Energiwende – noe for Norge?

Tekna, FEIM 30. september 2015
Hans H. Faanes
1

Opprinnelsen til Energiwende. Formål
Hva skjedde videre i Tyskland?
Eksempel til etterfølgelse for Norge?
Kan Norge utnytte situasjonen i
Tyskland?
• Hva med fusjon?.
•
•
•
•
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5 pådrivere for «Energiwende»:
•
•
•
•
•

Oljekrisen i 1973
Harrisburgulykken i 1979
Tsjernobyl ulykken i 1986
IPCC rapport i 1990
Fukushima ulykken i 2011
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Formål med «Energiwende»
A – Bekjempe klimaendringer
B – Redusere energiimport
C – Stimulere teknologiutvikling og “grønn
økonomi”.
D – Redusere/eliminere risikoene fra
kjernekraft.
E – Energisikkerhet
F – Styrke lokal økonomi og fremme
social justice
4

• «Energiewende» ble lansert som begrep på 70tallet av kjernekraftmotstandere. Generell tysk
skepsis mot kjernekraft siden 1960-tallet
• 1973 – oljekrisen
Ønske om mindre oljeavhengighet.
• Konseptet Energiewende ble introdusert i 1980
med målsetning om økonomisk vekst kombinert
med lavere energiforbruk.
• Etter Tsjernobyl i 1986 forsvant den siste rest
av entusiasmen for kjernekraft og den siste
konsesjonen ble gitt i 1989
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1991:
Innmatingstariffer innført. Fornybar energi
ble gitt prioritet i det tyske kraftsystemet
Produsenter av fornybar energi får betalt en
fast tariff av systemoperatøren basert på
antatt produksjon i en periode på 20 år
(innmatingstariff, feed-in tariff).
Dette gjør investering i fornybar kraftproduksjon relativt sikkert.
1999:
Koalisjonen mellom De Grønne og SPD, ledet av
Gerhard Schröder, lagde et program for å nå
100 000 tak dekket med solcellepaneler
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• 2000:
Schröders regjering avtalte et program med
kraftselskapene om å utfase kjernekraft innen
2022.
• 2005:
Angela Merkel ble forbundskansler i koalisjon
med bl.a. SPD, og fortsetter Schröders
energipolitikk
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• 2010:
Etter valget i 2009 fortsetter Angela Merkel
som forbundskansler, men nå i koalisjon med
fridemokratene.
Det besluttes å utsette utfasingen av kjernekraften med 8-14 år. Samtidig ble det innført
konkrete målsetninger for andelen fornybar
energi i Tyskland hvert tiår frem mot 2050,
med målsetning om 60 prosent andel fornybar
i totalt energiforbruk og 80 prosent andel
fornybar i elektrisitetsforbruket.
Reduksjon av drivhusgasser: 80–95% innen
2050
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• 2011:
Etter Fukushimaulykken snudde imidlertid
Merkel momentant og skrudde av 40 prosent
av atomkraften i løpet av én uke. De øvrige
atomkraftverkene skal følge Schröders
opprinnelige utfasingsplan og avvikles gradvis
frem mot 2022.
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Tyskeres holdninger til ulike
energikilder
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Konsekvenser:
Gitt gassens fortrinn over steinkull i lavere CO2-utslipp og
større fleksibilitet, skulle man tro at nye gasskraftverk ville
fremstå som den store vinneren. Men pga. to hendelser ble
kull nå en foretrukken energi-kilde:
• Finanskrisen i 2008 medførte at etterspørselen etter
CO2-kvoter ble vesentlig redusert slik at prisen på disse
kvotene sank fra omkring 20 €/tonn til 4-5 €/tonn.
Dvs. at kull bedret lønnsomheten sammenlignet med gass
på ca. 10 øre/kWh.
• Fremveksten av amerikansk skiferolje skapte
kulloverskudd i USA. Dette ble eksportert til Europa til
lave priser.
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Tilbud og etterspørsel bestemmer
kraftprisen

