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BIOPLAST /

TAIWAN

Bioplast er plastikk som lages av
fornybare, biologiske råvarer som
eksempelvis plantefiber. Noen av disse
materialene er nedbrytbare mens andre
er mer solide og holdbare. Mange land
sliter med å øke andelen bioplast i den
daglige plast bruken, men Taiwan er i
verdenstoppen. Regjeringen der
bestemte at deres land skulle bli flinkere til å ta i bruk nedbrytbar plast, bioplast, samt til resirkulering av søppel.
Myndighetenes målsetting
Noe av årsaken til Taiwans velfungerende system er deres sterke regjering. De bestemte tidlig at all plast i
hurtigmatrestaurantene skulle være
bioplast. I tillegg skulle 15% av all plast
i detaljhandelen være bioplast, noe
de senere økte til 20%, og deretter
25%. Slike tiltak tvinger bedrifter til å
tilpasse seg, og produksjonen optimaliseres til fordel for lavutslipp og
redusert fossil energibruk. De strenge
kravene har ført til at Taiwan er ett av
få land som har klart å få en konkurransedyktig produksjon av bioplast.

Bidrag til redusert CO2utslipp
Ved produksjon av bioplast kan vi benytte fornybare råvarer til å produsere
de samme produktene som før, men
redusere bruken av olje og oppnå et
lavere utslipp av CO2. Hvert år står
plastproduksjonen for like stor andel av
verdens klimagassutslipp som flytrafikken. Fornybare råvarer i plastproduksjonen er derfor avgjørende for å kutte
verdens klimagassutslipp. Bioplast gjør
oss mindre avhengige av olje.
Utviklingen og mulighetene
Taiwan har utviklet en stor industri og
eksportnæring ut av sin resirkulerbare
plast. Det har oppstått mange bedrifter
og de har klart å vise at dette kun handler om vilje. I senere tid har Taiwanske
”The Industrial Technology Research
Institute (ITRI)” utviklet en varmebestandig bioplast av typen ”polylactic
acid” (PLA). Vanligvis mister denne
plasttypen formen når temperaturen
nærmer seg 50° C, noe som er problematisk i kombinasjon med varm mat
og drikke. Derfor har forskere ved ITRI

2

jobbet de siste 8 årene med å utvikle
en variant av PLA som tåler temperaturer på 100° C. Den er ikke giftig og
lages ved hjelp av 3D-printing. Nå slår
instituttet seg sammen med andre
bioplastprodusenter for å nå ut til nye
markeder og bruksområder. Dette kan
være i produksjon av elektroniske komponenter som utsettes for høy varme
i restaurantbransjen, eller som nedbrytbare modeller til 3D-printere. Med
lavere kostnader og bedre tilgjengelighet av 3D-printere kan det være
mulig å printe en kopp, og drikke varm
kaffe av den.
Verdiskapning i markedet
I 2013 var innenlandsk salg av bioplast
i Taiwan, med sine 23 millioner mennesker, på 20 millioner dollar. Til sammenligning var Taiwans samlede eksport av
bioplast på cirka 50 millioner dollar.
Norges vei for bioplast
I Norge bruker vi mye plast per innbygger og vi har store ressurser av skog
og utmark. Ved å finne måter å lage
bioplast av norsk biomasse, kan vi
utvikle miljøvennlige plastprodukter
og gjenreise vår historie som skogbruknasjon. Dette kan igjen by på
inntekter, teknologisk utvikling og
større oljeuavhengighet. Dette krever
riktignok vilje og politiske tiltak, og
Norge må følge Taiwans initiativ om
minstekrav til næringslivet.
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FAIRCONDITIONING /

ENERGISPARING, INDIA

Globalt står bygg for 40 av klimagassutslippene, mye av dette er bruk
av strøm fra kullkraftverk. El-bruk i
kommersielle bygninger i India øker
med 11-12% årlig. I 2012 var energiforbruket for ventilasjonsanlegg på 23%
og forventes å øke til 55% i 2030.
Energibruken til disse ventilasjonsanleggene krever store mengder energi
som vil øke klimagassutslippene. En
stadig økende middelklasse i India fører
til stadig økt etterspørsel etter kjøling
og air-conditioning. Det er utbredt bruk
av energi-inneffektiv kjøling som inneholder KFK gasser. Fair Conditioning
adresserer nettopp dette. De retter seg
mot selskaper og middelklasse og
jobber for å endre adferd, og bygningsdesign, og med å få opp et marked for
energieffektive air-condition anlegg
uten bruk av KFK-gasser. Gjennom
dette vil de begrense økningen av
energibruk i husholdninger og næringsbygg flere steder i India, og dermed
få ned utslippene. Målet er at denne
kunnskapen og arbeidsmetoden også
kan brukes i andre varme land.
Hvordan jobber man?
Betraktelige mengder energi- og
klimagassutslipp kan unngås samtidig
som man opprettholder et komfortabelt inneklima. Dette gitt at man har
tilstrekkelige teknologier, kunnskap
og informasjon som overføres de rette
interessenter. I India finnes det fra
gammelt av mange byggemetoder som
har naturlig kjøling, men dette har man
gått bort i fra i moderne bygg. Fair
Conditioning jobber med å innarbeide
naturlig kjøling og smart bygningsdesign som en del av alle relevante universitetstudier, og på den måten sørge
for endring i framtidens bygg. Det
drives også opplæring og konsulentvirksomhet for energieffektiv bygging
på prosjekter som er i gang, eller på
planstadiet. Også bygg- og ingeniør
selskaper læres opp på dette området, og man jobber for å få til politiske
føringer for nye bygg.
Tilgang på energieffektive aircondition-anlegg uten KFK var nær null, nå

