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NVE SER PÅ BATTERIBRUK I 
STRØMNETTET 

KINA VIL SETTE STREK FOR 
FOSSILBILSALGET 

NORSKE VINDPARKER GIKK SAMLET SETT 
MED OVERSKUDD I FJOR 

AUKSJONER OVERTAR SOM 
STØTTEORDNING FOR FORNYBAR 

NORGES FØRSTE ENERGIØY PÅ LUFTEN



Kina sier de vil sette et årstall for 
slutt på fossilt nybilsalg. Flere 
andre markeder har allerede tatt 
skrittet. 

FLERE AUKSJONER

HYDROGENFERGE 
I  2021

SLUTT FOR 
FOSSILBILER? 

I fjor var det 67 land som brukte 
auksjonsform for å støtte fornybar energi. 
Det gir lavere priser. 

FRA MINUS 
TIL PLUSS 
Norske vindkraftselskaper fikk i 2016 et 
samlet driftsoverskudd på 45 millioner   

Statens Vegvesen har sendt ut en 
utviklingskontrakt for samband i Rogaland
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UTE I  DEN 
STORE 
VERDEN AUKSJONER
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Første gang, andre gang, solgt! 

Bruken av auksjoner for å bygge ut 
fornybar energi har skutt fart de 
siste årene. Mens det i 2005 var 
fem land som praktiserte 
ordningen, var tallet i fjor steget til 
67. 

Ordningen har sin del av æren for 
at prisene for fornybar energi har 
falt kraftig i samme periode, 
skriver det internasjonale byrået 
for fornybar energi (IRENA) i en 
fersk oversikt over 
auksjonsbruken på verdensbasis. 

For å forklare hvordan 
energiauksjoner fungerer må vi ta 
med oss litt historikk. Mens den 
europeiske unionen oppfordrer 
medlemslandene til å bruke mest 
mulig markedsbasert ordningen 
har subsidier til fornybar energi i 
stor grad vært basert på faste 
tilskudd.   

Forsker Kristin Linnerud hos 
Cicero kategoriserte i 2016 
støtten i tre hovedgrupper:   

Innmatingstariff, hvor produsenten får 
en fastlagt pris per enhet elektrisitet 
levert til nettet over et gitt antall år 
Innmatingspremie, hvor produsenten 
får en fastlagt premie på toppen av 
markedsbestemt elektrisitetspris over 
et gitt antall år 
Grønne sertifikater, omsettelige 
sertifikater hvor prisen bestemmes i et 
marked  
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KILDE: IRENA, 2017

De tre ordningene har ulik grad 
av prisrisiko, fra fastsatt pris over 
et visst antall år, til sertifikater 
over et visst antall år, men med 
usikker sertifikatpris og usikker 
strømpris. 

Auksjoner er et alternativ til de 
tre ordningene beskrevet over. 
Men i motsetning til den vante 
formen for auksjon, hvor man
overbyr hverandre, går man her 
motsatt vei. Det er om å gjøre for 
produsentene å tilby lavest mulig 
pris. Energimyndighetene i et 
land oppgir en mengde 
energiproduksjon som lyses ut og 
produsentene sender inn tilbud 
med pris og eventuelt 
spesifisering av hvor mye de kan 
produsere. Det laveste budet 
vinner.

Utviklingen i Tyskland viser 
hvordan auksjonene, sammen 
med teknologiutvikling, har 
bidratt til lavere priser. I løpet av 
to år har prisene på solenergi i 
Tyskland falt fra 9,2 til 5,7 
Eurocent per kWh. I august var 
snittprisen i en auksjonsrunde for 
landbasert vindkraft 4.28 
Eurocent per kWh mot 5,71 i 
foregående runde i mai i år. Den 
nye prisen tilsvarer ca 40 norske 
øre.  

AUKSJONSPRISER 
FOR SOLENERGI



Med den prisen vil vindparkene være 
konkurransedyktig med naturgass når de 
står ferdige, ifølge tall fra Bloomberg New 
Energy Finance. 

Litt malurt i begeret til sist. I en artikkel 
hos Energy Post av forsker Meredith 
Fowlie pekes det på at små- og 
mellomstore utbyggere kan slite med å nå
opp i auksjonene og at det på sikt kan 
skape færre aktører og mindre dynamikk i 
markedet. Andre har tvilt på om prosjekter 
er realiserbare til så lav pris som 
auksjonene tilsier, eller om 
overoptimistiske antakelser om fremtidige 
kostnadskutt gjør budene for aggressive.     

