
Innspill'til'
Regjeringens'ekspertutvalg'for'
Grønn'Konkurransekraft'
7 overlevert'fra'
Norsk'elbilforening'og'
Electric'Mobility Norway'



VERDISKAPINGSMULIGHETER
Automakers+are+standing+at+an+
important+crossroads:
Do+they+want+to+be+"mere"+
metalsmiths,+leaving+the+field+to+
innovative+players+to+compete+for+
data+at+the+customer+interface+and+
hence+becoming+suppliers+of+
vehicles+(mobile+data+rooms)+for+
Apple+or+Google?
Or+will+ they+be+able+to+evolve+into+
grid+masters,+expanding+their+
business+model+beyond+simply+
constructing+outstanding+vehicles+to+
accompany+their+customers+with+
customized,+vehicleDdependent+and+
ever+more+important+vehicleD
independent+product+features+and+
services+throughout+their+entire+
lifecycle,+24+hours+a+day?+– Dieter&
Becker,&Global&Sector&Chair,&
Automotive,&KPMG

https://chargedevs.com/newswire/new4report4urges4uk4government4to4invest4in4ev4skills4or4risk4missing4out/

http://fagskolene.no/nyheter/elbilen4skaper4nye4jobber

https://home.kpmg.com/no/nb/home/nyheter4
og4innsikt/2015/11/metalsmith4or4grid4
master.html



DagensAtransportsystemAstårAoverforAstoreAmuligheterAinitiertAavAdisruptive teknologier,AbetydningsfulleAglobaleA
trenderAogAutfordringerAiAsamfunnetAgenerelt.A

Disse'mulighetene'vil'ha'stor'innvirkning'på:
• HvordanAmenneskerAkommerAtilAåAreiseA

• HvordanAtransportAavAmenneskerAogAvarerAblirAorganisert

• HvordanAtransportAogAreiserAerAplanlagtAogAbestilt

• ForretningsmodellerAforAtransporttjenesterA(privatAeierskap,Abildeling,Aleasing,Aetc)A

• UtviklingenAavAtransportmidler

• UtviklingAavAenergibærere

• UtviklingAavAnødvendigAinfrastruktur

DisseAmuligheteneAbidrarAmedAbetydeligeAkravAtilAendringerAi eksisterendeAnæringslivAogAmuligheterAforAutviklingAavA
nyeAnorskeAvirksomheter.



Vi'er i ferd med'å tape'en'unik mulighet og må handle'raskt
• Myndighetenes ambisjoner og målAforAreduksjonAavAklimautslippAogAdenAvellykkedeAbrukenAavAincentiverA

overforAelbilsalget,AharAresultertAiAatANorgeAharAenAheltAunikAposisjonAglobalt.ADenneAposisjonenAgirAenArekkeA
ringvirkningerAsomAgjennomAenAnasjonalAsatsingAkanAgiAbetydeligeApositiveAeffekterApåAverdiskapingenAiAogA
profileringenAavANorgeAogAnorskAnæringsliv.

• EksemplerApåAeffekterAavAdagensAunikeAposisjonAer

– UkentligeAhenvendelserAfraAinternasjonalApresse,AmyndigheterAogAnæringsliv

– EtterspørselAetterAforedragsholdere,AsamarbeidspartnereAogAtilgangApåAkunnskap

• MangelenApåAenAnasjonalAplanAogAstrategiAforAhvordanAdenAnorskeAstatAogAnorskAnæringslivAkanAkapitalisereA
påAdenneAposisjonenAresultererAiAtapteAmuligheterAhverAdag.



Koordinert'satsing'forankret'på'politisk'nivå'er'en'forutsetning'
– der'organiseringen'må'løses'med'innovative'grep'

EnAkoordinertAsatsingAmedAtydeligAambisjonAforankretApåAtoppnivåAiAnorskApolitikkAerAnødvendigAogAriktigA
avAflereAgrunner:

– ÅAinnovereApåAsystemnivåAerAkrevendeAogAkreverAkoordinertAinnsatsA
påAtversAavAetablerteAstrukturerA

– UtviklingstaktenAkreverAparallelleAogAintegrerteAprosesserAsomAverdinettverkAforAulikeA
aktørersAegneAinitiativerA4 sekvensielleAogAisolerteAinnsatserAtarAforAlangAtid

• ViAmåAhandleArasktAforAmiljøetA

• ViAmåAhandleArasktAforAåAutløseAnorskAverdiskapingAiAetAekspansivtAmarked

– UtfordringeneAsomAsamfunnetAstårAoverforAknyttetAtilAmiljøAogAklima,AurbaniseringAogA
bærekraftigAmobilitetAkanAdefineresAsomA”wicked problems”.ASkalAmanAevneAåAløseAdisseA
utfordringeneApåAetAdypereAplanAkrevesAnyeAmåterAåAorganisereAogAlede

– AltAhengerAsammenAmedAalt

Wickedproblem:'
Unclear problemAdefinition,AnotAfinite

Requires innovation andAlearning,AasAwell asAmultipleAagencies

AdaptiveAleadership:AtoAcreate multi4stakeholder environments andAexperiments



Mobilitet'er'integrert'i'minst'10'av'de'17'Parismålene



“Nøtter å knekke”'– eksempler på barrierer
Systeminnovasjoner'krever'dialog'på'tvers'av'etablerte'strukturer.
• SkottAmellomAaktørerAiAverdikjeden,AbådeAhorisontaltAogAvertikalt,AhindrerAgrenseoverskridendeA

systeminnovasjoner.AUtvidetAsamarbeidAmellomAbusinessaktørerAogAmyndigheterAmåAutvikles.

