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Sammendrag
Hovedbudskapet i dette notatet er at mange av klimatiltakene idag dessverre virker mot sin hensikt fordi
de utføres til feil tid når premissene for utslippsreduksjon ikke er tilstede - faktisk øker de utslippene.
Dette fordi de utføres når forholdene er slik at reduksjon av et lokalt utslipp medfører ett større globalt
utslipp. Basert på vårt faglige grunnlag staker notatet ut en vei frem mot en utslippsfri verden hurtigst
mulig med minimalt CO2 utslipp underveis.
Vi ønsker spesielt å påvise noen viktige og lite påaktede konsekvenser av elektrifisering. De fleste
aktører og interessenter i dagens samfunn fremstiller elektrifisering i dag feilaktig som å være uten
karbonavtrykk. Notatet har fundament i at den verden vi lever i per dato har behov for fremtidig styring
av CO2 utslipp. Om enkelte «klimaskeptikere» skulle ønske å motsi våre intensjoner er vår beskjed til
disse:
«Det er for sent å forsikre huset når det allerede brenner. Du må forsikre huset i tilfellet det skulle
brenne!»
For å oppfylle 1.5 graders målet krever IPCC 50 % utslippskutt innen 2030 og 100 % innen 2050. 2
graders målet forlenger 100% fristen med 20 år. Innen ACER vil dette være mulig, men EU står bare for
ca 1/10 del av globalt energibruk og CO2 utslipp. For store deler av resten av verden er det lite
sannsynlig at IPCCs krav kan oppfylles verken for 1.5 eller for 2 graders målet.
Som eksempel både produserer og bruker Kina og India tilsammen ca. halvparten av jordas energi,
hovedsakelig basert på kull. Følgelig er det langt på vei et moralsk/politisk spørsmål hva EU/ACER bør
og kommer til å gjøre -noe som kanskje er lite forutsigbart.
Notatet er konsentrert omkring utfordringene med elektrifisering som klimatiltak. Ved hjelp av enkel
fysikk og logikk beviser notatet at elektrifiseringer ikke er klimavennlige så lenge kullkraft er
marginalkraft. (Vedlegg D) Videre forklarer notatet hvorfor kullkraft er marginalkraft per dato.
Siden klimakvotesystemet nå har begynt å fungere, har kullkraft de siste par årene vært marginalkraft
også i Norge. Fordi antall klimakvoter reduseres med 2.2 % pr. år vil dette fortsette inntil kullkraft innen
ACER er utfaset, (Vedlegg A). Markedskreftene vil medføre at prisen på klimakvoter vil øke. Siden
Norge er med i ACER energimarked, gjelder dette også for Norge.
I notatet har vi valgt å dele utviklingen frem mot et utslippsfritt samfunn i 3 naturlige faser i tid basert på
hva som er marginalkraft. Dette er viktig fordi dette avgjør hvilke tiltak som er klimavennlige og
følgelig medfører reelle kutt i CO2 utslippene. De tre fasene er:
Fase 1: Kullkraft er marginalkraft
Fase 2: Gasskraft er marginalkraft
Fase 3: Marginalkraften er utslippsfri.
I Fase 1 viser vi at elektrifiseringer generelt medfører større globale CO2 utslipp enn den fossile
prosessen.
I Fase 2 er det liten forskjell på CO2 utslipp fra fossile og elektrifiserte løsninger.
Fase 3 er utslippsfri.
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Gjennom de 2 første fasene er det svært viktig at man innen fasen benytter ressursene mest mulig
rasjonelt og effektivt: Maksimal CO2 reduksjon pr innsatsenhet. Mange steder er det sannsynlig at
elkraftnettet må forsterkes når elektrifiseringen øker sterkt. Disse utgiftene bør kanskje ikke komme før
det er helt nødvendig. Følgelig vil det i Fase 1 og delvis i Fase 2 være betydelig bedre å bruke ressursene
til en hurtigst mulig utbygging av utslippsfri energi - og ikke til elektrifisering og distribusjon av energi.
Notatet gjør et grovt anslag for sannsynlig varighet av Fase 1 og 2 innen ACER. For hver av de 3 fasene
beskriver notatet hvordan man må prioritere mellom klimatiltak for å minimalisere det totale CO2
utslippet frem til og med en har tilstrekkelig utslippsfri energi, - et godt stykke inn i Fase 3.
Det vil trenges mer og mer dynamisk balansekraft etter som mengden av ustabil sol- og vindkraft øker.
(Vedlegg C: Balansekraft.) Overskudds sol- og vindkraft i forbindelse med pumpekraftverk vil være en
svært gunstig form for balansekraft. For å ha full kontroll med den ustabile sol- og vindkraft energien må
også gasskraft med eller uten tilknytning til CCS være en del av balansekraften.
Rapporteringen av CO2 utslipp fra en nasjon kan være en medvirkende årsak til at det iverksettes
forhastede og dermed feil klimatiltak i dette landet. For eksempel rapporteres Equinors CO2 utslipp fra
oljeplattformer, men dersom Equinor elektrifiserer plattformene mens kullkraft er marginalkraft, vil det
globale CO2 utslippet øke signifikant, men CO2 utslippet vil belastes EUs kullkraft produsenter p.g.a. økt
produksjon, mens Equinor og Norge ikke blir belastet. Det samme skjer når elbiler erstatter fossilbiler.
Det vil åpenbart bli en bedre sammenheng mellom formaliteter og realiteter ved å legge klimaavgifter
også på bruk av elektrisk kraft. Dette kan følges opp med en sosialt tilpasset, delvis refusjon av
elektrisitetsutgifter.
En viktig del av klimatiltakene vil være å redusere unyttig og overflødig produksjon. For å unngå at
dette medfører økonomisk resesjon, og de problemer det kan medføre for dagens økonomiske system,
kan arbeidskraft overføres fra unyttig/overflødig produksjonen til innsats på klimavennlige tiltak som
produksjon av utslippsfri energi eller andre klimavennlige tiltak. Det er markedskreftene som i praksis
må sørge for denne overføringen. En ytterligere skjerping av gjeldende politikk innenfor EU m.h.t. CO2
utslipp, - og en strengt styrt strømpris innenfor ACER vil kunne bidra til både redusert unødvendig
produksjon og økende produksjon av utslippsfri energi.
Tre viktige konklusjoner:
- Elektrifiseringer mens kullkraft er marginalkraft medfører signifikant større globalt CO2 utslipp
enn den fossile versjonen.
- I EU/ACER vil kullkraft fortsette å være marginalkraft i minst 20 år. Det betyr at vi må vente med å
elektrifisiere til langt ut i Fase 2 fordi det er liten forskjell i CO2 utslipp fra elektrifiserte og fossile
installasjoner i denne fasen.
- Naturgass vil være en viktig og klimavennlig ressurs i minst 50 år.
Tabell 3 i kapittel 3.6 gir en oversikt over vårt forslag til klimavennlig handlingsplan.
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Forord til den norske 04-utgaven.
Den eneste vesentlige forandringen i forhold til 03-utgaven er tillegget av avsnitt 3.7. Vi fant det så
viktig at vi tok bryet med å produsere en ny utgave.
Endring av utgave 03: Forbedring av vedlegg 3: Balansekraft, som tok med bruk av overflødig sol- og
vindkraft i forbindelse med pumpekraftverk som en gunstig form for balansekraft. IEA´s fremskriving
av elkraft i EU frem til 2040 ble erstattet av stipulert global elkraft frem til 2050. Årsaken var at linken
til IEA ikke lenger fungerte.
En liten gruppe fysikere, sivilingeniører og andre teknisk kompetente personer har en tid arbeidet med å
gi en realistisk fremstilling av klimasituasjonen i EU/EØS. Gruppen er upolitisk og har ingen
kommersielle interesser i denne saken. Felles for gruppen er imidlertid at den ønsker en faglig objektiv
vurdering av klimapolitikkens realisme og bærekraft basert på fysikk, kjemi og økonomi. I dette arbeidet
har vi lagt som premiss at IPCC´s vurderinger i hovedsak er korrekte.
Gruppen har i en tid observert at forståelsen av fysikken og kjemien i klimaspørsmål er svært begrenset
blant mange norske klima debattanter generelt og blant politikere og klimaorganisasjoner spesielt. Vi,
både forfatterne av dette notatet og andre i gruppen, har forsøkt å gi saklig informasjon om dette i
pressen, men det viste seg raskt at det var svært vanskelig å få spalteplass for vår fremstilling av denne
saken. Vi tok derfor initiativ til å samle en gruppe godt kvalifiserte personer for sammen å lage et
grundig notat med stor vekt på en saklig, nøktern og fakta orientert fremstilling av dette sakskomplekset.
Arbeidet i gruppen har gått fint, vi er ikke alle enige i alt, men vi har alltid funnet frem til konklusjoner
som de fleste kunne leve med. Men alvorlige problemer oppsto først da vi ble ferdige. Hvem er
forfattere, hvem er medhjelpere og hvem er hovedsakelig støttepersoner ? Da vi gikk inn på dette, ble det
klart det som hele tiden hadde lurt i krokene: Det er idag ikke bare klimaskeptikere som er stigmatisert,
men også personer som tenker annerledes om løsninger på klimakrisen enn klimaorganisasjoner og
politikere. Vi føler at det norske demokratiet har utviklet seg i gal retning i disse anliggender.
Flere i gruppen har i dag viktige og ansvarsfulle jobber - jobber som blir vanskeligere, kanskje både å
utføre og beholde, dersom det ikke er full tillit innen deres arbeidsgrupper. Ingen i vår gruppe har nevnt
dette, men vi kom til at det eneste riktige var å ta hensyn til dette sørgelige faktum og ikke navngi andre
enn oss selv. Det er synd for denne gruppen har vært viktig og nødvendig for at dette notatet har kunnet
få den kvaliteten det har. Takk til dere alle !

