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ELECTRIC REGION AGDER 2030
Hvordan skal vi forsyne fremtidens byer med ren og bærekraftig energi?

om fullelektrifisering og ulike perspektiv
knyttet til arbeidet. Ikke minst, vi vil vise
deg energien som vibrerer i Agder – både
den elektriske og den menneskelige.

Agder har som mål å bli Norges fǿrste
fullelektriske region. Regionen vår er
nemlig i en unik posisjon. Vi har
industrien, teknologien og den
rene energien.
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Våren 2019 kartla Thema Consulting
Group elektrifiseringsgraden i nye
Kristiansand kommune. Arbeidet
avdekker at Kristiansand har en
elektrifiseringsgrad på 70 prosent
og at halvparten av de resterende
utslippene i kommunen kan elektrifiseres.
Potensialet er stort og fullelektrifiseringen
innen rekkevidde.
I denne publikasjonen har vi snakket
med noen av våre samarbeidspartnere.
Vi vil vise hvordan vi jobber mot målet

For dette er bare begynnelsen. For å
lykkes er det viktig at myndigheter,
næringsliv, akademia og Agders
befolkning fortsetter det gode
samarbeidet som er påbegynt.
Hvordan vi jobber, tenker og videreutvikler i Agder kan nemlig gi retning
for hvordan elektrifiseringen skjer i
resten av landet – og i resten av verden.
Det er fortsatt et stykke igjen til Agder
er fullelektrisk, men vi er i gang.
God lesning!
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Unni Farestveit i Agder Energi:

VI MÅ TENKE NYTT, INNOVATIVT
OG KREATIVT
Elektrifisering handler ikke bare om å bytte ut bensinbiler med elbil. – Vi må ta i bruk nye
teknologier og løsninger. Innovasjon skjer i grensesnittet mellom ulike kompetansemiljøer,
bransjer og generasjoner, sier Unni Farestveit, konserndirektør for samfunnskontakt i
Agder Energi.
Norge er et av verdens mest elektrifiserte
samfunn. Nesten all vår elektrisitet er produsert med vannkraft. Det gir oss et unikt
utgangspunkt til å skape bærekraftige
løsninger som kan eksporteres til resten
av verden. Men det krever samarbeid og
pågangsmot.
– Vi må tenke smartere! Vi må samarbeide på tvers av bransjer og kompetansemiljøer og vi må ha med oss myndighetene, både lokalt og nasjonalt. En viktig
motivasjon for å elektrifisere er å skape
nye arbeidsplasser og nye løsninger, som
i tillegg kan eksporteres. Nye forretnings
områder vil bidra til bærekraftig vekst i
Agder – og i Norge, sier Farestveit.
Farestveit fremhever regionens felles
mål om Electric Region Agder innen
2030. Å samarbeide om bærekraft og
forretningsutvikling parallelt er en viktig
drivkraft for næringslivet.
Tilrettelegger for samarbeid og
innovasjon
Agder Energi-konferansen er et eksempel
på hvordan myndigheter og næringsliv
kan samarbeide om å skape arenaer som
tilrettelegger for innovasjon og nytenkning.
Konferansen, som ble arrangert i mai
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2019, engasjerte både Næringsforeningen i Kristiansand og Kristiansand
kommune.
– Mens vi i Agder Energi er best på ren
energi, trenger vi andres kompetanse
på deres felt. For å nå målene i Electric
Region Agder må vi, som kraftselskap,
samarbeide med de andre sektorene som
skal elektrifiseres. I utviklingen av et elektrisk transportsystem må vi for eksempel
jobbe sammen med aktører som Agder
Kollektivtransport, sier Farestveit.
Samspill med det offentlige
Et fullelektrisk Agder innebærer blant
annet at hele transportsektoren elektrifiseres. Alt fra personbil til fly, fra motorbåter til ferger. Det vil kreve ladere langs
hele kysten og en infrastruktur som kan
håndtere pågangen.
– Det offentlige spiller en svært viktig
rolle i elektrifiseringen. Sentrale myndig
heter må legge føringer for lokale myndigheter. Ikke minst må myndighetene
bidra til finansieringen av pilotprosjekter
gjennom støtteordninger som for eksempel
Enova, sier Farestveit.
Politikere legger allerede til rette for at

privatpersoner kjøper elbil, men myndig
hetene kan også stille krav til at transport
sektoren i sin helhet skal elektrifiseres.
Som regionens største arbeidsgiver
kan Kristiansand kommune bruke sin
innkjøpsmakt til å stille krav til sine
oppdragsgivere om nullutslipp.
– Men vi kan ikke tenke at alt dreier seg
om å bytte til nullutslippsløsninger. Vi
må tenke nytt, innovativt og kreativt, sier
Farestveit.
Lytt til ungdommen!
Våren 2019 inviterte Agder Energi mer
enn 200 skoleelever til å jobbe med
problemstillinger knyttet til fremtidens
bærekraftige teknologi. Det var få tradi
sjonelle løsninger å spore blant løsningene.
– Vi ønsker å gi barn og unge mer ansvar
for hvordan fremtiden deres ser ut og
teste ideene deres i praksis. De minner
oss på viktigheten av å jakte løsninger på
andre steder enn der det er mest opplagt
å lete. Det er tydelig at vi må bli flinkere til
å lytte til ungdom. Det er stort potensial
for innovasjon om vi klarer å lytte til og
videreutvikle forslagene og perspektivene
deres, sier Farestveit.

Agder Energi mener:
Bærekraft må sidestilles med
finansiell rapportering. I Oslo
kommune er det finansbyrådens
ansvar å følge opp klimagassutslipp. Agder bør gjøre det
samme. De som teller kroner
må telle CO2-utslipp, og sette
ambisjoner og mål som er likestilt
med finansiell rapportering.
Rapporteringen av bærekraft bør
være like naturlig som finansiell
rapportering.

Pilotprosjekter

Skoleelev Elisabeth Glesne
og konserndirektør for
samfunnskontakt,
Unni Farestveit, i dialog på
Agder Energi-konferansen
i mai 2019.

Vi bruker stadig mer elektrisitet til stadig flere formål.
Det skaper utfordringer. Nettet er ikke bygd for å levere strømmen som
fremtidens fullelektriske samfunn krever. Det å bygge ut strømnettet i takt med
det økende strømbehovet er kostbart, både for nettselskapet, kundene og samfunnet.
Derfor må vi finne alternative løsninger. Agder Energi har utviklet en plattform som
bidrar til å utnytte det eksisterende strømnettet på en langt mer effektiv måte enn
i dag; NODES. NODES kan du lese mer om i intervjuet med Kimberly Lein-Mathisen.
Når fly og skip blir elektriske, er havner og flyplasser områder som i fremtiden vil kreve
store mengder elektrisitet på kort tid. Det er også områder som har stor gjennomstrømming av trafikk, som personbiler, lastebiler, busser og taxier. Agder Energi er i
dialog med Kristiansand Havn for å se hvordan vi kan bidra til å møte morgendagens
utfordringer i knutepunktet som havnen er.
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Tine Sundtoft, Fylkesrådmann i Agder:

AGDER – NORGES SILICON VALLEY
Ønsket om å hjelpe Europa gjennom et grønt skifte er drivkraften til Tine Sundtoft, en av
hjernene bak Electric Region Agder.
Myten om den blide, langsomme sørlendingen kan endelig avkreftes. Agder
bugner over av aktivitet, med en målrettet
Tine Sundtoft i spissen.
– Vi må bygge Agder! All den grønne
energien vår gir en unik mulighet til å
utvikle nye næringer, sier hun.
Sundtoft har bakgrunn som klima- og
miljøminister. Hun brenner for ren energi
og vil redde jorda. Nå er hun ansatt som
fylkesrådmann i nye Agder fylkeskommune og har fått med seg næringslivet
på laget. Målet er å gjøre Agder unik i
verdenssammenheng.