• MangelfullAhelhetsforståelseAogAansvarAi statsapparatetAforAmobilitetssystemetsAtotalitet

• KulturAforA“skippertak”AfremforAlangsiktigAstrategiskAposisjonering

Endringstreghet'og'konservatisme'i'etablerte'strukturer
• EnergisektorenAopplevesAsomAetAkonkretAfeltAsomAerAsentraltAforAutrullingAavAeffektivAelektriskAmobilitet,AmenA

somAikkeAselvAtarAenAaktivAogAframoverlent rolle.AMuligheteneAforAåAskapeAinternasjonaleAprodukterAogA
tjenesterAinnenforAmobilitetsfeltetAmedAtilgrensendeAinfrastruktur,AansesAikkeAsomAkjernevirksomhetAogA
dermedAgisAikkeAnorskAindustriAnødvendigeArammevilkårAforAåAskapeAkonkurransekraftApåAdetteAområdet.

Tilstrekkelig'kompetanse'og'FOU'aktivitet'i'tide
• ManglendeAforståelseAogAnødvendigAdybdekompetanseAavAdigitaliseringensAmuligheterAogArealiteterAbådeA

hosAoffentligeAmyndigheterAogAhosAdelerAavAnæringslivetAleggerAbremsApåAutviklingstakten.A

Koordinert'internasjonal'utvikling'av'lovverk'og'standarder
• EkstremtAmangeAstandarderAogAsamtidigAenAmangelApåAstandarderAgirAenAhøyArisikoAforAnæringsaktøreneAiA

deresAutviklingsprosesser.

Kapital,'virkemidler'og'annen'støttestruktur'oppleves'ikke'tilpasset'en'offensiv'utvikling'og'
kommersialisering'av'forretningskonsepter'i'et'marked'preget'av'disruptive teknologier.



Vi'må'tenke'både'i'stort &'smått'

Konkrete'enkelttiltak:

• SmarteAinsentiverAforAmarkedAogAaktører

• TilrettelagtAlovverk

• VirkemiddelaktøreneAfremmerAagileAutviklingsløp

• ØremerkedeAmidlerAforAFOUIAinnenAmobilitet

• BærekraftigAmobilitetAsomAKPIAiAalleAoffentligeAvirksomheter

• AnbudsreglerAsomAfremmerAinnovasjoner

• BærekraftigAmobilitetAsomAkravAvedAinnkjøp

• ForskningAogAinnovasjonAinnAiANTP

• ReguleringAavAenergisektoren

• BærekraftigAmobilitetAiAalleAdepartementer

• FellesAogAåpentAbibliotekAmedAkunnskap

• KoordinertAsatsingApåAmerkevarenA”elbilnasjonen”
ogA”lærAfraANorge”

• ØktAfokusApåAforretningsutviklingAogAkommersialiseringAavA
kompetanse

• InnovasjonsmidlerAinnAiAbypakkene

KoordinertAinnsatsApåAtversAavAetablerteAsektorer ogAfagområder sikresA
gjennomAetableringAavAfellesAnorskAarenaAforAaktører innen energi,A
mobilitetAogAsamfunnsutvikling.



4 FOKUSOMRÅDER



1Mobilitetslaboratium og'testarena

Mål:'
• Kapitalisere'på'Norges'unike'posisjon'med'antall'elbiler
• Legge'til'rette'for'forskning'og'kunnskapsutvikling'knyttet'til'elektrisk'og'autonom'mobilitet

– GøteborgAbyggerAforAkinesiskeAVolvoAiAsineAgaterA

– KøbenhavnAetablererAdenAførsteABigADataAplattformenAforAbyer

Middel:
• Etablere'en'organisasjon'som'tilbyr'mobilitetslaboratorium'og'testarena'som'tjeneste'for'private'og'

offentlige'aktører'der'man'kan
– TesteAautonomAmobilitet

• Varelevering,Apersontransport

• TesteAkommunikasjonAforAautonomAkjøringAmedAbilerAavAuliktAfabrikatAiAsammeAtrafikkbilde

• TesteAeffektenAavAautonomeAkjøretøyA

– Real4life testingAmedAelbilerA

– TestingAavAnyAteknologiA

– StudereAadferdsendring



1Mobilitetslaboratium og'testarena

• Norsk'unik'posisjon
– VerdensAhøyste tetthetAavAelbilApr.Acapita

– NorskAITSAspisskompetanseAgirAossAfortrinnAgjennomAITSAStationA(ISO4standard)AforAkommunikasjonA
mellomAbilerAogAmellomAbilAogAveikantA(ITSA– IntelligenteAtransportsystemer)
(Q4free m.fl)