Litt om forfatterne:
Per Eidsvig er pensjonert teknisk fysiker fra Norges Tekniske Høyskole (NTH) og har i sitt arbeidsaktive
liv i hovedsak arbeidet med geofysikk fra instrumentutvikling og praktisk malmleting ved Norges
Geologiske Undersøkelse til prosessering av seismikk og noe utvikling for oljeprospektering i Geco og
Read Well Services.
Rune Lødeng er utdannet sivilingeniør og doktorgradsingeniør fra Norges Tekniske Høyskole (NTH) og
er i dag seniorforsker ved SINTEF med kompetanse innenfor industrielle prosesser til energibærere,
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drivstoffer og kjemikalier. (Teknologi, kjemi, materialer og energi). Energi generelt er et stort
interessefelt, og bidraget til rapporten som sådan er formelt sett ikke tilknyttet SINTEF.
Vi har selvsagt en utfordring med distribusjon av dette notatet. Med vedleggene er det tilsammen på mer
enn 40 sider med stort og smått. Vi vil derfor lage en link til notatet og sende linken med email til
aktuelle mottagere.
Vi presiserer at vedleggene er like viktige som selve hovednotatet. Dette notatet er derfor strukturert slik
at det er enkelt å ta opp vedleggene fra forskjellige deler av notatet.
Fordi det skal være mulig å lese hvert kapittel og avsnitt hver for seg, er det mange repetisjoner i notatet.
Vi beklager ubeleiligheten.
Det er lagt stor vekt på at notatet basers kun på dokumenterbare fakta. Dersom det finnes påstander som
tilsynelatende ikke er dokumentert, skyldes det at gruppen føler et stort tidspress fordi det i verden rundt
oss hele tiden foretas kostbare, feilaktige og delvis irreversible vedtak som fører til signifikant økt CO2
utslipp både på kort og lang sikt. Gruppens hovedmål er å forebygge slike vedtak, og at slike vedtak som
allerede er foretatt, om praktisk mulig reverseres.
Rune Lødeng og Per Eidsvig, Mai 2020.
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1. Innledning.
I arbeidet med dette notatet var det naturlig å vurdere klimasituasjonen med EU/EØS som utgangspunkt
siden Norge er med i EU´s felles energimarked ACER. Den globale klima situasjonen er også tatt med i
vurderingene der det er relevant.
Dette arbeidet ga urovekkende resultater. Foreslåtte tidsplaner er lite realistiske og inneholder gjerne
elementer som virker mot sin hensikt. Noen av dem vil øke det globale CO2 trykket signifikant.
Denne notatet beviser at elbiler i dagens situasjon medfører ca dobbelt så store globale CO2 utslipp som
like tunge fossilbiler. (Vedlegg B) Beviset kan generaliseres til andre områder, men mengdeforholdet
mellom CO2 utslippet for elektrifisert og fossil løsning vil variere fra sak til sak.
Vi viser også at gasskraft vil være en viktig energikilde som balansekraft også etter at marginalkraften er
utslippsfri.
En effektiv og rasjonell utvikling frem mot et utslippsfritt samfunn er avhengig av at man benytter de
riktige klimatiltakene til riktig tid. Dersom tiltak settes i verk til feil tid, vil de som regel virke mot sin
hensikt og føre til økt i stedet for redusert globalt CO2 utslipp. Riktig tid avhenger først og fremst av hva
som til enhver tid er marginalkraft. (Se Vedlegg D og Vedlegg A) Vi har derfor strukturert dette notatet
etter 3 naturlige faser:
- Fase 1: Kullkraft er marginalkraft. Fig. 6 side 16 viser forventet utvikling av global elektrisk
produksjon frem til 2050. Det synes derfor sannsynlig at Fase 1 avsluttes mellom 2040 og 2050. IEA
har forventer også at det finnes produksjon av kullkraft i EU i 2040, men diagrammet som viste det
forsvant fra nettet november 2019. I Fase 1 er elektrifiseringer generelt ikke klimavennlige.
- Fase 2: Gasskraft er marginalkraft. Fase 2 avsluttes tidligst rundt 2060 - 2070. Utvikling og
optimalisering av elektrifiseringer kan starte, men fordi de fleste elektrifiseringer er bare ubetydelig
mer klimavennlige enn de tilsvarende fossile prosessene, bør/behøves de ikke startes før i Fase 3. I
Fase 2 er det mer rasjonelt å bruke ressursene på utbygging av utslippsfri elkraft. Utbygging av
kjernekraft vil være nødvendig for å kunne avslutte denne fasen tidligst mulig. Etter hvert som
mengden sol- og vindkraft øker, vil behovet for dynamisk balansekraft (Vedlegg C) øke. I denne fasen
er gasskraft, med eller uten tilknyttet CCS, den optimale balansekraften. Forskning og utvikling av
optimal elektrifisering foregår i Fase 2. Anvendelse av elektrifiseringer kan starte i siste del av Fase 2.
F&U av flytende utslippsfritt drivstoff for flytrafikk sluttføres i denne fasen. Utslippsfritt betyr i denne
sammenheng at det i produksjonen fanges omtrent den samme mengde CO2 som det slippes ut ved
bruken.
- Fase 3: Utslippsfri elkraft er marginalkraft. Elektrifiseringene fullføres i takt med tilstrekkelig
redundans av utslippsfri elkraft. Balansekraft bygges ut i takt med økt mengde sol- og vindkraft.
Generelt bør det være slik at forskning og utvikling av metoder for å redusere CO2 utslipp foregår i fasen
før disse metodene bør anvendes.
I alle faser vil energieffektivisering og nedlegging/reduksjon av særlig utslippsintensiv produksjon være
viktige elementer for å kunne oppnå målsetningen. I Fase 2 og 3 vil dette kunne håndteres med CCS.
Som det ser ut idag, vil CCS normalt kreve for mye elkraft til at det vil være hensiktsmessig i Fase 1. For
å unngå økonomisk ustabilitet, motvirkes resesjon ved å overføre arbeidskraft fra mindre viktige
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områder til utbygging av utslippsfri energi og eller til andre områder som er nødvendige for overgang til
et nullutslipp samfunn.
På grunn av Corona-krisen er nedgangen allerede her. Utviklingen av utslippsfri energi bør derfor
intensiveres. Det er imidlertid like viktig at de planlagte elektrifiseringene avbrytes.
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2. Karbonbudsjett og klimamålene.
Globalt totalt årlig utslipp fra fossile kilder er i dag ca 37 milliarder tonn CO2. (2018) [13] [1]
IPCC´s mål for 1.5 og 2 graders temperaturstigning krever [41] :
1.5 graders målet krever 45 % CO2 utslipps reduksjon fra 2010 til 2030 og 100 % i 2050.
2 graders målet krever 100 % CO2 utslipps reduksjon fra 2010 til 2070.
Tabell 1: Kullkraftproduksjon 2017: [22]

