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Manualen gir en innføring i vår visuelle identitet 
og skal inspirere til riktig bruk av de ulike 
designelementene. Du vil finne enkle retningslinjer 
og nødvendig informasjon for hvordan identiteten 
skal brukes. Det er viktig at retningslinjene 
følges slik at det vi produserer – fra nettsider til 
diagrammer, brev, brosjyrer, bilder og lokaler – ser 
likt ut. Ved å fremstå med et tydelig budskap og et 
helhetlig uttrykk vil kundene våre kjenne oss igjen, 
og de blir trygge på at det er vi som er avsender.

Retningslinjer



Logo
Det finnes både vertikal og horisontal versjon av 
logoen. Den vertikale versjonen er hovedlogoen 
som bør brukes på så fremt det er mulig. Den 
horisontale eller liggende versjonen brukes på 
materiell hvor det er mere hensiktsmessig med et 
format som ikke bygger like mye i høyden (f.eks. 
nettside).

Hovedlogo

Horisontal versjon

Liggende versjon



Logovarianter
Alle variantene av logoen til Østfold Energi finnes i 
sort og hvit versjon. Disse brukes på fargede flater 
eller bilder der logoen i farger ikke lar seg bruke.



Logobruk
For å sikre god lesbarhet og at all kommunikasjon 
har klar avsenderidentitet er det definert et 
beskyttelsesområde rundt logoen som skal 
være fritt for tekst og andre visuelle elementer. 
Beskyttelsesområdet tilsvarer størrelsen på firkanten 
i logoen. Fremfor alt er det viktig at logoen alltid 
kommer godt frem og er plassert ryddig i forhold til 
hva som skal publiseres. 

Beskyttelsesområde



Feil bruk
Logoen skal ikke skaleres i feil proposjoner 
eller roteres og bruk alltid riktig orginal av 
logoen. Logoen skal aldri plasseres på sterke 
bakgrunnsfarger, kun de angitte profilfargene eller 
sort/hvitt. Den skal heller ikke plasseres på rotete 
områder på bilder.



Profilfarger

Fargene er et viktig element for å understreke den 
visuelle identiteten. Farger gir rom for god visuell 
variasjon samtidig som de, sammen med andre 
elementer, bidrar til å skape en visuell helhet.

 

Fargene kan brukes i graderinger fra 100%
til 10%. Alle profilfargene kan brukes alene
eller i kombinasjon med hverandre. Det er
viktig å velge farger og fargekombinasjoner
som passer budskapet de skal brukes til.

Grønn
CMYK: 66/34/66/20
RGB: 96/118/91

Rød
CMYK: 0/94/94/6
RGB: 184/38/42
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Turkis
CMYK: 84/4/32/0
RGB: 88/168/181

Varm grå
CMYK: 3/3/6/7
RGB: 234/232/226

Hovedfarger

Støttefarge



Typografi

Det er viktig med en konsekvent typografi for å 
skape et enhetlig uttrykk. For at all kommunikasjon 
fra Østfold Energi skal være lett tilgjengelig, skal 
tekst primært settes i sort. Farger kan brukes når 
tekst skal utheves eller i små mengder. 
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Copse: Brukes i overskrifter og mindre tekstmengder Georgia: Brukes dersom man ikke har Copse.

Arial: For større tekstmengder



Profilelement

Energibølgen kan brukes i 3 forskjellige farger, men 
aldri alle 3 samtidig. Man kan rotere eller ta utsnitt av 
profi lelementet der det passer seg.

Alle profi lelementene ligger lagret som vektorfi ler. 



Eksempler på bruk

Konsernstrategi 
for Østfold Energi
I PERIODEN 2018 – 2023

Ressurser og muligheter

Med anleggene vi har innen vann og varme har vi et godt 
grunnlag for videre utvikling. Vannkraftverkene har stort fall og 
god reguleringsevne. Vi er godt posisjonert i nærmiljøet, har 
identifi sert fl ere mulige utvidelser av tilsigsfeltet og har mulig-
heter for samhandling på tvers av vannkraftselskap for å opp-
nå synergier. Varmeanleggene våre er relativt moderne, godt 
posisjonert i vekstområder og driftssikre. Vi har rør og fi ber til 
over 200 større eiendommer i våre konsesjonsområder. Våre 
varmeanlegg har også muligheter knyttet til økt samarbeid, 
utvidelser og uorganisk vekst i Nedre Glomma- området.