– NordmennAtarArasktAtilAsegAnyAteknologi

– TopografiskeAogAklimatiskeAforholdAsomAutfordrerAteknologi

– SpisskompetanseApåAnøkkelteknologi:
• 3G,A4G,A5G

• Microprosessorer

• TrådløsAkommunikasjon

• Potensiale'for'verdiskaping

– SalgAavAlaboratorietjenester,A rapporter,AutleieAavAfasiliteter

– GjennomføringA ogAfasilitering avAforskningsprosjekter

– Innovasjonshub somAtiltrekkerAsegAutenlandskeAselskaperAogAkompetanse

– TeknologiutviklingA forAnyeAogAeksisterendeAselskaper

– ArenaAforAtjenesteutviklingA forAnorskeAogAinternasjonaleA miljøer

– DemonstrasjonsanleggA forAinternasjonaleA myndigheterA ogAvirksomheter



1Mobilitetslaboratium og'testarena

Regjeringen kan:
• Bestille pilottester som gir kunnskap og grunnlag forAinnovasjon i NTPAknyttet til elektrisk og autonom
mobilitet

• Definere teststrekninger og gi tillatelse til bruk av selvkjørende kjøretøy forAutvikling og test
• Igangsette arbeid medAtilpassing av lovverk forAselvkjørende kjøretøy
• Departement kan være krevende kunde i OFUAprosjekter
• Kreve atAinternasjonale aktører som nyter godt av norske økonomiske incitamenter forplikter seg til å
deleAdataAinnAi norsk database



2Elbildeling'som'hovedregel

Mobility7on7Demand'med'Elbiler
• Mål'

– SlippeAutAmindreAklimagasser

– fåAbilerAvekkAfraAveieneAogAredusereAAtrafikk4korker

– ForbedreAtransporttilbudetAtilAalleA(ansatteAogAprivate)

• Midler
– «car4sharing»:A

• ViAkanAredusereAantallAbilerAviAtrengerAhvisAviAharAtilgangAtilAbildelingApåAjobbenA

4 «ridesharing»:A

4 ViAtrengerAendaAfærreAbilerAhvisAviAtarAnoenAmedApåAreisen

4 multi4modaleAvalg:

4 FellesAel4sykkelparkAforAansatteA

4 GodAEl4shuttlebuss4koordineringAmedAoffentligAtransport

4 Mobility4on4DemandAkobletAtilAoffentligAtransport

4 SamarbeidAmedAbedrifterAogAkommunerAforA«the lastAmile»A



2Elbildeling'som'hovedregel

• EnAkoordinertAsatsingAmellomAoffentligAogAprivatAsektorApåASky4basertA
Mobility4on4DemandAmedAelbilerAvilAkunneAgiA

– MiljøbesparelserA

– KostnadseffektivtAbrukAavAoffentligeAmidler

– MuligheterA forAoffentlig4privateA partnerskap

– Verdiskapingspotensiale iANorgeAogAinternasjonaleA muligheter.



2Elbildeling'som'hovedregel

Regjeringen'kan:

• FremmeAMobility4on4DemandAmedAelbusser,AelbilerAogAelsykler,Apolitisk

• SatseAtransportressurserApåAavanserteAsky4baserteAdataløsningerA

4 KanAkobleAprivatAogAoffentligAtransportAsammen

4 letteA«skyløsninger»AAerAfremtidsrettedeA4 ikkeAtungeAinfrastrukturinvesteringerA

4 OffentligAsatsingApåAbildelingAmedAelbilerAvilAgiAetAsterktAsignalA

Elbildeling&som&hovedregel&hos&alle&offentlige&aktører&kan&bli&en&veiviser&for&en&ny&
transporttanke.



3Agile'utviklingsløp'utløser'verdier'raskere

Mål:
• KostnadseffektivAFOUAogAredusertA”timeAtoAmarket”

Utfordring:'
• DetAtarA200AtimerAåAskriveAenAsøknadAtilAforskningsrådetAforAåAfåAtildeltAmidler

• DetAtarA200AtimerAåArapportereAfremdriftAogAresultater

• ProsjektetAskalAhaAenA3AårsAhorisont

7 Dette'er'IKKE'tilpasset'agil'utvikling
“OneAcriticalAfactorAforAautomotiveAmanufacturersAis,AproductA
developmentAcyclesAwillAhaveAtoAadaptAtoAtheAfastApaceAofAInternetA
technologies:

•HowAcanAtheAcarmakerAkeepAupAwithAconstantlyAevolvingA
softwareAandAhardware?
•WillAsoftwareAupdatesAbeAjustAasAimportant,AorAevenAmoreA
importantAthanAclassicalAmodelAenhancementsAinAtheA
future?
•AreAInternetAgiantsAandAyoungAtechAcompaniesAseriousA
rivalsAtoAestablishedAmanufacturers,AinAtheAbattleAforAtheA
customerAinterfaceAorAareAthereAopportunitiesAforA
collaboration?”

