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Generelt innspill til arbeidet med stortingsmelding om 
langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser:  

Det digitale kraftsystemets rolle og utfordringer bør 
omtales i meldingen   
   
Fremtiden er fornybar, bærekraftig, robust, elektrisk, smart og digital – og er drevet av 
kunnskap – en fornybar ressurs som blir bedre jo mer den brukes. 
 
Kraftsystemet forsyner alle innbyggere, bedrifter og offentlig sektor i Norge med 99% 
fornybar elektrisitet. Digital omstilling og elektrisering av prosesser med 
klimagassutslipp er grønn omstilling.  Digitalisering og bruk av ny teknologi er viktige 
verktøy i omstillingen og legger grunnlaget for å etablere nye arbeidsplasser, 
verdiøkende tjenester og bedre samfunnsøkonomi.  Økt digitalisering krever at 
kompetanse fra ulike fagdisipliner evner å løse problemer sammen – fagsiloer må rives. 
Fremtiden krever stadig større samarbeidsferdigheter på tvers av tradisjonelle 
fagdomener (teknologi, økonomi, bærekraft, adferd…).  Dette er noe hele universitets- 
og utdanningssektoren tar på alvor og det er viktig at utdanningskapasiteten er 
dimensjonert i forhold til behovet.  
 
Siden de fleste bransjer etterspør digital kompetanse, er det en stor utfordring for 
kraftbransjen å rekruttere nok kandidater. Særlig viktig er det å stimulere til utdanninger 
som kombinerer digitale ferdigheter med elkraftfaglige- og bærekrafts-faglige 
ferdigheter.  
 
Kunstig intelligens, robotisering, automatisering, tingenes internett og stordata gir både 
store muligheter til å realisere løsninger med redusert ressursbruk og reduserte 
klimautslipp. Bl.a. vil digitalisering redusere behovet for tradisjonelle investeringer i 
kraftsystemet (flere kraftverk, mer kraftnett) gjennom bedre utnyttelse av 
forbrukerfleksibilitet og bedre energi- og effekt-utnyttelse.  
 
Når alt kommer på «nett» blir cybersikkerhet krevende og kraftsystemet er kritisk 
infrastruktur. Med det trusselbildet vi ser i dag hvor personer, organisasjoner og stater 
angriper digitale systemer og infrastruktur, er digital kapasitet, infrastruktur og 
utdanning/kompetanse viktige tiltak mot slike trusler. Styrking av utdanningstilbud og 
stimulering til at nordmenn tar slik utdanning er viktig for Norges sikkerhet.  
 
Solenergi i samspill med vannkraft er en betydelig ressurs også i Norge og vi har en 
betydelig solenergi-industri. Det bør derfor legges til rette for økt satsing på solenergi.  
Solenergi er en ressurs med lavere konfliktnivå enn f.eks. vindkraftverk på land.   
 
Fremtidens energisystem er et komplekst system av systemer hvor ”alle” anlegg og 
apparater er på «nett» slik at de  kan observeres og styres via 
”internett”/sky/mobilnett… – i «sann tid» - og delta i automatiserings- og robotløsninger. 
Slike komplekse problemstillinger innebærer usikkerhet m.h.t. fordeling av kost, nytte, 
risiko mellom aktørene. Det kan igjen hemme investeringslysten i grønn omstilling. Det 
er derfor viktig å legge til rette for offentlig/privat partnerskap for å fordele risiko og 
gevinster. Målet må være å stimulere til grønn, digital omstilling. 
 
 
Innspill som følger: 



 

 

o Flere studieplasser innen elektrifisering og digitalisering for å bygge nasjonal 
kapasitet innen feltet 

 
o Flere tverrfaglige program i Forskningsrådet som muliggjør flere tverrfaglige 

prosjekt innen elektrifisering som kombinerer kompetanse innen digitale 
teknologier, miljø og elektriske løsninger.  

 

Innspill til veikart for hydrogen.    
  
Elektrifisering er den viktigste faktoren på veien mot et bærekraftig energisystem. 
Hydrogen er en sekundær, men også viktig energibærer. Hydrogen anvendes først og 
fremst der massiv energilagring, vekt og fleksibilitet er kritiske komponenter, og hvor 
hydrogen utgjør et bedre alternativ enn andre lavutslippsløsninger.  
  
Noen industrier (som f.eks. luftfart) er vanskelig å elektrifisere direkte. Derfor må 
hydrogen inn som energibærer for å gjøre veien videre mot elektrifisering mulig. Den 
planlagte bruken av hydrogen i luftfart vil kunne øke nivået av elektrifisering i luftfarten 
med opptil 50 til 100 ganger [1].  
  
Andre deler av transportsektoren (f.eks. tungtransport, fartøy, tog) har utfordringer med 
batteriløsninger pga. vekt og rekkevidde. Her vil hydrogen erstatte fossile drivstoff på 
lang sikt. Hydrogentog er allerede på skinner i Europa [2].  
  
Tilgangen på hydrogen i store kvantum er en stor utfordring. Prisen på hydrogen er 
avhengig av tilgjengelighet. Hydrogen kan bidra til å avkarbonisere energi og industri, 
men problemet er å produsere hydrogen i den skala som kreves for at det skal 
monne. En nylig studie [3] utført av NTNU i samarbeid med MIT har vist hvordan en 
kombinasjon av hydrogenproduksjon fra elektrolyse og naturgassreformering med CCS 
kan gi best mulig utnyttelse av tilgjengelige energiressurser for kraftforsyning og 
transport. For Norge kan flytende hydrogen også bli en viktig eksportartikkel [4], 
med tanke på våre store energiressurser offshore i form av (renset) naturgass og 
vindkraft.   
 
For at Norge skal bidra til hydrogen løsninger må det arbeides med utvikling av en 
infrastruktur for tilgang til hydrogen. Det må investeres i løsninger for lokal produksjons 
av hydrogen samt andre løsninger for tilgang. Innspill er som følger: 

o Støtteordninger for utvikling av lokale forsyningsløsninger for hydrogen i 
transportsektoren 

o Forskning- og innvasjonsmidler for utvikling av konsept og løsninger for maritim 
og luftfart 

o Flere studieplasser innen elektrifisering og digitalisering for å bygge kapasitet 
innen feltet 

 

  
Referanser:  
[1] https://www.fch.europa.eu/publications/hydrogen-powered-aviation  
[2] https://www.fch.europa.eu/publications/use-fuel-cells-and-hydrogen-railway-environment  
[3] https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2686093   
[4] https://www.sintef.no/hyper/   
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