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Energi Norge – Hele Norge på strøm

Økende anerkjennelse av mulighetene



Norges konkurransefortrinn gir et godt 
utgangspunkt for…



- et grønt energisystem 
55 % utslippskutt kan innebære 80 % fornybart i 2030

Energibruk fordelt på energikilder

50% 53% 56% 59% 62% 65% 68% 71% 74% 77% 80%

50% 47% 44% 41% 38% 35% 32% 29% 26% 23% 20%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

2021 20252020 20232022 2024 20272026 2028 2029 2030

Fossilt – kull, olje og 
gass

Fornybart – inkl. 
fornybar strøm, varme, 
avfall og biobrensler



Politikken for 
verdiskaping god, 

men elektrifisering 
kommer ikke av seg 

selv, og tre grep
trengs



1. Sterkere virkemidler for 
utslippsfri energibruk

• Økt CO2-pris – EU Fit for 55 og økt 
nasjonal CO2-avgift

• Redusert elavgift

• Økt støtte utslippsfri næringstransport 
og småindustri

• Offentlige innkjøp med klimakrav
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2. Det trengs raskere og 
smartere nettutbygging
• Raskere konsesjonsprosesser

• Bedre utnyttelse av fleksibilitet

• Digitalisering

• Bedre driftskoordinering – og…
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Raskere klargjøring av industritomter

Ledig 
nettkapasitet

Økt 
transformator-
kapasitet

Ny 
transformator-
stasjon

Nye linjer

• Industriområde nr. 1 •
• …

•
• … 

• Industriområde nr. 20 

SIVA forskutterer 
kunderollen 

• Nettkapasitet

• Klargjøring av tomter

Nå 2-4 år 4-7 år 5-10 år



12
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3. Det trengs en mer målrettet eksportsatsing
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Industriell satsing på 
havvind

• Utviklingsarena for flytende havvind

• Storskala industriell utvikling bunnfast 
havvind med kraftutveksling – hybrid nett

• Elektrifisering

• Europeisk samarbeid



Fornybarnæringen ønsker felles eksportinnsats 
med norske myndigheter

• Verdikjeder med betydelig eksportpotensial

• Tett opp mot kjernen i den norske 
Fornybarnæringen

• Fornybarnæringen ønsker sektoravtale med felles 
mål og innsats

Systemoptimalisering 
og smart lading

Globale fornybar-
aktører



Et fornybart og fullelektrisk Norge rundt 
2035 krever nye grep som bør samles i 
en helhetlig elektrifiseringsstrategi for:

• Rask innfasing av utslippsfri 
energibruk

• Rask og effektiv nettutvikling
• Økt verdiskaping gjennom eksport
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VI RIGGER OSS FOR 
ET VM-SLUTTSPILL -
RUNDT 2035

Meld på din kandidat her: 
www.fornybarvm.no

http://www.fornybarvm.no/
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