
Prinsippet bak et salt-
kraftverk er enkelt – og
forbløffende. Ved å blande
ferskvann og saltvann
produserer vi energi!

På skolen lærte vi om osmose og like-
vektsprinsippet som vil utligne forskjellene i
konsentrasjon: Med ferskvann og sjøvann i
samme kar – atskilt av en tynn vegg (mem-
bran), vil ferskvannet presse seg gjennom for å
tynne ut saltvannet som har mindre vann i
seg og dermed lavere konsentrasjon.

Idet ferskvannet strømmer over, øker trykket
i saltvannsdelen av karetmed opp til 25 bar. Det
tilsvarer ei vannsøyle eller en fiktiv foss på 250
meter.Kraftverket greier å utnytte cirka 100met-
er av denne energien ved at det trykksatte vann-
et strømmer i en turbin (trykkretadert osmose).

Ideen oppsto på SINTEF i 1980, hos entusi-
astene Thor Thorsen og Torleif Holt. Etter flere
nytteløse søknader om pengestøtte fra Norges
forskningsråd hang bare Thorsen på videre og
lyktes endeligmed finansiering i1996.Han lag-
et da en statusrapport med vurderinger, og
sammendrag av dette ble publisert i ulike tids-
skrift. Så komdet henvendelser fra flere steder
– blant annet fra Statkraft, som satte i gang
prosjekt i 1997.

Membranen er den vitale teknologien i et
saltkraftverk, siden det er her trykket og en-
ergien dannes. Forskerne har spesifisert krav
og mål for en god membran, og de ti siste år-
ene har SINTEF testet ut hundrevis av mem-
braner fra Europa og USA. En av de store ut-
fordringene er støttemembranen som skal
kunne gi styrke samtidig som den skal ha lite
diffusjonsmotstand. Membranene pakkes i
moduler for å få størst mulig flate per vol-
umenhet. I verdens første prototyp av et salt-
kraftverk på Tofte utenfor Oslo, dekker de et
område på 2000 kvm.Det viktigemed den nor-
ske prototypen har ikke vært å få en optimal
membran på plass,men å få prøvd ut alle kom-
ponentene sammen.

Anlegget på Tofte vil bruke 20 liter sjøvann
og 10 liter ferskvann i sekundet. Det vil produ-
sere mellom 2 og 4 kilowatt. Et reelt saltkraft-
verk, tilpasset norske forhold, vil være på
størrelse med Ullevål stadion og kunne pro-
dusere strøm til 10 000 norske husstander.
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Trykkretardert osmose
Ferskvannet vil presse seg gjennom membranen og tynne ut det
trykksatte saltvannet på den andre siden. Volumstrømmen av
trykksatt brakkvann vil være høyere enn sjøvannsstrømmen inn,
og netto elektrisk energi kan utvinnes i turbinen.
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