Billig kullkraft har skjøvet gasskraftverkene
lenger mot høyre på kapasitetsaksen – enkelte
gasskraftverk har vært i drift kun 10 dager i
året.
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Kilde: Prof. Dr. Bruno Burger/Fraunhofer ISE
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Energiwende har medført imponerende økning i
sol- og vindkraft. Målet om 100000 tak med
solseller har blitt til 1.3 millioner. Det har vært en
sterk medvirkende årsak til at prisen på solseller
er redusert med 75% fra 2006 til 2014,
men også medført tre problemer:
• Økte kostnader
• Økte CO2- utslipp (fra kull).
Med tanke på at Energiewende er et symbol på
kampen mot klimaendringer, er dette
tankevekkende.
• Stor uregulert kraftproduksjon som medfører et
behov for regulerkraft på omkring 60 GW.
(Tre ganger Norges installerte vannkrafteffekt.)
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Energiforsyning er ikke bare et
spørsmål om energi, men også effekt.
Dvs. å kunne levere energien på
ønsket tidspunkt.
• Vannkraftverk med magasiner kan hurtig
reguleres opp og ned og levere den effekt
som etterspørres.
• Varmekraftverk (gass og kull) kan også
reguleres opp og ned, men er betydelig
langsommere enn vannkraftverkene
• Sol- og vindkraft har bunnet produksjon,
og kan ikke reguleres opp.
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Tysk energimix 2014
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Det tyske energiewende reiser spørsmål
om Norge også bør satse på en storstilet
sol- og vindkraftutbygging for å kunne
dekke behov for karbonfri energi i
transport- og offshoresektorene.
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Er «energiewendwe» noe for Norge?
For Tyskland var motivene:

A – Bekjempe klimaendringer.
Minimale utslipp fra norsk elproduksjon.
Eliminere fossilt drivstoff i transportbransjen
B – Redusere energiimport.
Norge er netto energieksportør.
C – Stimulere teknologiutvikling og “grønn økonomi”.
Her har vi en oppgave.
Vi har valgt å stimulere elbilteknologien.
D – Redusere/eliminere risikoene fra kjernekraft.
Vi har ikke kjernekraft
E – Energisikkerhet.
Vår energisikkerhet er på topp.
F – Styrke lokal økonomi og fremme social justice.
ENOVA skal vel egentlig ta seg av dette i Norge.

Et ev. «energiewende» i Norge vil kunne være en storstilt utbygging av sol og (hav)vind for å avkarbonisere
transportsektoren og offshore olje- og gassvirksomhet.18

Hva vil Tyskland gjøre for å dekke
sitt behov for regulerkraft?
• Den tyske regjeringen vil innføre et
kapasitetsmarked etter 2018, dvs. at
produsenter får betalt for å holde
reserve.
• Det skal lages et lovverk for å støtte
lagringsløsninger for kraft.
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Kapasitetsmarked
• Det er dårlig økonomi for en produsent av
regulerkraft bare å få betalt for den kraften
som leveres akkurat når det ikke blåser eller
solen ikke skinner, og ikke få noe så lenge han
står «stand by». (Selge effekt til energipris.)
Det er bl.a. dette som har gjort tysk gasskraft
ulønnsom.
• Kapasitetsmarked, et begrep i energibransjen,
betyr at aktører som produserer elektrisk
energi basert kull- og gasskraft, eller
magasinbasert vannkraft, betales for å stå klare
til å produsere når behovet melder seg.
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Hvordan kan Tyskland skaffe seg regulerkraft?

• Sørge for at eksisterende gass- og kullkraftverk får
betalt for å stille reserve til disposisjon
• Bygge nye pumpekraftverk.
• Anskaffe batterier

3MW – 3 MWh

• Import fra andre land
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Kan Norge utnytte det tyske behov for
regulerkraft som «energiewende» har skapt?
• Energiewende har skapt en helt ny
energisituasjon i Tyskland med meget store
innslag av sol- og vindkraft i kraftforsyningen.
Dette har medført et stort behov for
regulerkraft for å kunne møte perioder med
vindstille eller lite sol. Behovet for regulerkraft
kan være opp mot 60 GW
• Her kan Norge ha et marked for slik kraft, men
kun i den grad prisen er god nok, og vi kan
frembringe slik kraft uten for store
miljøulemper.
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Kan Norge utnytte det tyske behov for
regulerkraft som «energiewende» har skapt?
• Norge har et kraftsystem med max. kapasitet på ca.
29000 MW, som er. ca. 5000 MW over høylast.
• Norge har i dag følgende mellomlandsforbindelser:
- Danmark 4 kabler
1700 MW
- Nederland 1 kabel
700 MW
- Sverige 6 luftlinjer 3500 MW
- Finland 1 luftlinje
120 MW
- Russland 1 luftlinje
50 MW
Sum 6070 MW
• I tillegg er det gitt konsesjon på:
- 1 kabel til Tyskland 1400 MW
- 1 Kabel til England
1400 MW
Sum 2800 MW
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Kapasiteten Norden- resten av Europa er mere
avgjørende for eksportmulighetene.
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Norsk vannkraft har unike kvaliteter:

• Hurtig reguleringskapasitet for levering av
effekt
Store vannmagasiner for lagring av energi
• Store effekt- og pumpeutvidelser mulig i
eksisterende vannkraftsystem
• CEDREN *) har foretatt en studie av
mulighetene for å øke Norges kapasitet for
effekteksport:
+ 10 GW utvidelse av eksisterende
kraftstasjoner
+ 20 GW nye pumpekraftverk mellom
eksisterne magasiner
*) CEDREN er et tverrfaglig forskningssenter for miljødesign av
fornybar energi ved NTNU,SINTEF og NINA
25
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Kjerneenergi (fisjon og fusjon):
• 𝐸 = 𝑚 ∙ 𝑐2
1 gram omvandlet masse  2.6 TWh
50 gram : Norges årlige
elektrisitetsproduksjon
• Fusjon; fisjonens storebror.
(H-bombe sammenlignet med A-bombe)
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Fisjon

Kjernefysisk fisjon foregår ved at tunge atomkjerner
spaltes til lettere kjerner. Noe av massen går over til
energi. Eksempelvis kan uran eller thorium brukes.

Ulempene ved fisjon er først og fremst:
• Store konsekvenser ved uhell
• Problemer med deponering av radioaktivt avfall
• Spaltbart materiale, på avveie.
• Med økende sikkerhetskrav: dyrt
Fordel:
Ingen klimautslipp i ordinær drift

Fusjon

Kjernefysisk fusjon en prosess der flere atomkjerner smelter sammen og danner en tyngre
atomkjerne. (Noe av massen går over til energi.)
Kjernefysisk fusjon av lette grunnstoffer (som
hydrogen til helium) gir den energien som får
stjerner til å lyse og hydrogenbomber til å eksplodere.
Fusjonsreaktorer har det vært forsket på i 50 år,
og det har hele tiden vært anslått at et vellykket
resultat ligger 50 år inn i fremtiden. Den store
utfordring har vært at sammensmelting av
hydrogenatomer til heliumatomer krever temperaturer på flere millioner grader

«Kold fusjon»
Lavenergi kjernereaksjon (LENR)
I 1989 presenterte forskerne Martin Fleischmann
og Stanley Pons det som ble kalt «kald fusjon». F&P
påstod at de hadde oppnådd en kjernereaksjon ved
«romtemperatur». Problemet var at andre forskermiljøer hadde vanskeligheter med å reprodusere
eksperimentet de beskrev. Saken mistet offentlighetens interesse, og ble direkte motarbeidet av
miljøene for teoretisk fysikk.
Nå er imidlertid F&P forsøkene reprodusert så
mange ganger at eksistensen av LENR burde være
uomtvistelig erkjent!
Kommersialisering gjenstår.

Hva kjennetegner LENR?
• Fordi «kold fusjon» må forklares på annen måte
enn «klassisk» fusjon, omtales den nå som
Lavenergi kjernereaksjon (LENR, Low energy
nucelar reaction)
• En klasse kjernereaksjoner som adskiller seg fra
tradisjonell fusjon og fisjon. Den foregår ved
«lave» temperaturer, men er ikke “kald (vanlig)
fusjon”.
• Elementomvandling bekrefter at det foreligger
en kjernefysisk reaksjon.
• Reaksjonene har ennå ingen omforent teoretisk
beskrivelse. Forskjellige forslag til teori er ikke
akseptert av ledende miljøer i teoretisk fysikk