KPMGAInternational,AReportA132670AG,ANovemberA2015



3Agile'utviklingsløp'utløser'verdier'raskere

• EssensenAiA“KunnskapsbasertAutvikling”AerAatAbedriftenAskalAøkeAsinAkunnskapAogAikkeAkunAutvikleAprodukter.A
EtAproduktAkanAutviklesAnårAkunnskapenAerAgodAnok,AogAmanAerAsikkerApåAvellykketAutfall.

• ForArasktAåAkunneAøkeAsinAinterneAkunnskapAmåAenAegenAverdiskapingAfokusertApåAkunnskapsbyggingAaleneA
integreresAiAbedriftene.

• DenneAkunnskapAkanAikkeAbyggesAavAFoUAinstitusjoner,AmenAinterntAhosAbedriftene.AFoUAinstitusjonerAkanA
bidraAinnenAavgrensedeAområder.

• DetAerAogsåAessensieltAatAkunnskapAbyggesAfortAnokAtilAatAdetArasktAkanAinkluderesAiAeventuelleA
produktutviklingsprosjekter.

Forslag'til'modell:
• EnAmodellAerAåAdefinere,Akonstruere,AbyggeAogAtesteAkunAsmåAdel4elementerAiAmegetAkorteAiterasjoner.ATesteA

forAåAverifisereAellerAforkasteAenAteoriAel.l.ATidsforløpet'bør'være'i'størrelsesorden'2'til'8'uker.'
• DetteAitereresAmangeAgangerAforAmangeAvarianterAellerAøktAomfang.AEssensenAerAkorteAgjennomføringstider,A

medAkravAtilAdokumentertAlæring.

• LæringenAoppnåddA iAdisseAiterasjoneneAsamlesAavAkunnskapseierAiAbedriften.ANårAkunnskapseierAvurdererAatA
kunnskapsnivåetAerAtilstrekkelig,AkanAresultateneAinngåAiAnyAproduktutvikling

• SeAspesieltA«NFR4BIAAprosjektA210862lAKnowledgeABased Development»

• DagensAvirkemiddelapparatAstøtterAikkeAdenneAmodellen,AmenAkanAgjøreAdetAeksempelvisAsomAbeskrevetApåA
nesteAside:



3Agile'utviklingsløp'utløser'verdier'raskere

Regjeringen'kan:
• OppretteAegneAkunnskapsbyggingsprosjekterAinnenAvirkemiddelapparatetAder

– SøknadAskrivesApåAmax 1Adag,A243AsidersAskjema.

– RapportAleveresAsomAenA«KnowledgeABrief»,AnormaltA1stkAA3AarkAmedAallArelevantAinformasjonA
komprimertAtilAenAhistorieA(ikkeAlitenAskrift).ALæringenAskalAgeneraliseres,AogAikkeAgjeldeAforAetAspesifikkA
produkt.

– ProsjektetAskalAhaAmax 248AukersAvarighet,AogAtotalkostnadAmindreAennANOKA500k,4

– ProsjektetAbørAbeståAavAiAallAhovedsakAegeninnsatsAogAdenneAbørAdekkesAmedAca 50%AavA
virkemiddelapparatet



4SMB'+'Forskning'='uforløst'samspill
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ForskerenAmotiveresAavAåAlageAenAføljetongAavA
publikasjoner,AmensASMB4virksomheterAmotiveresAavAåA
kunneAselgeAogAlevere.A

SMBAmåAkunneAseAeffektAavAinvesteringerAraskereAennAdetA
forskerneAerAvantAtil.

KlarerAmanAåAutnytteASMBAvirksomhetensAmarkedskraftA
medAforskerensAtroverdighetAogAinternasjonaleAnettverk,A
kanAdeAsammenAoppnåAmye.



• UtfordringenA erAåAfåAvirksomheterAtilAåAinvolvereAsegAiAforskning,AogAdraAvekslerApåAdetteA
videreAiAinnovasjonA ogAinternasjonalisering

• SamarbeidA mellomA industriAogAforskningsmiljøA kommerAiAhovedsakAstørreAvirksomheterAtilA
gode.ASMBA (<10Aansatte)AogAforskningenAarbeiderA iAlitenA gradAsammenAfraAideA tilA

internasjonalisering

– https://www.stfk.no/Documents/Nering/SelbuMars2015/Selbu%20presentasjon%20Lillian%20Stra
nd.pdf

• UnntaketAerAinnenforA energisektorenA derAnettselskapeneA erAstimulertA tilAåAetablereA

forskningsprosjekterAgjennomA etAegetAtiltak.AIA2016AerA49AsøknaderAgodkjent

– https://www.nve.no/elmarkedstilsynet4marked4og4monopol/okonomisk4regulering4av4
nettselskap/finansiering4av4fou/

