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VEKSTEN I FORNYBARE 
ARBEIDSPLASSER FORTSETTER 

MER KRAFTPRODUKSJON KOBLES 
IKKE TIL STRØMNETTET 

KLIMAMELDING UTEN NYE TILTAK, 
MESTEPARTEN SKAL KUTTES I 
NORGE 

FORSINKELSER I ARBEIDET MED 
SMARTE STRØMMÅLERE 

HYDROGEN I TUNGTRANSPORTEN 
KAN BLI KONKURRANSEDYKTIG 
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I 2016 ble det bygget 181 GW 
med fornybar energi på 
verdensbasis. Det er ny rekord.  

LAVERE 
INVESTERINGER 
ENN I  2016 

HYDROGEN I  
TUNG- 
TRANSPORT 

ALDRI BLITT 
BYGGET SÅ 
MYE 

I årets første halvdel er investeringene falt 
med knappe 15 prosent fra 2016.   

KAN FJERNE 
UTSLIPP FRA 
ANLEGGS- 
PLASSER 
Ny rapport viser at 99 prosent av CO2- 
utslipp er mulig å få bort    

Enova lanserer nytt støtteprogram for 
hydrogen  
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UTE I  DEN 
STORE 
VERDEN Hele 161 gigawatt (GW) med ny 

fornybar kraftproduksjon ble klar 
i løpet av fjoråret, ifølge den 
årlige oversikten til det 
internasjonale byrået for fornybar 
energi (IRENA). Dermed slo man 
rekorden på 155 GW fra 2015, og 
dette til tross for at 
investeringene til samme sektor 
falt i fjor.   

Det viser hvordan kostnadsfallet 
for fornybar energi har gjort det 
mulig å få like mye eller mer 
produksjon for mindre penger. 

ÅRLIG INSTALLERT
KAPASITET PÅ

VERDENSBASIS

Som vi ser av figuren kom over 
halvparten – 58 prosent – av ny 
kapasitet i fjor kom i Asia. Det er 
ingen tvil om at det er her 
tyngdepunktet ligger, med Kina som 
en klar spydspiss. 
Nord-Amerika og Europa kommer på
plassene bak med knappe 15 og 13 
prosent av ny kapasitet i fjor.   
De tre områdene utgjør også pallen 
om vi ser på samlet fornybar 
kapasitet. Asia har installert 812 
GW med fornybar kraft, mens 
Europa og Nord-Amerika har 
henholdsvis 487 GW og 330 GW.  

UTBYGGINGSREKORD 
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ANDEL AV VEKST 
I  2016,  
VERDENSDELER 

SAMLET 
KAPASITET INNEN 

FORNYBAR 
ENERGI,  

VERDENSDELER 

Ser vi på den samlede fordelingen av 
fornybar energi er det vannkraften 
som fremdeles dominerer globalt med 
58 prosent av den samlede 
kapasiteten. 

Men dersom vi ser på hvilke 
energikilder som vokser får vi et helt 
annet bilde. Grafen på neste side 
viser den årlige veksten fra 2008 og 
frem til 2016 for solenergi, vindkraft 
og vannkraft. Mens vannkraften har 
variert mellom 30,4 og 43, 2 GW i 
perioden, registrerte solenergi et 
nytt toppår i fjor med knappe 71 GW, 
og vindkraft hadde nest høyest 
kraftutbygging noensinne. 

Samlet sett er det nå rundt 450 GW 
med landbasert vindkraft, knappe 
300 GW med solenergi og så vidt 
over 14 GW med havvind. 
Sistnevntes marked er fremdeles 
primært i Europa og hadde et 
rekordhøyt investeringsnivå i 2016, 
så det er god grunn til å tro at den 
vekst fortsetter etterhvert som de 
nye anleggene blir knyttet til 
nettet. 
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Nytt av året er at byrået også har 
kartlagt hvor mye kraftproduksjon 
som bygges som ikke kobles til 
strømnettet. Det er nyttig innsikt av 
flere årsaker. 