Verden
Kina
India
EU
USA

9863 TWh
4508 TWh
1133 TWh
709 TWh
1254 TWh

Konklusjoner fra [13] som baserer seg på 1,5-gradersrapporten som FNs Klimapanel publiserte i 2018:
For å oppnå 1.5 graders målet i 2050 må antall kjernekraftverk i verden økes fra 454 idag til 1200, d.v.s.
2 hver måned i 30 år. Antall CCS anlegg må øke fra 18 idag til 8000 i 2050, d.v.s. 22 hver måned i
samme tidsperiode. (Antatt kapasitet 1 Mt CO2/år)
Dette vil koste størrelsesorden 20 000 milliarder kroner pr. år. Det er ca 3 % av verdens samlede BNP.
Basert på ovenstående liste av fakta, synes det som om det disse målene utgjør en stor utfordring for det
internasjonale samfunn, men det viser også at det er teknisk mulig. 3 % av BNP er ikke uoppnåelig for
noe samfunn. ENØK tiltak på globalt og nasjonalt nivå vil forenkle denne oppgaven. Men skal det være
mulig, er det helt avgjørende at man iverksetter de riktige tiltak til riktig tid.
Selv om det på verdensbasis ville vært både økonomisk og praktisk mulig å realisere disse målene, er
det et problem at verdens største energiforbrukere kan være vanskelig å få med på en slik avtale. De fire
nasjonene USA, Kina, India og Russland bruker ca. 50 % av verdenes energi. [27] Man kan ikke
forvente at disse vil slutte helhjertet opp om en slik utvikling. USA har vært negativ til Paris avtalen,
Kina bygger fortsatt ut store mengder kullkraft og India har neppe økonomisk evne til å bidra vesentlig.
Både Kina og India har kullkraft som sin helt dominerende elkraftkilde. (Figur 2 og 3 side 13) Men
Kina, som verdens desidert største produsent og bruker av kullkraft, viser positive tegn til klimavennlige
holdninger.[24]
EU står for ca 8 % og Norge for ca. 1.5 % av verdensproduksjonen av energi. [2] Norges
energiproduksjon består hovedsakelig av vannkraft og eksport av gass og olje. EU importerer store
mengder gass og olje fra Russland og Norge.
Det ser ut til å være stor risiko for at klimamålene ikke vil nås med den klimapolitikken som verden
fører idag. Følgelig er dessverre spørsmålet heller hvordan man kan oppnå en begrensning på 3 - 4
grader i stedet for 4 - 5 grader global temperaturstigning.
Hvordan kan man med dette utgangspunktet komme nærmest mulig de definerte målene ? Det vil bli
vurdert i kapittel 3.