– https://www.nve.no/elmarkedstilsynet4marked4og4monopol/okonomisk4regulering4av4
nettselskap/finansiering4av4fou/godkjente4prosjekter/

– ForskningsrådetAsinAFMEAordningAerAsammenAmedANVEAsinAordningAetAsterkAvirkemiddelAforA
forskning,AmenAkanAstyrkesApåAindustrialiseringenAforAåAfåAendaAstørreAeffekt.A
http://syslagronn.no/2015/11/27/syslagronn/forskere4kjemper4om4134milliarder4kroner_69279/

• NODEAiAKristiansandA fikkAmedAkombinertA forskningA(UiA),AstoreAvirksomheterAogAsmåA
virksomheterAtilAenAeventyrligA utviklingA avAAgder4regionenA innenforA OljeAogAGass

– http://avisenagder.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=37233

– NåAharAogsåANodeA utfordringerAmedAåAomstilleA seg.ADeAerAiAgangAmedAåAtilpasseAsegA

ogAgårAløsApåAannenAvirksomhetAtilAhavs.

2
0
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4SMB'+'Forskning'='uforløst'samspill

HVORDANASTIMULERESAFORSKNINGSINNSATS?

– NorskeASMB4virksomheterAharAutfordringerAmedAsinAinternasjonalisering.

– DeAsomAlykkesAharAofte

• lykkesAførAogAbrukerAetablerteArelasjonerA

• internasjonaleAkunderAsomAharAkjøptAløsningenAtilAsinAnorskeA
virksomhet.

– SMBAsinAutfordringAerAåAfåAinternasjonaleAkontakter,AetablereAtillitAhosAdisse,AA
ogAåAfåAfremAunikeAfordelerAvedASMB4virksomhetensAløsning

– SMBAvilAseAstørreAnytteAavAforskningenAogAdetAinternasjonaleAnettverketArundtA
forskningsinstitusjoneneAomAdeAkanAbidraAtilASMB4virksomhetensAmål

– DersomASMB4virksomheterAiAenAnæringsklyngeAkanAtrekkeAvekslerApåA
internasjonaleAkontakterAtilAforskningsinstituttAøkesAsannsynlighetenAforA
internasjonalAsuksessAforASMB4virksomheten.ASlikAsuksesserAbørAbelønneA
bådeAFOUAvirksomhetenAogASMBAvirksomhetenA

– EnAkombinasjonAavAFMEAløsningenAmedAsterktAinternasjonaltAtilsnittA
(Forskningsrådet)AogAnæringsklyngerAvedAInnovasjonANorgeAvilAkunneAgiAenA
godAeffekt

2
1
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TILTAK'SOM'GIR'EFFEKT:

• RegjeringensAreviderteAstatsbudsjettAetAlangtAskrittAiAriktigA
retning.

• EtableringsstøtteAgirAanledningAtilAåAkunneArealisereA
mulighetenAforAåAskapeAenAlønnsomAvirksomhet

• EnAgodAforskningsinstitusjonAåAkunneAsamarbeideAmed,A
girAgründerenAmulighetenAforAåAværeAstorAsomAliten

– EnAnyetablertAvirksomhetAtrengerAtroverdighetAforAåA
lykkes

– ForskningsinstituttetAogAandreAvirksomheterAiA
nærklyngeAgirAtroverdighetAtilAåAkunneAlevereAoverA
tid,AogAåAkunneAlevereAkomplekseAkontrakter



NÅR'VI'TENKER'STORT



NårAviAtenkerAstortA=AnasjonalAarena

Departementene

– NæringsAogAfiskeridepartementet

– Olje4 ogAenergidepartementet

– Samferdselsdepartementet

– KlimaAogAmiljødepartementet

– KommunalAogA
moderniseringsdepartementet

etablererAiAfellesskapAetAtverrfagligAogA
tverrsektorieltAsenterAforAutviklingAogAfremmeAavA
norskeAbærekraftigeAløsningerAetterAinspirasjonA
fraAorganisasjonerAhosAvåreAnordiskeAnaboer.A

SenteretAkanAmedAfordelAetableresAsomAetA
PublicA– PrivateAPartnership ogAværeAenA
selvstendigAjuridiskAenhet.A

InspirasjonAhentetAfraA
nordiskeAnaboer:

For utvikling innenfor komplekse samfunnsrelaterte systemer: 
“Retning må settes på demokratisk folkevalgt nivå” – forsker Gro 
Sandkjær Hansen, NIBR. Dette er sagt i regional kontekst, men 
vi anbefaler dette også sett i statlig perspektiv.



NorwayAElectricAisAtheAHUBAconnectingAaAnetworkAofAcompaniesAandAorganizationsAwithAtheA
commonAgoalAofAbecomingAglobalAsuppliersAtoAtheAfutureAvalueAchainAofAgreenAandAsustainableA
energyAandAmobilityAsolutionsAinAourAsociety.AMobilityASolutionsAareAsystemsAofAtechnologies,A
productsAandAservicesAprovidingApeopleAandAgoodsAtoAmoveAfromAAAtoAB.