Vi har en betydelig kompetanse på utvikling og drift av vann- og 
varmeanlegg, samt energimarkedet og lokalmiljøene vi opere-
rer i. Gjennom vindkraftprosjektene i Zephyr har vi fått en bety-
delig erfaring med å selektere og utvikle landbasert vindkraft 
på internasjonalt nivå.

Vi har fi nansielle ressurser til å gjennomføre en mer offensiv 
strategi. Per 1.1.2018 hadde vi om lag 400 millioner kroner i lik-
vide omløpsmidler og planlagte investeringer på 322 millioner 
kroner (inkludert en mulig utbygging av Mørkedøla pumpesta-
sjon). Med ventet gode energipriser fremover, vil vi ha ressur-
ser til å gjøre mer for å sikre økt langsiktig verdiskapning, selv 
medregnet behovet for ytterligere fi nansiering av SISO.

Vi har et robust strategisk fundament, basert på Eiermeldingen 
og tilslutningen fra våre eiere om å ta «verdieier»-rollen. Eierne 
våre har et mål om å utvikle verdiene i konsernet og legger 
langsiktighet til grunn for sitt eierskap. De ønsker et maksimalt 

forsvarlig langsiktig utbytte, men er åpne for endringer på ei-
erskap og struktur.
 
Digitaliseringen skaper en rekke nye muligheter for oss. Kuns-
tig intelligens, maskinlæring, selvstyrte droner, programvarero-
boter, digitale tvillinger og utvidet virkelighet er eksempler på 
teknologi som vil være relevant for oss. De kan bidra til å øke 
inntekter og kostnadseffektivitet i produksjon, gi bedre plan-
legging, vedlikehold, prosjektutvikling og stabsarbeid, om vi 
evner å bruke de riktig, har dataene som trengs og ikke ekspo-
nerer oss for mye mot eventuelle eksterne it-innbrudd. 

Det grønne skiftet skaper fl ere nye forretningsmuligheter, spe-
sielt i skjæringspunktet digital og fornybar. Østfold er et fylke 
med voksende befolkning, økende klyngevirksomhet og rela-
tivt mange soltimer i et norsk perspektiv. Vi er godt posisjonert 
for å ta en aktiv rolle og skape vekst her.  Vi har allerede et 
vedtatt vekstmandat som vil være et godt utgangspunkt for det 
videre arbeidet.   

Strukturdiskusjonene i bransjen vil kunne gi fl ere muligheter for 
oss. Skulle det for eksempel bli mulig å kjøpe hele eller deler 
av Fredrikstad Energi AS, ville det være svært interessant med 
tanke på industrielle synergier fra vårt perspektiv. Tilsvarende 
dersom hele eller deler av vannkraft porteføljen i SFE og/eller 
eierandelene i Vardar/Glitre innen Vind skulle bli tilgjengelig i 
markedet.

De viktigste strategiske ressursene og mulighetene i selskapet er knyttet til anleggene, 
kompetanse, fi nansielle ressurser, strategisk fundament, digitalisering, det grønne skiftet 
og strukturdiskusjonen.

større eiendommer 
i våre konsesjonsområder.

200Vi har rør og
 fiber til over 
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Valgt konsernstrategi

Basert på utfordringene og mulighetene som er identifi sert har 
vi formulert en kapitaleffektiv vekststrategi som vi mener er den 
beste måten å utvikle konsernet videre på. Med kapitaleffektiv 
mener vi et aktivt bruk av deleierskap og allianser for å redu-
sere risiko og investeringsbehov, økt fokus på avkastning på 
sysselsatt kapital, og løpende optimalisering av fi nansieringen 
vår.  Med vekst skal vi nå, etter fl ere år med kostnadsreduksjo-
ner, bygge et større konsern for å øke den langsiktige verdien 
gjennom å bruke mulighetene vi har nå til å ta del i det grønne 
skiftet fremover.

Vi skal være en industriell utvikler av dagens virksomhet, samt 
satse på kompetansedrevet vekst med ambisjon å være en 
aktiv pådriver for fornybarsamfunnet.  Industriell utvikler betyr 
at vi skal være langsiktige i våre investeringer, investere hvor 
vi ser operasjonelle synergier, arbeide løpende med forbedrin-
ger på alle nivå for å bli ledende på våre prosesser, samt å 
sette sammen løsninger på tvers av konsernet. Kompetanse-
basert vekst betyr at vi skal skape nye inntekter ved å bruke 
eksisterende kompetanse på nye måter eller i nye konstellasjo-
ner for å drive frem det grønne skiftet og differensiere oss fra 
spotprisen.