File: Elektrifiseringsnotat EL

Page: 9

Elektrifisering bør unngås når kull er marginalkraft
Dersom EU/ACER skal være CO2 nøytralt i 2070 må ca. 1.2 Gtoe fossil energi i løpet av 50 år [28] [32]
erstattes av utslippsfri og CCS renset fossil energi. Det betyr gjennomsnittlig økning på 66 ktoe
utslippsfri energi pr. dag. Oversatt til energi blir det ca 768 GWh og til effekt ca 32 GW. I EU/ACER må
man altså øke utslippsfri effekt med 32 GW i løpet av 50 år. Mange kjernekraftverk i Europa er på ca 3
GW mens de størst er på ca Det er altså tilstrekkelig å bygge 10-12 slike kjernekraftverk i løpet av 50 år
i EU. I dette regnestykket har man sett bort fra eventuell reduksjon i energibehovet. ENØK tiltak vil
kunne bidra vesentlig her.
Kull utgjør ca 20 % av totalenergien i ACER, så kull vil kunne være utfaset etter 10 år med den samme
økningen i utslippsfri energi. Siden kull er den energien som medfører det desidert største CO2 utslippet,
er det lønnsomt å fase ut kull raskest mulig. En optimal plan vil derfor være å sette inn store ressurser for
å fase ut kull snarest mulig.
Men det melder seg et moralsk/politisk spørsmål. EU har ca. 1/10 av verdens befolkning. Det er lite som
tyder på at de resterende 9/10 vil ha samme motivasjon og mulighet for å følge opp ACER´s planer, og
vil fortsette utbygging av eller beholde den kullkraften de har for lang tid.
Som fig. 2 og fig. 3 (side 13) viser, utgjør kullkraft den alt vesentlige delen av Kinas og Indias
elkraftproduksjon. Disse landene trenger mange tiår for å erstatte all kullkraft med utslippsfri energi og
eller CCS uansett deres motivasjon for å gjøre det. Tilsammen står Kina og India for ca. 57 % av verdens
kullproduksjon. [16] [31]
Hva er da poenget ? Skal innsats på dette feltet lykkes må de fleste være med. Det eneste EU synes å
oppnå med en innsats som dette, vil være å svekke sin egen komfort og konkurranseevne. Vil EU det ?
Mye av dagens klimapolitikk fokuserer på å sette seg ambisiøse nok mål. Det virker som om mange tror
at dersom verden "forplikter seg" så vil det allokeres nok ressurser. Men det er viktig å huske at klima
ikke er det eneste problemet verden har, og at man derfor ikke bør legge til grunn at det vil bli allokert
ubegrenset av ressurser til dette feltet. Kostnadseffektiv bruk av begrensede ressurser er derfor
essensielt.
Vi tar ikke stilling til dette spørsmålet, men skriver dette notatet som om svaret er ja. Dette notatet vil
uansett vise hva man ikke skal gjøre.
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Figur 1. IEA [22] Verdens´s energiproduksjon 1990-2017 fordelt på energityper
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3. Problembeskrivelser og løsningsforslag.
På veien mot en utslippsfri verden, kan man dele opp tiden i 3 faser. De antatte tidsintervallene er basert
på forholdene innen ACER, andre steder vil dette sannsynligvis gå langsommere. For å forenkle
problematikken, siden Norge er medlem i ACER, vil vi her beregne hva som må gjøres dersom man
innen ACER skal forsøke å oppfylle 2 graders målet: Klimanøytralt i 2070.
Fase 1: Kullkraft er marginalkraft og skal fases ut: Tidsrom: 2020 - 2040/2050
Fase 2: Gasskraft er marginalkraft og skal fases ut: Tidsrom: 2040/50 - 2060/2080
Fase 3. Energibehovet dekkes av utslippsfri energiproduksjon. Tid: Etter 2060/2080
(For definisjon av marginalkraft se Vedlegg D. )
I dette kapitlet vises problembeskrivelser for de forskjellige fasene samt optimale løsninger fase for fase.
Siden hva som er marginalkraft kan variere for forskjellige områder, vil det kunne være forskjellige faser
i forskjellige områder til samme tid.
Det ligger i sakens natur at dette notatet konsentreres primært om Fase 1. Det er for denne fasen vi har
de mest pålitelige dataene og det er i denne fasen det er viktig å ta de rette grepene nå. For en nøyaktig
og detaljert behandling av de andre fasene, har man tid til å samle erfaringer og data fra Fase 1.

3.1.1 Problembeskrivelse Fase 1. Kullkraft er marginalkraft.
(Om marginalkraft: Vedlegg D.)
Denne beskrivelsen vil i første rekke dreie seg om området dekket av ACER siden det er det som er
relevant for Norge.
Forbrenning av kull er den dominerende CO2 kilden. Globalt står kull for 44 % av CO2 utslippet. [1] Kull
er også den energien som slipper ut mest CO2 pr. energienhet. Om man setter 1 for naturgass, er det ca.
1.5 for olje og ca. 2 for kull. Derfor må kull fjernes først.
Globalt domineres kullproduksjon av Kina som står for nær halvparten av verdens produksjonen. Kina
gjør mye for å redusere både lokal forurensning og globalt CO2 utslipp. De har ambisjoner om å erstatte
kullkraftverkene med lavest energi effektivitet med nye moderne kullkraftverk med høy
energieffektivitet. Det sies at etter 2020 skal Kina kreve at produserende kraftverk skal ha
energieffektivitet opp mot 40 %. De minst effektive kullkraftverkene skal legges ned eller oppgraderes
til å møte de nye kravene. Dårlige kullkraftverk er allerede lagt ned. Samtidig loves det at Kina skal
bygge ut 800 - 1000 GW utslippsfri energi innen 2030. [24] Men Kina vil uansett være avhengig av store
mengder kullkraft i mange år fremover.
Andre viktige produsenter er USA , EU og India. Kina og India ser ut til ha stabilisert produksjonen,
mens den i USA og EU faller svakt. (Fig. 2, 3, 4 og 5 side 13 og 14.)
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Figur 2.
Kinas
elkraftproduksjon
1990-2017 fordelt
på energitype IEA
[16]

Figur 3.
Indias
elkraftproduksjon
1990-2017 fordelt
på energitype IEA
[31]

Figur 4.
USA´s
elkraftproduksjon
1990-2017 fordelt
på energitype IEA
[40]
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Figur 5.
EU´s
elkraftproduksjon
1990-2017 fordelt på
energitype IEA

[26]

