standen fikk tilbud om å bygge
solcellebil, små vindturbiner og konkurranser. I skinnende sol ble solcellebilene svært
populære og folk i alle aldere var interesserte i å bygge eller vite mer om solceller.
Lørdag 20. september hadde UngEnergi
stand på Forskningstorget sammen med
UseITsmartly (NTNU). UngEnergi gjentok
suksessen med bygging av solcellebil.
UseITsmartly ved Robert Næss og Sara
Heidenreich hadde en quiz med spørsmål laget av dem i samarbeid med
4

På Opplæringsdagan i Trondheim
spektrum 29. og 30. oktober hadde UngEnergi igjen stand sammen med NTNU
og UseITsmartly. Denne gangen var de
besøkende fra ungdomsskoler og videregående skoler (riktig alder i forhold til
målgruppa), i den anledning byttet vi
ut solcellebilen og satset på bygging av
solcellemobillader istedet. Laderen ble
svært populær blant ungdommene, og
mange ble overrasket over at de faktisk
kunne lade sin egen mobil med den. I
tillegg var det quiz og idéboks, og valgtreet til UngEnergi fikk større fokus.
Stands har vært en spennende og lærerik måte å markedsføre UngEnergi på.
Både lærere, elever, foreldre og barn har
vært innom. Snart vil undervisningsopplegg med solceller og vindturbin/generator legges ut på nettsiden slik at lærere
og andre interesserte kan ta i bruk dette
i skolen og til læring.
Besøk oss på våre nettsider:
www.ungenergi.no

Deltakerne utenfor Tyssedal kraftstasjon.

I slutten av august arrangerte NHH en
workshop i Hardanger som strakk seg
over tre dager. Temaet for workshopen
var «Intermittent Renewables, Balancing
Power and Electricity Market Design»
og flere av CenSES sine forskere var i
ilden. Noen av presentasjonene som
ble holdt var blant annet «Norwegian
hydropower for balancing of intermittent renewables,potential and markets
aspects», Reservation of Transmission
Capacity», «Now or Later: Trading Wind
Power Closer to Real Time and How
Poorly Designed Subsidies can Lead to
Higher Balancing Cost” og “Adding Flexibility in a Natural Gas Transportation
Network Using Interruptible Transportation Services.
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Nytt fra senterledelsen
Nå nærmer vi oss årskonferansen som
holdes i Oslo på Scandic Edderkoppen
4.-5. desember. Vi i senterledelsen ser
frem til et spennende og sammensatt
program der vi stolt kan vise frem noe av
det våre forskere har viet sin tid til.

Asgeir Tomasgard og Marianne Ryghaug.

Det har vært en travel høst for mange i
CenSES. Noe av det som har tatt mye tid
har vært arbeidet frem mot midtveisevaluering og utformingen av planer for
perioden 2015 til 2018. Workshops og
konferanser både i inn- og utland har
også bidratt til høy aktivitet i CenSES.

For påmelding, program og info se:
http://www.ntnu.no/censes/arskonferanse2014
Vi ønsker alle velkommen til det som
forhåpentligvis blir en spennende
konferanse!
Med vennlig hilsen Asgeir Tomasgard
og Marianne Ryghaug.

CenSES — Centre for
Sustainable Energy Studies
Det humanistiske fakultet
NTNU
N-7491 Trondheim
www.censes.no
censes@ntnu.no

Ekstra ressurs i koordinatorstillingen

Marit Martinsen

Marit Martinsen har nylig tiltrådt
som ekstra ressurs i koordinatorjobben ved CenSES frem til 1. februar
2015. Marit har vært 4 år i forsvaret,
der hun har gått befalsskole og jobbet som befal.

Hun har en bachelor i medivitenskap
og språklig kommunikasjon fra NTNU
og en mastergrad i rådgivning ved
NTNU. Marit vil jobbe sammen med
Kristin Klokkervold frem til 1. februar.
Epost: marit.martinsen@ntnu.no

For abonnement på
nyhetsbrevet, skriv til
censes@ntnu.no
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Kristin Klokkervold
Marit Martinsen
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Endre Barstad Grafisk

Ledige stillingar i fornybare energiprosjekter
Høgskulen i Sogn og Fjordane lyser ut fire stipendiat-/postdoktorstillingar
i fornybar energi
Stilling nr. 1: Postdoktor/forskar i fornybar energi og lokal berekraftig utvikling
Stilling nr. 2: stipendiatstilling (ph.d.) i investering i fornybar energi under politisk usikkerheit
Stilling nr. 3: stipendiatstilling (ph.d.) i lokal aksept for fornybare energiprosjekt
Stilling nr. 4: stipendiatstilling (ph.d.) i restaureringsøkologi
Dette er eit stort strategisk høgskuleprosjekt innanfor «Fornybare energiprosjekt: Lokale
konsekvensar og berekraft» (RELEASE). Du finn meir informasjon på www.forskningsradet.no
For meir informasjon om dei ledige stillingane gå inn på høgskulen i Sogn og Fjordane
sine nettsidar.
Søknadsfrist: 23. november 2014

CenSES på twitter

«Vil en vedvarende lav oljepris stikke kjepper i hjulene
for et grønt skifte» CenSES bruker twitter aktivt til å
formidle relevant forskning på miljøvennlig energi.
Kom gjerne med innspill og følg oss på @fmecenses.
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