NorwayAElectricAwillAtakeAaAuniqueApositionAworldwideAwithinAthisAareaAbyAofferingAinnovativeA
technologies,AproductsAandAservices.AThisAisAachievableAandArealisticAsinceAthe networkAis ledAandA
developedAbyAwell4established,AglobalAcompanies,AandAespeciallyAifAtheAfollowingA assetsAareA
combined:A

4 CompaniesAwithAworldAclassAexpertiseAonAsmartAelectricityAtransformation,AdistributionAandAstorage

4 CompaniesAwithAworldAclassAexpertiseAinAelectrification,AdigitalizationAandAbigAdataAanalysis

4 AcademicAandAprivateAorganizationsAwithAworldAclassAexpertiseAinAsystemsAdesign,AserviceAinnovation,ADesignA
ThinkingA

4 AAhomeAmarketAwithAtheAhighestAnumberAofAElectricAVehiclesAperAcapitaAinAtheAworldA

4 LawsAandAregulationsAthatAsecuresAdataAandAprivacyA

4 AAhomeAmarketAofAearlyAadoptersAofAnewAtechnology

4 ProgressiveApolicymakersAaimingAatAsmartAtransportAsolutionsAinAfastestAgrowingAregionAinAEuropeA



NorwayAElectricAgathers allAleading players inAthe fields of mobility,Aenergy,AandAenvironment andA
fostersArelations with international stakeholdersAinterested inAlearning fromAthe NorwegianA
experience.ANorwayAElectricAcoordinates integrated projects andAprocesses toAsolve wicked
problems.



Norway'Electric'sikrer helhetlig tilnærming til et'komplekst
globalt marked'i endring
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The'new'power

• We#will#not#remain#
passive#users#of#ideas,#
products,#services,#
and#processes

• We#used#to#consume#
electricity,#now#a#
smart#house#owner#
produces,#stores,#and#
consumes#electricity#
and#is#a#prosumer

Kilde: Heimans, J. and Timms, H.: 
“Understanding “New Power””,
Harvard Business Review, 12 (2014)



NORWAY'ELECTRIC'– the HUB

Nettverksledelse

Prosess4 ogA
Prosjektkatalysator

Kompetansesenter

Demonstrasjons4
ogAprofileringssenter

Administrasjon'og'ledelse'(eksempelvis)
– Nettverksdirektør

– Katalysatorledere

• 2Asystemsdesigners

• 3Aforretningsutviklere

– Kommunikasjonsansvarlig

OPPGAVER

EksemplerApåAnoenAavAaktøreneAsomAkanAværeAsentraleAsamarbeidspartnere



Et'utvalg konkrete innspill til økt konkurransekraft

Profilering og posisjonering av norsk industri internasjonalt
– Norges unike posisjon globalt som elbilmarked sammenmedAoffensiveAmålsettinger satt av både

nasjonale og regionale myndigheter,Abidrar til enAenorm oppmerksomhet fra internasjonale aktører.ADet
er både andre landsAmyndigheter som ønsker å lære omAnorsk elbilpolitikk,AmenAogså enArekke
internasjonale næringsaktører som ønsker å benytte Norge som utviklingsarena.ADet finnes enArekke
uutnyttede muligheter forAeksisterende og nye norske næringsaktører i dette,AmenAdenAnødvendige
koordineringen fallerAmellom forAmangeAsmå stoler.

– Realiseringen av deAforegående mulighetsperspektivene krever atAmanAlykkes medAå jobbe på tvers
av etablerte strukturer og sammen omAetAstørre mål.AAktørene jobberAsammenmedAITSANorge og
andre kompetanse og næringsklynger medAenAfremtidig etablering av enAstørre og mer komplett
klynge underAheadingen SmartASustainableAMobility,Aog gjerne som etAfremtidig NCE.A

– ForeløpigAutfordresAdetteAavAatAnasjonaleAønskerAogAambisjonerAomAgrønnAnæringsutviklingAinnenforA
mobilitetsfeltetAikkeAgisArealiseringsmulighetAinnenforAdagensAklyngestruktur.

– Regjeringen kan:'Beslutte enAnasjonal strategi og etablere enAnasjonal arenaAmedAansvar forAå
kapitalisere på deAmulighetene som Norge forvalter i dag.A



Stor'internasjonal'oppmerksomhet
– medier'Elbilforeningen' har'hatt'på'besøk' i'2015:

• BBC

• NewAYorkATimes

• ChinaACentralATelevision

• ETTVANews,ATaiwan

• RTS,ASveits

• Süddeutche Zeitung

• DieAZeit

• RTLANews,ATyskland

• ABS4CBNANews,AFilippinene

• DagbladetA Information,ADanmark

• NewAZealandAHerald

• CBC, Canada
• YLE, Finland
• Sveriges radio

• AFP, Frankrike
• La Croix, Frankrike
• France Inter
• CBS, USA



NÅR'VI'TENKER'SMÅTT



Muligheter for'Norsk konkurransekraft Tiltak fra Regjeringen

• Verdens største og mest komplette
databaseAmedAmobilitetsdata eies av
Norge og er tilgjengelig forAnorske
virksomheter.A

• Norge tilbyr avansert miljø forAtestingAav
autonome elbiler og induksjonslading.