Vekststrategien skal være basert på en lav risikoappetitt som 
fortsatt sikrer oss «investment grade» i eksterne kredittvur-
deringer. Som et offentlig eid selskap er det ikke ønskelig å 
komme i en situasjon hvor vi trenger mer egenkapital fra eierne 
våre.  For å unngå dette skal vi bruke vår etablerte modell for 
risikostyring og våre sikringsstrategier, samt bruke RANN ana-
lysene aktivt for å simulere totaleffekten av alle investeringer 
opp mot likviditet, kredittrating etc.  

Utnyttelse av nye digitale muligheter blir sentralt for alle deler 
av konsernet. Ansvaret for digitalisering er lagt ut i organisa-
sjonen fordi de beste løsningene som regel kommer fra de 
som er nær problemene, men følges opp og koordineres av 
ledergruppen. Vi er allerede godt i gang med vår digitalisering 
gjennom innføring av nye kjernesystem og nye samhandlings-
løsninger som vil forenkle og forbedre våre prosesser, samtidig 
som vi fortsatt skal jobbe kontinuerlig med å ivareta tilstrekke-

lig IT-sikkerhet. Vi vil bygge videre på dette og identifi sere pro-
sjekter frem over for å vurdere verdien vi kan hente fra de nye 
mulighetene digitalisering gir.  Eksempler kan være å vurdere 
nytten av maskinlæring og droner for å øke effektivitet i vedli-
kehold i vann og varme, språk- og programvareroboter i stab/
støtte for å effektivisere rutineoperasjoner og maskinlæring for 
å planlegge produksjonen bedre.

Vi skal bli den mest attraktive arbeidsplassen innen fornybar 
energi i våre regioner. For å støtte under vår visjon å bli det le-
dende kompetansemiljø innen fornybar energi som bidrar til en 
mer bærekraftig fremtid er vi avhengig av å tiltrekke og utvikle 
den riktige kompetansen. Bli et ledende kompetansemiljø, 
utnytte mulighetene digitalisering gir, eller oppnå kompetan-
sedrevet vekst.      

I sum mener vi at denne strategien vil øke de langsiktige ver-
diene i konsernet og sikre tilstrekkelig avkastning basert på 
føringene fra eierne våre. Strategien kan oppsummeres i 7 
elementer som konkretiserer hvilke føringer den medfører for 
oss de neste årene:
1.  Kunnskapsteamet: Styrke samhandling og 
 kompetanse, og sikre et godt generasjonsskifte 
2.  Effektiv drift: Finne smarte måter å redusere 
 enhetskostnadene og bli best på drift
3.  Aktiv, fornybarinvestor: Være en industriell eier 
 som utvikler verdien av våre deleide selskaper
4.  Kompetansebasert vekst: Bruke kompetansen vår 
 til å skape nye inntekter i det grønne skiftet
5.  Selvstendig og smidig: Bruke struktur aktivt som 
 virkemiddel, men bare når det gir merverdi
6.  Attraktiv å eie: Levere forutsigbart utbytte og skape  
 verdi for lokalsamfunnet
7.  Ren bærekraft: Tenke og handle bærekraft i alt vi   
gjør og være en pådriver i dialog med andre.

Til sammen utgjør elementene vårt «strategihus» som reali-
serer formålet vårt og beveger oss mot visjonen vi har satt. 
Resten av dette kapittelet går gjennom rasjonale, strategiske 
tiltak og føringer for hvert av de 7 elementene. 

Strategielement 1: 
Kunnskapsteamet 
I vår valgte strategi trenger vi mer enn noen gang tidligere en 
arbeidskultur som legger til rette for læring, endring og trivsel. 

Det blir viktig å møte det kommende generasjonsskiftet på en 
god måte for å unngå uheldig tap av kritisk kompetanse og 
sikre nødvendig ny (digital) kompetanse. Vi har et meget godt 
utgangspunkt i dagens organisasjon for å møte fremtiden.  
Fremover skal vi fortsette arbeidet med å utvikle kompetanse, 
ledelse og måten vi jobber sammen på. Vi skal forankre alle 
tiltak fra den overordnede strategien helt ned på individnivå på 
en enhetlig måte. Vi skal fortsatt være et selskap med glade og 
motiverte medarbeidere som tar vare på hverandre, samtidig 
som vi skal være tydelige på hvilke forventninger som ligger 
i alle roller. Vi må dog fortsatt ha plass til ulike behov, ønsker 
og ambisjoner. I sum skal dette realisere ambisjonen vår om å 
være den foretrukne arbeidsgiver i våre regioner.

