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Men den er fornybar!

 Her kunne jeg like gjerne ha sagt elektrisk..

 NORWEA: Norsk vindkraftforening

 130 medlemsbedrifter

 Langsiktig, bærekraftig marked for vind, bølge og tidevann

 4,5 mann og en bikkje i Wergelandsveien

 Vi har egentlig levd i den tro at vi er de snille guttene i rommet..



Skal vi snakke om vindkraft, så må vi faktisk ta med oss hele bildet.

Mange påstår at vindkraft er den største trusselen mot norsk natur noen sinne. Har dere noen gang stoppet opp, og spurt om de
kan underbygge en så alvorlig påstand?

Bilde: Tellenes vindkraftverk. «En naturkatastrofe», har det blitt omtalt som.
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Svåheia



Gismarvik



Tysvær



To grunner til optimisme

 Vi har teknologien

 Å kutte 50 % av utslippene, og å gå til bortimot 100% fornybart er ikke vanskelig

 .. Rent teknisk

 Og det blir ikke så fryktelig dyrt, heller

 Norsk vindkraft er Europas billigste, nye kraftproduksjon.

 Verden over er vind og sol billigere enn fossile alternativer

 Problemet: Vi har investert enormt i eksisterende infrastruktur!

 Og: Det vil kreve storstilt –endring-. Det er vi mennesker svake på



Vindkraft har det laveste fotavtrykket



For mye kraft? 



Menyen – NORWEAs 200 TWh visjon 
 Det finnes ingen fasit – men kraftmangel skal ikke være til hinder for å:

 Elektrifisere transportsektoren = 20   TWh

 Elektrifisere Melkøya = 1,6 TWh

 Elektrifisere gjødselproduksjonen = 10    TWh

 Gjennomføre fullskala CCS i industrien = 5   TWh

 Elektrifisere norsk sokkel = 12    TWh

 Muliggjøre utvikling i prosessindustrien = 14    TWh

 Utvikle norsk datasenterindustri = 4   TWh

 Elektrifisere norsk havbruk = 0,1 TWh

Dermed må vi kunne skape 66,7 TWh ny fornybar



200 TWh – 30+ millioner tonn kuttet

 135 + 65 TWh blir 200 TWh

 Vi inkluderer en god del hydrogen til tungtransport

 Tog, vogntog, etc

 Det fører til utslippskutt på over 30 millioner tonn.

 Så, hvordan kommer vi dit?



For å summere opp

 Å øke kraftproduksjonen med 20% vil kreve et samlet planområde på 0,15% av 
fastlandsarealet

 Bransjen må selv bli flinkere til å unngå viktige naturområder

 Samtidig må voksne politikere stå opp for den eneste muligheten vi har til å nå våre 
egne, lovfestede klimamål.

 Så skal vi sammen nå målene, på en måte som skader minst mulig natur.



Takk for oppmerksomheten!