Som man kan se øker elkraft utbyggingen i Kina og India sterkt de siste årene uten energialternativer av
sammenlignbar størrelse. Det betyr at det vil ta lang tid å fase ut denne kullkraften. Både for USA og
EU/ACER har gasskraft allerede begynt å erstatte kullkraft selv om det også innen ACER finnes helt
nybygde kullkraftverk. (Polen)
Siden antall klimakvoter vil bli redusert med 2.2 % pr. år fra og med 2020, vil kullkraft fortsette å være
den dyreste elkraften og dermed være marginalkraft i EU/ACER.
Innen ACER må man likevel basere sine klimatiltak på det som minimaliserer CO2 utslippet innen denne
regionen. Det gjenstår fortsatt kullkraftverk innen ACER med energieffektivitet så lav som ca. 30%. Et
gasskraftverk har normalt energieffektivitet mellom 50 og 55%. Siden kull slipper ut ca. dobbelt så mye
CO2 pr produsert energienhet som naturgass, [3] vil et kullkraftverk med energieffektivitet 30% slippe ut
ca. 3 ganger så mye CO2 som et gasskraftverk, mens et kullkraftverk med energieffektivitet 40% vil
slippe ut vel dobbelt så mye CO2 som et gasskraftverk.
Det er idag lite kunnskap om og bevissthet rundt hva som medfører CO2 utslipp. Tiltak som
elektrifiseringer og nedlegging av gasskraft vil idag virke mot sin hensikt og øke CO2 utslippet i forhold
til løsninger basert på fossil energi. (Vedlegg B). Det foregår idag elektrifiseringer, eller planlegging av
elektrifiseringer, i større eller mindre grad i alle nasjoner tilknyttet ACER. Det er viktige at disse i
hovedsak utsettes til sent i Fase 2 eller til Fase 3.
Det benyttes også noe hydrogen som drivstoff. Hydrogen fra elektrolyse må betraktes som
elektrifisering. Effektivitetstapene i hydrogenenergikjeden er vesentlig større enn for direkte
elektrifiseringer, dvs. tilknyttede utslipp er større. (Vedlegg F) Det bør derfor ikke benyttes hydrogen
som drivstoff før i Fase 3.
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3.1.2 Problemløsninger i Fase 1, kullkraft er marginalkraft.
Kullkraft som elkraftkilde i EU utgjør nå ifølge IEA (figur 5 og 6) ca 700 TWh pr år. Hovedvekten må
legges på å erstatte kullkraft med vann-, sol-, vind,- gass-, og kjernekraft.
Vannkraft. Det meste av vannkraftpotensialet i Europa er allerede utbygd. Som det fremgår av figur 6
side 16, vil vannkraftutbyggingen globalt bli moderat, det gjelder også EU. Men vannkraft er den
gunstigste energiformen, så potensialet må benyttes fullt ut. Vannkraft i form av pumpekraftverk vil
sammen med gasskraft spille en viktig rolle som balansekraft. (Vedlegg C: Balansekraft.) Vannkraft uten
pumpekraftverk er også godt egnet som balansekraft, men dersom vannkraftens kapasitet skal utnyttes
fullt ut, kan den ikke benyttes som balansekraft hele året.
Sol- og vindkraft utbygges allerede i høyt tempo. Ifølge IEA har sol- og vindkraft største potensialet for
utbygging av utslippsfri kraft. Sannsynligvis vil det største problemet med denne utbyggingen være
behovet for balansekraft (Vedlegg D) som vil øke i takt med det totale volumet av sol- og vindkraft som
begge er ustabile. Dersom det endelige målet er en totalt utslippsfri energiproduksjon, må
balansekreftene pumpe- og gasskraft bygges ut i takt med sol- og vindkraft slik at man sikrer seg at man
kan har tilstrekkelig kraft selv når bidraget fra sol- og vindkraft er på sitt laveste. Også overskudds solog vindkraft i forbindelse med pumpekraftverk er gunstig som balansekraft.
Sol- og vindkraft beslaglegger store landområder, og møtes allerede med tildels sterk motstand både fra
nabo- og naturverninteresser. Havvind medfører, i hvert fall hittil, ikke sosiale problemer, men havvind
er vesentlig mer kostbar å bygge ut. Her kan Norge være en viktig bidragsyter både fordi Norge har store
nærliggende havområder og fordi Norge sitter inne med viktig kompetanse for denne utbyggingen.
Gasskraften må bevares siden behovet for balansekraft øker etter hvert som mengden av sol- og
vindkraft kraft øker. Særlig i områder hvor avstanden til vannkraftanlegg er stor, vil gasskraftverk være
et godt alternativ til pumpekraftverk. (Vedlegg C) Så lenge kullkraft er marginalkraft vil CCS være lite
effektiv p.g.a. det store strømforbruket. (Vedlegg E) En vil derfor få bedre total effektivitet dersom en i
stedet bygger ut utslippsfri elkraft. Derfor bør en i Fase 1 heller bruke ressursene på å bygge ut sol-,
vind- og kjernekraft.
Hvorvidt det skal bygges ut gasskraft eller utslippsfri energi, vil være et regnestykke i hvert enkelt
tilfelle hvor mye avhenger av behovet for balansekraft.
Kjernekraft vil være en viktig energikilde for en hurtigst mulig utfasing av kullkraft. [13] [14] [15] Se
ogsp avsnitt 3.7. Kjernekraft har den store fordelen fremfor sol- og vindkraft at den er stabil og heller
ikke krever store arealer. Det forskes idag på bruk av thorium som råstoff for kjernekraftverk. Dette er
interessant for Norge siden Norge har jordas 6. største mengde thorium med 5.1 % av jordas kjente
thorium forekomster. [30]
Det foreligger planer om å fase ut kjernekraften i enkelte EU land. Det anses som sannsynlig at disse
planene legges til side når politikerne forstår realitetene bak det enorme energibehovet som trengs for å
erstatte kullkraften.
Utstrakt elektrifisering må unngås i denne fasen. Alle elektrifiseringer vil forlenge utfasing av kullkraft,
og generelt vil de elektrifiserte løsningene medføre større globalt CO2 utslipp enn den tilsvarende fossile
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løsningen. Dette er vist spesielt for elbiler i Vedlegg B. I Vedlegg B er også vist at dette gjelder for de
fleste elektrifiseringer, men forholdet mellom utslippsforholdet mellom elektrifisert- og fossil prosess vil
variere avhengig av egenskapene for de enkelte elektrifiseringene.
Ekstensiv elektrifisering bør ikke skje før i sent i Fase 2 eller i Fase 3. F&U relatert til det bør i hovedsak
ikke finne sted før i Fase 2. Siden fly bør benytte fossilt drivstoff helt frem til Fase 3, kan utvikling av
batteridrift for fly avsluttes. Den kan forhåpentligvis erstattes av en langsiktig utvikling av
høykonsentrert utslippsfritt drivstoff på væskeform. (Utslippsfritt betyr i denne sammenhengen at
omtrent den samme mengde CO2 fanges inn i produksjonen som siden slippes ut.)(Liquid E-fuel.) Dette
er imidlertid et særdeles vanskelig prosjekt med små muligheter for suksess. Det man konsentrer seg om
idag er å utvikle et drivstoff basert på bruk av CO2 og elektrisk energi for å produsere E-fuel. Fordelen
fremfor fossilt drivstoff for fly er at man kan bruke CO2 som råmaterial slik at mange bruker like mye
CO2 i produksjon som man slipper ut. Men på grunn av det store forbruket av elektrisk energi, har denne
metoden ingen fordeler fremfor bruk av fossilt drivstoff før man er i Fase 3. Også i Fase 3 vil dette være
en tvilsom metode. Man får håpe på at man ved en 50 års forskning kan komme noe lenger enn det man
kan se idag.