Strategiske tiltak og føringer:
• Sikre eierskap til og bruk av formål, visjon og verdier 
 for å styrke vår enhetlige kultur og økt samhandling på 
 tvers av virksomheten 
• Styrke rød tråd i virksomhetsstyringen, fra strategi til 
 daglige prioriteringer og oppfølgning av fremdrift på 
 alle nivå 
• Defi nere kompetanse- og rekrutteringsplan for hvert 
 forretningsområde og stabsfunksjon, som tar inn over 
 seg nye digitale muligheter og trusler
• Etablere og implementere lederprinsipper og 
 utviklingsprogrammer i virksomheten
• Videreutvikle karriere- og utviklingsmodell, styrke 
 medarbeidersamtalen, etablere kultur for forvent-
 ninger, tilbakemelding og læring, samt sikre riktig 
 karriereutvikling for den enkelte
• Fornye og styrke intern og ekstern kommunikasjon, 
 profi l og merkevarebygging
• Bli mer synlig i mediebildet og bruke sponsorater 
 aktivt for å bygge stolthet og omdømme, samt bidra i 
 lokalsamfunnene vi er engasjert i

Strategielement 2: 
Effektiv drift
Over tid må alle forretningsområdene våre forrente den kapita-
len de binder, uavhengig av variasjoner i kraftprisen. 

Selv om vi i 2018 vil få kraftig hjelp av kraftprisene, er sving-
ningene i kraftprisen noe vi i liten grad kan påvirke.  Effektiv 
drift handler om å ta tak i det vi kan gjøre noe med, som bedre 
samarbeid, forenklinger, bedre innkjøp, bedre planlegging av 
produksjon, og økt fortetning/mersalg. Etter LØFT vil videre 
forbedring på kostnadssiden kreve vekst på eksisterende kost-
nadsbase og kontinuerlig forbedring. Som industriell utvikler 
skal vi bli ledende på våre kjerne- og støtteprosesser. Som del 
av dette bør vi ta i bruk av nye digitale virkemidler i våre pro-
sesser, vurdere strukturelle grep og samarbeid, samt lære av 
de beste. I sum fordrer dette en aktiv og forbedringsorientert 
ledelse som driver strukturert problemløsning og stor grad av 
medvirkning fra alle medarbeidere. 

Strategiske tiltak og føringer:
• Implementere resterende LØFT- tiltak og realisere 
 resterende gevinster
• Bruke fl eksibilitet i magasiner og pumper optimalt for 
 å realisere verdi utover fl at spotpris 
• Jobbe målrettet med fortetning, økt tjenestetilbud og 
 utvidelse av konsesjonsområder innen varme, inklu-
 dert vurdere nye varmesentraler i nærliggende strøk 
• Styrke arbeidet med kontinuerlig forbedring på alle 
 områder i virksomheten for å systematisere måten vi 
 leder, utfører og forbedrer prosessene på betydelig. 
• Aktivt søke å lære fra de beste uavhengig av bransje, 
 gjerne både med besøk og benchmark
• Sikre effekter av nye kjernesystemer innen vedlike-
 hold, drift og stab/støttefunksjoner for å øke tilgjenge-
 lighet, bedre samhandling og redusere kostnader
• Ta i bruk nye digitale virkemidler hvor det kan 
 redusere kostnader eller øke inntekter, og bygge 
 kunnskap om hva digitalisering kan bety for oss. 
• Sikre at alle IT-investeringer er fundamentert i 
 linjebehov og viser lønnsomhet

Vår strategi består 
av 7 elementer
• Hvert av elementene har egne strategiske 
 føringer og tiltak, og de vil få egne strategiske 
 KPIer med ambisjoner
  
• I sum bygger elementene «strategihuset» 
 som skal realisere vårt formål og bevege 
 oss mot vår visjon
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Dagens virksomhet 

Østfold Energi er i dag en produsent av fornybar energi innen 
vann, vind og varme. Vi er en organisasjon med 52 ansatte, 
som genererte 1,7 prosent av Norges fornybare energi og om-
satte for totalt 570 millioner kroner i 2017. 

