
Hva når all transport blir elektrisk?
Møte med Tina Bru på Stavanger lufthavn, 23. oktober 2020.



AGENDA

11:00: Velkommen, v/ daglig leder i Grønn by, Elin Schanche

11:05 – 12:00: Presentasjon av Elnett21. Utfordringer og muligheter
11:05: Presentasjon av prosjektet. Hvordan kan logistikk-knutepunkt også bli energiknutepunkt? v/ Anette Sigmundstad og Ingvald Erga, Avinor
11:20: «Hvordan gjøre en oljehovedstad grønnere og øke antall nye arbeidsplasser» v/ Ronny Fiuren, Forus Næringspark
11:30: «Elektrifisering av havn - Hvorfor Elnett21 er viktig for Risavika» v/Åsta Vaaland Veen og Merete Eik, Stavangerregionen Havn
11:40: «Muligheter i fremtidens nettdrift» v/ Håvard Tamburstuen, Lyse Elnett
11:50: «Forretningsmodeller i Elnett21» v/ Trond Furenes, Smartly.

12:00: Regjeringen satsing på fornybar energi og smarte energiløsninger, v/ Olje- og energiminister Tina Bru .

12:30: Panelsamtale mellom Tina Bru og innlederne. Ordstyrer: Wenche Torvund, Avinor.

12:50: Oppsummering v/Anette Sigmundstad.

13:00 Avslutning.



Avinor - Presentasjon av prosjektet. Hvordan kan 
logistikk-knutepunkt også bli energiknutepunkt? 



Norge er avhengig av luftfart

Sikre bærekraftig mobilitet over lengre avstander

Norge er godt posisjonert for tidlig å ta i bruk 
bærekraftige drivstoff og nye teknologier

Vil gi klimaeffekt også internasjonalt

Skape verdier og arbeidsplasser i Norge

En del av løsningen ikke problemet

Mobilitet avgjørende for bærekraftig verdiskaping i hele landet



Lokale 
energiløsninger

Smarte 
styringssystem

Energidistribusjon Forretningsmodeller



Solcellepark
10 dekar = 1 MWp effekt = 1 million kWh
500 dekar = 50 MWp effekt = 50 millioner kWh

Elfly forbruk
Stavanger – Bergen = 9 millioner kWh  (550 tusen pax) (16 mil)
Stavanger – Oslo = 50 millioner kWh (1,5 millioner pax) (32 mil) 

Effektbehov ved fullelektrisk luftfart på Sola
2024 = 7 MW
2030 = 20 MW
2040 = 48 MW

Effektpotensial lufthavnen kan levere til elnett
2024 = 3 MW (ting å skru av, planlegge lading og 2 MW batteri i systemet)

2030 = 10 MW (ting å skru av, 4 MW batteri, stivt mikronett m/ biogass/hydrogen/flisfyring)
2040= 20 MW (ting å skru av, mikronett, 10 MW batteri, V2G effekt fra fartøy)

Mikronett, elfly og produksjonspotensial på Sola*

*Foreløpig estimerte tall på produksjon og elforbruk for å illustrere muligheter og behov, og med alle mulige forbehold.



Et fullelektrisk Norge

Logistikk-knutepunkt over hele landet kan bli lokale 
energiknutepunkt for effektutjevning

HAVN

FLYPLASS

NÆRINGS-
PARK



Hva skjer i Europa med elektrifisering og regelendringer knyttet til dette?



Noen foreslåtte forretningsmodeller

• Sesongbasert Kapasitetsavtale:

– Kjøp av fleksibilitet for nettselskap

• Effektdeling

– Trenger vi noen endringer i regelverket ev. 
konsesjoner for å kunne gjøre det?

• Kortreist strøm

– Salg av strøm / Tredjeparts tilgang til strømnettet
– Omsetningskonsesjon
– Levering av overskuddskraft / egenprodusert strøm 

/kortreist strøm (begrenset del av nettet)
– Eventuelt salg av strøm lagret i batteri?



2016. Ambisjon: Selvforsynt med energi 2025. Hva har siden skjedd….. 



Forus Næringspark - Hvordan gjøre en 
oljehovedstad grønnere og øke antall nye 
arbeidsplasser
Ronny Fiuren, Forretningsutvikler Energi og teknologi – Forus Næringspark AS



Hvorfor er smarte 
mikronett og 
moderne lovverk 
viktige?

• Verden beveger seg raskere enn noen sinne

• Det har aldri vært mer fokus på fornybare energier

• Norge har store forutsetninger for å kunne 
produsere teknologi og forretningsmodeller 
innenfor fornybar energi

Kappløpet er startet – Forspranget er tapt!

















