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Enova skal fremme:

• Reduserte klimagassutslipp som bidrar til å oppfylle Norges 
klimaforpliktelse for 2030

• Økt innovasjon innen energi- og klimateknologi tilpasset 
omstillingen til lavutslippssamfunnet

• Styrket forsyningssikkerhet gjennom fleksibel og effektiv effekt-
og energibruk

Enova skal etablere virkemidler med sikte på å oppnå varige 
markedsendringer. Energieffektive og klimaeffektive løsninger bør 
på sikt bli foretrukket uten støtte. Aktiviteten kan rettes inn mot 
alle sektorer. 

Enova SF

Enovas og Energifondets formål er å bidra til reduserte 
klimagassutslipp og styrket forsyningssikkerhet for energi, samt 
teknologiutvikling som på lengre sikt også bidrar til reduserte 
klimagassutslipp
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• https://www.youtube.com/watch?v=WkBXDbIJYh0#action=share

Tine Meieriet Jæren

https://www.youtube.com/watch?v=WkBXDbIJYh0#action=share


Container Elhub: Fleksibel containerløsning med lagring av 
effekt-/energi i batterier som utveksler elektrisk energi 

Energisentral: Fleksibel energisentral for varme-/kjøling med 
mulighet for termisk energilager. 

SMART styringssystem: Elhub og energisentral er koblet mot et 
felles SMART styringssystem som styrer opp mot effekt-
energibehov for de tilknyttede produksjons- og forbrukssteder.

Konseptutredning

Risavik Havn



Konseptutredning

Landbrukskvartalet

Konseptutredningen vil ha følgende hovedpunkter: 
• Ett av byggene skal være et innovasjonspilot ang. 
ny energiteknologi og materialbruk i bygg

• Etablere en lokal energiforsyning av varme og 
kjøling

• Vurdere lokal el-produksjon fra solceller. Bruk av 
batteripakker både for lagring av eventuell 
overskuddsproduksjon fra solceller, men også for 
effektutjevning. 



• Helhetlig planlegging

• Samspill mellom bygninger, energisystem og 
transport

• Samspill mellom ulike aktører i tidligfase

• Innovasjon og ny teknologi innenfor flere 
områder/sektorer.

Enova kan i tidligfase bidra med støtte til 
konseptutrening

Helhetlige løsninger og økt samspill



Bygg og energisystem:

• Støtte til konseptutredning

• Støtte til energieffektive nybygg

• Støtte til ny teknologi for fremtidens bygg

• Støtte til kartlegging av energitiltak i eksisterende bygg

• Støtte til eksisterende bygg

• Støtte til varmesentral

• Støtte til fjernvarme

Aktuelle programtilbud:



Takk for oppmerksomheten!

Ta kontakt 
Tlf 920 46 402, magni.fossbakken@enova.no

Magni Fossbakken – Enova SF
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