KINESISK SOL

Solenergi er den raskest voksende 
energikilden globalt. Nå viser nye 
beregninger fra det statlige kinesiske 
energibyrået og den asiatiske 
organisasjonen for ren energi at 
utbyggingstakten går enda raskere enn 
forventet.  

I løpet av årets seks første måneder er 
det bygget 24,6 GW med solenergi, og 
ytterligere 10,5 GW i juli. 

Det gjør at man allerede nå har passert 
fjorårets sluttsum for ny solenergi. Med 
forventninger om et roligere andre 
halvår, tror man nå at Kina bygger 
mellom 40 og 45 GW med solenergi i 
løpet av 2017.  Det er mer enn 
halvparten av hele den globale 
utbyggingen i fjor, viser tall fra det 
internasjonale byrået for fornybar 
energi (IRENA).  

Til sammen har Kina nå installert 112 
GW, allerede mer enn det som ble satt 
som mål i landets femårsplan for 
perioden 2016 til 2020.  

Det er imidlertid viktig å huske på at 
utnyttelsesgraden for solenergien 
avhenger av innstråling, effektivitet på 
solcellene og været for øvrig. Med 
utgangspunkt i tall fra fjoråret vil årets 
utbygging gi ca 35-40 nye TWh med 
elektrisitet. 

Til sammenligning var den norske 
kraftproduksjonen i fjor på 149 TWh.   



TO MILLIONER ELBILER 
-  OG FLERE SKAL DET BLI  
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Ifølge det internasjonale energibyrået er det 
rundt  
to millioner elbiler på veiene, med Norge som 
en spydspiss når det kommer til el-bilandel.  

Men det tallet kommer til å stige kraftig 
dersom Kina 
gjennomfører det viseminister for transport 
og informasjonsteknologi, Xin Guobin, uttalte 
tidlig i september. 

Da avslørte han at kinesiske myndigheter 
jobber med en sluttdato for salg av 
personbiler med fossilt brensel. Ytterligere 
detaljer om når det skjer, er fremdeles ikke 
klare, men konsekvensene for det globale 
bilmarkedet og energimarkedet er potensielt 
store. 

Ifølge nettstedet Vox er Kina verdens største 
bilmarked med 30 prosent av det globale 
nybilsalget. Og Kina er ikke det eneste landet
som har varslet stopp på salg av bensin- og 
dieseldrevne personbiler. India har satt 2030 
som sluttdato, mens både Frankrike og 
England skal avslutte salget i 2040. 

Den tyske forbundskansleren Angela 
Merkel har også hintet om at 
"fremgangsmåten var riktig", men tyske 
myndigheter har ikke satt et årstall for 
utfasingen. 

Ifølge statistikktjenesten Statista kommer 
rundt 44 prosent av den globale 
oljeetterspørselen fra transportsektoren 
på land. 

Selv om flere av avviklingsplanene for 
fossilbiler er lite konkrete på faktisk 
gjennomføring, er det et tydelig tegn på en 
endring både av bilflåte og energiforbruk. 



TO MILLIONER ELBILER 
-  OG FLERE SKAL DET BLI  
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Hvordan reagerer de store bilprodusentene på nyhetene?  Utenfor USA kommer 
lanseringsnyhetene tett for tiden. 

Volkswagen har vært i hardt vær etter dieselskandalen og lover nå elektriske utgaver av alle 
selskapets 300 modeller innen 2030. Daimler skal ha ti nye elektriske modeller på markedet 
innen 2022. Deres tyske konkurrent BMW slapp i august nyheten om at de innen 2025 vil ha 
12 helelektriske og 13 hybrid-modeller på markedet. Fra før har allerede Volvo meldt at de 
etter 2019 kun produserer helelektriske eller hybridkjøretøy.  

På den andre siden av dammen er de store amerikanske bilprodusentene foreløpig 
avventende. Ifølge Vox har Ford, GM og Chrysler til sammen tre helektriske og fem plug-in- 
hybrider. For de neste tre årene er det kun lovet en ny 
elektrisk modell.  

De to millionene som finnes i dag er bare 0,2 prosent av den samlede personbilflåten i verden. 
Så det er langt igjen til en utslippsfri sektor og flere utfordringer knyttet til ladeinfrastruktur 
og energitilgang, men tempoet øker 



BATTERIFABRIKKER, OGSÅ I  
NABOLANDET?