er tilgang og bevisthet rundt dette på
vei opp i urbane strøk i India, men det
er fortsatt et stykke igjen. Både når
det gjelder bevissthet og tilgang. Dette
prosjektet jobber med hele næringskjeden, både leverandører, selgere og
forbrukere for å øke andelen energiefffektive anlegg uten KFK gasser.
Det er også store mengder energi å
spare på å skru temperaturen et par
grader opp. Derfor har man en stor
kampanje i hjem og kontorer som
kalles “to grader opp”. Her har man
prøveprosjekter, prøveperoider og
lokale promotører av “to grader opp”.
Et viktig tiltak
Skal vi klare å kutte klimagassutslipp,
og samtidig la flere folk bli en del
av middelklassen, må vi ha en
vekstøkning av fornybar energibruk,
og hindre sløsing med energi. Dette
tiltaket adresserer et viktig tema om
energibruk i en voksende middelklasse.
Dette er et eksempel på et gjennomtenkt prosjekt som vil gi langsiktige
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fordeler i flere sektorer. Det vil bidra
til reduksjon av klimagasser ved bruk
av tilgjengelig teknologi og fornybar
energi. Å etablere godt inneklima er
viktig for komfort og livskvalitet. Ved
å etablere energieffektive løsninger
tilgjengelig gjennom kunnskapsformidling og konsulenter, vil det være
enklere å få innpass i markedet og
bygge opp et marked nettopp for de
gode løsningene.
Hva kan Norge lære eller vinne?
Når vi snakker om at 40 % av klimagassutslippene kommer fra bygg
globalt kommer ikke dette hovedsaklig i Norge, men i land med kullkraft.
Viktigheten av energieffektive løsninger blir veldig tydelig i eksempler
som dette. Og det blir også viktig
utover norske grenser at man bygger
et marked for energieffektive løsninger.
Kanskje kan noen av løsningene lages
og bygges i Norge? Eller at norsk
kunnskap kan bidra til kutt i energi
andre steder?
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UTNYTTING AV PASSIV SOLVARME /
De energieffektive løsningene er
viktige, og ofte trenger de ikke være
hverken dyre eller kompliserte. På den
afghanske landsbygda har GeresEnergy Saving Solution funnet enkle
metoder for bedre husisolasjon og
utnyttelse av solvarme til oppvarming
gjennom PSH (Passive solar houses).
Det viktigste består i å bygge enkle
drivhus som kobles til en bolig. Dette
skaper både en varmekilde og et oppholdsrom. I tillegg legges det vekt
på takisolasjon og doble glassvinduer
for å styrke isoleringen. Dette er med
på å skape bedre inneklima og reduserte oppvarmingskostnader i ett av
verdens fattigste land. I tillegg bygges
et marked av lokale varer som brukes i
disse utbyggingsprosjektene.
Enkleste løsninger for å spare
kostnader og miljø
Tiltakene er like enkle som de er geniale. For å unngå forbruk av forbrenning
av kull innendørs, bygges en ramme av
tre eller stålbjelker rundt, og over, en
veranda. Deretter dekkes denne

AFGHANISTAN

med plastduk slik at det fungerer som
et drivhus. Ved et slikt påbygg skapes
det varm luft som sirkulerer rundt i
huset. Resultatet er gratis oppvarming
som kommer fra solen. Ved bedre takisolering og doble glassvinduer holdes
varmen innendørs. Passive solvarmehus er en svært effektiv og smart måte
å drive oppvarming på i et land med lite
ressurser. Der kun 6% av befolkningen
har tilgang på strøm.
Afghanistan og ressursmangel
Det krigsherjede Afghanistan er et av
verdens fattigste land. Det har vært
preget av uro gjennom generasjoner, og
både Sovjetunionen og NATO har vært
inne med militære styrker. Over 40%
av landet ligger mer enn 2000 meter
over havet, og Hindu Kush-fjellkjeden
som deler landet, forårsaker over 50
jordskjelv per år. Den største delen av
befolkningen lever av enkelt jordbruk
tross grisgrendt vegetasjon og at kun
12% av landet er dyrkbart. Landet
har klassisk innlandsklima med varme
somre og kalde vintre. Grunnet mangel

på oppvarming er skoler stengt halve
året, og sykehusene lider av store
driftsproblemer. Det er derfor nødvendig å finne smarte og billige løsninger
for å bedre levestandarden. Dette er en
av flere enkle og smarte måter å oppnå
ren og billig oppvarming, og å bedre
levestandarden i Afghanistan.
Oppstarten og videreføringen
Dette begynte som et pilotprosjekt
i 2003. Etter første fase ble det bygd
170 verandaer av lokale materialer. I senere tid er dette satt ut i stor skala slik
at 700 boliger blir bygd eller renovert.
Dette har resultert i at over 6.000 mennesker får økt levestandard. Forbruket
av kull til oppvarminger reduseres med
50% for de aktuelle husene. 95% av
husholdningene som har installert
ESSs (Energy Saving solutions) er
fornøyde. Ekstra plass, klesvask og
tørkemuligheter, familieaktiviteter
og økonomiske fordeler nevnes som
grunner til at husholdningene har vært
fornøyde med installasjonene.
Norsk lærdom av
Afghansk husbygging
Geres ESS installasjoner sparer samfunnet for 965.000 tonn vedfyring og
280.000 tonn kull. Kostnader i Kabul
reduseres med 230.000- 250.000 Euro,
i tillegg til at utslipp av karbondioksid
reduseres med 2.000 tonn.
Husbygging i Afgahnistan er noe ganske annet enn i Norge. Vi i Norge kan
likevel lære av Geres ESS-løsninger å
bygge smartere hus og bygninger. Det
finnes mange muligheter for smart
strømsparing i norske husstander.
Dette er forslag som bedrer husisolasjonen, og inkluderer løsninger som
belysning med bevegelsessensorer,
varmevekslere for avløp og innkommende vann, bedre isolerte varmtvannstanker og løsninger for solvarme i
hus. Det enkle er ofte det beste.
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GRØNNE OBLIGASJONER /

