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Olje- og energidepartementet 

verdiskaping@oed.dep.no 

 

Innspill til «Stortingsmelding om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser» og  «Veikart for 

hydrogen» fra ABB AS 

ABB er et av verdens ledende teknologiselskaper. Konsernet har vært etablert i Norge de siste 125 år, noe 

som kan representere vårt langsiktige perspektiv på industriell verdiskaping. Våren 2021 planlegger 

Regjeringen å legge frem en melding for Stortinget om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser, 

og det industrielle potensialet er åpenbart stort. 

 

Rammevilkårene for næringsvirksomhet i Norge er stabile og forutsigbare. Naturligvis kan det i noen si-

tuasjoner være formålstjenlig med ulike former for midlertidige støtteordninger. Dagens overgang fra en 

energinæring dominert av olje- og gassvirksomhet til fornybar energi og nye energibærere er en slik situa-

sjon. ABB mener imidlertid at departementet hovedsakelig bør fokusere på de langsiktige og varige ram-

mevilkårene. Enkeltelementer bør ikke behandles løsrevet, men gjennom helhetlige og brede forlik. 

 

Et konkret innspill er at man bør se på hele energisystemet samlet. I dag er Gassco systemoperatør for 

gassinfrastruktur. Det debatteres hvem som skal ha et systemansvar for et eventuelt elektrisitetsnett til 

havs. I fremtiden vil det komme andre sentrale energibærere, slik som hydrogen og ammoniakk. Alt dette 

bør sees i sammenheng. Lover og regler bør innrettes slik at man for det første bevarer fleksibilitet for 

fremtiden og for det andre sikrer et bredt aktørmangfold blant produsenter, eiere, så vel som leverandører. 

 

Når det gjelder veikartet for hydrogen spesifikt, anbefaler ABB at myndighetene arbeider aktivt for å be-

vare Norges relevans både som energinasjon og som energiteknologinasjon. En tettere dialog med EU om 

fremtidig energiavtak er ønsket velkommen. ABB annonserte denne uken at konsernet blir med i European 

Hydrogen Alliance (ECH2A) som eksekutivsponsor i alliansen og vil arbeide aktivt med regjeringer og 

andre alliansemedlemmer for å øke hydrogenverdikjeden i hele Europa. Vi mener Norge bør delta aktivt på 

denne europeiske arenaen. Vi stiller oss videre bak øvrige innspill fra Norsk Industri til hydrogenveikartet. 

 

Avslutningsvis anbefaler ABB at det ordinære virkemiddelapparatet styrkes, både innen forskning og eks-

portfremme. En enda sterkere koordinering og målrettet innsats vil, etter vårt syn, være nødvendig for å 

lykkes med en omstilling av norsk industri og gjøre den konkurransedyktig for nye næringer og markeder. 

 

 

På vegne av ABB og med vennlig hilsen, 

 

Martin Kjäll-Ohlsson  Tor-Eivind Moen 

VP Offshore Power  VP Market Development, New Energy 
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