Agder Energi mener:
Det politiske miljøet i Agder må
vedta ambisiøse elektrifiseringsmål, både på regionalt og
kommunalt nivå. Tydelige mål
kombinert med aktiv bruk av
virkemiddelpolitikk, som innkjøp
og planarbeid, vil stimulere nye
innovasjoner og teknologi.
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Unik posisjon
Sundtoft er genuint opptatt av hva elektrifisering og innovasjon betyr for Agder
som region, og viser til prosjektet Electric
Region Agder. Prosjektets ambisiøse
målsetting er å skape et fullelektrisk samfunn i regionen. Det er mye som minner
om Silicon Valley i hennes visjon om et
elektrisk Agder.
–Verdiskaping i overgangen til et lav
utslippssamfunn er fullt mulig. Elektrifi
seringen er en mulighet til å utvikle nye
industrier, innovasjon og kompetanse,
sier hun.
Halvparten av Norges kraftoverskudd
kommer fra fornybar vannkraft i Agder og
andelen vil øke fremover. Det gir regionen
en unik posisjon i verden.

– Vi står foran en kjempeomstilling.
Sørlandet kommer aldri til å bli som før.
Jo raskere vi forstår det, jo bedre kan vi
utnytte mulighetene og gjøre de til vårt
konkurransefortrinn. Det offentlige må ta
ansvar, næringslivet må se mulighetene og
innbyggerne må bidra.
Norges fornybare kraftknutepunkt
Sundtoft mener Agder vil tiltrekke seg
mennesker som kan løfte regionen
ytterligere. Hun fremhever hvordan både
forskning og industri ligger langt fremme
i regionen.
– Agder har mye skaperkraft og energi,
sier hun og fremhever Agder som tekno
logiregion. – Vi har sterke kompetanse
miljøer både i næringslivet og ved
Universitetet i Agder som er verdensledende på alt fra prosessindustri, utstyr til
offshoresektoren og bruk av e-helse og
velferdsteknologi.
Kombinert med tilgangen på fornybare
ressurser og kraftoverskudd, er regionen
godt posisjonert i overgangen til lavutslippssamfunnet.

Hva er Electric Region Agder?
Electric Region Agder består av
Aust-Agder fylkeskommune, Vest-Agder
fylkeskommune, næringsforeningene
i Arendal og Kristiansandsregionen
og mer enn femti aktører i regionen.
Sammen har gruppen utviklet en
visjon for hvordan regionen skal bli
fullelektrisk innen 2030. Å sikre
verdiskaping i overgangen til et
lavutslippssamfunn er sentralt for
samtlige aktører i prosjektet.
Fremtidsbildet fremsetter tre
hovedmål. Det første målet er at
Electric Region Agder skal bruke
fornybar vannkraft til å forsterke
posisjonen som en verdensledende
energiregion. Det andre målet er at
Electric Region Agder skal ta en
ledende posisjon i utviklingen av et
fullelektrisk samfunn. Det tredje og
siste målet er at Electric Region
Agder skal styrke sin posisjon som
kompetanseregion for fremtidens
energisystem.

– Electric Region Agder vil gjøre oss mer
konkurransedyktige internasjonalt, gi
flere investeringer innad i regionen og
økt verdiskaping. Slik kan viutnytte
regionens største fortrinn, samtidig som
vi møter klimautfordringen og styrker vår
posisjon som Norges fornybare kraftknutepunkt, sier Sundtoft.
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Øyvind Leistad i Enova:

ELEKTRIFISERINGEN ER ET
PLUSS FOR LOMMEBOKEN
Selv om elektrifiseringen av Agder vil gjøre din og min hverdag både billigere og bedre, trenger vi en liten dytt i riktig
retning for å endre hverdagsrutinene våre. – Det er vår jobb,
sier markedsdirektør i Enova, Øyvind Leistad.
med energi. Det betyr at vi ikke trenger
å vedlikeholde mange logistikksystemer
i fremtiden, som er dyre å vedlikeholde i
dag, sier Leistad.

Mer effektivt for miljø og lommebok
Enova ble opprettet i 2001 for å bidra til
omleggingen av energibruk og produksjon
i Norge, og eies av Klima- og miljødepartementet. Markedsdirektør i Enova, Øyvind
Leistad, mener at folk flest vil merke at
den økende elektrifiseringen gjør hver
dagen billigere og bedre.

Hvilken rolle spiller Enova i
elektrifiseringen av samfunnet?
– For å oppnå visjonen om et nullutslippssamfunn, må vi kjenne barrierene for å
lykkes med elektrifiseringen. Flere av
barrierene er teknologiske av natur. Det
vil si at vi trenger teknologi som ikke
finnes ennå. Løsningene må utvikles og
introduseres i markedet. Det er alltid
risikofylt å introdusere nye tjenester og
produkter fordi det er vanskelig å vite
om forbrukerne vil ha det, forklarer
Leistad.

– Elektrifiseringen innebærer noen
investeringskostnader, som for eksempel
utbyggingen av strømnettet vårt. Men
på sikt vil vi bruke færre ressurser fordi
elektriske løsninger er mer effektive enn
fossile kilder. Energitapet er mye mindre.
Både privatpersoner og industri vil bruke
mindre energi med elektrifiseringen enn vi
gjør nå, sier Leistad.
Han forklarer at elektrifiseringen også vil
fjerne behovet for mye av infrastrukturen
for fossil energi som vi har i dag.
– Når vi først har bygd den infrastrukturen
vi trenger for å støtte et fullelektrisk
samfunn, slipper vi å ivareta en del parallelle infrastrukturer som forsyner oss
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Institusjoner som Enova kan fremskynde
elektrifiseringen. Det gjør de gjennom en
rekke støtteordninger, både for selskaper
og for privatpersoner som vil ta miljømessige grep. Støtteordningene reduserer
kostnadene knyttet til utviklingen av nye
løsninger og kompenserer for risikoen
når nye tilbud og tjenester lanseres i
markedet.
– Samtidig må vi gjøre det enklere og mer
attraktivt for forbrukerne å benytte seg av
de nye løsningene som tilbys, sier Leistad.