JOHANNESBURG, SØR-AFRIKA

Johannesburg i Sør-Afrika har mange
planer for å gjennomføre klimatiltak.
For å finansiere disse klimatiltakene,
var de den første av byene i C40nettverket som utstedte en grønn
obligasjon som ble auksjonert på
Johannesburg Stock Exchange (JSE)
i juni 2014. C40 er et nettverk av
verdens megabyer som har forpliktet
seg til å redusere sine klimagassutslipp.
C40 tilbyr et effektivt forum hvor
disse medlemmene kan samarbeide,
dele kunnskap og skape meningsfulle,
bærekraftige klimatiltak.
Hva er en (grønn) obligasjon?
En obligasjon er et bevis på at man
har lånt ut penger. En grønn obligasjon
innebærer at pengene er øremerket
investeringer som er klimavennlige.
Obligasjonen som er verdt 143 millioner
dollar (2015) har en tilbakebetalingstid
på 9 år, og ble 150% overtegnet av
investorer. Med andre ord har det vært
en suksess. Johannesburgs ordfører
har uttrykt at dette viser klar tiltro til
byens forpliktelser og planer om en
miljøvennlig utvikling.
Johannesburg har som medlem av C40
forpliktet seg til å gjennomføre tiltak,
og ta i bruk løsninger, som fører til
utslippsreduksjoner. Samtidig som det
skal være rom for økonomisk vekst.
For å nå egne mål og internasjonale
forpliktelser, utstedte Johannesburg
sin første grønne obligasjon 2014. Selv
om Johannesburg er en rik by i forhold
til andre afrikanske byer, kan det være
problematisk å få investorer som er
villige til å finansiere klimatiltak blant
annet på grunn av risiko. I forhold til
klimakvoter sikrer grønne obligasjoner
at investorer kan foreta investeringer
som støtter det grønne skiftet.
Hvorfor er grønne
obligasjoner viktige?
Grønne prosjekter kan ha begrenset
lønnsomhet og krever samspill mellom
bank, pensjonsfond og obligasjonsmarkedet for å realiseres. Ved å
utstede grønne obligasjoner kan lånet
bedre kontantstrømmen til bedrifter

og dermed åpne en ny finansieringsdør
for grønne prosjekter. Et eksempel
er DNBs grønne obligasjonslån på 1,1
millioner svenske kroner til det svenske
vindkraftselskapet Arise Windpower
AB. Obligasjonen ble gjennomført 2014.
Betydningen av tiltaket
Den grønne obligasjonen vil gi Johannesburg en finansieringskilde for å
forbedre og fremskynde implementeringen av sine klimatiltak og føre
byen mot en lavkarbon infrastruktur,
redusere ressursavhengighet og øke
bevaringen av naturlige ressurser.
Ettersom det ikke er noe forskjell i
kredittvurderingen mellom en vanlig obligasjon og en grønn obligasjon
trenger ikke kapitalforvalteren gjøre
kompromiss om avkastningen.
Det som skiller denne obligasjonen fra
andre generelle finansielle obligasjoner
er at prosjektene som støttes er grønne
initiativer som “Bio Gas to Energy”prosjektet og “Solar Geyser Initiative”
samt ettermontering av energieffektiviseringstiltak i bygninger som reduserer
klimagassutslipp og bidrar til å gjøre
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Johannesburg til en mer bærekraftig
by. Som det første av C40-byene som
utsteder en slik obligasjon sender det
en melding til storsamfunnet om at det
er mulig å få finansiert grønne tiltak i
samsvar med investorers økonomiske
interesser.
Resultater
Som følge av den grønne obligasjonen
vil Johannesburg starte samkjøringen
av en rekke klimatiltak som vil forbedre
byens grønne profil og livskvaliteten til
dens innbyggere. Eksempelvis satses
det på en bedre avfallshåndtering og
et forbedret kollektivsystem som vil
redusere CO2- utslipp betraktelig. (Se
punkt 5 for en liste over oppstartede/
planlagte prosjekter).
87% av elektrisiteten til Johannesburg
kommer fra kull. I løpet av de siste
årene har man redusert avhengigheten
av kull med 20%, for det meste ved økt
energieffektivitet og forbedret styring i
kraftetterspørselen.
Det er estimert at ved full implementering av kollektivsystemet Bus Rapid
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Transit (BRT)- systemet vil man unngå
cirka 6 millioner tonn CO2 årlig sammenlignet med referansebanen for
utslipp i 2020. Et BRT- system kalles
også “surface subway”. Dette er et
kollektivsystem hvor man søker å
effektivisere transporten, samt redusere forsinkelser ved eksempelvis å gi
bussene egne kjøretraséer.
Ulike satsningsområder
Prosjektporteføljen inkluderer innovative løsninger innenfor transport,
energieffektivisering i bygg, solkraft
til private husholdninger, oppstart av
fornybare prosjekter som jordvarme,
og energigjenvinning av avfallsressurser. Johannesburg har anerkjent rollen
til ulike interessenter å redusere avfalls
mengden til deponier, og planlegger
å inkludere den private sektoren for å
aksellerere implementeringen av avfall