Vi eies av Østfold fylkeskommune og 13 kommuner og forvalter 
store verdier (4,9 milliarder kroner) for dem. Vi tilfører samfun-
net store inntekter, og i 2017 tilførte vi 269 millioner kroner i 
skatter, avgifter og utbytte.  

Helse, miljø og sikkerhet ligger til grunn for alt vi gjør, og vi er 
glødende opptatt av samfunnsoppdraget vi har som et offent-
lig eid energiselskap. Virksomheten vår må være bærekraftig 
og trygg for alle. Vi samarbeider aktivt med alle interessentene 
våre for å lykkes i dette. 

Vannkraft står for 94 prosent av energiproduksjonen vår og 
om lag 91 prosent av verdiene i konsernet. All kraftproduksjon 
selges på spot på kraftbørsen Nord Pool. Vi har ti heleide og 
deleide vannkraftverk i Indre Sogn, Salten og Østfold. Gjen-
nom vårt deleide selskap NGK Utbygging AS bygger vi ut nye 
småkraftprosjekter i Norge. 

Vindkraft står for 4 prosent av energiproduksjonen vår, og om 
lag 5 prosent av verdiene i konsernet. Vind er et område vi har 
vokst mye på de siste årene, og vi er i dag en pådriver i utvik-
lingen av nye vindkraftprosjekter gjennom vårt deleide selskap 
Zephyr AS. I tillegg er vi medeier i vindkraftverkene Mehuken i 
Sogn og Fjordane og Midtfjellet i Hordaland.
 
Varme står for 2 prosent av den totale energiproduksjonen 
vår, og om lag 4 prosent av verdiene i konsernet. Vi har seks 
fjernvarmesentraler i Østfold; i Sarpsborg, Halden, Mysen og 
Rakkestad og omtrent to hundre sluttbrukerkunder totalt. 

For å støtte forretningsområdene våre har vi en dyktig stab i 
HR, IT, Kommunikasjon, Økonomi, Finans og Risiko. I tillegg til 
å levere effektiv støtte selger de også fl ere av sine spesialist-
tjenester til de deleide selskapene våre for å øke kostnadsef-
fektiviteten ytterligere. 
 
I 2017 hadde vi en klar forbedring av resultatene målt mot fjor-
året og en akseptabel lønnsomhet i selskapet. Driftsmarginen 
var i 2017 blant de beste i bransjen med 48 prosent margin på 
driftsresultatet. Avkastningen ligger i 2017 på 4,5% (ROE) og 
2,1 % (ROA), som er lavere enn bransjen.  De siste årene har 
Østfold Energi generelt sett hatt en god driftsmargin og vært 
blant de beste i bransjen. Avkastningen i selskapet har imidler-
tid vært klart svakere enn bransjen og andre energiselskaper 
det er naturlig å sammenligne seg med. Mye av forskjellene 
kan forklares ved tidligere valg knyttet til sikringer og fi nansi-
ering. 
 
Gjennom kostnadsreduksjonsprogrammet LØFT fullfører vi nå 
en kraftig forbedring av våre operative kostnader og fremover 
vil vi se årlige effekter av dette.  I tillegg gjennomfører vi nå et 
stort IT-forbedringsprosjekt og vil innen Q1 2019 ha oppdatert 
våre kjernesystemer og etablert moderne, og sikre, samhand-
lingsprosesser på tvers av selskapet. Sammen med en mar-
kant bedre kraftpris (+21% hittil i 2018) gjør dette at vi forventer 
bedre resultater og avkastning fremover. 

I sum mener vi at dagens virksomhet er et godt fundament for 
å bygge et spennende og fremtidsrettet selskap, som skaper 
betydelige verdier for det offentlige, og er en aktiv pådriver for 
ren bærekraft.

av energiproduksjonen vår

94 %Vannkraft 
står for

Omgivelsene våre 

Vår viktigste omgivelse er det europeiske energimarkedet. 90% 
av våre inntekter kommer fra spotsalg i dette markedet. Det 
norske kraftsystemet er fysisk knyttet til Europa og prisen dan-
nes basert på tilgjengeligheten til de ulike energikildene i Euro-
pa. Særlig viktig er markedet for kull, CO²-kvoter og naturgass, 
fordi dette i de fl este av årets timer setter prisen i markedet. 
Fortsatt er overføringskapasiteten så begrenset at nedbør og 
temperaturer påvirker de norske kraftprisene. Kraftprisen har 
vært svært varierende de siste 10 årene med ukespriser fra 7 
EUR/MWh til 80 EUR/MWh, med et snitt på om lag 30 EUR/MWh. 
Prognoser for langsiktige kraftpriser er lovende, men usikre. 
Prognosene mot 2040 varierer fra 30 til 60 EUR/MWh. Variasjo-
nen innen timene i døgnet er forventet å øke, mens sesongvaria-
sjonen reduseres noe. Verdien av reguleringsevne vil øke. 