Foto: GrØnn Kontakt

På verdensbasis, ligger Norge langt fremme
i elektrifiseringsprosjektet. Som region, ligger
Agder enda lenger fremme. Men hva har
elektrifiseringen egentlig å si for deg og meg?

Støtteordning med sluttdato
Elektrifiseringen av samfunnet krever at
innbyggerne endrer adferd. Når elektrifi
seringen treffer Agder for fullt i 2030, skal
mer enn 57 000 husholdninger bli del av
det nye, helelektriske samfunnet.
Incentiver er en vel anvendt metode for
å sikre atferdsendring i ønsket retning.
– Mange av oss trenger rett og slett en
liten dytt i retning av å endre hverdags
rutinene våre. Men vi verken kan eller skal
subsidiere ting i all evighet. Vi ser at det
er effektivt å introdusere støtteordninger
med en sluttdato. Det utløser handling
raskt. Folk vil benytte seg av en støtteordning mens de har mulighet. Deretter
kan markedet ta over, for da har vi trolig
skapt en etterspørsel etter tjenestene og

tilbudene som svarer til det, sier Leistad.
Han peker på fordelene knyttet til innføringen av elbil som et eksempel.
– Momsfritaket på elbil er et godt eksempel på hvordan «kampanjesubsidiering»
kan motivere handling. Det er rett og
slett en rabatt for å få folk til å ta i bruk
teknologien tidlig. Det bygger etterspørsel
og volum i markedet. Da begynner flere å
konkurrere om å levere teknologien bedre
og billigere. Vi må bare få ballen til å rulle!
Deretter tar markedet mye ansvar selv.
Etterhvert vil støtteordninger og andre
fordeler bli overflødig, sier han.

Agder Energi mener:
Vi må tenke nytt, kreativt og innovativt for å nå visjonen vår om nullutslippssamfunnet. Derfor må myndighetene bidra til finansieringen av teknologisk
utvikling og pilotprosjekter. Det kan myndighetene gjøre gjennom støtteordnings- og virkemiddelapparat som for eksempel Enova. Agder Energi og kraftbransjen forøvrig må være flinke til å bruke de støtteordningene som finnes.
Nye løsninger blir nødvendig når vi begynner å bruke mer strøm på det samme,
gamle strømnettet vårt. Derfor samarbeider Agder Energi med Glitre Energi,
Møre Nett, Statnett og NODES i et Enova-finansiert prosjekt som heter Norflex.
Prosjektet skal bidra til å utvikle fremtidens strømnett ved å tilrettelegge for et
mer fleksibelt strømforbruk. Det betyr at du og jeg kan styre vårt eget strømforbruk og utgiftene knyttet til dette på en bedre måte.
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Foto: Agder Energi

Elisabeth Glesne, skoleelev i Agder:

UNGE IDEER FOR FREMTIDENS
UTFORDRINGER
Et vannkraftanlegg på eget hustak? Eller et underjordisk tubesystem som erstatter bil og andre
transportmidler? Det er viktig å lytte til unges idéer når fremtiden skal skapes. Derfor inviterte
Agder Energi skoleungdommer til idédugnad.
– Vi tenker kanskje ulikt de voksne. Men
vi tenker ganske bra, sier 14 år gamle
Elisabeth Glesne fra Marnardal.
Våren 2019 ble Elisabeth og 200 andre
skoleungdommer i Agder invitert av Agder
Energi til å jobbe med problemstillinger
knyttet til teknologi, byutvikling, bærekraft
og energi. Flere av løsningene ble presentert
for deltakerne på Agder Energi-konferansen
i mai 2019.
Uavhengig av tid og penger
Elisabeth Glesne fra 9. trinn ved Øyslebø
oppvekstsenter i Marnardal var blant
skoleelevene som presenterte prosjektet
sitt for norsk kraftbransje under konferansen. Sammen med medelevene Hannah
Skuland, Leon Raudszus, Biak Lian Sang
Nawl Tling og Anja Bjørnhom har hun
tenkt nytt rundt persontransport. Gruppen
foreslo et underjordisk tubesystem som
produserer strøm samtidig som det brukes
til transport. Hver husholdning får sin egen
tube som fremkomstmiddel og løsningen vil
fjerne all transport på bakkeplan.
– Voksne er opptatt av å finne løsninger
som er raske å utvikle og som ikke koster
så mye. Vi ungdommer tenker gjerne ut
prosjekter som ikke har noen begrensninger, verken i tid eller penger. Det viktigste er at det vi utvikler er klimavennlig, og
da kan det godt koste litt, sier 14-åringen.
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Verdi for fremtiden
Når Agder er fullelektrisk i 2030, er ungdommene blitt voksne. Det er de som skal leve
gjennom fremtidens utfordringer. Derfor er
deres nytenkning og skaperglede en viktig
ressurs for fremtidens løsninger.
– Hvis vi skal løse fremtidens klimautford
ringer trenger vi tankegangen som disse
skoleelevene representerer. Vi som er
ansvarlige for innovasjon i dag, må involvere
ungdom som tenker uten fordommer og
begrensninger. Vi må være åpne for å bruke
deres kreativitet til å løse morgendagens
utfordringer, sier konserndirektør Samfunns
kontakt i Agder Energi, Unni Farestveit.
Elever fra seks skoler fordelt på fem
kommuner i Agder (Froland, Marnardal,
Kristiansand, Arendal og Lillesand) deltok
i prosjektet. Til sammen ble det laget
nærmere 50 bidrag hvor 29 forslag til
blant annet fremtidige transportløsninger.
Idéene ble presentert på en stor utstilling i
forbindelse med Agder Energi-konferansen.
Unni Farestveit er opptatt av at voksne
må lytte mer til unge og involvere dem i
utviklingen av nye, bærekraftige løsninger.
– De er våre Thunberg-versjoner. Prosjektet
med Agder-elevene viser hvilke perspektiv
og muligheter som åpner seg om vi tør å
involvere dem i prosjekter. De representerer
en grenseløs kreativitet som kan være

forløsende når vi jobber med fremtidens
energiløsninger, sier Farestveit.

WET:
Et underjordisk tubesystem
TEKST: Elisabeth Glesne, Hannah Skuland,
Leon Raudszus, Biak Lian Sang Nawl Tling og
Anja Bjørnhom

WET (Water energy tubes) er et under
jordisk tubesystem som vi ønsker skal
erstatte all transport på overflaten. Litt av
poenget med WET er at hver husholdning
skal ha hver sin lille tube med plass til syv
til åtte personer og bagasje. Tuben skal gå
i rør under bakken. I rørene henger det en
tykk stålvaier som tubene hektes på med
en elektromagnet. Det er vaieren selv som
beveger seg så vi unngår køer og kollisjo
ner. I bunnen av disse rørene er det vann.
Tubene er flate foran og skal skyve vannet
foran seg. Da skapes bevegelsesenergi
som omdannes til strøm. Målet er at
WET skal lage mer strøm enn den bruker.
Øverst i rørene er det et lite rom der det
ligger strømledninger som vi har flyttet
fra overflaten og ned under bakken. Med
hjelp fra WET frigjør vi plass på overflat
en og får et mer effektivt og tilgjengelig
transportsystem enn det vi har i dag.