Peter Carlsson, Northvolt
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Et av de viktigste områdene i den grønne 
omstillingen er tilgangen på batterier. i 
hovedsak til bruk i el-biler eller lagring av 
energi i større og mindre skala. 

Planen til Elon Musk om å bygge en såkalt
"Gigafactory" i Nevada er velkjente, men 
han er ikke alene om store planer. Og det 
er nettopp fra hans eget selskap Tesla at 
initiativtakerne til Northvolt kommer. 

Svenske Peter Carlsson  var tidligere 
visepresident i Tesla, men jobber nå for å 
bygge en batterifabrikk i Sverige som 
konkurrerer med sin gamle arbeidsgiver i 
størrelse. Den samlede prislappen er på 4 
milliarder Euro og selskapet startet 
kapitalinnhentingen i august. 

Dersom ting går etter planen skal de 
første battericellene leveres i 2020. 
Ferdig utbygget får fabrikken en årlig 
produksjonskapasitet på 32 GWh. 

Selskapet peker på tilgangen til ren 
vannkraft og et stabilt strømnett som 
fordeler ved å etablere seg i Skandinavia. 
Med andre ord det samme som trekkes 
frem for hvorfor vi her nord har spesiell 
fortrinn for å blir store innen datalagring.  

Det er to alternativ for lokalisering av 
fabrikken. Enten Västerås utenfor 
Stockholm eller Skellefta lenger nord i 
landet.  

Men svenskene er ikke alene om å bygge 
store fabrikker. Tesla selv har lansert planer 
om å bygge i Europa, mens Daimler skal 
bygge en fabrikk utenfor Berlin. Også i 
Ungarn og Polen er fabrikker under 
oppseiling.  

Men som så ofte blir Europa smågutter 
sammenlignet med Kina når midtens rike 
først setter fart. For tiden er det åtte 
fabrikker under bygging. Fra å ha rundt 55 
prosent av den globale produksjonen av 
litium-batteri i dag, er andelen forventet å 
stige til rundt 65 prosent i 2021.  

En viktig driver for utbyggingen er planene 
om å ha fem millioner elbiler på veiene 
innen 2020. 



JOBBVEKST INNEN 
FORNYBAR ENERGI 

FORVENTET VEKST FOR 
BATTERIMARKED 

Kilde: Bloomberg New Energy Finance 

HAVVINDPRISEN SYNKER 
VIDERE

Danske Dong sikret seg kontrakt for 
havvindparken Hornsea Two utenfor 
Storbritannia i september. Prisen per 
MWh er rekordlave 57,50 pund. Det er 
en reduksjon på femti prosent på to år. 

Vindparken blir verden største med en 
kapasitet på nærmere 1,4 GW og 
produksjon til å forsyne 1,3 millioner 
husholdninger, melder selskapet. 

SVERIGE ØKER SOLSTØTTE

Den svenske regjeringen øker potten for 
støtte til solceller med 200 millioner 
kroner i år og hele 585 millioner kroner i 
2018. 

Dermed øker støttebeløpet fra 20 til 30 
prosent av investeringskostnaden.  

Økningen skal også gjøre sitt for at køen 
på 3000 støtteberettigede blir tatt 
raskere unna. 



Etter et samlet driftsunderskudd for 
norsk vindkraftbransje på nesten en 
kvart milliard, blåste det riktig vei i fjor 
for norske produsenter av vindkraft. 

Det samlede driftsresultatet endte på 
drøye 45 millioner kroner og et resultat 
før skatt på knappe 160 millioner 
kroner, viser selskapenes regnskapstall 
hentet inn av Greensight via tjenesten 
Proff.no  

REKORDÅR FOR
VINDKRAFT 

HER 
HJEMME
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Det finnes i hovedsak to årsaker til de 
forbedrede resultatene. Den første er 
også den enkleste. 

Selv om den samlede produksjonen av 
vindkraft på land falt for første gang 
siden 2010 falt i fjor, har inntektene 
økt fra 447 til knappe 485 millioner 
kroner.

Grafen på neste side viser en 
økning i systemprisen (spotpris) på 
knappe 63 kroner per MWh levert i 
fjor. En tilsvarende økning ser vi 
også for de ulike prisområdene i 
Norge. 

http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_RE_Capacity_Statistics_2017.pdf


.   