til energi-prosjekter. Dette skal få byen
mot en 70% deponireduksjon innen
2030.
Gjennom selskapet City Power er
det planlagt å installere 43 000
solfangere/-varmere som sammen vil
spare 22,5 GWh elektrisitet hvert år.
Installasjonen av solfangere som har
skapt over 20 000 arbeidsplasser
og vært verdifull for mer enn 110
000 husholdninger. Denne sparte
elektrisiteten kan brukes til å fase ut
fossil energiproduksjon.
Grønne finansieringsmuligheter
for Norge
Norge har blant annet ENOVA- støtte
og det grønne sertifikatmarkedet som
virkemidler for å oppnå en høyere
fornybarandel. Men ved å utstede
grønne obligasjoner kan det være
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muligheter for økt satsing fornybare og
klimavennlige tiltak.
Oslo by har utstedt sine egne grønne
oligasjoner (2015) og kommunalbanken tilbyr lån til kommuner med bedre
vilkår for grønne investeringer. Fremveksten av grønne obligasjoner er
viktige virkemidler for å få satt i gang
prosjekter som kutter klimagassutslipp
som sol- og vindkraft. Grønne obligasjoner tilbyr muligheter for investorer
å lede den private finanssektoren til
renere energiprosjekter som kan tilby
en sikker avkastning.
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SMART GRID-TEKNOLOGI /

JEJU, SØR-KOREA

I 2009 bestemte den Sør-Koreanske
regjeringen å bygge ut et pilotprosjekt
for smart grid-teknologi på Jeju-øya
med smarte fornybare løsninger for
hjem, energiproduksjon, strømnett og
transport som en del av sin satsing på
grønn vekst.

Fase 1:
Bygging av infrastruktur, desember
2009 -mai 2011

The Jeju Island Smart Grid Test Bed
Slagord brukt i promoteringen av dette
prosjektet er ‘kreativ’ og ‘grønn’ økonomi, hvor Sør-Korea ønsker å redusere
importavhengighet samt å bygge opp
kompetanse som eksportprodukt.
Bruken av smart grid-systemer er
estimert å kunne spare landet rundt 10
milliarder dollar per år i energiimportkostnader. Systemet vil redusere
landets CO2- utslipp med cirka 30%
i forhold til dagens nivå. Prosjektet
utføres med deltagelse av koreanske
myndigheter, Korea Smart Grid Institute (KSGI), KEPCO, KT (Korea Telecom), den selvstyrte provinsen Jeju
samt en rekke selskaper, forskningsinstitutter og akademia, i tillegg til cirka
3000 forbrukere. Til sammen deltar 168
selskaper med å forsyne teknologier
og løsninger for fem sektorer; Smart
Power Grid System, Smart Green
Homes: AMI, EMA, Smart Appliance.
Smart Transport, Smart Renewables
med energilagringssystem, og Smart
Power Market med fokus på etterspørsel og responstid. Et av selskapene som arbeider på transportsiden
er Huyndai Motors. Huyndai ønsker å
etablere standarder for sakte og raske
ladestrukturer, plug-ins og kontaktløse
ladere, omfattende infrastrukturmodeller for lading av elbiler og fylling av
hydrogen.

Uregulerbare fornybare energikilder
Et energisystem med sol og vind som
energikilde gir ikke en stabil grunnlast.
Men ved energilagringssystemer som
hydrogenproduksjon og elbiler, er det
mulig å utligne lastprofilen til energietterspørselen. Målet ved byggingen av
demonstrasjonsprosjektet er å teste ut
avanserte smart grid-teknologier, samt
å gi forskning- og utviklingsresultater.
Sør-Korea søker å kommersialisere
teknologier, utvikle globale standarder,
og businessmodeller for eksport.

Jeju-øya
Pilotprosjektet blir bygget ved byen
Gujwa som har betraktelige vind- og
solressurser tilgjengelig for kraftproduksjon. Jeju-øya er Sør-Koreas største
øy med et areal på 1850 km2 og drøye
600 000 innbyggere (2013).
Budsjettet var på $200 millioner
(2013), hvorav cirka $65 millioner
statlig støtte. Byggingen foregikk i
to faser:
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Fase 2:
Integrere driften av systemet, juni 2011
– mai 2013

På vei mot det grønne skiftet
Prosjektet på Jeju-øya er et delprosjekt
av et enormt nasjonalt prosjekt,
National Smart Grid Roadmap 2030.
Dette skal integrere hele Sør-Korea
i et smart nett, hvor effektmålet er
utviklingen av en grønn økonomi.
Dette skal de nå ved å øke energieffektiviteten, bygge miljøvennlig infrastruktur som reduserer CO2-utslipp
og ved å skape nye, grønne vekstmuligheter. Prosjektet skal føre til
reduserte elektrisitetskostnader og
energiforbruk. Dette gjennom bruken
av smartere teknologier, fornybar
energi og effektive energitjenester.
Både staten og private aktører har
investert i prosjektet, og man inkluderer private husstander for å innføre
smarte teknologiløsninger for uttesting.
Dette er et bra tiltak fordi det er
planlagt på et stort nivå med integrering av flere samfunnssektorer. Ved å
gjøre flere sektorer “smarte” og innføre
ulike smarte teknologier samtidig kan
man unngå dilemma om hva som skal
komme først som eksempelvis, elbilene
eller ladestasjonene.
Prosjektets resultater
Det er blitt utviklet og verifisert 153
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teknologier, i tillegg til at det er produsert 132 forskningsartikler om pilotprosjektet.
Videre er det planlagt å etablere
smartgrid-teknologier med teknologisamlinger i syv byer i Sør-Korea som
hadde prosjektstart 2015. Prosjektet
på Jeju har vært suksessfult og vil føre
til at smartgrid-løsninger vil spre seg til
andre byer i Sør-Korea. Dette vil trolig
bidra til et grønnere energisystem og
en grønnere, mer bærekraftig økonomi
også utenfor Sør-Korea. Sør-Korea
gjør et strategisk trekk ved å plassere
seg selv fremst for kompetanse for
smartgrid-teknologier. Læringskurvene
som kommer av slik storstilt satsing vil
trolig være svært fordelaktig for SørKoreas økonomi etter hvert som

