
Erfaringer fra arbeidet med 

ELECTRIC REGION AGDER
En «klimavisjon» for Agder

Trond S. Kristiansen, Agder fylkeskommune



Parisavtalen: Alle skal senke egne klimautslipp

Agder

• ikke-kvotepliktigsektor 

etter kilder, 2020

• Kilde: 
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• No 1 eksport industrielle varer

• 130 % fornybarandel

• 7-8 TWH overskudd fleksibel vannkraft 

• 59 %  elektrifiseringsgrad

• 90 % Max elektrifisering

‒ 59% reduksjon av klimautslipp
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ERA-modellen



550 006 tonn CO2 = Kutt i 2030 

Karbonfangst 

145 000

ERA-modellen



Erfaringer fra arbeidet med «fremtidsbilde» Electric 

Region Agder
• Dårlige

‒ Mangel på bredt eierskap

‒ Ingen har klart ansvar for videreføring (Eks: Hjemmeside)

‒ Veldig mye fokus på elektrifisering lite på industri, utvikling og kraft 

‒ Blir fort overkjørt av nye navn («Batteri Coast», «Den elektriske 
Regionen», «kraftkrise» og «nettkrise»)

• Gode

‒ Økt bevissthet og kunnskap på elektrifisering som klimaløsning

‒ Økt samarbeid om klimaløsninger 

‒ ERA-Modellen 

‒ Økt fokus på løsninger fremfor problemer

‒ Stolthet for Agder som en (mulig) klima vennelig region