Men i økonomiske størrelser er den 
viktigste årsaken til forbedringen at 
ingen vindparkeiere skrev ned verdien 
på anleggene sine i fjor, etter 
rekordhøye nedskrivinger i 2015. 

Årsaken til at resultat før skatt er 
såpass mye høyere enn driftsresultatet 
skyldes i hovedsak salg av prosjekter 
hos Norsk Vind Energi til utenlandske 
aktører 

I omfang står norsk vindkraft foran en 
kraftig ekspansjon. I fjor ble det 
investert over 18 milliarder kroner i 
nye vindparker som kommer i 
produksjon i tiden frem mot 2021. 

For tiden er det vindparker med en 
antatt årsproduksjon på 4,5 TWh 
under bygging, ifølge NVE. 
Produksjonen fra noen av disse 
parkene er allerede solgt i langsiktige 
kraftkontrakter, Tellenes til Google og 
Fosen vindkraft til Norsk Hydro. 

Det er også lansert planer om å bygge 
det første vindkraftverket i Norge 
uten noen form for subsidier innen 
2020.  Det er i Lebesby og Tana at 
selskapet Grenselandet AS ser for seg 
at dette skal være mulig. 

Så gjenstår det å se om 
omsetningsveksten også gir 
resultatvekst i årene som kommer. 



ELBILBATTERI KAN
HJELPE KRAFTNETTET

Norge fikk i sommer velforjent skryt fra 
det internasjonale energibyrået (IEA) 
for sin elbilsatsing. I fjor hadde elbiler 
en markedsandel på 29 prosent, milevis 
foran neste land på listen som var 
Nederland med 6,4 prosent. Bergen og 
Oslo ble sågar kåret til verdens 
mestselgende elbilbyer. 

Nå har Noregs vassdrags- og 
energidirektorat undersøkt om elbilene 
har flere bruksområder enn å frakte oss 
fra A til B. I en ny rapport konkluderer 
de nemlig med at elbiler kan redusere 
behovet for nye kraftnett. 

-Elbilbatterier gir forbrukerne 
muligheten til selv å bestemme når 
strømmen skal brukes og når den skal 
lagres, avhengig av strømpris og 
nettleie. Aktiv batteribruk kan redusere 
husholdningenes strømutgifter, uttalte 
NVE-direktør Per Sanderud under 
rapportlanseringen.   

Ifølge rapporten kan den samlede 
batterikapasiteten for elbilparken stige 
fra dagens 2,5 GWh til 100 GWh i 2030. 

For batterikapasitet tilknyttet 
solcelleanlegg forventes det å ligge et 
sted mellom 1,4 og 14 GWh, avhengig 
av veksten for solceller. 

Det er imidlertid flere ting som påvirker 
hvor mye av denne kapasiteten som kan 
brukes til lastflytting av forbruk fra 
perioder med høyt til lavt forbruk. For 
det første må batteriene være 
tilgjengelige, altså at bilene må stå i ro 
og være tilkoblet nettet. 

Nettopp koblingen er også en 
utfordring. I dag er det lite tilrettelagt 
for å overføre strøm til og fra 
elbilbatteri, men NVE mener dette 
raskt kan endre seg. Til sist avgjør 
sikringsstørrelsen hvor stor andel av 
den teoretiske kapasiteten som kan 
brukes i praksis 

ELBILBATTERI KAN HJELPE
KRAFTNETTET
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Men NVE påpeker at selv med 
begrensninger kan man få en 
effektreserve på 1-8 GW, når 
tilgjengeligheten varierer fra 25 til 100 
prosent og sikringsstørrelsen er på 32
Ampere. 

Til sammenligning er forbruksrekorden 
i det norske sentralnettet på 24,5 GW. 
Reserven fra bilbatteri utgjør altså en 
tredjedel av rekorden. 

Den samme effekten som 
elbilbatteriene gir får man også med 
stasjonære batteri (trolig oftest i 
kombinasjon med solceller), men den 
er i mindre skala og er mer avhengig av 
årstid. Om sommeren når 
solcelleproduksjonen er høy reduseres 
lastuttaket fra nettet og 
utnyttelsesgraden for solcellene økes. 
På vinterstid er bruksmønsteret 
tilsvarende som for elbilbatteri.   