Verden trenger mye mer fornybar energi fremover. Skiftet 
fra fossil til fornybar energi er sentralt for å løse de globale 
klimautfordringene. Forbrukerne krever i stadig større grad 
at produktene skal være grønne, og energiforbruk er ofte et 
sentralt element i klimaavtrykket.  Dette sammen med rask tek-
nologiutvikling gjør at elektrifi seringen øker. Stadig fl ere fossile 
elementer fases ut til fordel for et elektrisk alternativ. Eksempler 
er privatbiler, offentlig transport, parafi novner, elektrifi sering 
av sokkelen etc. Trenden forsterkes av den pågående digita-
liseringen hvor data, programvare og teknologi brukes på nye 
måter for å etablere nye forretningsmodeller, automatisere 
prosesser, øke effektivitet og forbedrede kundeopplevelser. 
Digitaliseringen driver også behovet for fl ere kraftkrevende da-
tasentre for å håndtere og utnytte alle dataene som fanges. De 
store internasjonale aktørene søker nå aktivt fornybar kraft i sin 
streben etter å bidra til et bærekraftig samfunn. For eksempel 
kjøpte Google kraften fra Zephyr-utviklede Tellenes for 12 år for 
å sikre fornybar energi til sine datasentre. 
 

Vannkraft har lenge vært i en særstilling som en gunstig kilde 
for fornybar energi, med lavt CO² utslipp gjennom livsløpet 
(~2-10 g CO² per kWh), lav livsløpskostnad for større anlegg 
(30 øre per kWh) og muligheten for regulering.  I Norge står 
vannkraft for 96% av den totale kraftforsyningen på 139 TWh, 
men mangelen på fl ere prospekter gjør at videre vekst er lav.  
Vår store andel regulerbar vannkraft gir stor fl eksibilitet og er 
et godt utgangspunkt for å inkludere uregulert fornybar energi.  

Vindkraft har blitt konkurransedyktig med vannkraft, både på 
kostnad og CO² utslipp gjennom industriell utvikling. NVE me-
ner at landbasert vindkraft i 2035 vil være klart den billigste for-
men for ny fornybar energi. Gitt Norges beliggenhet og natur er 
potensialet for kommersiell utbygging av vindkraft stort, og det 
bygges for tiden fl ere vindparker i Norge. Fra dagens 6 TWh 
i produksjon er Vindkraft forventet å vokse til 25 TWh i Norge 
innen 2030. Vindkraft kan ikke reguleres på samme måte som 
vann, men produksjonsprofi len for vind i Norge samsvarer 
godt med forbruksprofi len: Det produseres mest om vinteren 
når forbruket er størst. 

Solkraft i liten skala er i vekst i Norge, men er samlet fortsatt 
usynlig i kraftsystemet med en årseffekt på 0,2 TWh. Tross vår 
nordlige posisjon og relativt få soltimer, dekker stadig fl ere ta-
kene sine med solceller for å produsere egen kraft og selge 
overskuddet. På få år har vi nå fått over 2000 husstander i Norge 
med sol på taket. Antallet er forventet å vokse videre og komme 
opp i 2 TWh innen 2030. Tross i vesentlige høyere livsløpskost-
nader og -utslipp (130 øre/80g CO² per kWh) enn vann/vind, er 
sol med dagens subsidier forventet å bli billigere enn summen 
av kraft, nettleie og avgifter om få år – om ikke nett-tariffene 
endres. Dette vil kunne øke etterspørselen ytterligere.  Dog har 
sol store utfordringer knyttet til regulering siden produksjons-
profi len ikke samsvarer med behovet, med unntak av kjøling. 
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Stillingsannonse

ELEKTROINGENIØR
Er du genuint interessert i fornybar energi, og vannkraft spesielt? 
Vil du ha spennende oppgaver innen vedlikehold, rehabilitering og 
prosjektledelse i et hyggelig arbeidsmiljø?  

Nå søker vi elektroingeniør til Borgund Kraftverk
Les mer om stillingen på: ostfoldenergi.no
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