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– Et grønt kraftmarked
trenger formidable
investeringer
På en workshop i Brüssel, arrangert av Enova som president av European
Energy Network, tok energianalytiker Jesse Scott fra IEA et oppgjør med
manglende grønne investeringer i kraftmarkedet.
Investeringene i fornybar energi falt 46 prosent i Europa fra 2010 til 2014,

mens den vokste 16 prosent globalt.
– Det vil kreve 900 milliarder dollar i grønne investeringer å nå
togradersmålet, og dette arbeidet må starte nå. Samtidig ser vi at
europeiske investeringer i fornybar energi har falt de siste årene. I tillegg
tar beslutninger og reguleringsendringer for lang tid, sa Jesse Scott i
International Energy Agency (IEA).
Jesse Scott var en av innlederne i en debatt om energiomlegging i Europa.
Debatten ble arrangert av European Energy Network, et nettverk av Enovas
søsterorganisasjoner.
Sol og vind påvirker markedet
– Omstillingen i kraftmarkedet er underveis. I den grad vi bygger noe nytt i
Europa, er det fornybart. Fornybarandelen i elmiksen vil øke fra 21 prosent i
2014 til 45 prosent i 2030, hvor omtrent all økningen består av sol og vind,
sa Scott.
Scott påpekte at selv om økt satsing på sol- og vindenergi bidrar til et mer
bærekraftig kraftmarked, gjør det samtidig at Europa framover må tenke
nytt om forsyningssikkerhet:
– Jo mer avhengig energisystemet blir av sol og vind på bekostning av fossil
energi, jo viktigere blir eksisterende vannkraft som buffer i perioder med lav
produksjon fra sol og vind, sa Scott.
Blant andre deltakere på debatten var Paul Hodson, leder i avdeling for
energieffektivisering i DG Energi i Europakommisjonen, og EU-rådgiver
Eivind Hodne Steen i Energi Norge. Debatten avrundet European Energy
Networks årsmøte, hvor tyske Deutsche Energie-Agentur overtok
presidentskapet etter Enova.

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen
krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og
skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi
blir utviklet og tatt i bruk i markedet.
Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av
Klima- og miljødepartementet.
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