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Agenda 
Fornybar energi – verdiskaping gjennom 
generasjoner 

Tom Nysted 
Konsernsjef 

Resultat og verdi Pernille Gulowsen 
Konserndirektør Økonomi, finans og risiko 

Vannkraft Jan Tore Tønnessen 
Konserndirektør Vannkraft 

Kraftforvaltning Edvard Lauen 
Konserndirektør Kraftforvaltning 

Pause 

Nett Svein Are Folgerø 
Administrerende direktør AE Nett AS 

Marked Steffen Syvertsen 
Konserndirektør Marked/
forretningsutvikling 

Oppsummering Tom Nysted 
Konsernsjef 



Fornybar energi – verdiskaping 
gjennom generasjoner 

Tom Nysted, konsernsjef 



Photo: Al Gore 



Vannkraft har holdt hjulene i gang i århundrer 

Photos: Swedish History Museum, Åsen Museum, Astrid Westvang 



Den norske oljealderen 

Vikingene bruker 
vannkraft for å 
male korn 

1492: Columbus når 
Amerika med hjelp 
fra vindkraft 

1500-tallet Elver 
driver norske 
sagbruk og 
eksport av trelast  

1905: Norsk 
Hydro blir 
grunnlagt 

1969: Ekofisk-funnet 
på lille julaften 
markerer starten på 
oljealderen 

2000: 
Norge når 
«peak oil» 

Fornybarepoken Oljealderen 

er	  kortvarig	  



De avgjørende faktorene fremover 

Politikk, både nasjonal, europeisk og global Teknologi	  



Forandringer i forbruk og marked 

Teknologi	  

Markedet for 
elektrisk energi fra 
vann, sol og vind 
vil øke vesentlig 



En bransje med lange 
sykluser 
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Investeringer og fremtidig investeringsbehov i sentralnettet. Kilde: Statnett 



Vårt konkurransefortrinn 

• Stor andel av Europas 
magasinkapasitet 
• Stor andel fornybar i 
energimiksen 
• Økende overskudd av 
fornybarenergi 
• Billig fornybar energi 



Historisk høye 
investeringer og mange 

små kraftselskaper… 

Vil	  tvinge	  frem	  en	  
overmoden	  
restrukturering	  av	  
bransjen	  



Europa trenger mer fornybar 
kraft 

• Norge kan levere 
stabil, balanserende 
og ren kraft til 
Europa – men da 
må overførings-
kapasiteten økes 



Endret verdikjede – smartere 
nett 

• Vi har erfaringen, 
kunnskapen og 
posisjonene til å gripe 
mulighetene som vil 
øke kraftbransjens 
verdiskaping 



Fornybarepoken er fortiden 
og	  frem3den	  

Vikingene 
bruker 
vannkraft 
for å male 
korn 

1492: 
Columbus 
når Amerika 
med hjelp 
fra vindkraft 

1500-tallet 
Elver 
driver 
norske 
sagbruk 
og eksport 
av trelast  

1905: 
Norsk 
Hydro blir 
grunnlagt 

1969: 
Ekofisk-
funnet på 
lille julaften 
markerer 
starten på 
oljealderen 

2000: Norge 
når «peak 
oil» 

Fornybarepoken Oljealderen Fornybarepoken 