 I den vestlige verden er det høyt fokus 
på desentralisert energiproduksjon og 
batterilagring, mens det i 
utviklingsland kan være store fordeler 
med slike løsninger i områder hvor det 
enten ikke finnes strømnett, eller det 
er i dårlig forfatning. 

Ved utgangen av 2016 fantes det 
rundt 2 800 megawatt med kapasitet 
som ikke er koblet til nettet. Det var 
en vekst på 75 prosent fra 2015. Ut fra 
det anslår IRENA at rundt 300 
millioner mennesker får elektrisitet 
fra kilder som ikke er koblet til et 
strømnett. 

Som grafen under viser har 
veksttakten skutt fart de siste årene. 
Selv om det er viktig å huske at vi 
fremdeles snakker om svært små tall i 
det store bildet. Det er innenfor 
solenergi at den største veksten har 
kommet, med ca 1,2 GW ny kapasitet i 
fjor 

UTVIKLING FOR 
SOLENERGI,  VIND- 

OG VANNKRAFT 

PROSENTVIS VEKST 
FOR OFF- 

GRIDLØSNINGER 



”I forrige kvartalsrapport fortalte vi at 
det ble brukt mindre penger på 
investeringer i fornybar energi  i 
2016*.  

På verdensbasis er det investert 118,4 
milliarder dollar i løpet av første 
halvdel av 2017, ifølge analysebyrået 
Bloomberg New Energy Finance. Det 
er en nedgang på 14,45 prosent fra 
tilsvarende periode i fjor. 

Det var imidlertid en kraftig oppgang 
fra 53,6 milliarder dollar i årets første 
kvartal til 64,8 milliarder dollar. Etter 
et svakt førstekvartal for både Kina og 
USA, er begge med på å ”tette luken” til 
2016-investeringene i årets andre 
kvartal. 

Solenergi er den store vinneren. I 
sektoren er det investert 35,6 
milliarder dollar i løpet av årets 
andre kvartal. Det er opp ca 20 
prosent både sammenlignet med 
samme periode i fjor og forrige 
kvartal. På andreplass kommer 
vindkraft som har hatt et varierende 
halvår, med vekst i starten og et 
svakere kvartal nå. Likevel ble det 
brukt 26,2 milliarder kroner på 
vindkraft fra april til juni. 

Analysebyrået påpeker imidlertid at 
de regner med at mengden fornybar 
energi som bygges ut vil forbli på 
samme nivå som i fjor, tross mindre 
pengebruk. Årsak: fallende 
kostnader. Det anslås at 
kapitalkostnadene for sol- og 
vindenergi har falt med henholdsvis 
15 og 14 prosent i løpet av de siste 
12 månedene. 

LAVERE
INVESTERINGER ENN I

2016

KVARTALSVISE
INVESTERINGER I  REN

ENERGI GLOBALT

*Storskala vannkraft er ikke inkludert i analysene til 
Bloomberg New Energy Finance. 

INVESTERINGSNIVÅ
I USA,

KINA OG EUROPA
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I rapporten ”Tracking Clean 
Energy Progress” presenterer 
IEA en gjennomgang av 
tempoet for energi-og 
klimaomlegging innenfor en 
rekke ulike områder. 
Resultatene er oppsummert i 
rubrikkfiguren til høyre. 

De grønne rubrikkene 
indikerer at tempoet er godt 
nok til å være i tråd med 
togradersmålet i 2025. De gule 
viser områder med fremgang, 
men ikke raskt nok, mens de 
røde indikerer at tempoet må 
skrus vesentlig opp. 

Best ligger man an med 
innføring av elektriske 
kjøretøy, energilagring og 
energiproduksjon fra 
landbasert vindkraft og 
solenergi. Verre står det til 
med store forbruksområder 
som bygninger, internasjonal 
skipsfart og karbonfangst- og 
lagring. 

IEA har også laget en interaktiv 
versjon, hvor det er mulig å gå i 
dybden på hvert felt.  

