
HVA NÅR ALL 
TRANSPORT 
BLIR ELEKTRISK?

Energidistribusjon

Smarte
styringssystem

Lokale
energiløsninger

Forretningsmodeller

Et helelektrisk transportsystem gir nye muligheter for samarbeid og forretningsutvikling. 
Elnett21 skal øke lokal energiproduksjon, demonstrere løsninger for å lagre og distribuere 
strøm samt smart styring av energi som sikrer optimal bruk av eksisterende nett. Elnett21 

partnerne ønsker å gjøre det attraktivt for innbyggerne å prøve fremtidens løsninger.
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FAKTA: 

Start:   2019 
Slutt:   2024
Totalramme:  110 MNOK

Enova støtter Elnett21 med 
40 millioner kroner.

SAMARBEIDSPARTNERE:

Avinor, Forus Næringspark, 
Lyse Elnett, Smartly og
Stavangerregionen Havn.

ELNETT21
vil vise hvordan
elektriske transport-
løsninger for det 
21. århundret kan 
se ut i praksis

I knutepunktet for transport 
i Stavangerregionen

Omlegging fra fossil til utslippsfri transport vil kreve omfattende 
elektrifi sering av transportsektoren. Dette øker behovet for strøm til 
lading av fl y, busser, biler og skip. Storskala demoprosjektet vil bidra til 
e� ektiv energibruk, testing av nye forretningsmodeller, optimal bruk av 
strømnettet og løsninger for strømproduksjon og -lading. 

Elnett21 vil demonstrere fremtidens robuste løsninger for utslippsfri,
elektrisk transport og bidra til at det blir nok strøm til å møte fremtidens
behov hos aktørene. 

SAMARBEID DRIVER LØSNINGENE
Elnett21 mener at regionen kan oppnå en bedre ressursutnyttelse 
ved at større aktører samarbeider om løsninger tilpasset behov og 
tilgjengelig lokal energiproduksjon, samt utnytte kapasiteten i strømnettet.

Elnett21 storskala demoprosjektet varer i seks år og arbeidet er 
delt inn i fi re områder: 
• Lokale energiløsninger
• Smarte styringssystem
• Energidistribusjon
• Forretningsmodeller

Elnett21 vil demonstrere fremtidens elektriske transportsystem, 
der batterier, inkludert de i biler, busser, båter og fl y, kan være en ressurs for 
å lade andre elektriske transportmidler.

MORGENDAGENS TRANSPORT BEGYNNER NÅ
Det vil ikke gå lang tid før ambisjonene om å bli ledende i 
Europa på elektrisk transport virkelig merkes av folk fl est. 

Nye løsninger for energiutveksling vil kreve at avtaler og 
forretningsmodeller blir tilpasset en elektrisk framtid. Og at fl est 
mulig tar nye løsninger i bruk, for eksempel ved å etterspørre om 
elbilen kan frigi strøm fra eget batteri, slik at fl ere parkerte biler 
i fremtiden kan brukes til å lade et elfl y i rute mellom Stavanger og Bergen. 

Transport er den største kilden til klimagassutslipp i Norge (30%). I 2017 
var totale utslipp ca. 8,8 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Elektrifi sering av 
transport kan gi en reduksjon på ca. 2,7 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 
Norge. Utslippsfri transport vil bidra til bedre miljø og grønn verdiskaping i 
samfunnet.

– FOR Å LYKKES MED ELEKTRISK TRANSPORT UTEN 
AT SIKRINGEN GÅR, MÅ ALLE BIDRA
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