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Elektrifisering blir stadig mer konkurransedyktig

• Viktig for oss å forstå den langsiktige utviklingen

• Kan halvere norske klimagassutslipp

• Billigere batterier og fornybar kraft er viktige drivere



Fornybar og elektrifisering støtter opp hverandre

• Mer fornybar gir behov for fleksibilitet

• Billigere batterier gir flere elbiler og lagring for kraftsystemet

• Flere elbiler gir økt utnyttelse av vind- og solkraft

• Storskalafordeler og snøballeffekter globalt

• På ett år har kostnadene falt med:

• Batterier 35 %

• Offshore vindkraft 24 %

• Solkraft 18 %

• Onshore vindkraft 10 %

Kilde: BNEF



Norge er allerede blant verdens mest elektriske land

Strømforbruk per 

innbygger

Andel strøm av 

energibruk

Andel ladbare 

biler solgt



Fremdeles mye olje, kull og gass som gjenstår i dag

Tog, T-bane og trikk.

Elbilene kommer
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Vårt scenario Omfattende elektrifisering

Elektrisk veitransport, 
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= 1 million tonn CO2-ekvivalent reduserte utslipp

Klimagassutslippene halveres i Omfattende elektrifisering

Transport Industri Bygg og næring

= 1 million tonn CO2-ekvivalent gjenværende utslipp



Tog, T-bane og trikk

Personbiler

Varebiler

Lastebiler

Andre kjøretøy på vei

Innenlandsfly

Utenlandsfly

Innenlands ferger

Annen sjøtransport

Et dypdykk i transportsektoren
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Et dypdykk i transportsektoren
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Omfattende elektrifisering:



Elektrifisering er et av flere lavutslippsalternativer

• Hydrogen kan kutte utslipp der direkte elektrifisering er krevende

• Andre teknologiske løsninger og energisparing

• Lavere teknologikostnader gir helelektriske løsninger på stadig flere områder

Mindre

støy

Lavere drifts-

kostnader

Mindre 

forurensning

Mange fordeler ved å elektrifisere



Mer enn halverer CO2-utslippene i Norge 

Fossil energibruk erstattes med strøm (og hydrogen laget av strøm)

Kraftforbruket i Norge øker

Økt kraftforbruk

Redusert energiforbruk

Hva innebærer våre to scenarioer?



Våre forbruksprognoser fra LMA 2018
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• Stor oppside fra industri, datasentre og 

hydrogenproduksjon

• Forutsetter 10 TWh transportforbruk i Norge 
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Hvordan påvirker dette kraftsystemet?

• Behov for økt nettkapasitet, men det er håndterbart

• Økt industriforbruk vil ofte bety behov for høyere kapasitet i transmisjonsnettet

• Forbruksvekst vil neppe utløse flere transportkanaler gjennom Norge alene

• Spredning av forbruket både geografisk og i tid gir mindre nettinvesteringer

• Større utfordringer for distribusjonsnettet med effekttopper

• Mange som vil tilknytte seg nettet

• Elektrifisering av sokkelen og annen industri

• Nytt forbruk gir større utbygging av vindkraft

• Nye muligheter og utfordringer i drift og balansering

• Gir nye muligheter for balansering

• Behov for automatisert systemdrift



Vi er forberedt på den 

elektriske fremtiden

Takk for meg!
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