DET INTERNASJONALE
ENERGIBYRÅET GJØR OPP

STATUS

STATUS FOR ENERGI-
OG KLIMAOMLEGGING



Det jobber nå 9,8 millioner 
mennesker med fornybar energi på 
verdensbasis, ifølge det 
internasjonale byrået for fornybar 
energi. Det er en økning med rundt 
100 000 arbeidsplasser fra 2015. 
Dersom man ikke tar med storskala 
vannkraft har økningen vært på 200 
000, fra 8,1 til 8,3 millioner. Det er 
solenergi som står for størstedelen 
av arbeidsplassene. I fjor steg antall 
arbeidsplasser med om lag 400 000 
til knappe 3,1 millioner 
arbeidsplasser. 

Flytter vi fokus fra energiform til 
geografisk fordeling av 
arbeidsplassene, ser vi at Kina er den 
store driveren. Det er viktig å huske 
på at dette kun er arbeidsplasser 
knyttet til produksjon av energi og 
ikke f.eks batterifabrikker eller 
energieffektivisering.  

. 

PROSENTVIS 
FORDELING AV 

FORNYBARE 
ARBEIDSPLASSER I  

2016 

ANTALL 
ARBEIDSPLASSER I  
2016,  FORDELT PÅ 

ENERGIFORM 

ARBEIDSPLASSER 
FORDELT PÅ 

UTVALGTE LAND 

JOBBVEKST INNEN 
FORNYBAR ENERGI 



I midten av juni kom Enova med sitt nye 
støtteprogram for 
hydrogeninfrastruktur. 
Det statlige foretaket legger opp til 
årlige utlysninger og tar sikte på å gi 
støtte til tre hydrogenstasjoner i årets 
utlysning. Det er tidligere gitt støtte til 
enkeltprosjekter, som Askos 
hydrogenprosjekt med kjøretøy, 
fyllestasjon og gaffeltrucker og 
etablering av stasjoner i Oslo og 
Bergen. Men det er først nå det 
etableres et eget støtteprogram. 

Det gis investeringsstøtte på inntil 40 
prosent av prosjektkostnadene, men 
tildeles ikke midler til drift av 
hydrogenstasjonen, som må være 
offentlig tilgjengelig. Det er dermed 
ikke mulig for bedriftsintern 
infrastruktur å få støtte. Søknadsfristen 
er 29.september. 

Den allerede etablerte støtte til 
selve kjøretøyene på 40 eller 50 
prosent (avhengig av selskapets 
størrelse) til merkostnadene for 
selve kjøretøyet videreføres i sin 
nåværende form. 

Målet med ordningen er å få 
fortgang på innfasing av hydrogen 
som drivstoff i transportsektoren. 
Foreløpig er det en håndfull 
fyllestasjoner på Østlandet og 40-50 
personbiler på veiene. I Oslo har 
Ruter deltatt i et prøveprosjekt med 
fem hydrogenbusser, som nylig er 
avsluttet. Innenfor tungtransport, 
hvor hydrogenpotensialet kanskje 
anses som størst, har Asko bestilt 
tre kjøretøy fra Scania, med opsjon 
på ett fjerde. Prisen på lastebilene er 
7,5 millioner kroner. Altså et godt 
stykke unna prisen for 
dieselkjøretøy, som koster mellom 
1,5 og 2 millioner kroner for et 
sammenlignbart kjøretøy.  

Det er imidlertid mulig å oppnå 
konkurransedyktige priser i løpet av 
en tiårsperiode dersom det legges til 
rette for det. Greensight har det 
siste halve året analysert utviklingen 
for bruk av hydrogen i 
tungtransporten, både for 
kjøretøyene og selve 
hydrogenproduksjonen.  

HYDROGEN I
TUNGTRANSPORT 

HER 
HJEMME
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Som figuren til høyre viser er 
hydrogenvarianten mye dyrere i 
starten med en kilometerkostnad på 
over 11 kroner og under 8 kroner for 
diesel.  

Men med forventet kostnadsfall og 
en moderat stigning i dieselprisen 
kryper kurvene mot hverandre og 
krysses rundt 2025 med Enova-støtte 
og et par år senere uten støtte til 
investerings-kostnaden. Kurvene 
samler seg igjen da vi antar støtten 
forsvinner når kjøretøys-kostnaden 
begynner å nærme seg 
dieselalternativet.  

