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"Hvor ble det av 
klimakurens 
siste tredjedel?"



Kvaliteten til overskuddsvarme påvirker bruksområder, bør utnyttes på høyest mulig 
temperaturnivå

> 250°C: Utnyttes ved konvertering til elektrisitet (dampsyklus)

< 250°C: Kostbart å konvertere til elektrisitet

Totalt; Ca 20 TWh/år overskuddsvarme under 250°C 
(energiforbruk i Norge i 2018: 236 TWh/år1)

I området 100°C-250°C ca 6 TWh/år fra norsk metallindustri som ikke utnyttes
- Tilsvarer det årlige forbruket av fjernvarme i Norge1

1Kilde: NVE



https://temakart.nve.no/testlink/?link=varme

https://temakart.nve.no/testlink/?link=varme
https://temakart.nve.no/testlink/?link=varme


Det store spørsmålet; 
Hva kan varmen brukes til?

frukt.no frukt.no

promac.no sintef.nokoteng.no

shrimpvision.no



20 TWh overskuddsvarme... 

• …er en ressurs for verdiskapning og for framtidens integrerte energisystem!
• Til sammenligning; NVE anslår at potensial for mer vannkraft i Norge er på 

23 TWh

• Altså: Ved å utnytte mer av overskuddsvarmen fra norsk industri så er dette 
sammenlignbart med potensiale for mer vannkraftutbygging i Norge

• Tatt i betraktning at ca 50 % av all energibruk går til varme/kjøling blir dette 
desto viktigere i et integrert energisystem

• Konfliktfri energi!

NVE, 2020



Oppsummert

1. Nesten halvparten av all energibruk går til oppvarming/kjøling

2. Overskuddsvarme er ofte vanskelig å gjøre om til strøm – men den har flere 
anvendelsesområder hvor potensialet ikke er tatt ut, inkludert oppvarming 
av bygg. 

3. Termiske energisystem og termisk energilagring er en bra match med et 
kraftsystem med høyt andel variabel fornybar kraftproduksjon – altså 
fremtidens integrerte energisystem!

4. Bedre utnyttelse av overskuddsvarmen vil frigi elektrisitet til andre 
anvendelser, hvor den er mer effektiv

Bedre ressursutnyttelse – bedre forsyningssikkerhet – dempe energikrisen
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