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RENT VANN VED HJELP AV 
FLYTENDE SOLCELLER 

VERDENS STØRSTE BATTERI ER 
AKTIVERT I AUSTRALIA 

ØKNING I GRØNNE 
ENERGIINVESTERINGER  

MILJØBONUS I KYSTRUTEANBUDET 

STOR UENIGHET RUNDT 
ELEKTRIFISERT TUNGTRANSPORT 
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På verdens største konferanse for 
kraftgenerering, POWER-GEN 
International, som fant sted i Las 
Vegas tidlig i desember, ble det 
signalisert store muligheter for å 
utvide solenergimarkedet. Dette kan 
være akkurat det USA trenger etter at 
president Trump vil pålegge skatt på 
moduler og solceller som blir 
importert til landet. 

Under konferansen ble det hevdet at 
flytende solceller kan bli et nytt 
vekstmarked, spesielt for 
katastroferammede områder med 
begrenset tilgang til rent vann. Det er 
ofte i slike områder utfordrende å 
finne energikilder og det vil derfor 
være en god mulighet, både energi og - 
arealmessig, å ta i bruk denne 
teknologien. Solenergien vil bli brukt 
til å drive et filtreringssystem slik at 
vannet som kommer ut er rent nok til 
å kunne drikkes [1]. 
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FLYTENDE SOLCELLER

Ifølge en rapport fra EY spås det en ny 
boom for utbygging av solcelleanlegg i 
Europa. Dette inkluderer 94 000 nye 
jobber innen de neste fire årene og er et 
resultat av fallende kostnader for 
europeiske solcelleanlegg [2]. 

SPÅR JOBBVEKST INNEN 
SOLENERGI

http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_RE_Capacity_Statistics_2017.pdf


OCEAN SUN -  
HORDALAND 

SOLENERGI TIL HELE 
INDIAS BEFOLKNING 

Flytende solceller har også funnet sin 
plass i Norge, nærmere bestemt ved 
det Lerøy-opererte 
oppdrettsanlegget i Sørfjorden, 
Hordaland. Prosjektet heter Ocean 
Sun og er i første omgang et pilot 
prosjekt, men det planlegges et større 
anlegg som skal settes i drift neste år. 
Solcellepanelene flyter på en tynn 
plastduk som er festet i en ring, ikke 
ulikt de som brukes i 
oppdrettsnæringen, og beskytter 
modulene mot bølger [3]. 

Fra flytende på vannet til 
takmonterte. Et marked som er 
godt etablert er takmonterte 
solcellepanel og i India er denne 
teknologien den raskest voksende 
av alle fornybare energier. Fra 
2016 til utgangen av 2017 hadde 
India en økning på ca. 500 MW med 
takinstallerte solceller, og de vil nå 
trappe opp den fornybare 
energiutviklingen ytterligere. Målet 
er å kunne tilby billig, pålitelig og 
grønn energi til de 1,3 milliarder 
menneskene som bor der og i tillegg 
nå det ambisiøse målet om 40 GW i 
takmonterte solcellepaneler innen 
2022. Selv ved å akselerere 
markedet, spår Bloomberg at India 
bare vil nå 9.5 GW av målet innen 
den gitte tidsrammen [4]. 
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BATTERI

VERDENS FØRSTE FLYTENDE VINDPARK, SNART MED 
BATTERISYSTEM 

Statoil har for tatt steget inn i den fornybare verden og tidligere i år åpnet de 
verdens første flytende vindpark, Hywind, utenfor Skottland. Det siste nye derimot, 
er at det til neste år vil bli tilkoblet et batteri for lagring av strøm der balansen 
mellom å sende strøm til nettet og å lagre elektrisiteten på batteriet blir 
automatisert. Lagringsprosjektet som kalles Batwind har et batterisystem på 1 MW, 
noe som tilsvarer lagringskapasiteten til over 2 millioner iPhone-mobiltelefoner [5], 
og består av en modulformet batteri-containere på tre meter [6]. Prosjektet handler i 
stor grad om å løse problemstillinger knyttet til sol- og vindkraft, blant annet det å 
kunne levere fornybar strøm til riktig tid. Ulempen med fornybar energi er nemlig at 
man ikke kan bestemme når solen skal skinne eller vinden skal blåse, og det er derfor 
en stor fordel å kunne lagre energien på dager med mye produksjon slik at det kan
brukes på dager med lite produksjon. 