Walter Andersen og Natalia Drange, tidligere
elever ved Tangen videregående skole.
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Ordfører i Kristiansand, Harald Furre:

AGDER ER GODT POSISJONERT

Med en elektrifiseringsgrad på 70 prosent, ligger Kristiansand langt fremme i elektrifiseringen.
Ordføreren i Kristiansand, Harald Furre (H), har ambisjonen klar: Kristiansand skal bli en av
de fremste klimabyene i Norge.
– Vi skal bli en av de fremste klimabyene i
Norge. I elektrifiseringen av Kristiansand
kommune og Agder region forøvrig, må
alle ta i et tak – kommune, fylkeskommune og næringsliv. Vi må ta grep for å
bygge ut infrastrukturen vår for en ny tid,
sier Harald Furre.
Unik mulighet
Furre peker på at Agder har en unik
mulighet til å lede an i elektrifiseringsprosjektet.
– Vi har mengder av grønn energi takket
være måten vi forvalter vannkraften
vår på. Velstanden i Kristiansand og
på Sørlandet er i stor grad bygget opp
rundt denne elektrisiteten. Nå ser vi at
elektrisiteten også kan være løsningen
på klimakrisen. Vi er godt posisjonert for
å bli landets første fullelektriske storby.
Furre overdriver ikke. Kristiansand alene
har en elektrifiseringsgrad på nesten
70 prosent. Til sammenligning er elektrifi
seringsgraden i Norge forøvrig
47 prosent.
Tar grep
For å bli landets første fullelektriske
region og for å nå visjonen om et nullutslippssamfunn nasjonalt, er Furre opptatt
av den lokale, politiske innsatsen.
– En viktig oppgave for Kristiansand
kommune i dette omstillingsarbeidet er
å lage gode areal- og transportplaner.
Politikere lokalt må fatte vedtak og
bevilge penger der det trengs. Det grønne
skiftet må ikke støve ned som et retorisk
virkemiddel – vi må gjennomføre konkrete
tiltak som har målbar og beviselig
effekt.
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Ordførerens innstilling speiles i resultatene Kristiansand kan vise til.
– Vi har Europas største landsstrøm
anlegg i Kristiansand havn. Vi var først
i Norge med å koble danskebåten på
strøm. Vi ligger langt fremme i elektrifi
seringsprosjektet fordi vi har veldig
mye energiintensiv industri som er
elektrifisert. Ikke minst, Kristiansand
er kommunen med nest flest elbiler på
landsbasis, sier han.
Tenker fremover
På tross av gode resultater, erkjenner
Furre at Kristiansand og Agder fortsatt
har utslipp som må ned. Han peker på
transportsektoren som regionens neste
utfordring. Transportsektoren er nemlig
den største resterende utslippskilden i
Kristiansand. For eksempel står veitrafikk
for rundt 15 prosent av de totale klimautslippene i byen . For å komme utfordringen til livs, har kommunen vedtatt at krav
om elektriske bygg- og anleggsmaskiner
og tunge maskiner skal inn i alle offentlige anbud.
– Vi må bruke makten vår som innkjøper
til å påvirke markedet. Her ligger vi også
svært langt foran resten av Norge. Vi
begynner med anbudskonkurranse for
elektrisk gravemaskin og lastebil, men
bystyret har også vedtatt at kommunens
egen kjøretøypark skal være utslippsfri.
Gjennom nye anbudskonkurranser vil vi
derfor erstatte fossilbiler med elbiler. Men
det er ikke nok. Vi vil fortsette å være et
foregangseksempel for resten av Norge.
Derfor vil vi nå elektrifisere taxinæringen
vår, forteller Furre.

i Kristiansand kan reduseres med minst
50 prosent gjennom ytterligere elektrifi
sering. Furre tror hardnakket at kommunen
kan lykkes.
– I dag er det ikke teknologien som står i
veien for å løse klimakrisen. For de aller
fleste av oss handler det om å endre
egne vaner. Det er en overgang som kan
være litt smertefull. Men jeg tror vi er
villige til å endre vanene våre for å få til
de endringene som trengs.

Agder Energi mener:
Kristiansand kommune må
forplikte seg til noen konkrete
målsettinger. En kartlegging
av elektrifiseringsgraden som
kommunen, fylkeskommunen og
Agder Energi har fått gjennomført
av Thema Consulting
Group, danner et godt grunnlag
for tydeligere mål i regionen.
Tilsvarende kartlegging bør gjøres
i alle kommuner og regioner for å
sette klare elektrifiseringsmål.
Myndighetene må bruke makten
sin til å dytte markedet i riktig
retning. De må bruke innkjøps
ordningene til å legge bevisste
føringer på den teknologiske
utviklingen i næringslivet. Dette
gjelder ikke bare i Agder, men i
samtlige norske fylker.

De nye tiltakene vil monne. Klimautslippene
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Marius Holm i miljøstiftelsen ZERO:

AGDER ÅPNER DØRER

Norge skal bli et nullutslippssamfunn innen 2050. Fullelektrifiseringen av
Agder er et viktig steg på veien. Marius Holm, leder i miljøstiftelsen ZERO,
har oppskriften klar: Noen må lede an for at vi skal legge sten for sten.

Det har blitt svært populært å snakke om
miljø og bærekraft i næringslivet. Men ord
uten handling kommer ikke klimakampen
til gode. Så hvor ligger ansvaret for å få
ballen til å rulle, hos politikerne eller
selskapene? Marius Holm har en sterk
formening om hvor arbeidet bør begynne.
Noen må være modig
Holm plasserer ansvaret hos næringslivet
og retter blikket mot enkeltaktører, ikke
markedet som helhet.
– I klimakampen kan vi ikke forvente at
politikken skal lede vei – næringslivet må
faktisk gå først. Noen må velge å være
modig. Fremtidsrettede bedrifter må tørre
å ligge et hestehode foran resten av røkla,
og vise politikerne hva som er mulig. Dette
er typisk bedrifter som har større økonomi
og litt mer å gå på enn andre selskaper. De
må ta mer av dugnaden, sier han bestemt.
Miljø er business
Han forklarer at vekselvirkningene av
samfunn og næringsliv er avgjørende for å
lykkes med den norske nullutslippsvisjonen.
– Vi må legge sten for sten. Når enkelte
aktører går først, baner det vei for politik
erne. Da kan reguleringer fattes og fund
eres på innsikt, og sånn kan politisk tvang
tvinge etternølerne i næringslivet etter.
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produkter og tjenester – tilbud som ikke
er i konflikt med en grønnere verden, men
snarer bidrar til å skape en. Det krever
viljesterke eiere og ledere, som er villige til
å ta sjanser og har visjoner.
Åpner dører
Holm slår hardt ned på skeptikerne, og
mener at elektrifiseringen av Agder åpner
flere dører enn den stenger.
– Det stemmer at det er mye teknologi
som må utvikles for at vi skal komme i
mål med nullutslippsvisjonen vår. Men
det er ikke så mye nytt som skal finnes
opp, det meste finnes i en eller annen form
allerede. Puslespillbrikkene må bare settes
sammen og industrialiseres. Teknologien
kommer hvis vi ber markedet om det.
For å fremprovosere den teknologiske
utviklingen man trenger i markedet, peker
Holm på flere eksempler. Blant annet
mener han at Agder Energi er i posisjon til
å sørge for et tidligmarked for elektriske
anleggsmaskiner. Som selskap kan Agder
Energi stille krav til entreprenører og
underleverandører, eller lease elektriske
maskiner i arbeidet med å bygge og vedlikeholde kraftverk og -linjer.