Figur 6. Historiske og prediksjoner for global kraftproduksjon fra 1950 til 2050.
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Utstrakt anvendelse av CCS (Vedlegg E) bør utstå til Fase 2. CCS bør ikke benyttes i Fase 1 fordi det
store strømforbruket for denne prosessen medfører at det blir lite effektivt. Det vil totalt sett være langt
mer effektivt å benytte ressursene til utbygging av utslippsfri energi. I Fase 1 bør det forskes på CCS
slik at den er nær optimalisert når gasskraften overtar som marginalkraft i Fase 2. Delvis fordi forskning
og utvikling har langt igjen før man har nådd optimale resultater, men også fordi det gir større total
effektivitet å bruke ressursene til utbygging av utslippsfri energi når kullkraft er marginalkraft. CCS kan
først og fremst bli aktuelt i forbindelse med gasskraft benyttet som balansekraft i Fase 2 og 3.
Behovet for olje vil ikke bli redusert i Fase 1 fordi elektrifiseringer ikke bør starte før mot slutten av
Fase 2. Gassbehovet vil være økende først og fremst fordi gasskraft skal erstatte kullkraft.

3.2.1 Problembeskrivelse Fase 2: Gasskraft er marginalkraft.
I denne fasen blir hovedoppgaven fortsatt utbygging av utslippsfri energi med hovedvekt på sol-, vindog kjernekraft. Det antas at det aller meste av potensiell vannkraft blir utbygd i Fase 1.
Siden gasskraft nå er marginalkraft, vil det være liten forskjell på CO2 utslipp fra elektrifiserte og fossile
prosesser. Noen elektrifiseringer vil medføre økt CO2 utslipp i forhold til løsninger med fossil energi
også når gasskraft blir marginalkraft. Et lite eksempel: Man varmer opp noe med gass. Dersom man skal
bruke elektrisitet til å varme opp det samme til den samme temperaturen, kommer energien til å
produsere elektrisitet fra gass i tillegg. Forutsetningen for at dette er korrekt er at energieffektiviteten ved
oppvarming med gass ikke er særlig lavere enn energieffektiviteten ved oppvarming med elektrisitet.
CCS vil i denne fasen bli mer effektiv fordi bruk av elektrisk strøm ikke medfører så store CO2 utslipp
som når kullkraft er marginalkraft. (Vedlegg D.)
Man kan nå konsentrere seg om å bygge ut utslippsfri energi raskest mulig og la elektrifiseringen overta
etter hvert som volumet av den utslippsfrie energien gjør det mulig. Men etter hvert som sol- og
vindkraft øker, øker også behovet for balansekraft. (Vedlegg C) I denne fasen vil det være et viktig
element å ha god tilpasning mellom sol- og vindkraft og balansekreftene pumpekraftverk (gjerne drevet
av overskuddskraft fra sol- og vindkraft) og gasskraft med eller uten CCS. Vannkraft uten
pumpekraftverk er også godt egnet som balansekraft, men dersom vannkraftens kapasitet skal utnyttes
fullt ut, kan den ikke benyttes som balansekraft hele året.
Selv om muligheten for å lykkes synes begrenset, vil F&U for optimalt flytende drivstoff for fly- og
skipstrafikken være viktig i denne fasen. Produksjon av E-fuel vil sannsynligvis fortsatt være svært
energikrevende. (Vedlegg F) Det bør derfor i hovedsak benyttes fossilt fly- og skipsdrivstoff i Fase 2. En
vurderer at denne fasen innen ACER vil vare til minst rundt 2070.
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3.2.2 Problemløsninger i Fase 2, gasskraft er marginalkraft.
Hovedmålet i denne fasen vil være fortsatt utbygging av utslippsfri energi med hovedvekt på sol-, vindog kjernekraft. Jo mer kjernekraft, jo mindre balansekraft er nødvendig. Denne utbyggingen må foregå i
takt med utbygging av balansekraft. Elektrifiseringen må gå i takt med tilgangen på utslippsfri energi.
Sannsynligvis vil det gi størst total effektivitet å vente med intensiv elektrifisering til siste del av Fase 2.
Siden kjernekraften er stabil, bør den dekke en stor del av det laveste energibehovet gjennom døgn og
årstider.
Luft- og skipstrafikk egner seg dårlig for batteridrift, både p.g.a. de store mengdene energi som kreves
og p.g.a den økte vekten som igjen øker energibehovet. Selv om utsiktene er dårlige, bør det i Fase 2
være et prioritert F&U mål å utvikle utslippsfritt flytende drivstoff (E-fuel) med høy energitetthet.
(Utslippsfritt betyr i denne sammenhengen at omtrent den sammen mengde CO2 fanges inn i
produksjonen som siden slippes ut.) I hovedsak bør det imidlertid benyttes bio- eller fossilt flydrivstoff i
Fase 2 siden produksjon av E-fuel med dagens teknologi (Vedlegg F) krever mye elektrisk energi. Et
hovedmål med denne utviklingen må være å fremstille dette drivstoffet med minimal bruk av elektrisk
energi. Idag ser man ikke gode løsninger på dette.
Etter hvert som den totale energisituasjonen tillater det, kan de minst energieffektive gasskraftverkene
uten tilknyttet CCS anlegg legges ned eller tilknyttes et CCS anlegg. Dette kan man ikke avgjøre før
man ser hvilke egenskaper CCS anleggene vil få. Som det ser ut idag, vil det være en bedre
ressursutnyttelse å bygge ut utslippsfri energi.
FoU av optimal elektrifisering fortsetter. Siden det i Fase 2 vil være liten forskjell på CO2 utslipp fra
fossil- og elektrisk drivkraft, kan elektrifiseringen starte mot slutten av Fase 2, men hovedtyngden av
elektrifiseringen bør foregå i Fase 3.
Ved å benytte standardiserte, utskiftbare batterikasser både i elbiler og tungtransport, kan ladningen
foregår på ladestasjoner hvor det er lett å regulere ladetider etter tilgang på elkraft. Elbilene får ny energi
ved å skifte ut batterikasser på ladestasjonene. For bilistene vil det ha den opplagte fordelen at det blir
like raskt å skifte batteripakke som det idag er å fylle fossilt drivstoff. Dette må imidlertid vurderes opp
mot behovet for batterikapasitet. Muligheten for stor nok batteriproduksjon til å dekke det globale
behovet, blir en viktig faktor i denne saken.
En vurderer at Fase 2 innen ACER vil vare minst til rundt 2070, andre steder i verden kan den vare
betydelig lenger.
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3.3.1 Problembeskrivelse Fase 3: Tilstrekkelig utslippsfri energiproduksjon.
Som for Fase 2, kan Fase 3 inntreffe i forskjellige områder til forskjellig tid. Hovedoppgaven i denne
fasen vil være en fortsatt utbygging av utslippsfri energi samt etablering av tilstrekkelig utslippsfri
balansekraft. Disse to oppgavene må løses hånd i hånd. Gasskraft uten CCS utfases etter hvert som den
totale energisituasjonen tillater det.