Australia har offisielt skrudd på 
verdens første litium-ionbatteri 
som har en effekt på 100 MW og er 
levert av Tesla. Batteriet er koblet 
til et vindkraftverk og er stort nok 
til å forsyne 30 000 australske 
husstander med strøm i en time. 
Tesla-sjef Elon Musk lovet å bygge 
batteriet i løpet av 100 dager og 1. 
desember ble det offisielt aktivert, 
selv om det strengt tatt hadde 
avgitt energi siden dagen før. Musk 
uttalte også at delstaten South
Australia skulle få batteriet gratis 
om ikke leveransen kom i tide, noe 
den gjorde. Ideen bak batteriet kom 
etter flere strømbrudd i delstaten, 
og Tesla-sjefen ble spurt hvorvidt 
han ikke hadde tenkt å bidra til å 
løse problemet. Australia er et av 
landene i verden med størst utslipp 
av klimagasser per innbygger som 
følge av produksjon av kull, og 
batteriprosjektet har vist at raske, 
effektive fornybare løsninger er
mulig [7]. 

VERDENS STØRSTE 
LITIUM-IONBATTERI ER 
SKRUDD PÅ 

BATTERIER FOR 
ELEKTRISKE KJØRETØY 
ER BILLIGERE ENN 
NOEN GANG 

Grunnet økt global produksjon er nå litium- 
ionbatterier for elektriske kjøretøy billigere 
enn noen gang. Bloomberg melder at prisen for 
batteripakkene har falt med 24 prosent fra i 
fjor og ligger nå på $209 per kilowatt time. 
Bloomberg New Energy Finance (BNEF) 
analytiker James Firth hevder at prisen vil 
synke ytterligere, til under $100 per kilowatt 
time innen 2025 [8]. Dette beskriver han 
videre som det magiske tallet som vil være 
vendepunktet for adopsjonen av elektriske 
kjøretøy. 

Kilde: Bloomberg New Energy Finance



INVESTERINGER
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Ifølge Bloomberg New Energy 
Finance har de grønne 
energiinvesteringene økt fra $64.9 
milliarder i 2. kvartal til $66.9 
milliarder i 3. kvartal. Økningen fra
samme kvartal i fjor var på $19,1 
milliarder. Investeringene er mye 
grunnet syv store vindprosjekter i 
USA, Mexico, Storbritannia, 
Tyskland, Kina og Australia [9]. 
Prosjektet som skiller seg ut er 
Oklahomas vindprosjekt hvor 
American Electric Power investerte 
$4.5 milliarder i Invenergy, et 
prosjekt som skal ferdigstilles i 
2020. Prosjektet involverer 800 
turbiner [10]. Den andre store 
transaksjonen ($3.7 milliarder) kom 
fra Dong Energy da det ble bestemt 
å fortsette med den 1.4 GW store 
offshore vindparken, Hornsea 2 
som ligger i Nordsjøen. 

Den globale investeringen i fornybar energi, fordelt på 
kvartaler, oppgitt i milliarder (Kilde: Bloomberg)  

EU-PARLAMENTET ØKER 
ANDELEN FORNYBAR 

ENERGI 

EU-parlamentets komité for industri og 
energi (ITRE) vedtok i slutten av 
november å øke andelen fornybar energi 
fra 20 prosent i 2020 til 35 prosent innen 
2030. I tillegg vedtok de krav om 40 
prosent energieffektivisering innen 2030, 
forslaget fra EU-kommisjonen var kun 30 
prosent. Det var bare en stemme overvekt 
i favør som avgjorde vedtakene. De nye 
bestemmelsene vil blant annet påvirke 
gassindustrien utenfor EU, da 
energieffektivisering og økt andel 
fornybar energi vil redusere behovet for 
importert gass [11]. Alt i alt er dette et 
steg i riktig retning og en seier for 
klimaet.  