Smarte mikronett
løsninger vil gi 
enorm 
verdiskaping og 
mange 
arbeidsplasser

• Nettinfrastruktur

• Elektrofag (fagbrev og ingeniører)

• Drift og operasjon av nett

– Nettselskap og private aktører
• Ladeinfrastruktur

– Biler, båter, fly, busser, lastebiler med mer
• Smarte nett og Styringssystem

• Produksjon av energi

– Vind, Sol, Vann med mer
• Handel og marked

• Fleksibilitet

• Software selskaper

• Hardware selskaper

Global eksport



Stavangerregionen havn - Elektrifisering av havn 
- Hvorfor Elnett21 er viktig for Risavika



Stavangerregionen Havn

Merete Eik - havnedirektør

R i s a v i k a

M e k j a r v i k

S t a v a n g e r

Møte med Olje_/



Møte med Olje_/



MEKJARVIK: Deepwater og offshore terminalSTAVANGER: Cruise, ventekai, charter, rutetrafikk

MARKEDET RISAVIKA: Offshore terminal, gods, utenriksferge

Møte med Olje_/



Den elektriske havnen

• Strøm fra kaiskap til mindre fartøy

• 2019 Landstrøm supplybåter Risavika og Sentrum (1 + 1 MW)

• 2020 Lading Rygerlektra (200 kW)

• 2022 Hurtiglading hurtigbåter og ferge Fiskepiren (8 MW)

• 2024 Landstrøm Cruise  (24 MW)

Møte med Olje_/



FRAMTIDSSCENARIO 2017

FRAMTIDEN ER HER NÅ

REALITETEN 2020
Møte med Olje_/



ELNETT21 RISAVIKA 2024->

Møte med Olje_/



Utfordringene

Møte med Olje_/



Risavika

Mekjarvik

Stavanger

Møte med Olje_/



Strømnettet og 
muligheter i 

fremtidens nettdrift

Håvard Tamburstuen
Adm.dir. Lyse Elnett 

Mer enn et selskap



Drivere for skifte innen energisektoren

Teknologi Regulatoriske forhold

Lagring IoT/
Smarte hjem

Klima/
energimål

Markeds-
regulering

Ramme-
betingelser

Transport-
sektor

Distribuert
produksjon



Med økende strømbehov må strømnettet forsterkes

1300 MW
1 MW = 200 boliger

100 000 10 watt LED

Strømnettet
i Sør-Rogaland

Det er ca 160.000
boliger i regionen

Elbiler
50-300 MW

Datalagring
10-250 MW

Ellastebil
15-50 MW

Elferjer
2-30 MW

Landstrøm
5-30 MW

Elbusser
5-15 MW

+ Aqva og 
landbruk
10-60 MW 



Nettet må takle alle 
variasjoner fra mye samlet 
produksjon til lite produksjon. 

Vindkraft varierer sterkt og i 
kalde perioder med høytrykk er 
det lite vind og negativt bidrag i 
perioder

Produksjon påvirker nettet



Vårt samfunnsoppdrag

• Reinvestere, drifte og vedlikeholde 
dagens nett 

• På bestilling knytter vi alle til

Dagens verktøykasse – bygge nett

Behov for nye verktøy
- Store og mange nye tilknytninger
- Stadig mer komplekst å drifte nettet
- Store krav til kompetanse rundt 

fremtidens nettdrift

Klima og
miljø

Strømnettet

Forsynings-
sikkerhet

Verdi-
skaping



Investerer
i nye løsninger 
for å sikre optimal 
bruk av 
strømnettet

• Ved å styre forbruk, lokal 
energiproduksjon og løsninger for å 
lagre strøm kan vi få smartere bruk av 
strømnettet. 

• Nye løsninger for energiutveksling vil 
kreve at avtaler og forretningsmodeller 
blir tilpasset en elektrisk framtid.

• Vi skal demonstrere systemer, der 
batterier i biler, busser, båter og fly kan 
være en ressurs for å lade andre 
elektriske transportmidler.



• 14 prosent av transportsektoren er 
fornybar

• Trenger demonstrasjonsprosjekter 
hvor ny teknologi testes ut

• Støtteordninger er viktig og 
nødvendig for å lykkes  

Vi har en vei å gå 
for å nå et 
fullelektrisk 
samfunn



Strømnett overalt – men ikke alltid nok kapasitet 



Smartly - Forretningsmodeller i Elnett21



Smartly som aggregator for fleksibilitetshandel 

Elnett

Tilbyr fleksibilitet Kjøper fleksibilitet

Elnett21
Styringsplattformen

Styrer fleksibilitet

Avtaler Avtaler 



I Elnett21 jobbes det p.t med 3 forretningsmodeller



Sesongbasert kapasitetsavtale – vil forhindre overlast i strømnettet i vintermånedene



Effektdeling – å samhandle slik at alle får dekket sine maksimale effektbehov, bare ikke samtidig



Kortreist strøm – kort avstand mellom forbruk og produksjon



Utfordringer

• Økt effektbehov

• Energimarkedet er strengt regulert

• Strømprisen svinger

• Effektprisen stiger



Besøk oss gjerne på www.elnett21.no

http://www.elnett21.no/
http://www.elnett21.no/


Regjeringens satsing 
på fornybar energi og 
smarte energiløsninger

Olje- og energiminister Tina Bru
ELNETT21 23.oktober 2020



Norsk Hydro

Wikimalte

En unik kraftnasjon

Wikicommons:BremenWikicommons: Malte

Norsk Hydro

Estimated yearly consumption in 
TWh. Source: NVE

2040:
159 TWH

Møte med Olje_/



48

Statkraft

Møte med Olje_/



Equinor



Norsk mal: Tekst uten kulepunkter

Statnett

Møte med Olje_/





Spørsmål fra salen sendes på sms til 95 21 16 94 

• Fint om dere skriver i sms-en hvem spørsmålet er i fra.