Hva kjennetegner LENR?
• Beviset for kjernereaksjon:
Elementomvandling og stort energiutbytte
• Ingen spredning av radioaktivitet, ingen
ioniserende stråling.
• Ingen miljøfarlige stoffer involvert
• Ingen utslipp av 𝐶𝑂2 .
• Lave produksjonskostnader og modulær teknikk
for kompakte enheter gir perspektiver for
kommersiell utnyttelse
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LENR:
• Flere ulike LENR-prosesser, bl.a.:
- F&P-lignende forsøk: Paladium/tungtvann
- Hydrogen/nikkel
Kan det være ulike fenomener – eller ulike
varianter av samme grunnleggende fenomen ?
• Forskning på feltet har fortsatt, og
engasjementet er økende.
• Flere universiteter, organisasjoner og seriøse
bedrifter har aktivitet. Eksempelvis MIT,
SRI, US Navy, NASA og Boeing.
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Problem:

Bekjempes av store deler av teoretisk fysikk
miljøene: «Dette går ikke an!»
Hvis man måler noe, som også lar seg repetere,
men som ikke stemmer med teoriene, så er
holdningen at det må være noe feil med
målingene (eller svindel).
Slik er jo ikke den vitenskapelige metode.
Alle menneskehetens fremskritt har vært
avhengig av vår evne til faktisk å la oss overraske og dermed ta utviklingen i nye retninger.
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Til tross for fordømmelsen fra
teoretisk fysikk:

• I januar 2011 ble det avholdt en pressekonferanse ved universitetet i Bologna i Italia.
Der var det to fysikere, Sergio Focardi og
Andrea Rossi, som fortalte at de nå har fått til
energiproduksjon ved LENR. De demonstrerte
hvordan de kan varme opp vann på denne måten.
Det er nikkel og hydrogen som fusjonerer til en
tyngre nikkelisotop (58Ni  62Ni), med frigivelse av
energi.
• Deres prosess (E-Cat) har vært til evaluering hos
svenske Elforsk (med støtte fra Vattenfall).
• De bekrefter at E-Cat er en kjernefysisk prosess
med positivt energiutbytte.
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E-Cat
1 MW vannvarmer, modell i tilbud:
Utdrag av spesifikasjoner:
• Effekt: 10kW-1MW El inn: 167 kW
(Uavhengig test i Sverige over 32 dager viser
gjennomsnittlig 0.4 MW ut.)
• Test over 400 dager pågår.
• Vann ut: maks 1500 liter/h
Vanntemp ut: 85-200 𝑜𝐶
• Driftskostnad: 0.012 kr per kWh
• Kapitalkostnad: 1000 kr/kW  ca. 15-20
øre/kWh
• Ett anlegg levert til offentlig kjøper i USA. 36

LENR aktuelt?
• Til tross for vitenskapelige stridigheter
jobber flere bedrifter med praktiske
anvendelser – i første rekke for helt ren,
billig og skalerbar produksjon av varmt
vann/damp.
Muligens senere: direkte, billig produksjon
av elkraft. (Se Aftenposten 14. sept.)
• Bedriftene er meget optimistiske i sine
utsagn om fremdrift for kommersielle
produkter.
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LENR status
• LENR trenger en teoretisk forklaring for å
bli akseptert
• Trenger også en bred vitenskapelig
evaluering. Troverdige innsyn i flere av
prosjektene. Utviklingen må følges nøye for
å kunne avdekke mulige problemer.
Hvis suksess:
• positive for klimaet – 𝐶𝑂2 -problemet løst !
• ytterligere press på oljeprisene, og derved
på norsk økonomi !
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Sluttbemerkninger

• Stor skepsis i vestlige land mot alt som har med
kjernekraft å gjøre. Derfor vil kommersielt
gjennombrudd først skje i land som Kina og India
• Norge vil bli sterkt berørt av et LENR
gjennombrudd:
- Olje bransjen
- Elkraftbransjen (redusert behov for
kraftlinjer)
- Skipsbyggingsbransjen vil kunne utnytte LENR
• Norge må som et minimum følge utviklingen innen
LENR på en kvalifisert måte. En sped begynnelse
på dette er at FFI nå er engasjert i et
forprosjekt. (Men ikke IFE!!!)
•

Se http:/energi.tekna.no og http://lenrproof.com

Spådom: Et ev. «energiewende» i Norge vil bli
utløst av LENR
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Takk for
oppmerksomheten.
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