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Kraftskulen > Lågkvalitetsenergi 
Nokre energiformer er enklare og kan lett gjerast om til ei anna 
energiform. Desse energiformene har høg energikvalitet. Andre 
energiformer er meir kompliserte og har låg energikvalitet. Geotermisk 
energi, også kalla geoenergi eller jordvarme, er eit døme på ei 
energiform med låg kvalitet. Det er særleg vulkanske område som har 
dei største geotermiske ressursane, slik som Island, Tyrkia og Japan. 
Den geotermiske energien kan brukast direkte til oppvarming av 
bygningar, drivhus og symjebasseng. Geotermisk energi kan også 
brukast til produksjon av elektrisitet, til dømes ved at damp som 
trengjer opp av jorda, driv turbinar. 
 

Oppgåver før du ser filmen 

Lag ei liste over alle dei måtane du trur ein kan spare straum på. 
 

Oppgåver til filmen 

1. Kva meiner ein med uttrykket «å fyre for kråkene»? 
2. Kor mykje av straumforbruket til eit vanleg hushald i Noreg vert 

brukt til oppvarming? 
3. Det vert sagt i filmen at «vi nordmenn bruker dobbelt så mykje 

straum per innbyggjar som svenskane». Kva kan årsakene til dette 
vere? 

4. Kvifor må Noreg i periodar importere straum frå utlandet? 
5. Kva er hovudforskjellane på nye og gamle hus når det gjeld 

ventilasjon? 
6. I filmen kjøper eit ungt par eit eldre hus. Nemn minst to tiltak som 

paret gjennomfører for å betre isolasjonen i huset sitt. 
7. Kvifor fungerer mineralull isolerande? Bruk gjerne ei teikning for å 

illustrere forklaringa. 
8. Kva meiner ein med «naturleg ventilasjon»? Gje gjerne fleire døme. 

 

Fordjupingsoppgåver 

1. Korleis skjer oppvarming av nye hus med såkalla balanserte 
ventilasjonssystem? Teikn gjerne ei skisse. 

 
2. Kvifor verkar trelagsvindaugo isolerande? Teikn gjerne ei skisse. 
 
3. Nemn minst tre tiltak for å redusere behovet for oppvarming i ein 

vanleg bustad. 
 
4. Vis med ei skisse korleis ein varmevekslar verkar. 
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5. Bruk nettsidene til Enova og beskriv kva vi meiner med  

1. nullhus  
2. plusshus  
3. passivhus 
 


