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Muligheter for fornybar energi og kraftforedlende 
industri

Ola Sæter, konserndirektør Hydro
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• Aluminium – en del av løsningen
• Eksport av grønn energi, kompetanse og teknologi

• Kraftforedlende industri muliggjør vellykket 
satsing på fornybar energi

• Fleksibel vannkraft gir klimagevinst for Europa

• Konkurransedyktige rammebetingelser
er å investere i en fremtid etter oljen 

Kraftforedlende industri
En plattform for fortsatt satsing på fornybar energi
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Globalt aluminiumselskap, norsk fotfeste
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2000

Livskraftig vekst

1970

Millioner klatrer ut av fattigdom Økende energibehov Klimautfordringen

Vi trenger vekst – men veksten må være bærekraftig
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Aluminium – en del av løsningen

Vi kan redusere egne 
utslipp og bruke mindre 
energi

Vi kan hjelpe våre kunder 
å redusere sine utslipp og 
til å bli mer energieffektive

Vi kan bringe aluminium 
tilbake i ”loopen” – og 
gjenvinne det med bare 
5% av energiinnsatsen
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Nå forbereder vi neste teknologisprang

HAL 300 HAL4e Fremtidens teknologi

13,3 kWh/kg
1,6 tonn CO2/tonn aluminium

12,8 kWh/kg
1,5 tonn CO2/tonn aluminium

10 kWh/kg
0 tonn CO2/tonn aluminium
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På vei mot energinøytrale samfunn
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Havila Spjelkavik
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Pyramid, Ulm
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Central Bank Kaunas, Latvia
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Aluminium – en energibank
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Hydro bidrar til satsingen på fornybar energi
Øker vannkraftproduksjonen med 5 – 10 prosent
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Karmøy (Hydro)

Sunndal (Hydro)

Årdal (Hydro)
Høyanger (Hydro)

Mosjøen (Alcoa)

Primæraluminium

Lista (Alcoa)

Ferrolegeringer/Silisium

Treforedling

Kjemiske råvarer

Hønefoss (Norske Skog)Husnes (Hydro/RTA)

Halden (Norske Skog)

Skogn (Norske Skog)

Glomfjord (Yara)

Porsgrunn (Yara)

Svelgen (Elkem)

Salten (Alcoa)

Thamshavn (Elkem)

Kyrksæterøra (Fesil)

Mo i Rana (Fesil)

Moss (Peterson)

Ranheim (Peterson)

Sarpsborg (Peterson)

Sykkylven (Peterson) • Sysselsetting
• Kompetanse
• Teknologi

Industrien er hjørnesteiner i distriktene
... 33 TWh foredles årlig til produkter
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Norsk energidebatt 
- eksport til Europa eller industriell verdiskaping?
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• Eksport når prisene på kontinentet er 
høye og import når prisene er lave

• Kraftforedlende industri muliggjør 
vellykket satsing på fornybar energi 

• Eksportere fleksibiliteten - utnytte 
energien i innenlands industri

Fleksibel norsk vannkraft
- gir klimagevinst for Europa
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Historiske priser
Forward 18.01.2010
Forward 18.01.2010 uten CO2

Europa har satt en pris på CO2
Svekket konkurranseevne for industrien

• Historiske engrospriser i Norge og forwardmarkedet med og uten CO2-kostnad
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Viktige rammebetingelser

• Den nye EU-lovgivningen gir muligheter for Norge
• 100% frikvoter for direkte utslipp
• Kompensasjon for CO2-kostnaden i kraftprisen i en overgangsperiode

• Balansert utvikling avgjørende
• Både av fornybare energiressurser og industrielt forbruk

• Ny kraftledning Ørskog-Fardal
• Vil bidra til å gjenopprette forsyningssikkerheten i Midt-Norge 
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Riktig for Norge, miljøet og Hydro 

• Utnytte naturgitte ressurser

• Opprettholde bærekraftig industri 

• Muliggjøre ”Europas batteri”

• Global pris på CO2 vil gjenopprette 
Norges konkurranseposisjon

• Midlertidig CO2-kompensasjon er 
en investering for fremtiden



www.hydro.com




