NATIONAL PURIST
ROUTES
Industrial Expansion and Moving Icelandic Landscapes
Kraftindustri og turisme betraktes ofte som motsetninger. I Norge har kommuner stoppet
vindkraftprosjekter for å oppnå status som Nasjonal Turistvei. Varianten National Purist
Routes har som mål å avdekke hvilket potensiale som ligger i å se disse to sektorene
under ett.
National Purist Routes er tenkt som et nettverk av hydrogenfyllestasjoner for leiebiler
utviklet som destinasjoner rundt Island. Tittelen refererer til både Nasjonale Turistveier i
Norge, hydrogen som rent drivstoff og bruken av «The Purist Scale» i planleggingen av
fremtidige kraftverk på Island.
Diplomarbeidet mottok støtte fra AFAG for studiereise til Island høsten 2011. Prosjektet ble
tildelt Statsbyggs studentpris for fremragende arkitektur i 2012, og ble presentert i Tromsø
under konferansen Arctic Frontiers. I april skal prosjektet stilles ut og presenteres i
Nordens hus i Reykjavik.
Turisme vs. Industri
Turismesektoren på Island ser ikke ut til å la seg affektere av en ellers skakkjørt økonomi.
Til tross for stadig nye rekorder i besøkstall er det likevel en generell mangel på kapital til
utvikling av infrastruktur, da sektoren stort sett består av små aktører og lite penger fra en
tom statskasse.
Island har store ressurser i form av geotermisk energi og vannkraft. De fleste hus har
tilgang på billig jordvarme, en ressurs som også gir enhver liten bygd et stort
svømmebasseng og tilgang på ferske grønnsaker. Energisituasjonen har endret seg mye
de siste hundre år. Frem til 1970 lå fokuset i å erstatte kullimport med lokal fornybar energi,
mens politikken de siste førti årene har dreiet seg om å tiltrekke utenlandsk kapital i form
av kraftintensiv industri. Dette fokuset har ført til en aluminiumindustri som idag bruker 74%
av all elektrisitet produsert på Island. Kun 40% av Islands vannkraftpotensial, og 20 % av
det geotermiske kraftpotensialet er utnyttet, og det er ventet store kraftprosjekter i
fremtiden.
Synergier
Det internasjonale pengefondet (IMF) beskriver Islands største utfordring som evnen til å
få maksimal gevinst ut av sine naturressurser. Teknisk kunnskap om geotermisk boring og
utnyttelse av vannkraft betraktes som en eksportvare, men hvilken rolle spiller kunnskap
som overskrider det tekniske? I kjølvannet av stigende temperaturer og smeltende poler
ser nå verdens ressursøyne på Grønland, som igjen ser til Island for erfaringer med
globale aktører som Alcoa. Får Island maksimal gevinst ut av sine naturressurser ved å
selge billig kraft til aluminiumindustrien? Et alternativ som studeres er en elektrisk sjøkabel

til Europa. Å koble seg til et transnasjonalt nett kan potensielt gi høyere pris per
kilowatttime, men kan man legge flere faktorer til regnestykket? Hvor mange og hvem
kommer det til gode? Burde det vært del av et større nasjonalt prosjekt? Kan man få mer
ut av det?
Fyllestasjoner som turistveiprosjekt
Selskapet Icelandic New Energy har siden 1999 forsket på implementeringen av en
hydrogenøkonomi på Island. De første stegene har vært en fyllestasjon i Reykjavik, samt
bybusser og et par båter som prøveprosjekt. Ettersom Island er en øy og turistene
ankommer med fly, er leiebiler den mest populære fremkomstformen sommerstid. Vi
foreslår leiebilflåten som neste steg i hydrogensatsningen, da mange biler av samme
merke er en ønsket kvalitet for et slikt prosjekt. Ved å gjøre prosjektet til et turistveiprosjekt,
kan man dessuten oppnå et samarbeid der investeringskapasiteten til de store aktørene
kan benyttes. Interessen fra energibedriftenes side til å bruke penger på å markedsføre
seg ovenfor turister er åpenbar når man ser kraftverkenes påkostede besøkssenter.
National Purist Routes er foreslått som et samarbeid der Icelandic Tourist Board og
Icelandic New Energy har koordinerende roller, mens private partnere som Hertz og Shell
stiller med biler og pumpeteknologi. Det statlige selskapet Landsvirkjun har hovedansvaret
for finansieringen av fasilitetene, hvor de også kan selge kraften sin. Alle fyllestasjonene er
samlokalisert med en etablert eller potensiell attraksjon eller aktivitet.
Ved å gjøre fornybar kraft til et mål for turisme, foreslår prosjektet et nytt perspektiv der
blikket rettes fra det sceniske til det aktive landskap.
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