Å innrette næringer, bransjer og selskaper
etter hardere miljøkrav er kostbart.
Holm erkjenner at arbeidet vil være
krevende.

Han eksemplifiserer med at teknologien
for elektriske anleggsmaskiner er der
elbiler var for 15 år siden. Problemet er
at produksjonen av slike maskiner ikke er
industrialisert ennå. Et tidligmarked vil ha
stor betydning for utviklingens hastighet.

– Det krever store investeringer. Men miljø
er også god business. Å tenke nytt tvinger
næringsliv til å oppdage nye, lukrative

Innkjøpsmakten påvirker retningen
I tillegg til å henvende seg til kjøpekraften og -innflytelsen som enkelte private

aktører har, har Holm en klar oppfordring
til det offentlige.
– Offentlig sektor må forvalte innkjøps
makten sin på en måte som driver
miljøutviklingen i riktig retning. Offentlige
anskaffelser utgjør et enormt marked og
kan være et svært effektivt virkemiddel i
å drive utviklingen fremover. I innkjøp bør
det offentlige etterspørre ting som ikke
finnes – det vil stimulere utviklingen av det
de etterspør. Mye lages nemlig ikke før
noen sier at de vil kjøpe det, slår han fast.

Agder Energi mener:
Transportsektoren må
elektrifiseres om vi skal nå
målet om et fullelektrisk samfunn.
Men behovet for elektrifisering
gjelder ikke bare transport. Når
hele samfunnet skal elektrifiseres
må vi tenke større: Hvordan skal
alt henge sammen? Vi må gjøre
det enkelt å velge grønt. Når du
skaffer deg elbil, må du kunne
føle deg trygg på at du kommer
deg dit du skal, at strømnettet
tåler økningen i strømforbruket
og at utgiftene dine ikke blir for
høye.For å sørge for dette og for
å klare elektrifiseringsmålene,
trenger vi ny teknologi og
innovasjon. Det krever partnerskap på tvers av bransjer.
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Gro Eide i Elkem:

MILJØVENNLIGE LØSNINGER
ER GOD BUSINESS
I Agder utvikler Elkem nye og mer bærekraftige løsninger som forbedrer produktene vi bruker
i hverdagen. Gro Eide er direktør for forskning og utvikling i selskapets forskningssenter i
Kristiansand. – I Elkem ser vi mange muligheter på veien mot en fullelektrisk region, forteller hun.
– Vi er så heldige at vi driver i en bransje
hvor mulighetsrommet for å skape bedre
og mer bærekraftige løsninger for samfunnet er stort, sier Gro Eide, som jobber med
å teste nye produkter og prosesser i Elkem.

Muliggjør elektrifisering

Akkurat nå fokuserer hun på anoder i
litiumbatterier. Elkem leverer grafitt og
silisium, materialer som kan forbedre
ladekapasiteten i batterier.

Hun mener arbeidet med batteriteknologi
er et av Elkems viktigste bidrag til elektrifiseringen av Agder som region og Norge
som land.

Lang levetid
Selv om mange ikke har hørt om silisium, er
det et stoff som finnes i mange av tingene
vi bruker hver dag. Silisium er nødvendig
for at hverdagsteknologien vår skal funke,
blant annet smarttelefoner og datamaskiner.

– Vi bidrar til å gjøre elektrifiseringen
mulig, da gode batterier er en viktig del
av elektriske løsninger. Å utvikle effektive
batterier er noe av det viktigste vi kan
bidra med på miljøsiden framover.

– Silisium veier lite og har flere gode, elek
triske egenskaper. Stoffet brukes i både
solceller og elektronikk i dag, men har
også potensiale til å gjøre batterier bedre.
I Elkems forskning på silisium prøver de å
gjøre lagringen av litiumioner bedre. Det vil
gi elbilbatteriene våre lenger kjørelengde.
– Arbeidet vårt med batteriteknologi
handler om å forbedre materialene
vi bruker i produksjonen av batterier.
Jo bedre materialer, jo bedre batteri.
Kombinert med energieffektiv produksjon
og fornybare energikilder, gir det mer
miljøvennlige batterier, sier Eide.
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– Målet med arbeidet er å gi nordmenn mindre rekkeviddeangst! Det betyr rett og slett
at elbiler kan kjøre mye lenger på et fulladet
batteri uten at batteriet veier mer, sier Eide.

Jobber for å bli bedre
Samtidig som Elkem forsker på flere
løsninger som gjør ditt og mitt bruk av
batterier mer miljøvennlig, er det fortsatt
noen utfordringer. Produksjonen av silisium
avgir en del CO2-gass.
– Elkems produksjon benytter hovedsakelig
vannkraft, men vi bruker karbon i selve
produksjonsprosessen. Det gjør CO2utslipp uunngåelig i dag. Vi er derfor veldig
opptatt av å finne alternative løsninger som
vil gi oss en nullutslippsproduksjon. Vi jobber
både med bruk av biokarbon i prosessen
og oppsamling av CO2-gassen. Vi er ikke i
mål enda, men vi er på god vei, sier Eide.

Agder Energi mener:
Tradisjonelt sett har industrien i
Agder vært underleverandør til
oljeindustrien. Nå har imidlertid
Agders industri fått en helt
sentral rolle i den bærekraftige
utviklingen av regionen. Innova
sjon og utvikling er sentralt for
store deler av industrien. Som en
stor kraftleverandør, er det Agder
Energi sitt ansvar å samarbeide
på tvers av selskap i industrien og
bidra inn på nye pilotprosjekt. Det
kan gi oss løsningene som verden
trenger og venter på.

