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Fire ting du må tenke på når du skal elektrifisere transporten 

Skal Norge nå sine klimamål, må utslippene fra transportsektoren reduseres betydelig. Elektrifisering er et sentralt 

klimatiltak for lette kjøretøy, tyngre kjøretøy, deler av innenlandsk skipsfart og mulig også luftfart. Norge ligger langt 

framme på dette feltet, likevel må takten i elektrifiseringen øke dersom vi skal nå klimamålene. 

Elektrifiseringsprosjekter kan være krevende, der en rekke ulike aktører må samarbeide på tvers av tradisjonelle 

verdikjeder. THEMA har identifisert fire elementer som må være til stede for en vellykket elektrifisering av 

transportsektoren.  

Utslippene fra transportsektoren må ned 

Med 17 MtCO2 står transportsektoren for nesten en 

tredjedel av norske klimagassutslipp. For å nå Norges 

klimaforpliktelser og -mål mot 2030 trengs en massiv 

omstilling til lav- og nullutslippsløsninger i denne 

sektoren. Elektrifisering vil være det sentrale tiltaket for 

å realisere en slik omstilling.  

Elektrifiseringen av den norske transportsektoren er i 

gang, og Norge ligger langt framme i internasjonal 

sammenheng. Takten må likevel økes ytterligere for at 

vi skal nå klimamålene. Våre framskrivninger viser at 

elektrisitetsbruk i transportsektoren vil øke fra 1 TWh i 

dag til 14–17 TWh i 2050. Da er 95% av lette kjøretøy, 

50% av busser og lastebiler, 15% av innenlands 

skipsfart og 50% av innenlands luftfart elektrisk. En 

usikkerhet i framskrivningene er hvor viktig hydrogen vil 

bli som drivstoff i framtiden. Grønt hydrogen basert på 

norske fornybare ressurser vil imidlertid gi et enda 

større kraftforbruk. 

Fire punkter som må vurderes i 

elektrifiseringsprosjekter   

Elektrifisering av transportsegmentet byr på flere 

utfordringer og krever god koordinering mellom en 

rekke aktører på tvers av tradisjonelle verdikjeder. 

Gjennom arbeid med en rekke ulike 

elektrifiseringsprosjekter ser vi at det særlig er fire 

områder som må vurderes nøye når transportsektoren 

skal elektrifiseres, se figur 1. 

Figur 1. Fire punkter til vurdering når transport skal elektrifiseres  

 

1) Infrastruktur  

Tilstrekkelig infrastruktur er nødvendig for å sikre at 

kundene har tilgang til elektrisitet når de trenger det. To 

overordnede forutsetninger må da være på plass; det 
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må være samfunnsøkonomisk rasjonelt for 

nettselskapene å investere i tilhørende infrastruktur, og 

det må finnes effektive reguleringer og planprosesser 

som sikrer tilgang på areal til bygging av 

infrastrukturen. Nettkapasitet må sikres fra sentral-

nettsnivå og ned til ladeinfrastrukturen i lavspentnettet. 

Det er avgjørende å se ulike elektrifiseringstiltak i 

sammenheng for å muliggjøre best mulig utnyttelse og 

lokalisering av forbrukspunkter som gir høyest mulig 

brukstid på infrastruktur med store investeringer.  

2) Fleksibilitet  

Vårt kraftmarked og fleksible kraftsystem med 

kraftoverskudd i normalår er godt egnet til å håndtere 

etterspørselsveksten ved elektrifisering. Samtidig er 

sektoren avhengig av å finne smarte styringsmuligheter 

for å redusere investering- og driftskostnadene i 

nødvendig infrastruktur. Ved bruk av styringssystemer 

og markedsbaserte løsninger kan kraftselskapene 

levere både energi og effekt på en måte som 

kraftsystemet håndterer samtidig som brukernes behov 

dekkes. På denne måten kan vi få til å bruke tilgjengelig 

elektrisitet på en optimal måte.  

3)  Teknisk-økonomisk potensial  

Potensialet for å elektrifisere kjøre- og fartøy fremover 

drives frem av et internasjonalt marked. 

Batterikostnaden faller og ytelsen øker noe som gir økt 

rekkevidde og reduserer ulempekostnaden ved å velge 

elektriske kjøre- og fartøy. Våre analyser og 

framskrivninger viser at en stor andel av transporten 

fremover vil ha bedriftsøkonomiske incentiver til å bytte 

over til elektrisitet. Elektriske transportmidler er 

allerede bedriftsøkonomisk konkurransedyktig på noen 

anvedendelsesområder. Den økonomiske besparelsen 

ved elektrifisering handler i stor grad om å redusere 

energikostnadene. I tillegg kan elektriske 

transportmidler gi reduserte investeringskostnader ved 

å øke brukstiden i infrastrukturen.  

4) Forretningsmodell og roller 

For å lykkes med elektrifiseringsprosjekter er det 

avgjørende at sentrale aktører organiserer seg slik at 

målsetningen kan nås på en effektiv måte. 

Rollefordelingen mellom nettselskaper og andre 

aktører, som havner og ladeoperatører, må avklares. 

Det må utvikles forretnings- og markedsmodeller som 

gir best mulig kundeopplevelse og sørger for 

konkurransedyktige priser slik at kundene velger 

elektrisitet framfor andre alternativer.  

Støtte nødvendig i en overgangsfase 

Effektiv konkurranse i strøm- og lademarkedet er en 

sentral forutsetning for konkurransedyktige priser. Høy 

innovasjonstakt er viktig fordi det kan bidra både til 

kostnadsreduksjoner og bedre kundeopplevelser.  Det 

er allerede betydelig konkurranse i strøm- og 

lademarkedet. Den største utfordringen er i samspillet 

mellom konkurranseutsatte markeder og 

nettreguleringen. Et særlig viktig punkt er hvordan 

nettet bøt bygges ut for å håndtere elektrifiseringen og 

hvordan kostnader bør fordeles. I en overgangsfase vil 

sannsynligvis behovet for infrastruktur være høyere 

enn det som kan etableres på kommersielle vilkår. Det 

offentlige virkemiddelapparatet med ENOVA i spissen 

har svært viktige oppgaver i omstillingsprosessen og 

aktørene bør koordinere seg slik at de sikrer best 

mulige vilkår for elektrifisering i en overgangsfase. 

Store muligheter for norsk næringsliv 

Å få til en stor omlegging av transportsektoren til 

elektrisitet er komplekst og krever en forståelse av 

transportbehov, teknisk utvikling, infrastrukturens 

muligheter, regulatoriske rammer og ikke minst god 

organisering mellom både offentlige og private aktører. 

Mange aktører i Norge og internasjonalt forbereder seg 

på fremtidens elektriske transportsektor og prøver ut 

ulike forretningsmodeller. Hva som vil bli de vinnende 

forretningskonseptene er usikkert, men vi har mulighet 

i Norge til å utnytte vår tidlige posisjon innen 

elektrifisering til å utvikle både organiseringsmodeller 

og forretningskonsepter som kan eksporteres til andre 

land. 

For ytterligere informasjon kontakt: Christoffer Noreng 

(Christoffer.noreng@thema.no) eller Gorm Lunde 

(gorm.lunde@thema.no) 
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