• Fremtidens transportsystem bygges
underAjorden medAnorsk
borekompetanse videreutviklet fra
oljeindustrien

• NyeAforretningsmodeller forA
kraftindustrien må haAhøyere
innovasjonsgrad forAatAelektrisk mobilitet
kan realiseres medAønsket effekt

• Tjenesteinnovasjon revolusjonerer
utviklingen av mobilitetssystemet

• Produksjon av produkter basert på 3DA
må løse globalAlogistikk.

• Incentiver legger grunnlaget forAnorsk
konkurransekraft innen grønn mobilitet

• TimeAtoAmarketA4 bedre en SiliconAValley

• SmarteAinsentiverAforAmarkedAogAaktører

• TilrettelagtAlovverk

• ReguleringAavAenergimarkedet

• PersonvernAogAnæringsinteresser

• ReguleringAogAplan

• VirkemiddelaktøreneAfremmerAagileAutviklingsløp

• ØremerkedeAmidlerAforAFOUIAinnenAmobilitet

• BærekraftigAmobilitetAsomAKPIAiAalleAoffentligeA
virksomheter

• AnbudsreglerAsomAfremmerAinnovasjoner

• BærekraftigAmobilitetAsomAkravAvedAinnkjøp

• ForskningAogAinnovasjonAinnAiANTP

• ReguleringAavAenergisektoren

• BærekraftigAmobilitetAiAalleAdepartementer

• FellesAogAåpentAbibliotekAmedAkunnskap

• KoordinertAsatsingApåAmerkevarenA”elbilnasjonen”AogA
”lærAfraANorge”

• ØktAfokusApåAforretningsutviklingAogA
kommersialiseringAavAkompetanse



Et'utvalg konkrete innspill til økt konkurransekraft

TRIPPELASesongA3:A
Mobilitetsfloken

UtviklingskonseptetATRIPPELAhenspiller påA
trippelAbunnlinje =Apeople +AplanetA+Aprofit

✓Sesong'1'Matfloken
Initiativtakere:AScandinavian DesignAGroupAogAGreenANudge.ADeltakere:ACicero,ADifi,A
Food Studio,AForsvaret,AKompassA&ACo,ALerøy,AMatvett,ANordicAChoice Hotels,ANorskA
Design4 ogAArkitektursenter,ANorskAGjenvinning,ANortura,AStudentsamskipnadenAiAOsloAogA
Akershus,ATINE

✓Sesong'2'Tekstilfloken'
Initiativtakere ogAprosessledere:AScandinavian DesignAGroup,AÆra,ANorskADesign4 ogA
Arkitektursenter.ADeltakere:AMoods of Norway,AHellyHansen,AVarner Gruppen,AFretex,A
Svanemerket,AFillippaAK,AInnovasjonANorge,ASølv,AJustAFashion,AKunsthøgskolenAiAOslo,A
HøgskolenAiAOsloAogAAkershus,ANorwegianFashionAInstitute,A2025ADesign,ANICEAFashion

Sesong'3'Mobilitetsfloken?

• RegjeringenAkanAbidra tilAraskereAogA
bredereAsøkAetterAløsningerApåAwicked
problemsAvedAåA

• Å initiereA”TRIPPEL”AprosjekterA
innenforAulikeAområder

• EtterspørreA”TRIPPEL”AprosjekterAA



Et'utvalg konkrete innspill til økt konkurransekraft

Norge tilbyr avansert miljø for'testing'av autonome elbiler og
induksjonslading.'

– Norge har gode muligheter til å etablere enAattraktiv testarena forAautonome biler og nødvendig
infrastruktur knyttet til slike.AEnAslik arenaAbør inkludere utvikling og testingAav ulike infotainmentA
løsninger og CARAtil CARAcommunication.ADet betyr muligheten forAgodAkommunikasjon medAbil og
passasjerer. Internasjonale aktører står allerede i kø forAå komme til Norge forAå lære omAerfaringene
fra elbilflåten.A

– Myndighetenes planerAomAtestingAav intelligentAladingAlangs E39Abør ses i etAstørre bilde og benyttes
strategisk forAutvikling av norsk industri.

– Norsk spisskompetanse innen autonome farkoster kan løftes overAtil vare og persontransport

– Norsk industri kan utvikle elementer for'autonom mobilitet forApersonAog varetransport.ANorsk
industri er allerede leverandører til globalAkjøretøyindustri og gjennom å utnytte Norges unike posisjon
innenfor elektrisk mobilitet har viAenAgyllen mulighet til å satse tungt mot:
• Utvikle robuste sensorer,Akamerateknologi og systemer forAautonome kjøretøy,Aogså tilpasset krevendemiljøer

• Utvikle sikkerhetsrobustesystemer forAdataoverføring og kommunikasjonmellombiler og omgivelser

• Autonomeanleggsmaskinger og elektriske anleggsmaskinger er på fullAfartAfremover,Adette er områder norske
virksomheter kan posisjonereseg sterkt innenfor

Regjeringen kan:
Regjeringen kan konkret bidra til realiseringen av enAslik arenaAgjennom å stille midler til rådighet i enA
etableringsfase samt gjøre tilpasninger i relevantAregelverk knyttet til autonome kjøretøy.