Unikt samarbeid om
batteriprosjekt
En mer bærekraftig produksjon og
gjenvinning av batterier er målet for
samarbeidet mellom Agder Energi,
Glencore, Elkem, Hydro, Saint Gobain og
Eyde-klyngen. Prosjektet kan bety et nytt
industrieventyr i Agder.
Prosjektet ser på fremtidige forretnings
muligheter knyttet til hele batteriets
kretsløp. Fra å forbedre materialene som
brukes i batteriproduksjonen til hvilke
muligheter som finnes for å gjenbruke
batterideler.
– I elektrifiseringen av Norge vil batteriet
utvilsomt spille en stor rolle. Derfor må vi
forbedre ressursbruken vår, blant annet i
batteriproduksjonen, sier Unni Farestveit,
konserndirektør Samfunnskontakt i
Agder Energi.
Forskningsrådet støtter prosjektet med
halvparten av prosjektkostnadene
– nesten tolv millioner kroner. Den andre
halvdelen finansieres av bedriftene som
er med i prosjektet.
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Terje Jochumsen i Gumpengruppen:

HVEM TAR REGNINGEN?
Et fullelektrisk Agder innebærer omstilling for både næringsliv og privatpersoner. – Vi må
ha et balansert forhold til elektrifisering. Folk vil ikke tape en haug med penger bare for å bli
miljøvennlige, sier Terje Jochumsen, visekonsernsjef i Gumpengruppen.
Analysebyrået Thema har kartlagt elektrifiseringen av Kristiansand på oppdrag
for Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune og Agder

Agder Energi mener:
Potensialet for elektrifisering
innen veitrafikk, sjøfart og luftfart
er stort på sikt. En fullstendig
elektrifisering av transportsektoren vil fjerne rundt halvparten av
utslippene i nye Kristiansand kommune. Næringslivet er klare for å
bidra, men offentlige myndigheter
må peke ut en tydelig retning. Nye
Kristiansand kommune må bidra
med konkrete tiltak og samarbeide
med flere aktører for å komme
i mål. Kristiansand bør knesette
målet om å bli Norges første full
elektriske by. Vi ser viktigheten
av å utvikle en infrastruktur for
elektrifisering og ønsker å bidra
til dette. Vi er i dag en av hovedeierne i ladeselskapet Grønn
Kontakt, sammen med Statkraft.

Foto: GrØnn Kontakt
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Energi. Det er et enormt potensial for
elektrifisering innen transportsektoren.
Basert på statistikk fra Motorvognregisteret
er bare syv prosent av regionens biler
elektriske. Resten går på fossilt drivstoff.
Respekt for eksisterende verdier
Gumpengruppen er Agders største
bilforhandler. Selskapet selger mer enn
7000 biler i året. Visekonsernsjef Terje
Jochumsen er trygg på at innbyggerne i
Agder er klare for elektrifiseringen, men
mener det er viktig å ha to tanker i hodet
samtidig.
– Alle kan ikke kvitte seg med den
bensindrevne bilen sin over natten. Det
står store verdier parkert langs veiene
i dag. Det må vi ha respekt for. – Folk i
Agder klarer seg ikke uten bil, sier
Jochumsen bestemt.
For at elektrifiseringen skal lykkes,
mener han at myndighetene må
være med på utfasingen av fossildrevne
kjøretøy.
– Myndighetene må tilrettelegge for økt
vrakpant og reeksport av biler. På den
måten vil de gjøre det mer attraktivt for
folk å bytte ut bensin- og dieselbilene
sine, sier han.

Utopisk med bilfritt Agder
Ved inngangen til 2019 var rundt 10 000
elbiler registrert i Agder. Målet om et full
elektrisk Agder innebærer at mer enn
140 000 fossildrevne biler må byttes ut
i løpet av de neste årene.
Fra 2018 til 2021 er det forventet at
verdens elbilproduksjon vil tidobles.
Samtidig som tilgjengeligheten og utvalget
øker og flere innbyggere i regionen blir
elbileiere, vil behovet for ladestasjoner og
bedre infrastruktur bli større. Alle må bidra
for å møte behovet.
– Vi trenger veier, ladere og vilje, sier
Jochumsen.
Det tar Gumpengruppen på alvor. Selskapet har brukt mer enn to millioner kroner
på å bygge seks ladestasjoner de siste
årene. Samtidig etterlyser Jochumsen
omstillingsmidler fra myndighetene.
– Næringslivet kan ikke ta regningen
alene. Myndighetene må investere i
selskaper som er villig til å investere i det
grønne skiftet. Ikke minst, må Kristian
sand kommune investere i selskaper som
allerede har investert, sier han.
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Geir Jørgensen i
Næringsforeningen i Kristiansandregionen:

INNOVASJON MÅ PRIORITERES
For å lykkes med målet om en fullelektrisk region, må det tilrettelegges for innovasjon i
næringslivet. Administrerende direktør for Næringsforeningen i Kristiansandregionen, Geir
Jørgensen, mener elektrifiseringen gir nye og spennende muligheter for virksomheter i Agder.
Elektrifiseringen av Agder krever nytenk
ning og innovasjon. Administrerende
direktør i Næringsforeningen, Geir
Jørgensen, etterlyser flere støtteordninger
øremerket elektrifiseringen av samfunnet.

Agder Energi mener:
Agder Energi har stor nytte av å
delta i forsknings- og utviklings
prosjekter. I slike samarbeid har
støtteordninger som Enova vært
viktig. Fremover er to ting spesielt
viktig. Næringslivet på Sørlandet
må løfte frem de gode idéene
og løsningene som trengs for å
skape et fullelektrisk samfunn,
og aktivt bruke de eksisterende
støtteordningene. Samtidig må
myndighetene opprettholde og
videreutvikle de eksisterende
støtteordningene slik at de bidrar
til å nå målene vi har satt oss som
samfunn. Ikke minst, må energibransjen bli enda bedre til å bruke
virkemiddelapparatet. Selv om
myndighetene må legge til rette,
er det opp til oss i næringslivet å
gripe mulighetene.

– Vi må ha programmer med formål om
å løse elektrifiseringen, for eksempel fra
Forskningsrådet og Innovasjon Norge.
Dette er en viktig del av arbeidet for å løse
klimautfordringen, sier han.
Ønsker styrket virkemiddelapparat
Jørgensen påpeker at elektrifiseringen
handler om langt mer enn elbiler. Det må
tilrettelegges for nyskaping og utvikling
i næringslivet. Halvparten av Norges
kraftoverskudd kommer fra fornybar
vannkraft i Agder. Det gjør Agder til en
viktig energiregion i Europa. Næringslivet
må være frempå.
– Vi er avhengig av at bedriftene vil og
våger. Men hvordan virkemiddelapparatet
velger å innrette bruken av sine midler har
også betydning. De regionale forskingsfondene bør rette tildelingene sine slik
at de støtter opp om den overordnede
ambisjonen om Electric Region Agder,
sier Jørgensen.
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen
besøkte Næringsforeningen i Kristiansand
regionen i slutten av juni. Da understreket
ministeren at regjeringen er i gang med
å gjennomgå hele virkemiddelapparatet
som virksomheter kan søke støtte fra.
Jørgensen er fornøyd med initiativet til
ministeren og dialogen i møtet.

midlene blir bedre kjent og enklere å ta
i bruk. Støtteordninger fra Enova, Miljø
teknologiprogrammet og Klyngeprogrammet er viktige både for elektrifiseringen og
de store næringene i Agder. Departementets
gjennomgang av virkemiddelapparatet
bør ende med at disse ordningene blir
videreført og helst styrket, sier han.
Vekst i Agder
Når fremoverlente bedrifter med spisskompetanse får tilgang til gode støtte
ordninger, er forutsetningene for å
realisere en fullelektrisk region gode.
Jørgensen mener næringslivet i Agder
kan bruke satsingen på Electric Region
Agder til å utvikle egne bedrifter og vokse.
– Gamle grep løser ikke morgendagens
utfordringer. Vi må bygge fremtidens
energisystem med smarte nett og distribuert kraftproduksjon. Agder kan bli et
laboratorium for utprøving av innovative
energiløsninger og skape bedrifter som
leverer disse til et globalt energimarked,
sier han, og fortdetter.
– Elektrifiseringen gir muligheter for både
eksisterende og helt nye bedrifter. Bedriftene får muligheten til å gå foran og bygge
opp kompetanse som andre regioner vil ha
behov for senere. Slik kan de ta en markeds
posisjon som kan utnyttes kommersielt.
Bedre klima er også bra forretning!