VANNRETT AKSE PUNKT-ABSORBATOR

TEMA: MARIN FORNYBAR 
ENERGI

TEMA: MARIN FORNYBAR ENERGI

Teknologiutvikling som en del av det grønne skiftet er viktig, og heldigvis ser man at 
stadig flere fornybare teknologier utvikles og kommersialiseres rundt om i verden. En 
av teknologiene som denne måneden har nådd en milepæl er Scotrenewables` 
tidevannsenhet som er lokalisert på EMECs (The European Marine Energy Centre) 
testområde på Orknøyene, Scotland. Tidevannsenheten, som har fått navnet SR2000, 
har nettopp generert over 1GWh, det tilsvarer ca årsforbruket til 500 norske 
husholdninger, og selskapet hevder å ha slått alle rekorder for raskeste 
elektrisitetsproduksjon fra en tidevannsturbin. SR2000 har en kapasitet på 2MW og er 
en flytende enhet med to turbiner som roterer horisontalt rundt en akse [12]. 

Det finnes ulike konsepter for tidevannsenergi, men det mest suksessrike konseptet er i 
dag tidevannsturbinen med vannrett akse [13]. 

På bølgefronten er markedet preget av en stor variasjon i konsepter, og det finnes over 
70 forskjellige måter å utvinne kraften fra bølger. Selv med alle disse konseptene er det 
ingen som peker seg ut som en industriell standardløsning, og markedet er preget av 
den trege utviklingen. Det er likevel punkt-absorbatoren som har mottatt mest penger 
til forskning og utvikling [13]. 

«En tidevannsturbin med vannrett akse 
ser ut som en undersjøisk vindmølle. 
Den fungerer omtrent som en 
vindturbin, ved at vann i bevegelse 
roterer bladene på den horisontale 
aksen og generer strøm. Dette er den 
vanligste og mest miljøvennlige 
teknologien.» - ungenergi.no

«Et bølgestempel består av en bøye som 
er koblet til et stempel, en generator, en 
turbin og en ventil. Bølgene løfter bøyen 
opp og ned, da heves og senkes 
stempelet. Når stempelet hever seg 
suger det inn vann gjennom 
generatoren, dette vannet driver 
turbinen og kommer ut gjennom 
ventilen når bølgene trekker seg 
tilbake.» - ungenergi.no



Orknøyene, i Skottland er et eldorado av fornybar energi. Øygruppen er kjent 
for sine enorme ressurser innen vind, bølge og tidevannsenergi, og har blant 
annet The European Marine Energy Centre (EMEC), som er verdens ledende 
innen marin fornybar energi. Selv om Orknøyene har allverdens potensial for 
å fortsette utviklingen, sliter de med et svakt strømnett. Begrensningene har 
ført til stans av flere vindturbiner og produsentene taper penger. Surf’nTurf 
som er et lokalt prosjekt ledet av Community Energy Scotland vil bruke 
overskuddskraften til å produsere hydrogen, og i september ble 
brenselscellen avduket. 

Elektrisiteten kommer fra en lokal turbin på øyen Eday og fra en 
tidevannsenhet like ved, og hydrogenet blir produsert gjennom en 0,5 MW 
elektrolysør. Videre vil de transportere hydrogenet til en av de større øyene 
hvor en brenselcelle brukes for å generere elektrisitet til bruk på 
havneområdet, blant annet til landstrøm for ferger som ligger til land [14].  

. 

ET FORNYBART PARADIS PÅ 
ORKNØYENE



Det har vært stor misnøye i 
bransjeorganisasjonen NCE Maritime 
CleanTech rundt regjeringens valg om å 
ikke endre kystruteanbudet. Ifølge 
Teknisk Ukeblad har 
samferdselsdepartementet ikke hatt 
høye nok ambisjoner for miljøet, men 
heller lagt vekt på pris. Kystruta ble
utlyst med krav om bare 25 prosent 
CO2- kutt [15], noe som er 
motstridende til Stortingets ønske om 
et klimakutt på minst 30 prosent i 
offentlige anskaffelser. 