Langsiktige analyser av kraftsystemet 
viser at forbruket når det er på sitt 
høyeste, såkalt peak-demand, i flere og 
flere timer må dekkes av uregulerbar 
kraftproduksjon eller import. Dette 
betyr at behovet for fleksibilitet på 
etterspørselssiden trolig blir større 
enn i dag. 

Men hvorfor er dette interessant? Jo, 
det handler selvsagt om økonomi.  

Både for deg som privatperson og for 
nettselskapene som har ansvar for 
forsyningssikkerheten. 

For forbrukerne er to ting avgjørende for 
å vurdere lønnsomhet ved batteribruk. 
Det første er virkningsgraden til 
batteriet og det andre er variasjon i 
sluttbrukerprisen i løpet av døgnet. 

Jo større prisforskjell det er mellom 
perioder med lavt og høyt forbruk, jo 
mer lønnsomt er det å investere i ett 
batteri. I rapporten anslås det at prisen 
ved høyt forbruk (topplast) bør være 
godt over 1 kroner per kWh for at 
batteri skal ha insentiv til å benytte 
batteri. 

NVE utreder i dag en ny effekttariff som i 
korte trekk betyr at du som forbruker 
må betale mer når det er høyt forbruk. 
Slik kan man oppnå ytterligere 
prissvingninger i løpet av døgnet og 
bedre lønnsomhet for batteri. 

Men det stiller også større krav til 
forbrukere om å jevne ut sitt forbruk for 
å ikke få økte strømkostnader. 

   



bileierne tjent inntil 1530 dollar i året på å dele batterikapasitet.  

Nettselskapene på sin side kan spare oppgraderinger i nettet dersom 
forbrukstopper kan håndteres på en annen måte ennå utvide kapasiteten. Fra 
før vet vi at nettselskapene anslår 140 milliarder kroner i nettinvesteringer de 
neste ti årene. Rundt 100 milliarder går til driftskritiske utvidelser og allerede 
igangsatte prosjekt, men det gjenstår prosjekt til rundt 40 milliarder kroner 
som blant annet skal ta unna ventet forbruksøkning. 

PS! Selv om salget av elbiler er høyt er det fremdeles 300 kommuner som ikke 
har hurtiglader, ifølge en undersøkelse gjort av Elbilforeningen.   
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I rapporten skriver direktoratet at 
”innføringen av en effekttariff på 
over 50 øre/kWh vil gi 
forbrukerne insentiv til å 
investere i batterier tilknyttet 
bygg for å flytte forbruk fra 
morgen til kveld”. 

Også i våre naboland ser man på 
elbilen som en avlastning for 
strømnettet. I Danmark har man 
nylig avsluttet et prøveprosjekt 
hvor flåteeieren av elbiler har 
tjent penger på å tilby 
batterikapasitet som avlastning. 
Ifølge Bloomberg har  



Også i Sogn og Fjordane har man et 
hydrogenprosjekt. Gjennom DNV-GL 
sitt ”Grønt kystprogram” jobber en 
rekke aktører for å etablere en 
passasjerbåt som skal gå i en 
pendlerrute fra Florø til Måløy, 
inkludert en lokalrute i Flora- 
bassenget. 

Fartøyet skal ha plass til 100 
passasjerer og er beregnet til å ha et 
hydrogenforbruk på 389 kilo per dag, 
som partnerne håper å produsere 
lokalt.   

Året etterpå er det mulig at den første 
hydrogendrevne hurtigbåten farer 
over Oslofjorden. En mulighetsstudie 
konkluderer med at hydrogen er best 
egne for sambandene Aker Brygge- 
Vollen og Slemmestad og mellom 
Nesodden og Lysaker. 
 Hydrogenløsningen er dyrere enn 
helelektrisk drift, men er mest 
fleksibelt når det gjelder tilpasning til 
dagens rutemønster. 

Det vektlegges også at et hurtiggående 
passasjerfartøy uten utslipp vil være 
den første i verdenssammenheng og 
etablere et alternativ for andre byer 
med klimaambisjoner.   

HYDROGEN TIL SJØS
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Arbeidet med å redusere utslippene i 
norsk maritim sektor går sin gang. Den 
første LNG-fergen kom i 2000 og det er 
nå 21 fartøy i drift. Batterifergen 
Ampere på sambandet Lavik-Oppedal er 
velkjent for de fleste og får selskap av 
flere etterhvert som fylkeskommune 
anbudsrunder fullføres. 