teknologiene standardiseres og ferdigutvikles.
Hva kan Norge lære av
Jeju-prosjektet?
Norge har en høy fornybarandel med
nesten all elektrisitet produsert fra
vannkraft, og har et stort potensial
for å elektrifisere transportsektoren.
Norge har ambisiøse mål for utslippskutt. For å imøtekomme det grønne
skiftet er det nødvendig å implementere smarte energisystemer. Stadig
flere land har tatt i bruk smart gridteknologi og det kan være fordelaktig
for Norge å se til hva Sør-Koreanerne
har lært, særlig med tanke på at alle
våre strømmålere i 2017 skal være
med avanserte måle- og styringssystemer.
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GEOTERMISKE KRAFTANLEGG /
Langt under overflaten ved Hell’s
Gate National Park i the Great Rift
Valley i Kenya finnes det en kraftfull,
geotermisk aktivitet som er ypperlig
til elektrisitetsproduksjon. The Great
Rift Vally, en åre av underjordisk kraft,
strekker seg over flere land i ØstAfrika. OrPower sine fire kraftstasjoner
på samlet 590 MW, er Afrikas største
geotermiske anlegg.
Kraftforsyningen i Kenya ligger langt
etter behovet for regionen ettersom
elektrisitet er tilgjengelig for mindre
enn 15% av Kenyas befolkning. Vannkraft står for mer enn halvparten av
Kenyas energikilde. Som alternativ
energikilde importerer landet mye dyr
kull. Ved å ta i bruk mer geotermisk
kraft kan man i større grad møte Kenyas el-behov uten å ta i bruk mer kull.
Med stor nok satsing kan man attpåtil
fase ut kullbruken, og dermed kutte
store CO2- utslipp.
Ringvirkninger av Olkaria-prosjektet
De totale prosjektinvesteringene for
fase 1 var på 180 millioner dollar.
I 2011 ble kapasiteten gjennom private
investeringsinteresser utvidet til over
100 MW. God investeringsvilje førte
med seg flere investeringer, som videre
førte til utvidelse av prosjektet til 150
MW. Ved å produsere ren energi bidrar
prosjektet til internasjonale klimamål.
Det er estimert at utvidelsen av Olkaria
II- prosjektet på 35 MW, reduserer
CO2- utslipp med nesten 150 000
tonn/år. Gjennom bruk av innovativ
teknologi bidrar anlegget også til å øke
kunnskap om geotermisk kraftproduksjon. I tillegg har prosjektet ført til en
bedret livskvalitet for cirka 2,3 millioner
mennesker hvorav 700 000 lever under
FNs fattigdomsgrense. Lokalsamfunnene rundt anlegget mottar støtte fra
prosjektsponsorene til utdanningsinitiativer som bidrar med bøker og lærere
for barneskoler.

KENYA

estimert at dersom alle Kenyas fornybare energiprosjekter blir gjennomført, vil det føre til en reduksjon på 5
millioner tonn CO2 per år. Av disse 5
millioner tonn CO2, utgjør geotermisk
energi 4 millioner tonn CO2.
Andre prosjekter i
the Great Rift Valley
Det er identifisert 14 ulike steder langs
the Great Rift Valley som har et betraktelig potensiale til å øke Kenyas
geotermiske kraftproduksjon. Selskapet Agil har av det kenyanske energidepartementet fått godkjent lisens til
å drifte geotermisk kraft ved Longonot
Geothermal Project. Det er utført ressurskartlegging og konsekvensanalyser.
Rapportene viser et potensiale for å
bygge et anlegg med en kapasitet på
140 MW. Prosjektet er forventet å være
ferdig i 2018. Geotermisk energi er en
stor post på Kenyas energistrategi, og
Kenyas 2030- visjon anerkjenner behovet for å erstatte dyrt, importert kull
med bærekraftige og fornybare kilder.
Kenyas installerte dampkapasitet er nå

Kenyas statlige kraftselskap, KenGen
har registrert en liste med fem utvidelsesprosjekter for geotermisk energi på
tilsammen 355 MW. I tillegg er det

9

590 MW, men landets Energidepartement anslår potensialet i the Great Rift
Valley til å være 10 000 MW. Ved 2030
håper landet å ha installert 5,530 MW
geotermisk kraft, noe som medfører at
mye av Kenyas energi blir produsert av
ren, fornybar kraft.
Norges rolle
Norge er gode på å borre, og vi har
teknologer som kan kunsten å hente og
utnytte energi flere kilometer ned i jorda. Hva om vi brukte den til å utvinne
ren energi, og gi en stabil energikilde til
land som trenger det?
Kenya står overfor en omveltende
endring i sitt energisystem. Finansieringen av produksjonen og overføringskapasiteten krever innovative løsninger
ettersom Kenya har få erfaringer med
planlegging av prosjekter av en slik
størrelse. I tillegg til teknisk hjelp kan
etablerte land bistå med kunnskap
og erfaringer innenfor finansiering og
forretningsmodeller for suksessfulle
prosjekter.

