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Enova 
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• Statlig foretak, eid av Klima- og miljødepartementet

• Opprettet i 2002

• Ca. 80 medarbeidere

• Lokalisert i Trondheim

• Ca. 2,5 mrd. NOK i årlig budsjett



Vår visjon er livskraftig 
forandring



• 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

• Enova skal etablere virkemidler med sikte på å oppnå 
varige markedsendringer

• Energieffektive og klimaeffektive løsninger bør på sikt 
bli foretrukket uten støtte

Enova arbeider for Norges omstilling til 
lavutslippssamfunnet
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Teknologiutvikling og markedsutvikling



• Transportbehovet er voksende

• 1/3 av norske klimagassutslipp

• ≈ 70 mrd. kr i bevilgning over statsbudsjettet

• Omfattende regulering

• Høyt innslag av offentlig eierskap og drift

• I all hovedsak utenlandske teknologileverandører

• Maritim sektor skiller seg ut  som en av Norges mest 
komplette klynger 

Transport avgjørende for så å si all verdiskaping 
i samfunnet og involverer alle 
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Lavutslippssamfunnet
krever nye
transportløsninger







Strøm fra land



ElFrida

Salmar Farming

Foto: Siemens                           



• Halvårlige utlysninger fra 2016 
• Har støttet 60 prosjekter og tildelt 377 MNOK

• Søkere konkurrerer om midlene
• Rangeres etter høyest potensial pr støttekrone – de mest 

kostnadseffektive prosjektene blir prioritert

• Søknadsfrist 16. mars 2018
Maks 75% støtte i denne utlysningsrunden

Støtte til landstrøm for skip ved kai
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• Ny utlysningsrunde i juni 2018 med søknadsfrist
i september



PILOT-E
Raskere fra idé til marked

• PILOT-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av 
Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova. 

• Målet med PILOT-E er å få gode løsninger raskere ut i markedet samtidig 
som nytt og eksisterende næringsliv utvikles.

• Ordningen skal bidra til at miljøvennlige løsninger blir utviklet og tatt i 
bruk for å bidra til utslippskutt i Norge og internasjonalt. 
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PILOT-E - OVERORDNET IDÉ:

- FAST-TRACK GJENNOM VIRKEMIDDELAPPARATET

Forskningsrådet

Innovasjon Norge

Enova



2016: Første utlysning 
• Utslippsfri maritim 

transport

2017: Andre utlysning 
• Utslippsfri nyttetransport 

på land
• Fremtidens digitaliserte 

energisystem 

2018: Tredje utlysning 
• Utslippsfri maritim 

transport 2.0
• Fremtidens klimanøytrale 

industri

PILOT-E
Raskere fra idé til marked
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Siemens
0-utslipps-
operasjon havvind

PILOT-E: FØRSTE UTLYSNING…….SVÆRT POSITIV RESPONS
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UTLYSNING FRA PILOT-E 2018:

• To tema:
• Utslippsfri maritim transport 2.0 
• Fremtidens klimanøytrale industri

• Prosjektet må omfatte hele løpet fra forskning og 
utvikling og fram til første demonstrerte fullskala 
prototype i operasjonelt miljø 

• Prosjekter må både
• få frem den utslippsfrie løsningen
• utvikle ny næring

• Komplett utlysning legges ut ca 10. mai 

• Søknadsfrist medio oktober

PILOT-E 2018: NY UTLYSNING 100 MILL. KR + STØTTE FRA ENOVA

Utslippsfri maritim transport 2.0 

• Første utlysning i PILOT-E var rettet mot 
utslippsfri maritim transport.
Nå er 50 elektriske ferger under planlegging.

• Behov for forbedring langs mange akser: 
• Lengre strekninger
• Høyere fart – over lengre tid
• Infrastruktur 
• 0-utslipp – mellomsteg med hybride 

løsninger
• 0-utslipp i fjorder
• 0-utslipp når man ligger til kai 

• Hva er det naturlige neste steg – og hva er 
næringens vurderinger?

• Hvordan innretter vi best 
Utslippsfri maritim transport 2.0?





Takk for oppmerksomheten!

merete.knain@enova.no