– Det er viktig at de tilgjengelige virke
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Kimberly Lein-Mathisen i Microsoft Norge:

NY TEKNOLOGI + MILJØ = SANT
Agder Energi og Microsoft Norge samarbeider om å skape fremtidens energiløsninger.
Administrerende direktør for Microsoft Norge, Kimberly Lein-Mathisen, mener slike
partnerskap er avgjørende for å løse klimakrisen.
– Størrelsen og hastigheten på klimaend
ringene gjør at vi må ta større grep. Agder
Energis partnerskap med oss er fremover
lent. Samarbeid som vårt, på tvers av sektorer og mellom teknologi og selskap, kan
få bærekraftige endringer i samfunnet til å
skje raskere, sier Kimberly Lein-Mathisen.

Det er vi veldig stolte av!

Fremtidens kraftnett
Microsoft og Agder Energi har et bredt
partnerskap med flere pilotprosjekter.
Blant annet har samarbeidet ført til
etableringen av NODES. NODES er en ny
markedsplass for handel med fleksibilitet
som er eid av Agder Energi og kraftbørsen
Nord Pool. Ved å tilgjengeliggjøre kapasitet i strømnettet som allerede finnes,
kan NODES bidra til å løse utfordringer
for fremtidens nett. NODES’ teknologi er
bygget på Microsofts skyløsning Azure.
Det muliggjør bruk av intelligent teknologi.

– Agder Energi erkjenner at elektrifiseringen
vil føre til store endringer i kraftbransjen.
De jobber for å innta en tydelig posisjon i
fremtidens kraftmarked. En forutsetning
for å lykkes er at Agder Energi tar i bruk
ny teknologi for å bygge ut og utvikle
tilbudet sitt. Da må de være modige nok
til å eksperimentere med og utvikle nye
samarbeid på tvers av sektorer.

– NODES tar i bruk maskinlæring og AI,
forklarer Lein-Mathisen. – Når NODES
tas i bruk gir det rom for mer fleksibel
strømbruk. Det er bra for strømnettet
siden investeringsbehovet går ned. Det er
også bra for folk flest fordi det blir enklere
for dem å styre strømutgiftene, selv når
strømforbruket deres øker på grunn av
elektrifiseringen, sier Lein-Mathisen.
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På en reise
Lein-Mathisen mener Agder Energi gjør
rett i å satse på samarbeid på tvers av
selskap og fag i videreutviklingen av
tjenestene sine.

Hvis Agder Energi fortsetter å utvikle samarbeidene sine, tror Lein-Mathisen at regionen
vil lykkes med å bli fullelektrisk. Hun peker
på at Agder har et sjeldent godt utgangs
punkt med sitt fornybare kraftoverskudd.

Pilotprosjektet har vakt oppmerksomhet.

– Agder Energi er på en reise fra å være
et tradisjonelt kraftselskap til å bli et tek
nologiselskap. De erkjenner at mange av
svarene vi leter etter i klimakampen finnes
i utviklingen av ny teknologi. Det er veldig
spennende. Vi ser virkelig frem til å utvikle
flere ideer sammen med Agder Energi og
ønsker å bidra med vår kompetanse og
våre erfaringer fra hele verden.

– I fjor vant Agder Energi og Microsoft
en internasjonal innovasjonspris i
Washington for arbeidet med å utvikle
løsninger for et mer fleksibelt strømnett.

Optimistisk for fremtiden
Samtidig som Microsoft jobber med grønne
prosjekter verden rundt, gjør de også en
stor jobb med å forbedre sitt eget klima-

avtrykk. Samtlige av selskapets datasentre
har vært 100 prosent karbonnøytrale
siden 2012. I dag kommer 60 prosent av
elektrisiteten som Microsoft bruker på
verdensbasis fra fornybare energikilder.
– Vi har en ambisjon om å drive samtlige
av våre datasenter på 100 prosent fornybar energi. Utover oss selv, ser vi store
forbedringsmuligheter i mange industrier
fordi mange ønsker å dra nytte av tekno
logien vår. Det gjør oss optimistiske for
fremtiden, sier Lein-Mathisen

Hva er NODES?
NODES er en uavhengig markedsplass
for kjøp og salg av fleksible ressurser
(produksjon, forbruk, lagring) som bidrar
til å optimalisere bruken av strømnettet.
Markedsplassen er åpen og integrert og
gjør det mulig for nettoperatører og
fleksibilitetstilbydere å handle med
fleksible ressurser. NODES’ visjon er å
bygge Europas mest kundesentriske
og integrerte energimarked. Målet er
en bærekraftig og utslippsfri fremtid.
Nord Pool, Europas ledende energi
marked, og Agder Energi eier NODES
sammen. NODES bruker teknologi
utviklet av Microsoft.
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Michael Rygaard Hansen ved Universitetet i Agder:

FREMOVERLENT AKADEMIA

Fakultetet for teknologi og realfag på Universitetet i Agder samarbeider tett med industrien
innenfor fornybar energi. Michael Rygaard Hansen, dekan på fakultetet, mener tette bånd
mellom akademia og næringsliv er en betingelse for fullelektrifiseringen av regionen.
– Et godt samspill der akademia og
næringsliv trekker på hverandres kompetanse er helt avgjørende for å bygge
bedre og mer miljøvennlige løsninger i
Agder, Norge – og i resten av verden, sier
Michael Rygaard Hansen.

Agder Energi mener:
Tett samhandling mellom offentlig
forvaltning, næringsliv, akademia
og brukere er en betingelse for
at Electric Region Agder skal gå
fra ambisjon til realitet. Derfor
ønsker vi å videreføre de nære
båndene vi har til UiA gjennom
hele utdanningsløpet. For Agder
Energi er det viktig å knytte til oss
de klokeste hodene for å utvikle
selskapet og vår virksomhet
videre. Gjennom vårt summer
internship og trainee sør får
unge talenter et innblikk i våre
aktiviteter og vi får hjelp til å løse
konkrete oppgaver i virksomheten.
Dyrkingen av unges kompetanse
i regionen er nøkkel for å lykkes
med elektrifiseringen.

Samarbeid i fokus
Agder gir unike muligheter for samarbeid
mellom akademia og næringsliv. Som en
betydelig region for fornybar energi, har
Agder en rekke bedrifter med fokus på
området. Samtidig er fornybar energi et
prioritert forskningsområde ved Universitetet i Agder.