3.3.2 Problemløsninger i Fase 3: Tilstrekkelig utslippsfri energiproduksjon
Når man i hovedsak har tilstrekkelig fornybar energi i samvirke med gasskraft med tilknyttet CCS
anlegg, vil hovedoppgavene være å optimalisere balansekraften samt å fremstille E-fuel på væskeform
for flytrafikken. Det siste vil man ha forsket på i flere årtier i Fase 2, og har kanskje funnet en nær
optimal teknisk løsning med minimalt forbruk av elektrisk energi i fremstillingen. Det er idag umulig å
si noe sikkert om hvordan resultatet vil bli, men oppgaven vil uansett være å fase inn dette drivstoffet
etter hvert som mengden av utslippsfri elkraft øker.
Elektrifiseringen kan øke etter hvert som overskuddet av utslippsfri elkraft tillater det.

3.4 Energieffektivisering.
Særlig for Fase 1 og 2, men også langt inn i Fase 3, vil energieffektivisering være et viktig element i
arbeidet med å redusere CO2 utslippet. Mange publikasjoner viser til stort potensial for reduksjon av CO2
utslipp ved energieffektivisering. Det tenkes benyttet på nær sagt alle energikrevende områder. Som et
eksempel tar vi her bare med tyske planer fra 2016:
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Tabell 2: Tyske planer for energi effektivisering 2016. [17]
Efficiency and consumption target

2014

2020

2050

Primary energy consumption (base year 2008)

-8.7%

-20%

-50%

Final energy productivity (2008–2050)

1.6%/year
(2008–2014)

Gross electricity consumption (base year 2008)

-4.6%

Primary energy consumption in buildings (base year
2008)

-14.8%

Heat consumption in buildings (base year 2008)

-12.4%

-20%

Final energy consumption in transport (base year 2005)

1.7%

-10%

2.1%/year
(2008–2050)
-10%

-25%
-80%

-40%

3.5 Overføring av klimafiendtlige aktiviteter til klimavennlige.
Det moderne økonomiske system kan få et problem i en økonomi med resesjon. (På grunn av Korona
krisen er vi for øyeblikket nær denne situasjonen.) Dette problemet kan løses eller reduseres ved å
primært overføre produksjon med høyt CO2 avtrykk og begrenset nytteverdi, til produksjon av utslippsfri
energi og annen klimavennlig aktivitet, slik at økonomien enklere unngår resesjon.
Et eksempel vil være å stoppe f.eks. bitcoin produksjonen som krever store mengder elektrisk energi og
har null eller negativ samfunnsnytte. Derimot er det tvilsomt om stopp/reduksjon i den elkraft krevende
aluminiumsproduksjonen vil være hensiktsmessig på grunn av aluminiumets store nytteverdi. (Men å
redusere produksjonen av aluminium ved bedre håndtering av aluminiumsavfall bør være en prioritert
oppgave.
Reduksjon av folketallet vil også være svært klimavennlig, men dette vil utfordre kulturelle og religiøse
verdier og være sterkt konfliktskapende. Sannsynligvis vil effekten være minimal - særlig siden det er
overveiende sannsynlig at folketallet uansett vil stabilisere seg og kanskje endog reduseres i løpet av få
år. [39]
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3.6 Oppsummerende handlingsplan.
Tabell 3: Forslag til handlingsplan for innføring av utslippsfri energi med minimalt totalt CO2 utslipp
innen ACER.-1
Fase 1. Kullkraft =
marginalkraft

F CCS
O
U

Balansekraft

Fase 2. Gasskraft = marginalkraft

Fase 3. Tilstrekkelig utslippsfri energi

Høykonsentrert, utslippsfritt flytende E-fuel for
luft/skips fart

Høykonsentrert, utslippsfritt flytende Efuel for luft/skips fart

Elektrifiseringer, optimalisere, standardisere
Balanse kraft: Pumpekraftverk, gasskraft/
CCS

O
p
p
g
a
v
e
r

Fase ut kullkraft
Beholde/øke gasskraft

Fase ut gasskraft, beholde gasskraft med
tilknyttet CCS

Videre utbygging av utslippsfri energi
inntil energi ikke er begrensende faktor.

Bygge ut sol-, vind-, vann-,
kjerne- & gasskraft.

Bygge ut sol-. vind- og kjernekraft
Bygge ut gasskraft tilknyttet CCS

Balansekraft bygges ut etter behov
Pumpekrafverk & gasskraft med CCS

Balansekraft etter behov

Utbygging av balansekraft etter behov.

Elektrifiseringer fullføres.

Uendret oljebehov

Forsiktig start av elektrifiseringer mot slutten.
Utfasing av olje i transportsektoren mot
slutten