Internasjonale spydspisser

MASDAR - THE ZERO EMISSION CITY /

ABU DHABI

I Abu Dhabi, hovedstaden i De forente
arabiske emirater, bygges det en utslippsfri bydel; Masdar. Bydelen skal
huse 45-50.000 innbyggere og 60.000
arbeidsplasser når den er ferdig.
Byggingen er godt i gang. Hele byen
bygges opp med lavt energibehov. Det
er kun lov å benytte fornybar energi, i
energiproduksjon og transport. Bygningene og byen er spesialdesignet for å
holde varmen ute, bruke lite energi og
resirkulere vann, og det testes ut nye
teknologier for å få ned avfallsmengder
og vannbruk. Gatene er smale for å
sikre skygge, og kjøling skjer sentralt
gjennom kjøletårn. For å komme seg
rundt i byen brukes enten det spesialdesignede PRT- systemet (Personal
Rapid Transport) eller små elbiler. Alle
fossilbiler må parkeres utenfor, og det
jobbes med utvidelse av t-bane for
å binde bydelen bedre sammen med
resten av byen. Parallelt med oppbygging av bydelen, har det vært utredet
hvem som skal bo og jobbe der. Derfor
bygges den opp rundt et internasjonalt
universitet som satser på utviklingen
av utslippsfrie teknologier. Rundt
universitetet ligger flere internasjonale
selskaper og institusjoner som spesialiserer seg innen, eller forsker på,
nettopp dette.

skala, med så mange faktorer og sektorer involvert.

Hvordan man har fått det til?
Det er staten og Masdar city som har
finansiert prosjektet. Det er gjort mye
research, og internasjonalt anerkjente
arkitekter er brukt til å designe ikke
bare bygg, men hele bydelene. Gjennom å være med i ulike konkurranser
og tilby ulike fordeler og god lokasjon,
har Masdar fått flere bedrifter som satser på nullutslippsteknologi til å legge
hovedkontor eller Midtøsten-kontoret
sitt her. Mange selskaper og forskningsinstitusjoner har ofte bruk for å
prøve ut løsninger i stor skala. Gjennom
smarte energiløsninger og helhetlig byutviklingstankegang, med alt fra strømnett, energikilde, transportform og
drivstoff, bydesign og smarte løsninger
inne i bygg, har Masdar blitt et viktig
uttestingsområde for nye løsninger,
som siden kan brukes andre steder.
Verdens første
Masdar er verden største og så langt
eneste bydel som er utslippsfri fra både
energibruk, bygg og transport. Den
viser hvordan alle systemene i en hel
bydel (eller småby) kan spille sammen,
og viser framtidens utslippsfrie samfunn, og at det er mulig å nå det. Dette
har tidligere vært gjort i enkeltbygg
eller i nabolag, men aldri i en så stor
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Resultater
Gjennom systematisk satsning og
helhetlig tankegang har Masdarprosjektet resultert i mange gode
løsninger på energieffektiv bygging i
varmere strøk. Verdens mest befolkede
byer og land har et høyere forbruk av
kjøling enn oppvarming. I Masdar blir
det prøvd ut løsninger for kjøling på en
energieffektiv måte, med blanding av
lav- og høyteknologiske løsninger. Det
er også en av de første stedene med
autonome biler som transportløsning i
PRT (personal rapid transport) system.
Det har vært avgjørende for de gode
løsningene at Masdar har hatt høye
krav, mål om å være utslippsfritt, og
ressurser til å følge opp kravene. Clean
tech er avhengig av klynger, hvor flere
ulike fag og hjerner samles på et sted.
Gjennom Masdar sikrer Abu Dhabi seg
kompetanse innenfor en voksende
næring, som kan gi gode framtidsutsikter for energimarkedet.
Hva kan Norge lære?
De forente arabiske emirater har, i
likhet med Norge, store oljeinntekter. Gjennom å satse på å bygge en
klynge for Clean Tech tar Emiratene og
Abu Dhabi en posisjon også innenfor
framtidens næringer og arbeidsplasser.
De bidrar på denne måten til en viktig
omstilling og sikring av ressurser og
arbeidsplasser etter oljealderen. Hvis
staten hadde uttrykt ønske om en
partner for å få opp et clean technav
og en vilje til å bidra til å finansiere
prosjekt-et, er det ikke vanskelig å se
for seg at flere av våre største byer
ville kunne konkurrere om å bygge
Norges svar på Masdar. Muligheten
kan brukes til utprøving av ny teknologi
i større skala. Storbyens fordeler
kan kombineres med universitet og
næringsliv for å få til en omstilling til
grønne arbeidsplasser. Dette kan skaffe
Norge en posisjon også innen grønn og
innovativ teknologi.

Internasjonale spydspisser

VERDENS STØRSTE SOLKRAFTVERK /

PUNJAB, PAKISTAN

Verdens største solkraftverk bygges
i Punjab i Pakistan. Første fase av
solkraftanlegget Quaid-e-Azam Solar
Power Park er ferdig og fase to er under full bygging. Målet er å ferdigstille
Pakistans første fullskala solkraftverk i
løpet av 2017.
Pakistan har som mål å redusere sin
avhengighet av importert kull og gass
til omlag 60% fra dagens 87% innen
2025. Landet har også som mål at 10 %
av sin egenproduserte kraft skal være
fra fornybare energikilder. I dag er
dette på 1-2% (ekskluderte vannkraft
som i dag står for 15% av Pakistans
kraftproduksjon). I tillegg har Pakistan
en voksende økonomi, og etterspørselen etter energi har økt enormt de
siste årene. Denne parken bidrar til økt
strømtilbud i tillegg til at den bidrar til
masseproduksjon av solceller og gir
teknologisk utvikling på fagfeltet.
Solveien, Den Nye Silkeveien
Quaid-e-Azam Solar Power Park er et
samarbeidsprosjekt mellom Pakistan
og Kina, og et viktig steg på vei mot
Pakistans mål om økt produksjon av
fornybar kraft. Kinas interesse er å
skape en økonomisk korridor - “Den
nye Silkeveien”- mellom de to landene.
Parken bygges av kinesiske entreprenører på oppdrag fra det statseide
selskapet Quaid-e-Azam Solar Power
Pvt. Ltd. Finansieringen har vært gjort
av den lokale banken Bank of Punjab.
Landet i solbeltet
Pakistan har opptil 3.000 soltimer i
løpet av et år og Cholistan-ørkenen har
opptil 13 timer sollys i løpet av en dag.
På grunn av den flate topografien er
ørkenen svært godt egnet til utbygging. I tillegg har nye stativ som holder
panelene oppe forenklet utbyggingen.
Ifølge Bjørn Thorud i Multiconsult bygges stativene med en klikkmekanisme
der stativene raskt monteres opp.
Fordi mye av produksjonen er standardisert og området er flat ødemark,
er det svært enkelt å bygge og utvide
parken. Arbeidere kan kjøre rundt med