– Vi forsker også en del på batteriteknologi
i enkelte samarbeid. Det omfatter for
eksempel gjenbruksmulighetene til batteri,
spesielt bilbatteri. I dette arbeidet jobber
vi sammen med blant annet Elkem. Vi
jakter alltid etter samarbeid i arbeidslivet,
og det spiller ingen rolle om selskapene er
store eller små så lenge ideen er god, sier
Hansen.

– Vi blir invitert med i mange prosjekter
og det er vi glade for. På mitt fakultet
har vi et sterkt fokus på å bygge en så
stor flate mot næringslivet som mulig.
Endringer i fagområdet vårt skjer nemlig
så raskt at vi er avhengig av å koble oss
på pulsen til næringslivet.

Utvekslingen av kompetanse mellom
akademia og næringslivet har langsiktig
gevinst utover nye løsninger. Hansen
mener slike samarbeid er en investering
i studentene – og dermed fremtiden.

Hansen mener universitetets akademiske
kompetanse kan være en styrke inn i
kommersielle prosjekt.

– Når studentene mine jobber med reelle
prosjekt fra start, maksimerer det relevansen av utdanningen deres. Det ruster de
for et langt arbeidsliv der vi er avhengig av
at de finner fremtidens gode løsninger.

– Vår rolle er å virke som en katalysator
i samarbeidene våre. Noe av det viktigste
vi kan bidra med er digital modellering.
Ved hjelp av digitale modeller, kan vi forutse
og gjøre noen antagelser om hva som vil
skje hvis vi gjennomfører ulike tiltak. Det
er spesielt nyttig i arbeidet med elektrifi
seringen av Agder. For eksempel, hva vil
en elektrisk lufthavn eller en fullelektrisk
transportsektor ha å si for regionen?
Hva innebærer det, hva må vi unngå og
hva bør vi sørge for at skjer? Det kan vi
gi svar på.
Dyrker fremtidens kloke hoder
Agder Energi er en sentral samarbeids
partner for fakultetet for teknologi og
realfag med flere pågående samarbeid
innen fornybar energi. Prosjektet omfatter
kunstig intelligens. Det ser på hvordan
vannkraftverk bør styres slik at energien
produseres på best mulig måte.
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Tror elektrifiseringen lykkes
Hansen er positiv til fullelektrifiseringen
av Agder. Han understreker at forutsetningen for å lykkes er tverrfaglig samarbeid mellom det offentlige, akademia og
næringslivet.
– Hvis vi vi gjør det på riktig måte, ved
hjelp av det fornybare energioverskuddet i
regionen, tror jeg fullelektrifiseringen vil bli
starten på en positiv spiral. Det kan skape
flere spennende og høyteknologiske
arbeidsplasser i regionen og sørge for at
menneskene som bor her kan leve bedre
liv, sier han og fortsetter.
– Men, vi må være forberedt på at elektrifiseringen vil ta tid. Den bør skje i etapper
og ikke over natta. Bare på den måten kan
vi sikre at arbeidet blir helhetlig, gjennomtenkt og godt.
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Foto: Agder Energi

Ole-Petter Halvåg i Agder Energi:

NY PRISMODELL
I KRAFTMARKEDET
Agder Energi mener:
Dagens prismodell for strømnettet
må endres med tydelig regulering.
For å nå målet om et fullelektrisk
Agder er vi helt avhengig av
smartere og mer effektiv strømog nettbruk. Innføringen av en
ny modell for effekttariffer vil
bidra til dette. I tillegg vil det
gjøre kundene våre i stand til å
styre strømutgiftene sine på en
bedre måte.

Hva skjer med nettkapasiteten når alle som bor på Gimlekollen, Lund og Søm kommer hjem
fra jobb og skal lade bilbatteriene sine? Et helelektrisk Agder vil ha behov for mye mer strøm
enn det som leveres i dag.
Strømforbruket øker i takt med elektrifi
seringen. En helelektrisk region krever mer
tilgjengelig strøm og økt nettkapasitet.
Men hvordan skal dette løses – og hvem
skal ta regningen?
– Med dagens strømforbruk er det kun
noen ytterst få timer i løpet av året at
kapasiteten til strømnettet har problemer
med å dekke behovet enkelte steder.
Men forbruket av strøm vil øke, sier
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Ole-Petter Halvåg, seniorrådgiver
hos Agder Energi.
Styrt forbruk gir bedre utnyttelse
Nettselskapene skal levere nok strøm
til markedet og kundenes behov. Det er
deres samfunnsoppgave. Men hva skjer
når etterspørselen øker? Lar det seg gjøre
å styre mengden strøm som kundene
etterspør? Halvåg mener at vi bør finne
andre måter å løse fremtidens kapasitets

utfordring på enn å investere og bygge mer
strømnett. Ellers blir det fort veldig dyrt.
– I stedet for å bygge ut nettet, kan vi
heller motivere folk til å endre rutinene
sine. Nå vil hele nabolaget lade bilen
sin når de kommer hjem fra jobb.
Da blir det for stor belastning på nettet.
Det hadde vært bedre om vi ladet
på forskjellige tider, for eksempel på
natta. Da er det færre som bruker
strøm og derfor bedre kapasitet i

nettet. Hvis vi kan styre forbruket,
kan vi utnytte nettet maksimalt,
sier Halvåg.
Time for time
Et alternativ til å styre strømforbruket
er å prise kapasiteten. Det vil si at
nettselskapet tar betalt for mengden
nettkapasitet du benytter hver enkelt
dag. Det blir en endring fra i dag, hvor
bruken din av nettet prises som et slags
gjennomsnitt for hele året. Det betyr
at du kan spare penger på å lade bilen
din avhengig av når i døgnet du lader.
Det blir nesten som med tellerskrittene
før i tiden, da det var rimeligere å
ringe etter klokken 1700 på

ettermiddagen enn på morgenen.
– Med de nye AMS-målerne måler
nettselskapene strømforbruket ditt time
for time. Det gjør en ny betalingsmodell
for bruk av nettet mulig. Prisen vil dermed
bli høyere når forbruket er høyt og lavere
når forbruket er lavt. Med et slikt system
vil vi unngå de store investeringskostnadene
som en utbygging av nettet medfører,
sier Halvåg.
Ny prismodell i kraftmarkedet
Høsten 2019 kommer NVEs nye
reguleringsforslag om effekttariffer
ut på høring. Halvåg er positiv.

– Myndighetene må støtte en ny
måte å prise bruken av strømnettet
på. Forslaget fra NVE bygger oppunder
dette, forklarer han.
Om NVEs forslag til regulering vedtas,
blir den sannsynligvis iverksatt i 2021.
– I dag er det ingen prisforskjell på når
du bruker strømnettet. Med prising etter
effekttariff kan forbrukerne påvirke
strømregningen sin om de bruker strøm
med større bevissthet. Hvis folk bruker
strøm smartere svarer vi ut det økende
behovet for strøm uten at vi trenger å
bygge ut nettet, sier Halvåg.
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