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På vei mot å bli et bredt energiselskap
Byggesteiner frem mot 2050
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Become net zero by 2050
including emissions from production and final use of energy

Optimise oil & gas portfolio

Profitable growth in renewables

Accelerate decarbonisation

Oil and gas

Natural sinks and offsets

Carbon capture and storage

Hydrogen

Renewables



Open

Batterier kommer først, og kan bli størst
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• Verdikjede for batterier kan bli den største nye grønne 
industrien i Norge på 2020-tallet

• Potensiale for flere tusen nye arbeidsplasser, og 9 
milliarder Euro i årlig omsetning mot slutten av 2020-
tallet. Forutsetter betydelig satsing nå. 

• Drevet av en veldig vekst i markeder. Europeiske 
batterimarked doblet siden 2018

• Historisk mulighet for å utvikle en ny global 
konkurransedyktig norsk industri basert på ren, fornybar 
energi

• Forutsetter konkurransedyktige rammevilkår, særlig for 
skalering og industrialisering
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Industri for Norges fortrinn
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Hånd i hanske med norsk arbeidslivsmodell – Flere 
tusen nye jobber, teknologi ikke lønnskostnad avgjør 
konkurransekraft

Bygger på Norges erfaring med metaller og 
elektrokjemi

Høyteknologisk produksjon – evne til å innovere 
kontinuerlig avgjørende. Høykompetent arbeidskraft 
fortrinn

Krevende grønne kunder  -fornybar energi og 
resirkulering viktig fortrinn
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Semiconductors Battery cell (NCA based cylindrical
cell)

Battery cell (Tesla 4680)

Arbeidskraft – andel av totalkostnad
Kilde: BNEF 
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«Strategisk imperativ» for EU
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Kina har 80 % av global produksjonskapasitet for batterier. 

Avgjørende fortrinn når energisystemet elektrifiseres. 

Etterspørsel etter batterier i Europa eksploderer, men Europa 

har rundt 7% av global produksjon. Kritisk for europeisk 

bilindustri

EU ser batterier som «strategisk imperativ» for den grønne 

omstillingen og en «nøkkelkomponent» for Europas bilindustri. 

EU satser på å bygge en strategisk verdikjede for batterier, fra 

råvarer, celleproduksjon, cellesammensetning, til resirkulering

Særlig viktig for EU å sikre bærekraftig produksjon

«Battery development and production are strategic 
imperatives for Europe in the context of the clean 
energy transition. It is also a key component of Europe’s 
automotive sector.»  EU Battery Directive 2020
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Norges utfordring: Mangler virkemidlene EU har for å støtte 
skalering
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Norge har sterke fortrinn i raskt 

voksende batterimarked

Norsk industri har tilgang til 

kapital til å investere i batterier

Omfattende virkemiddelbruk i EU 

målrettet for å få cellefabrikker 

lagt til EU-land. 

Kan gi vedvarende 

konkurransefordel til land som 

etablere industri nå

Med likeverdige rammevilkår er 

Norge fullt ut konkurransedyktig

Rammevilkår på nivå med EU vil 

trigge betydelige investeringer, 

arbeidsplasser og langsiktig 

verdiskaping

Norges fortrinn… …utfordres når vi ikke er med i 
IPCEI

Med likeverdige rammevilkår kan 
vi bygge  ny industri
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Hvordan kan Norge lykkes? 
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Riktig 
markedsforståelse

Store muligheter, men også sterk 
konkurranse. Grundige 

markedsanalyser må til før 
investeringer

Globale 
teknologipartnere

Norge trenger globale 
teknologipartnere. Vi må tenke 

som ved inngangen til 
oljeeventyret

Europeisk 
kundenettverk

Sterke kunderelasjoner 
avgjørende konkurranseevne. 

Norsk aluminiumsindustri 
leverer allerede til bilindustrien

Konkurransedyktige 
rammevilkår for 
industrialisering

Samlede rammevilkår må være 
like gode som i EU for å sikre 

investeringer i Norge

Fornybar energi og 
nett

Sikker tilgang til nok fornybar 
energi og nett forutsetning

Samarbeid med myndigheter

1 2 543

Bruke etablering av battericelleproduksjon til å bygge verdikjede med forskning, råvarer, materialkomponenter

Battericelleproduksjon muliggjør etablering av en bred verdikjede på 2020-tallet



Joint Battery Initiative

• Unikt industrielt og teknologisk partnerskap mellom Hydro, 
Equinor og Panasonic – verdenslederen på elbilbatterier

• Kan gjøre norsk batteriindustri teknologisk ledende i Europa

• Intensjonsavtale om å utrede muligheten for 35 GWh 
batterifabrikk i Norge med mulig byggestart i 2023

Foto: Smnt

Et batteripartnerskap i 
verdensklasse – i Norge

Panasonic blant verdens ledende batteriprodusenter
Patentsøknader batteriteknologi, 2000-18
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Panasonics gigafabrikk med 

Tesla i Nevada, USA

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Tesla_Gigafactory_1_-_December_2019.jpg