utstyr på en lastebil, montere solcellene og koble dem på kraftnettet.
Med dette anlegget vil Pakistan unngå
forbrenning av 57. 500 tonn kull årlig,
som igjen vil spare miljøet for 90.750
tonn CO2-utslipp.
Prosjektet frem til i dag
I dag er det allerede installert 400.000
solceller over 2 kvadratkilometer
og anlegget har en kapasitet på om
lag 100 MW. Det ble ferdigstilt på 3
måneder til en kostnad på 130 millioner
dollar. Anlegget produserer i gjennomsnitt 18.5 MWh per dag.
Ferdigstillese av verdens
største solkraftverk
Når parken er ferdigstilt i 2017 vil det
være nesten dobbelt så stort som
dagens største solkraftpark.
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I dag produserer parken strøm til
54.000 husstander, og bidrar til å
redusere Pakistans akutte energibehov.
Når anlegget er ferdig vil det bestå av
5.2 millioner panel, tilby strøm til cirka
320.000 husstander og ha en kapasitet
på 1.000 MW. Til sammenligning har
Norges største vannkraftverk (målt i
gjennomsnittlig strømproduksjon per
år) en installert effekt på 960 MW.
Hvor går fremtiden?
Solenergi er voksende, både off- grid
og i stadig større kraftverk. Fornybar
energi blir stadig billigere, og representerer ofte et bedre alternativ enn kull,
også økonomisk. Her bør Norge legge
langsiktige planer og investere i sol
framfor fossilt, særlig gjennom
Statens pensjonsfond utland.

Internasjonale spydspisser

FINANSIERING AV SOLCELLEANLEGG /

AFRIKA

Mange fattige land har ikke penger
til å bygge ut kraftproduksjon og nett
slik at hele befolkningen har tilgang
på strøm. “Sunfunder” bidrar med
småskala finansiering til bedrifter som
selger solcelle-strømløsninger til folk
og bedrifter som holder til utenfor det
eksisterende strømettet. De er en av få
aktører som opererer på dette området
og et viktig bindeledd mellom bedrifter
og investorer som ønsker å få pengene
sine tilbakebetalt.

strøm fra bensinaggregat og familier
kan bytte ut parafinlamper. I tillegg vil
tilgang på strøm gi maskiner, teknologisk utvikling og utdanning. På den
måten sørger de for sikker, utviklingsfremmende og miljøvennlig investering.

Finansiering til avsidesliggende
områder i solbeltet
Sunfunder fungerer dermed som et
finansielt mellomledd og garantist. De
finner bedrifter som trenger finansiering og vurderer disse. Kravene
bedriftene stilles ovenfor omhandler
betalingshistorikk, finansiell situasjon,
kommersiell drift, kvalitet og vedlikeholdstilbud. I den andre enden henter
de inn penger, på to måter. Enten kan
man sette seg opp som en investor, og
få pengene forvaltet av Sunfunder.
I dette tilfellet mottar investoren renter
eller overskudd som i aksjemarkedet.
Om investorkravene ikke innfris, kan du
gi penger gjennom crowdfunding. Da
plasserer du pengene i miljøvennlig

utviklingsarbeid og få tilbake hele
investeringen etter en gitt periode.
Solkraft en kostbar engangsinvestering
med lave driftskostnader sammenlignet
med fossil kraft. Hvor kull-og gasskraftverk nå er rimeligere å bygge ut
enn solkraft, trenger fossil kraft kontinuerlig tilgang på brensel. Ved solkraft
er det ingen driftskostnader utover
renhold. Derfor kan vi si at solkraft tar
strømregningen i forkant. Kapital blir
en naturlig utfordring ved slike investeringer og her bidrar Sunfunder ved å
tilby kapital som gir mulighet for gode
off-grid solprosjekter som ellers ikke
ville blitt realisert.
Fremadvoksende verden med
miljøvennlige muligheter
Utbygging av solenergi i fremvoksende
markeder gir mulighet for teknologiske fremskritt og fungerer som en
katalysator i de aktuelle områdene.
Fokusområdet har foreløpig vært
Øst-Afrika og landene Kenya, Tanzania,
Uganda og Rwanda. Men de profilerer
seg mot fremvoksende markeder i
Øst,- og Vest-Afrika, Asia og LatinAmerika. Gevinstene ved dette er
mange og bedrifter kan bytte ut

Krav og forpliktelser
Sunfunder tilbyr ikke bistand, men
stiller krav om tilbakebetaling, noe som
skiller dem fra mange andre organisasjoner. Foreløpig har ikke Sunfunder
hatt noen mislighold på 3 år og 60
utlån. Foretakene som låner penger
må betale en rente på 10-20%, og så
langt har de investert 2 millioner dollar
i 16 ulike bedrifter i 6 ulike land. De har
hjulpet 250’000 mennesker med å få
tilgang til solenergi.
Eksempel på prosjekt
•
Lån på $100.000 til SolarNow lar
dem få muligheten til å selge 170
hjemmeløsninger med en kapasitet
på 50 Watt
•
Omtrent 65% av SolarNows løsninger selges til husholdninger og
35% selges til mindre bedrifter
•
Hver enhet selges med en
18-måneders tilbakebetalingsplan
slik at kunder får mulighet til kjøp
på kreditt
•
Hver 50 Watts enhet gir strøm til
6 lamper, mobillading og radio for
systemets 10 år lange levetid
•
Med systemet følger gratis installering og to års gratis service på
enheten
•
Systemet kan settes opp som
moduler og med oppgraderinger
slik at du kan oppnå 500 Watt for
å møte mer energikrevende utstyr
Norske investeringer
Dette viser muligheter for solkraftinvesteringer i voksende markeder.
Ved å kjenne markedet og de riktige kontaktene, er det rom for flere
lønnsomme og bærekraftige investeringer for norske investorer.
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Internasjonale spydspisser