Og i sommer lyste Statens Vegvesen ut 
en utviklingskontrakt for å bygge 
verdens første hydrogenferje på 
sambandet Hjelmeland-Nesvik-Skipavik 
i Rogaland. 

Et sentralt mål i prosjektet er å utvikle 
løsninger for nullutslipp på samband som 
ikke er egnet for helelektrisk drift. I 
tillegg må det utvikles regelverk for 
maritim bruk av hydrogenteknologi, 
samt veiledning for fylling, lagring og 
bunkring av hydrogen. 

Fergen skal bruke minimum 50 prosent 
hydrogen som drivstoff og målet er å 
starte drift i 2021. Ifølge Statens 
Vegvesen vil det koste om lag 100 
millioner kroner ekstra å få en 
hydrogenferje sammenlignet med en 
ordinær ferge. 

Allerede i slutten av oktober 
inneværende år skal fergeselskapene 
leveres inn skisser for hvordan de har 
tenkt å løse anbudet.   



RAPPORTBONANZA
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I anledning Arendalsuka kom både Statkraft 
og EnergiNorge med scenarier om hvordan 
energiverden endrer seg og hvilke 
muligheter det gir for Norge. 

Statkrafts sin utgave er en oppdatering av 
deres lavutslippsscenario som de laget for 
første gang i fjor. 

Her tror de klimagassutslippene vil flate ut 
før 2020 og være 30 prosent lavere i 2040
enn i dag. Det er en sterk reduksjon, men 
ikke nok til å nå 2-gradersmålet, skriver 
Statkraft. 

For oppnå det må all økning i kraftforbruk 
oppnås gjennom fornybar energi. 

Last ned rapporten her Last ned rapporten her

Bransjeorganisasjonen EnergiNorge har 
overlevert et veikart for hvordan 
fornybarnæringen skal vokse frem mot 
2050. Overordnet er målsetningen at Norge
skal bli helelektrifisert innen 2050.  

For å oppnå det ønsker EnergiNorge blant 
annet:  

- Oppdatere Oljedirektoratets 
konsekvensanalyse for elektrifisering av 
sokkelen 
- ha flere utenlandsforbindelser for 
kraftoverføring 
- utrede skatte- og avgiftsnivået for 
elektrisitet  
- nullutslipp i offentlige anskaffelser av 
kjøretøy fra 2020 
- sikre tilgang på ren og rimelig kraft til 
industrisektoren 
- fortsette satsingen på datasenter i Norge 

https://www.statkraft.no/contentassets/6bb4769dcb5b484aab1a6d954bde6da5/statkrafts-lavutslippsscenario-rapport-2017_web-2.pdf
https://www.energinorge.no/contentassets/7dc348619ca6452eab90b40e20cd5283/fornybarnaringens_veikart_2050.pdf
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I september åpnet Norges første mikronett 
ved Sandbakken Mikrogrid og Energipark i 
Hvaler kommune.  

Nettet er bygget rundt Sandbakken 
Miljøstasjon og har ca 1200 m2 med solceller 
og fire vindturbiner. Til sammen forventer 
man en årsproduksjon på rundt 171 MWh. 
Det tilsvarer det årlige energiforbruket til 
pluss-minus seks eneboliger.  

Men nyheten her er ikke den årlige 
produksjonen, men det faktum at mikronettet 
utgjør en egen "energiøy" som kan kobles til 
og fra det offentlige strømnettet.  

- Den nye teknologien gir grunnlag for stor 
fleksibilitet i strømnettet ved at den kan 
kobles fra hovednettet dersom lastene når en
kritisk grense. 

Det vil si at mikronettet er uavhengig av 
forsyning fra resten av hovedstrømnettet 
– og kan være det i opptil 20 timer, 
forklarer prosjektleder Thor Moen for 
Smart Energi Hvaler NCE Smart til egne 

Enda mer spennende blir det når det 
kommer flere slike energiøyer rundt 
omkring i landet. 

Mikronettet er designet slik at det 
"snakker" med lignende system og andre 
styringsenheter og utgjør et eget 
energimarked. Det bidrar til å unngå 
forbrukstopper og kan være et alternativ 
til kostbare oppgraderinger av 
distribusjonsnettet.  

Prosjektet har fått 4,9 millioner kroner i 
Enova-støtte og har vært en del av EU 
gjennom forskningsprogrammet Empower 
og det nasjonale prosjektet FlexNett. 
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