
Fremtiden er elektrisk, fornybar og digital.

Vi skal gjøre det enklere for 
mennesker å leve sammen i en grønn 
hverdag



Vi er en nasjonal strømleverandør som er lokalt tilstede, 

samfunnsengasjert og ambisiøs



Samarbeidspartner 

siden 2011



Grønne løsninger



Vi blir alle berørt – alle må bidra

Det grønne skiftet er i gang



Det grønne skiftet

«En endringsprosess i samfunnet som handler 

om å øke verdiskapingen med mindre samlet 

miljøpåvirkning og betydelig lave klimautslipp». 

(NHO)

1,5 graders målet innen 2030

55 % kutt i klimagassutslipp innen 2030

✓ Dette krever kutt i utslipp av klimagasser, øke andelen av fornybar energi og forbedre energieffektiviteten



Utslippsfrie byggeplasser

Drivere; Klimapolitikk, regulatoriske krav, Insentiver og støtteordninger, markedsetterspørsel

Barriere; Kunnskap og erfaring, teknologi og kostnader, offentlige støtteordninger, manglende krav

Muligheter og utfordringer; Effekttariffer, bærekraftstiltak blir belønnet, teknologisk skift



FOSSILFRIE OG UTSLIPPSFRIE ALTERNATIVER I 

BYGGEPERIODEN 



Mobil energi til utslippsfrie byggeplasser Offgrid Hydrogen



● ELEKTRIFISERINGSTILTAK SOM ØKER KRAFTFORBRUKET I NORGE 

MED OM LAG 23 TWH MOT 2040

● ELEKTRIFISERING KREVER UTBYGGING AV KRAFTNETTET

● KRAFTBALANSE OG KRAFTPRISER BLIR PÅVIRKET



Historiske priser og markedspriser fremover

Systempris  13.okt

112,11 EUR/MWh
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Økt fokus og interesse for fornybar energi

Fornybar vannkraft – dokumentert med opprinnelsesgaranti  

Varedeklarasjonen for strømleverandører 2020 viser at norske kunder kjøpte 32 TWh med 

opprinnelsesmerket strøm i 2020. Det er en økning på 8 TWh og 33 % fra 2019. Opprinnelsesmerket strøm og 

troverdig dokumentasjon blir stadig viktigere.



Rapportering og 

dokumentasjon



Klimaregnskap

Klimakost er et verktøy utviklet for å beregne de totale klimautslippene fra bedrifter, kommuner, 
organisasjoner og virksomheter i et livsløpsperspektiv.
Verktøyet gjør det mulig å benytte eksisterende regnskapsinformasjon til å raskt skape seg et 
oversiktsbilde over hvilke aktiviteter som bidrar mest til virksomhetens klimafotavtrykk

◼ Scope 1 – Direkte utslipp (obligatorisk 

rapportering)

❑ Egen produsert energi – oljekjeler, 

fjernvarme, gass

❑ Transport – egne kjøretøy  

❑ Industri

◼ Scope 2 – Indirekte utslipp (obligatorisk 

rapportering)

❑ Elektrisk kraft  (nordisk energimiks)

◼ Scope 3 – Indirekte utslipp (valgfri 

rapportering)

❑ Flyreiser

❑ Innkjøpt transporttjenester

❑ Avfall/ renovasjon

❑ Bruk av produkter

❑ Innkjøp

Rapportering av utslipp – GHG Protocol





Alt vi gjør i dag, er med tanke på i morgen

Takk for oppmerksomheten


