
 

 
 
Den mest miljøvennlige transformatoren vil være den du allerede har. 
 
Sirkulærøkonomi 
 
Sirkulærøkonomi er et begrep som får mer og mer oppmerksomhet, og som VTE fokuserer Sirkulær 
økonomi er et prinsipp for økonomisk virksomhet som har som mål at ressurser forblir i økonomien 
lengst mulig. Dette ønskes oppnådd ved å redusere råvarebruk, avfall, utslipp og energiforbruk til et 
minimum. Som eksempler på sirkulær økonomi presenterer vi tjenester innen reparasjon, 
oppgradering og utleie.  
 
Gjenbruk av transformatorer 
  
Det er selvfølgelig gjerne slik at nye transformatorer er mer energieffektive, ved at de har lavere 
tomgangstap og belastningstap. Dette er allikevel ikke nok til å balansere CO2 regnskapet ved kjøp av 
ny transformator, da den største belastningen ligger i selve produksjonsfasen. 
 
Kobber er et eksempel på en naturressurs som lenge har vært del av et sirkulærøkonomisk kretsløp i 
Europa. Dersom man gjenvinner kobber fra el-motorer, kabler og transformatorer krever det 85% 
mindre energi enn å utvinne kobber fra ubrukte ressurser i jorda. Et slikt gjenbruk fører både til 
mindre avfall, og til mindre uttak av naturressurser. Et annet eksempel på en ressurs som kan og bør 
gjenbrukes, er transformatorolje. Denne kan prosesseres tilbake til "som-ny" kvalitet, noe som vil 
forbedre ytelsen og forlenge levetiden til en transformator som allerede er i omløp. Ved å bringe 
isolasjonen og oljen tilbake til en tilstand som er like god som ny kan levetiden til en transformator 
forlenges med 20-30 år. I vårt renseanlegg blir transformatoroljen avgasset, tørket og renset. I tillegg 
har brukte transformatorer ofte mye vann i isolasjonen, som også gjerne er mettet med olje. Dette 
betyr at porene er lukket for en effektiv tørking, og i praksis lar ikke brukte transformatorer seg tørke 
med tradisjonelle varmluft tørkeprosesser. VTE bruker derfor et unikt tørkeanlegg der white spirit 
damp i kombinasjon med vakuum gir en veldig effektiv tørkeprosess.  Når transformatoren så når 
slutten av sin levetid og det ikke er mulig eller lønnsomt å reparere den, kan VTE gjenvinne opptil 
95% av transformatoren.  
 
 
 



Utleie 
I en sirkulærøkonomisk modell vil man også fokusere på deling av de tilgjengelige ressursene, ved å 
leie heller enn å eie.  Det er bedre utnyttelse av ressurser i de tilfellene man kun trenger et produkt i 
en begrenset periode. Dette kan for eksempel være ved prosjektarbeid av kortere varighet. VTE 
presenterer i år utleie av containerløsninger, og tørr- og oljeisolerte transformatorer. Vi har også 
utviklet en "markedsplass" på våre nettsider, der man enkelt kan gå inn og se på utvalget, og få en 
oppdatert oversikt over hvilke produkter som er ledige, og hvilke som eventuelt allerede er utleid.  
 
En sirkulærøkonomisk tankegang vil bli mer og mer viktig for bedrifter som ønsker å redusere sitt 
CO2-avtrykk, og for samfunnet generelt. Nederland har bestemt seg for å bli «helsirkulært» i 2030, 
Danmark har publisert en strategi med 15 konkrete tiltak, og Finland har bestemt at de vil bli best på 
sirkulærøkonomi innen 2025. Regjeringen har bekreftet at det også i Norge skal utarbeides en 
nasjonal strategi for sirkulærøkonomi, der momsfritak på reparasjon nevnes som et mulig tiltak.  
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