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Nobelprisenen mer til besver enntil begler for Obama.Deter engtrunntil at han kommersentog
drartidlig hjemetterutdelingen.
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r Jeg skal forsske i berore dette
sporsmilet-med et par fakta og
noen synspunkter.Bakgrunnener
egne observasjonerom svert forsldellig tankesett i kommunene.
Gjovik, Lillehammer, Loten og
Ssr-Aurdal,som jeg kjenner godt,
folger etter mitt skjonn en riktig
linje. I andre kommuner tar politikerne sporsmilet alvorlig, men fir
fi faglige rid i ststte segtil vedrorende bioenergi i forhold til andre
energiformer. Noen kommuner er
pi ville veier.
Bioenergi til hvilke formll? Pi
sporsmil om det er nok biomasse
tilgiengelig i Norge warer Petter
Hieronymus Heyerdahl, Universitet for Miljo og Biovitenskapkonkluderende i en artikkel i Skog &
Miljo 2/2009 slik:
L Bruk bioenergi til oppvarming.
2. Frigior vannkraft til El-biler.
3. Erstatt kullkraft (i Europa)
ved norsk eksportav elektrisitet.

4. Erstatt oljeoppvarming.
5. Det er 5 gangermer effektiw
6Lvarme hus med bioenergiog si
lade biler med strom enn i lage
biodrivstoffdirekteav sammetommeret.
6. Biodrivstoff laget av trevirke
eller jordbruksprodukterbor gi til
fly, yrkesbiter og tungtransport.
7. Norge har biorflstoff nok til
oppvarming, til varmtvannsberedning og prosessdamp- alt til privat- og neringsformil. Det er til
disseformilene bioenergieni Norge bor benyttes.
r Energifaktorer og CO2-regnskap. Rolf Ulseth, Norsk Teknisk
Naturvitenskaplig Universitet viser til en europeisknorm som i
2008 ble norsk standard NS-EN
15603:2008vdr tankesettog resultater om energieffekrtivitetog CO2utslipp. Energifaktor (nodvendig
kWh for i levere I kWh hos bruker
er): Olje=I,35,gass=I,36,flis=I,06,
vannkraft=1,50,kullkraft=4,O5og

giennom varmepukullkraft
me=1,35. Nir det gielder gram
CO2-utslippved l kWh levert bruker er tallene:Olje=330,gass=277,
vannkraft=7,
kullflis=4,
kraft=1.340og kullkraft gjennom
varmepume=447.
Som en ser er kullkraft verstingen; fire kWh for i levere en
kWh og da er utslippet1,34kg CO2
til atmosferen. Kullkraft salderer
markedet for kjop og salg i store
deler av verden fordi forbruksskning/-minskningforetasi det energileietsombetjenesav kullkraft.
I Norge importerer billig kullkraft
om natten og eksporterer dyr
vannkraft om dagen.Fra et CO2synspunkt er panelovner og elektrokjeler 67 ganger verre enn i
bruke biovarme fra skogen/landbruket, elektrisitet giennom varmepumperer 22 gangerverre.Det
er faktisk bedre i benytte olje og
gassenn i benyttealle former for

elektrisitet (ca. l5 ganger veme
enn biovarme fra skog/jordbruk).
For i unngi stor diskusjonom smi
tall er i sammenligningenovenfor
utslippet for ulike skog- og jordbruksrAstoffer satt til 2O gran

res Co2-utslippetfra kommunale
byggmed mellom 80 og 90 7outen
at kommunenbehover6 investere
en krone.

I Andre bra ting med bioenergi.
Jeg ne',rnerdem som stikkord:
- Sysselsettingunder byggeperiElektrisitet er for edel vare til i
bruke den til oppvarming. Etter oden - mye lokalt.
- Sysselsettingunder driften hvert somvi bruker mer bioenergi,
produserer mer vannkraft (mer alt lokalt.
- Lokaleressurser(ristoff).
nedbor og smikraftverk) og mer
- Innvirkning pi kulturlandskavindkraft kan vi eksportere mye
mer elektrisitet og unngi kull- pet.
- Lokal relevantkompetanse.
kraftverk nedoverEuropa.
- En (liten,men nodvendig)neI Et rid til politikerne blir med ring for produksjon av utstyr og
ridgivning (ogsi internasjonalt).
ovensteendebakgrunn;
- Bring bioenergi inn i alle kom- Foringer fra myndighetene.
- Pris til brukerne - mi kunne
pi
munale bygg kjop energi m6ler, som elektrisitet.
konkurrere med alternativene.
- Benyn elaisterende varmein- Med ovenstiende som bakfrastnrkur til spiss-, reserve- og grunn (inkludert energieffektivitet
lavlast (ca.1O06av totalt forbruk).
og CO2-forhold)- en samfunns- La oljetankene ligge til de skonomiskkonklusjon.
eventueltm[ opp eller fornyes.
JareenhlkGafted
- Gjennomovensteende
sivilirgenior, Biri/O slo
reduse-

co2ikwh.