NCE Maritime CleanTech mener at man 
burde bruke denne muligheten til å 
gjøre seilasen utslippsfri ved hjelp av 
landstrøm, batterier og hydrogen og at 
Norge må bruke sin posisjon til å vise 
verden at dette er mulig. 
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen 
derimot, ga sterkt uttrykk for at han 
ikke ønsket å omformulere kravene 
eller utsette anbudet. Transport- og 
kommunikasjonskomiteen på Stortinget 
diskuterte den 15. desember, i 
forbindelse med budsjettforhandlingen, 
to forslag som var kommet inn, men 
ingen av forslagene fikk flertall. Det var 
KrF og Senterpartiet som ga 
regjeringen støtte i å ikke skjerpe 
miljøkravene, og begrunner det med at 
en endring ville gått ut over den 
planlagte anbudsprosessen, samt for å 
unngå usikkerhet for næringslivet [16]. 

Selv om det ikke blir en endring i 
anbudet, ble det i slutten av 
desember vedtatt at regjeringen må 
legge inn miljøbonus og sørge for at 
CO2-fondet også skal omfatte tiltak 
for Kystruten [17]. Bonusen bidrar 
til økt motivasjon for å redusere 
utslipp og er et godt alternativ når 
anbudet ikke blir forandret. 

Hurtigruten er ifølge NRK en av 
landets verste klimasyndere med et 
enormt utslipp av farlige gasser. Tall 
fra 2008 viser at Hurtigruten ASA 
alene står for nesten en prosent av 
Norges CO2-utslipp. Når det 
kommer til nitrogenoksid (NOx) og 
svoveldioksid (SO2) er tallene ende 
høyre, henholdsvis fire og seks 
prosent av de nasjonale utslippene 
[18].  

KYSTRUTEANBUDET 

HER 
HJEMME
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Det er ikke bare ute i den store 
verden kraftproduksjonen øker. I 3. 
kvartal ble Tellenes og Hamnefjell 
vindkraft satt i drift, noe som utgjør 
736 GWh. I tillegg er det flere store 
prosjekter som er under bygging, 
blant annet Sørfjord, Midtfjellet 3 og 
vindparkene på Fosen som alle er 
vindkraftanlegg, samt Leikanger 
vannkraftverk. Ifølge NVE var det ved 
utgangen av 3. kvartal 6.5 TWh med 
ny kraftproduksjon under bygging 
[19].  

KRAFTPRODUKSJON
 

NORSK 
VANNKRAFTPROSJEKT FÅR 
60 MILLIONER I 
FORSKNINGSMIDLER 

VIND OG VANN 

Et NTNU-prosjekt, HydroFlex, har fått 
tildelt nesten 60 millioner kroner i 
forskningsmidler fra EU- 
kommisjonens Horizon 2020. Midlene 
skal brukes på å utvikle norsk 
vannkraft slik at det bedre kan 
samspille med sol og vindenergi for å 
fase ut reservekraftverk som i dag er 
fossile. Geir Taugbøl som er 
næringspolitisk rådgiver i Energi 
Norge mener forskningen er viktig for 
å utvikle norsk vannkraft og dens 
posisjon i det europeiske 
kraftsystemet. Et av kriteriene i 
utlysningen var at det skulle utvikles 
en turbin som kan tåle hyppige start 
og stopp uten å bli ødelagt, og 
forskerne har fått fire år på å løse 
oppgaven. I tillegg til turbindesignet 
er det definert tre andre 
forskningsområder i prosjektet: 
fleksibilitet i generatorer, 
konsekvenser for miljø og biologisk 
mangfold og formidling og utnyttelse 
av vannkraft [20].