Legger vi til grunn at dagens 
dieselpris blir gjeldende også 
fremover, forskyves tidspunkt for 
konkurransedyktighet med 1,5 til 2 år 
frem i tid.  De fleste skalafordelene 
for hydrogen-alternativet er ventet å 
være hentet ut når man nærmer seg 
2035 i dette scenariet 

.   

PRODUKSJONSPRIS
FOR HYDROGEN-

CHASSIS

HYDROGEN SOM
KONKURRANSEDYKTIG

ALTERNATIV



Konkurransedyktighet med diesel 
avgjøres i hovedsak av to variabler: 

- Årlig produksjon fra leverandør for 
å redusere kjøretøyskostnad 

- Tilstrekkelig marked i Norge for å 
få lavest mulig hydrogenpris 

For en typisk distribusjonsbil med 
en brenselscelle på 100 kW, batteri 
på 120 kWh og en samlet 
motoreffekt på 250 kW (tilsvarende 
340 hestekrefter) anslår vi følgende 
utvikling for produksjonsprisen av 
et hydrogenchassis. Det største 
prisfallet kommer når en leverandør 
får på plass egne produksjonslinjer. 

I dag selges hydrogen for 90 kroner 
per kilo. Det er en satt pris som gjør
hydrogen som drivstoff 
konkurransedyktig med fossile 
drivstoff for personbiler. Figuren 
under viser en forventet 
produksjonspris på hydrogen ved en 
gitt markedsøkning, her illustrert 
med antall tunge kjøretøy (antatt 
forbruk på 25 kilo per dag).  

PRODUKSJONSPRIS PÅ
HYDROGEN VED

MARKEDSØKNING



”Alle anleggsmaskiner skal enten være 
elektriske eller gå på diesel som følger 
standard EN 15940 (HVO/BTL)” stod 
det å lese i anbudsteksten da det 
kommunale foretaket Kultur- og 
Idrettsbygg i Oslo lyste ut 
totaltentreprise for en flerbrukshall på 
Lambertseter.  Slike krav skal redusere 
utslipp fra anleggsmaskiner, som i dag 
utgjør 6,5 prosent av Oslo kommune 
sine årlige klimagassutslipp. Totalt kom 
det inn åtte kvalifiserte tilbud til 
pilotprosjektet som ble vunnet av S- 
Bygg. Selve hallen er på 3500 
kvadratmeter tilrettelagt for håndball 
og bryting, og bygges som passivhus. 

Og i følge en ny rapport, utarbeidet av 
DNV-GL på oppdrag fra Energi Norge, 
Norsk Fjernvarme og Enova, er det fullt 
mulig for andre oppdragsgivere å legge 
seg på samme krav som Kultur- og 
Idrettsbygg. De finner at nær 99 
prosent av de samlede CO2-utslippene 
på 420 000 tonn fra norske 
byggeplasser kan fjernes. I tillegg kan 
96 prosent av 5,6 millioner tonn NOx- 
utslipp fjernes. 

Utslippene kategoriseres i tre 
hovedkategorier: oppvarming og 
uttørking, anleggsmaskiner og 
transport. 

For å oppnå utslippsreduksjonen 
pekes det på følgende virkemidler:  

Oppvarming og uttørking 

• Innvendig oppvarming med 
fjernvarme og elektrisitet
• Betongherding og 
fasadeoppvarming med elektrisitet 
eller pellets (50/50) 

Anleggsmaskiner 

• Elektriske gravemaskiner 
• Mobilkran på biodiesel (HVO) 
• Elektrisk anleggsgartnerutstyr 

Transport 

• All transport på biodiesel (HVO) 

UTSLIPPFRIE
ANLEGGSPLASSER
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I midten av juni kunne klima- og 
miljøminister Vidar Helgesen 
legge frem regjeringens 
klimamelding. 