3.7 Bottom line.
I EU ble det i 2017 produsert 710 TWh kullkraft og 663 TWh gasskraft. Økningen av sol- og vindkraft
har de siste fem årene vært tilsammen gjennomsnittlig ca 40 TWh/år. Om dette fortsetter uten at
elektrisitetsforbruket øker, kan kullkraften være utfaset i løpet av ca 15 - 20 år.
Veitransport i EU 2017: 2 500 TWh fossil energi, i alt vesentlig fra olje. Samlet bruk av elektrisk energi
i EU var ca. 3 100 TWh.
Med elektrifisert veitrafikk vil ekstra bruk av elektrisk energi være minst det halve av den brukte olje
energien: 1 250 TWh når en tar hensyn også til produksjonen av elbilene. (Men veitrafikken vil
medføre omtrent en fordobling av globalt CO2 utslipp fra veitrafikken så lenge kullkraft er
marginalkraft.) Men det finnes ikke så mye elektrisk energi i EU i dag at dette er mulig, samtidig som en
stort sett bevarer det vanlige elforbruket. Dersom den manglende elektriske energien skal skaffes til veie
ved sol- og vindkraft, vil det ta ca 30 år dersom økningen i sol- og vindkraft fortsetter med samme tempo
som i de siste 5 årene. Det forutsettes da samme bruk av kull- og gasskraft som i dag. Skal kullkraft bort,
vil det ta bortimot 50 år. Dersom også gasskraften skal bort vil det ta mer enn 60 år. Dersom det fases
inn betydelige andeler mindre effektive teknologier innen transport, som hydrogen eventuelt e-fuels, vil
kraftbehovet øke betydelig.
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Men sol- og vindkraft har et metningspunkt: Skal all denne energien komme fra sol- og vindkraft, trengs
det store mengder balansekraft. Sol- og vindkraft er også arealkrevende og det vil sannsynligvis bli
vanskelig å finne plass til alle de sol- og vindkraftverk som trengs – det vil uansett skape store konflikter
p.g.a. lokalmiljø, dyre- og plantevern etc. Dette har vi allerede sett selv i Norge med all den plassen vi
har.
For å få nok strøm til både å elektrifisere veitrafikken og å fjerne kullkraften i løpet av 30 år, kreves det
økning på ca 25 TWh/år. Fortsetter man med det i enda 20 år, vil man kunne fjerne gasskraften etter ca.
40 - 45 år. Da har man også noen år igjen til å elektrifisere litt mer enn veitrafikken før det er gått 50 år
og 2 gradersmålet skal være nådd. Men da må vi begynne idag ! Og så må vi håpe at de 90 % av resten
av verden er like flinke som oss.
For å kunne redusere behovet for balansekraft er kjernekraft den eneste utslippsfrie elkraften som kan
løse dette problemet. Så saken er klar: Hvert år i 50 år må EU bygge kjernekraftverk som hvert år
produserer 25 TWh. Det er i EU idag 4 kjernekraft som er større enn 25 TWh: 3 i Frankrike og 1 i
Russland. Alle disse er ferdigbygd i perioden 1980 - 1986. La oss håpe at all kompetansen ikke har dødd
ut.
Det er åpenbart at dette ikke er mulig - som et vesentlig bidrag til løsningen må det også til en betydelig
reduksjon av energiforbruket i EU. Mye kan gjøres ved ENØK tiltak, men det blir vanskelig å komme
utenom at det også må reduseres på områder som berører folks dagligliv.
For Norge er situasjonen helt annerledes: I dagens situasjon er kullkraft marginalkraft, og elbiler
medfører ca. dobbelt så stort globalt CO2 utslipp som fossilbiler av samme vekt. Det er ingen tvil om at
kullkraft vil være marginalkraft så lenge kullkraft eksisterer.
Figur 7 og 8 viser to scenarioer for utviklingen med økning av utslippsfri elkraft på henholdsvis 40 og 65
TWh/år.
Alle energidata er hentet fra IEA.

File: Elektrifiseringsnotat EL

Page: 22

Elektrifisering bør unngås når kull er marginalkraft

Innfasing fornybarenergi, 40 TWh/år
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Fornybar er variabel kraft.

Kurven viser bortfall av ca. 50% av kjernekraft over 20 år.
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Figur. 7. Modell for utfasing av kull- og gasskraft og elektrifisering av veitrafikken. Fornybar elkraft
øker som de siste 5 årene 40 TWh pr år. Konsekvensen av utfasing av kjernekraft er indikert.
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Figur. 8. Modell som viser utfasing av kull- og gasskraft og elektrifisering av veitrafikken dersom
fornybar elkraft øker som de siste 5 årene 40 TWh pr år og det samtidig bygges ut 25 TWh kjernekraft
pr. år.
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4. Konklusjon.
Det anses for bevist at elbiler er svært lite klimavennlige så lenge kullkraft er marginalkraft. (Vedlegg
B.1) International Energy Agency (IEA) regner fortsatt med betydelig kullkraftproduksjon i 2040.
Marginalkraften (Vedlegg D) i ACER området er for tiden kullkraft, og det er overveiende sannsynlig at
det vil fortsette inntil kullkraft på det nærmeste er utfaset, tidligst rundt 2040. (Vedlegg A)
Så lenge marginalkraften er kullkraft, medfører elbiler ca. dobbelt så store globale CO2 utslipp som like
tunge fossilbiler. Dette er ikke et særnorsk fenomen, men gjelder i hele ACER området, sannsynligvis
også for det meste av verden. Det må derfor være en prioritert oppgave for våre politiske myndigheter å
sørge for at dette blir forstått også for relevante EU organer.
I EU er det er ikke mulig å nå selv 2 gradersmålet dersom man ikke øker produksjon av utslippsfri
elkraft med rundt 65 TWh pr. år. De siste 5 år har denne økningen vært ca 40 TWh sol- og vindkraft. På
grunn av behovet både for balansekraft og areal, synes det umulig å få til dette uten utbygging av
kjernekraft – eksisterende planer for utfasing av kjernekraft må skrinlegges.
For å få minimalt samlet CO2 utslipp, bør det prioriteres å fase ut kull før man starter en ekstensiv
elektrifisering. I fase 2 kan forholdet mellom utfasing av gasskraft og elektrifisering vurderes løpende,
med behovet for balansekraft som en viktig faktor. Siden det i fase 2 er liten forskjell på CO2 utslipp fra
elektrifiserte og fossile prosesses, kan elektrifiseringer i hovedsak foregå i slutten av Fase 2, etter som
tilgangen av utslippsfri energi, sol- vind og kjernekraft, øker.
På kort sikt er det en selvfølge at stimulering og intensiver for økt elektrifisering må reduseres eller helst
fjernes. For å få bedre sammenheng mellom elektrifiseringer og de ekstra CO2 utslipp som disse
medfører, bør det i stedet vurderes å pålegge elektrisk kraft klimaavgifter. (Vedlegg A) Det bør vurderes
om disse skal kompenseres med sosialt akseptable refusjoner.
Gasskraft vil være en viktig og klimavennlig energikilde helt frem til slutten av Fase 2, kanskje til rundt
2070. Fordi CCS anlegg krever mye elkraft, bør utbygging av utslippsfri energi prioriteres fremfor CCS
anlegg i Fase 1. I Fase 2 kan gasskraft i forbindelse CCS anlegg utgjøre en viktig balansekraft. Også i
begynnelsen av Fase 3 vil gasskraft tilknyttet CCS være et godt alternativ som balansekraft. Siden
elektrifiseringen først blir viktig for klimaet mot slutten av Fase 2, vil det i ACER området være behov
for fossil energi i transportsektoren helt frem til rundt 2070.
Myndighetene må også sørge for at elbileiere som har kjøpt sine elbiler i god tro, ikke får urimelig store
ulemper ved en endret elbilpolitikk. Det betyr at etablerte ladestasjoner må opprettholdes, men siden det
kanskje bør foretas endringer i elbilens batteri- og ladesystem, bør videre storskala utbygging stoppes
inntil det totale elbilopplegget blir klart.
For en rasjonell og faglig effektiv F&U virksomhet, må innsatsen her følge utviklingen på de forskjellige
områdene på den måten at F&U stort sett ligger en fase foran ønsket anvendelse av F&U resultatene.
Tabell 3 side 21 skisserer dette. Hovedutfordringen innen F&U blir å utvikle utslippsfritt flytende E-fuel
med høy energitetthet for transportsektoren med særlig hensyn til fly- og skipstrafikken.
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