Like over nyttår åpnes 
hydrogenfyllestasjonen i Åsane, 
men prøvefyllingene har allerede 
startet. Dette er en av to stasjoner 
som Uno-X skal åpne i Bergen og 
målet er 20 stasjoner i Sør-Norge 
innen 2020 [21]. I tillegg har Enova 
nylig gitt støtte til tre stasjoner i 
Akershus og Oslo på til sammen 30 
millioner kroner [22].  

BERGENS FØRSTE 
HYDROGENSTASJON 

HYDROGEN FRA VIND PÅ 
SMØLA 

HYDROGEN  

Et prosjekt her hjemme som 
snuser på mye av det samme er 
pilotprosjekt på Smøla. 
Situasjonen her er ganske lik 
situasjonen på Orknøyene. 
Vindparken som er stasjonert på 
øyen produserer over 10 ganger 
så mye energi som forbruket, og 
dette mener Norsk 
Vindkraftsenter er en ypperlig 
mulighet for å produsere 
hydrogen lokalt for bruk i 
kysttrafikken [23].
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TUNGTRANSPORT 

Under årets Zerokonferanse var det stort fokus på hydrogen som energibærer, og 
Trevor Milton som er grunnlegger av Nikola Motor Company fikk mye 
oppmerksomhet rundt sine ambisiøse planer om hydrogenlastebiler. Milton vil selge 
en komplett pakke med bil, hydrogen, vedlikehold og service, hvor kundene leaser 
lastebilen og betaler per mile. Han forteller videre at lastebileiere vil kunne spare 
15-30 prosent av kostnadene sammenlignet med en dieseldrevet lastebil og at 
besparelsene trolig vil være høyere i Norge grunnet dyrere dieselpriser [24]. 

Bare noen uker etter Zerokonferansen lanserte Tesla sitt første tunge kjøretøy, 
Tesla Semi. Lastebilen går fra null til hundre på fem sekunder og har en rekkevidde 
på 800 kilometer når den er fullastet. Tesla-lastebilen skal kunne holde 105 
kilometer i timen opp en stigning på 5 grader og kommer på markedet i 2019 [25]. 

En som ikke er like entusiastisk over elektriske lastebiler er sjefen i det 
internasjonale energibyrået (EIA), Dr. Fatih Birol. Han tror den elektriske 
lastebilrevolusjonen lar vente på seg og peker på at el-lastebiler er teknisk vanskelig 
å få til og at det vil ta tid før man får svar på om det er kommersielt bærekraftig [26]. 
Leder i klimastiftelsen Zero, Marius Holm, fortviler over prognosene til IEA og 
mener at det har blitt gjort en stor analytisk feil. Han viser til flere anerkjente 
analysemiljøer og bransjeaktører som regner med at elbilene blir helt 
konkurransedyktige en gang på 2020-tallet, det melder E24. 

Et norsk selskap som derimot ikke lar seg påvirke av skepsisen er ASKO, Norges 
største grossist. Selskapet har siden i fjor jobbet med et prosjekt for å teste ut 
lastebiler på hydrogenbrenselceller som skal leveres av Scania høsten 2018. 
Prosjektet dreier seg om fire lastebiler og et hydrogenproduksjonsanlegg hvor målet 
er å bli klimanøytrale. Anlegget som åpnet den 6. desember fremstiller (i full drift) 
over 300kg hydrogen pr. døgn, blant annet ved hjelp av 9000 m2 solceller [27]. Fra 
før har de allerede investert i elektriske lastebiler.  



NVE meldte tidlig i desember at 
1,6 millioner smarte strømmålere 
skal være installert innen 2017. 
Totalt er det omtrent 2,9 
millioner målepunkt i Norge og 
målet er at alle skal få en 
automatisert avlesning av 
strømforbruket slik at man 
slipper å lese av strømmen 
manuelt [28].  