OFF-GRID ENERGILAGRING VED FLYTBATTERIER /

brukt i Kinas første elektrisitetsbank for energilagring i Qinghaiprovinsen i det vestlige Kina.
Denne lagringsstasjonen på 50kW
har et potensial på 100 kWh, og vil
bli satt opp for å øke forsyningssikkerheten av elektrisitet i rurale
områder

prisene stiger. Batteriet transporteres
i containere, noe som gjør at denne løsningen på enkel måte kan installeres på
landsbygda, eller i områder med dårlig
eller ingen nettilgang.
Batteriets kapasitet og potensial
Standardmodulen ZBEST- 30 er på
15kW, men kan seriekobles og dermed
oppnå en større lagringseffekt. Dette
gjør det mulig å spesialdesigne batteriet etter behov og investeringsvilje/mulighet. Selskapet har også utviklet
kompetanse for å produsere komponentene in-house, noe som gjør at
kostnadene for å produsere batteriet
reduseres. Kraftnettet i Kina er statlig
eid og krever store investeringer og
rekonstruksjoner for å tilpasse en
større andel fornybar energi, samt
integreringen av smartgrid-teknologier.
Bruk av batterier kan være en bidragsyter i denne omleggelsen.

Kina investerer stadig mer
i fornybar energiproduksjon
Kina investerte 83.3 milliarder dollar i
fornybar energi i 2014, og installerer
store mengder solkraft. Men strømnettet har ikke kapasitet til å holde
tritt med denne utviklingen. I 2015 vil
Kina installere solcellepaneler med en
samlet kapasitet på 14 GW, som er over
en fjerdedel av hva som skal installeres
i solcellepaneler i hele verden i år. I
følge the China Electricity Council går
mer enn 10% av elektrisiteten produsert i Qinghai-provinsen - Kinas største
solkraftprodusent - tapt på grunn av
overføringsbegrensninger. For å
effektivisere energiproduksjonen er det
nødvendig å utnytte energien som blir
produsert. Energilagringssystemer er
en del av et smart energisystem hvor
det er mulig å lagre overskuddsenergi.
ZBEST Power er ifølge selskapet en
rimelig og pålitelig lagringsløsning
for Kinas voksende fornybare energimarked ved bruk av flytbatterier.
Elektrisiteten som er lagret i disse
batteriene kan selges tilbake til
kraftnettet når etterspørselen og

Fornybart energisystem
Ved å bygge solcellekraft med lagresystemer har man mulighet å satse
på fornybar solenergiproduksjon
samt redusere ren energi som sløses
bort. Noe som igjen reduserer forbruket av kull og CO2-utslipp fra Kina.
Lagringsmuligheter kan etablere en
strømforsyning til områder utenfor
kraftnettet, samt bidra til en mer stabil
forsyningssikkerhet i områder koblet til
kraftnettet. Større og mer komplekse
energisystemer basert på fornybar
energi kan enklere bli fossilfri. Batterier
kan muliggjøre større integrering av
solenergiproduksjon, redusere den
fossile energibruken og CO2-utslipp,
samt redusere tapet av ren energi.
Planlagte prosjekter
Etter åtte år med forskning og utvikling
har ZBEST utviklet batteriløsningen
som sies å være rimelig og effektiv.
Ferdigstillelsen av batteriene har ført til
at man planlegger å innføre batteriløsningen i avsidesliggende områder og
flere microgridprosjekter for å teste ut
effekten av batteriene.
•

ZBEST- teknologien er planlagt
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KINA

•

Nanjing Industripark, lagring
av elektrisitet i et microgrid
(15kW/100kWh). Prosjektet ligger
i Nanjing Pukou Smart Grid Industrial Park og er Kinas første
microgrid-prosjekt basert på
flytbatteri som lagringssystem.
Prosjektet er en samling av en
rekke nye teknologier hvor solceller, effektivisering av vannforbruk, og energilagring integreres i
et microgrid ved bruk av demonstrasjonsprosjekter

•

Yanquing County, Beijing New
Energy and Industrial Base
Microgrid-prosjekt på 15 kW er et
demonstrasjonsprosjekt for microgrid. Flytbatterier benyttes som
lagringssystem i en energihuskonstruksjon hvor man åpner for
toveis energilagring enten ved
off-grid modus, eller ved å forsyne
den nærmeste bygningen med
elektrisitet i et rutenett-mønster

Relevans i norsk energipolitikk
Dette er relevant i den norske debatten
selv om vi har store vannkraftressurser
som fungerer som et grønt batteri.
For med innføringen av uregulerbar
vindkraft vil det oppstå behov for å
lagre overskuddsenergi for senere
utnyttelse. Et smart energisystem er et
system som søker å utnytte den produserte energien effektivt og optimalt. En
måte å oppnå dette på er å lagre grønn
og fornybar energi for senere bruk.
Dersom denne teknologien oppnår
konkurransedyktighet med tanke på
pris vil det utfordre rollen norsk gass
har som balansekraft i det europeiske
energimarkedet. Norge bør derfor se til
andre teknologier enn gass for å kunne
bidra som aktør i energimarkedet.
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