Her skisseres det hvordan Norge 
skal oppfylle utslippsbudsjettet 
fra EU for perioden 2021 til 2030. 
Strategien gjelder for ikke- 
kvotepliktige sektorer, altså de 
delene av utslippene som ikke 
omfattes av EUs kvotesystem. 
Det vil si at den gjelder for 
sektorer som transport, landbruk, 
avfall og bygg. 

I EU-kommisjonens forslag er Norge omtalt med et mål om å redusere ikke- 
kvotepliktige utslipp med 40 prosent fra 2005-nivå innen 2030. Dersom man 
fremskriver utslippene i Norge frem mot 2030, er det nødvendig med en 
reduksjon på rundt 30 millioner tonn CO2-ekvivalenter for å nå 
reduksjonsmålet. Trolig får Norge adgang til å konvertere klimakvoter til 
utslippsenheter på mellom 5,5 og 11,1 millioner tonn. Det medfører at det 
anslåtte behovet for utslippskutt er mellom 20 og 25 millioner tonn CO2- 
ekvivalenter. 

I meldingen foreslår ikke regjeringen nye mål, men vil heller følge opp allerede 
vedtatt politikk, med hovedvekt på transportsektoren. Ifølge beregninger fra 
Miljødirektoratet er utslippsreduksjonspotensial av politiske beslutninger og 
målsettinger på 16 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Blant disse tiltakene finner 
20 prosent biodrivstoff innen 2020, nullvekstmål for persontrafikk og 
utslippsfrie personbiler og lette varebiler fra 2025. Videre er det anslått 
ytterligere utslippsreduksjoner på 18 millioner tonn CO2-ekvivalenter for tiltak 
som har en samfunnsøkonomisk kostnad på under 500 kroner per tonn. 

Klimameldingen skal først til komitébehandling i Stortinget, før den endelig 
vedtas en gang i løpet av høsten. 

REGJERINGEN MED
KLIMAMELDING
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De smarte strømmålerne skal være på 
plass i norske hjem innen 1.januar 2019 
og installeringen er i full gang over det 
ganske land. NVE fikk tidlig i mai 
overlevert en ny studie fra det finske 
konsulentselskapet VaasaETT om hvilke 
muligheter strømmålerne gir. De har 
analysert en rekke europeiske 
pilotstudier og finner en reduksjon i 
strømforbruk og redusert maksimalt 
effektuttak. En viktig forutsetning for at 
det skal skje er imidlertid at kundene får 
nødvendig oppfølging og 
tilbakemeldinger. I rapporten påpekes det 
at de sistnevnte faktorene for ofte har 
kommet etter selve teknologien og da 
som respons på en dårlig 
førsteopplevelse. Ettersom studien er 
utført på bakgrunn av utenlandske 
pilotstudier har Enova og NVE gått i gang 
med syv norske prosjekter med til 
sammen 25 000 husholdninger for å få 
erfaring fra norske forhold. 

Men alt er ikke rosenrødt i 
strømmålerland. NVE påla Statnett i 
2013 å utarbeide en felles IKT- 
løsning (Elhub) som skulle legge til 
rette for en effektiv utnyttelse av 
automatiserte strømmålere både i 
form av effektiv distribusjon av data 
og kvalitetssikring av målinger fra 
nettselskapene. I praksis ville det si 
å gå fra at ”alle snakket med alle” 
blant nettselskap og 
kraftleverandører, til at ”alle 
snakker med Elhub”. Opprinnelig 
skulle Elhub være ferdig i oktober 
2017, men tidligere i vår kom 
nyheten om at idriftsetting blir 
utsatt til første kvartal i 2018. 
Årsaken er funn av feil under 
testperioden.   

MULIGHETER MED
SMARTE

STRØMMÅLERE
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Grønn Innsikt er en 
sammenfatning som er lettlest, 
grafisk og gir deg muligheten til å 
holde deg orientert om de 
viktigste utviklingstrekkene for 
grønn omstilling uten at du må 
bruke mye tid på å lete frem 
informasjonen selv.  

Ønsker du å abonnere ? 

Kontakt oss på 
greensight@greensight.no for mer 
informasjon. 