STRØMMÅLERE

NYE MIDLER TIL FORNYBARE PROSJEKTER I  NORGE
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Finansieringsordningen til Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova, PILOT-E, gir 
117 millioner kroner i støtte til norske prosjekter som vil utvikle løsninger for 
utslippsfri transport på land og i fremtidens digitaliserte energisystem. PILOT-E skal 
hjelpe norske aktører å realisere og utvikle morgendagens løsninger og tanken bak 
finansieringsordningen er å få dem raskere ut i markedet. Det er ni prosjekter som
har mottatt støtte [29].  Asko Norge AS, Nasta AS, Norbetong AS og Siemens AS skal 
lede hvert sitt samarbeidsprosjekt. Sammen med sine partnere skal de utvikle el- 
eller hydrogenbaserte løsninger for tunge lastebiler, betongbiler og gravemaskiner. 
Fem prosjekter ledet av Kongsberg Digital AS, Trønderenergi AS, Powel AS, 
Ringeriks-kraft Nett AS og Tibber AS skal utvikle løsninger som vil brukes i 
fremtidens digitale energisystem. 

Forskningsrådet deler også ut 80 millioner kroner til samarbeid mellom næringsliv og 
forskning i regionene. Pengene går til syv langsiktige prosjekter som skal styrke 
norske regioner sin evne til å omstille seg og regjeringen er opptatt av å styrke 
koblingen til forskning og utdanning for å øke næringslivets konkurransekraft [30].  

http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_RE_Capacity_Statistics_2017.pdf


Avinor og Norges luftsportsforbund 
har gått sammen om å kjøpe Norges 
første elektriske fly som skal leveres 
sommeren 2018. Flyet har en 
rekkevidde på ca. 130 km som tilsvarer 
at det kan være i luften i rundt en time, 
og det skal primært brukes til 
demonstrasjoner. Flyet som er av 
typen Alpha Electro G2 og kommer fra 
Europas største flyfabrikk, Pipistrel i 
Slovenia, skal stasjoneres enten på 
Stavanger lufthavn eller Gardermoen 
[31]. Målet, ifølge konsernsjef i Avinor, 
Dag Falk-Petersen, er å ha de første el- 
flyene på plass innen 2025, med opp 
mot 19 seter. El-fly vil både redusere 
miljøkonsekvenser, men også bidra til 
billigere flybilletter ettersom 
driftsutgiftene på mange flymodeller 
er betydelig lavere. En annen fordel vil 
være en 40 prosent redusering i støy 
og krav til kortere rullebane en dagens 
fly [32]. 

NORGES FØRSTE 
ELEKTRISKE FLY  

TEKNOLOGIUTVIKLING ER 
IKKE NOK FOR Å SKAPE ET 

LAVUTSLIPPSSAMFUNN  
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På oppdrag fra Enova har fem 
forskningsmiljø i Norge spådd hvordan 
fremtidens nullutslippssamfunn vil se ut, og 
kommet frem til at teknologiutvikling alene 
ikke er nok. Forskerne mener at det trengs 
nye forretningsmodeller samt nye måter å 
utforme byene på og peker på at vi vil være 
helt avhengig av at deler av livene våre og 
samfunnet generelt blir organisert på en 
måte som gir atskillig lavere 
karbonfotavtrykk. Enovas senioranalytiker 
Even Bjørnstad forklarer omfanget av 
klimagassutslipp med fire faktorer: 
befolkningsvekst, økonomisk 
velstandsnivå, energiintensitet i 
økonomien og karbonintensitet i 
energiforsyningen. Han sier videre at de to 
sistnevnte faktorene beveger seg i riktig 
retning, men at befolkningsvekst og 
økonomiske utviklingen har såpass stor 
kraft i motsatt retning at utslippene totalt 
sett likevel har gått opp [33]. 
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Grønn Innsikt er en 
sammenfatning som er lettlest, 
grafisk og gir deg muligheten til å 
holde deg orientert om de 
viktigste utviklingstrekkene for 
grønn omstilling uten at du må 
bruke mye tid på å lete frem 
informasjonen selv.  

Ønsker du å abonnere ? 

Kontakt oss på 
greensight@greensight.no for mer 
informasjon. 