Et'utvalg konkrete innspill til økt konkurransekraft

Verdens største og mest komplette database'med'mobilitetsdata eies av Norge
og er tilgjengelig for'norske virksomheter.'

– Norge etablerer verdens mest attraktive databaseAmedAmobilitetsdata som kan benyttes til forskning,A
utvikling av nye produkter og tjenester samt salg av kompetanse til internasjonale aktører som OEM,A
samfunnsutviklere og utilityselskaper.

– Norsk personvernlovgivning kan være etAkonkurransefortrinn

– NorskAindustriAsitterAmedAenAunikAposisjonAiAforholdAtilAåAimplementereAløsningerAbasertApåA
”ITSAstasjon”A– ISOAstandardA(kommunikasjonAmellomAbilerAogAmellomAbilAogAveikant)
• UtvikleAtjenesterAforAITSAStasjonenA– ladning,Aparkering,Aetc

• EuropeiskAogAGlobaltAmarkedAmedAstoreAmuligheterA

Regjeringen kan:
– Finansiere og eie etAnasjonalt prosjekt som bygger og forvalter enAfelles ressursbank av dataA

tilgjengelig forAnorske virksomheter.

– Kreve atAinternasjonale aktører som nyter godt av norske økonomiske incitamenter forplikter seg til å
deleAdataAinnAi denne basen.

– Bidra til atADatatilsynet blir enAutviklingsaktør sammenmedAnorsk industri så viAbåde kan haAenAgodA
personvernlovgivning og smarte mobilitetsløsninger



Et'utvalg konkrete innspill til økt konkurransekraft

Fremtidens transportsystem bygges under'jorden med'norsk borekompetanse
videreutviklet fra oljeindustrien

– Morgendagens transportAav mennesker og varer vil foregå underAjorden (ikke på jordoverflaten),Aog vil
være elektrisk.AGjennom utviklingen av prosjekter som Hyperloop er dette allerede konsepter underA
utvikling derAnorsk teknologi og kompetanse har stor relevans.

Regjeringen kan:
– Norge tarAenAstrategisk beslutning omAå bli ledende nasjon innen denne fremtidsvisjonen.

– Norge danner enAclusterAog finansierer denne ideen på enAslik måte atAalle forskningsmiljøer rundt
disse temaer ønsker seg til Norge.ANår LuxembourgAhar klart å bli enAromfartsnasjon,Ahvorfor kan ikke
Norge gjøre noe lignende?AHerAfra http://www.spacecluster.lu/:A"LuxembourgAprovidesAexcellentA
financial,AoperationalAandAintellectualAsupportAandAinfrastructuresAinAorderAtoAhelpALuxembourg4basedA
companiesAandAresearchAorganisations gainAaccessAtoAinnovationAwithinAtheAspaceAsector.”

– Norge inviterer verdens beste innenfor temaet til å installere seg i Norge,Aog gir gode nok incitamenter
forAatAdeAgjør det.

– Velger etAgeografisk sted forAclusterAsom virker attraktivt forAutenlandske miljøer,Abåde som bosted og i
transporttid.



Et'utvalg konkrete innspill til økt konkurransekraft

Nye'forretningsmodeller for'kraftindustrien må ha'høyere innovasjonsgrad for'
at'elektrisk mobilitet kan realiseres med'ønsket effekt

– Forretningsmodellen forAkraftleveranse og distribusjon vil før eller senere bli endret,Aog i NorgeAutvikler
og leverer enkelte morgendagens løsninger nasjonalt og internasjonalt.ADenne utviklingen ønsker viA
skal gå raskere og medAenAstørre innovasjonstakt slik atAikke internasjonale konkurrenter får
avgjørende forsprang på norsk næringsliv innen blant annet smartAgridAog modeller forAprosumers.

– Norsk og internasjonal industri jobberAmedAprodukter som løser utfordringene rundt hvordan manAkan
ladeAmangeAel4biler uten å «sprenge»Ainstantan effekttilgang og utnytte eksisterende kapasitet.AEnAmer
fremoverlent holdning fra norske nettselskaper ville bidrat til å gjøre norske løsninger klare forAetA
internasjonalt marked.

– Batteriteknologi forAlagring av energi i privateAog offentlige bygg er tett knyttet til effektiv
energidistribusjon og viktig forAå sikre nødvendig kapasitet til enAstor elbilpark uten å belaste
tilførselsnettet ut overAkapasitetsgrensene.

Regjeringen kan:
– Endrer lovverket på enAmåte som fremmer innovasjon innen kraftdistribusjon og legger pressApå

energiselskapenes innovasjonsarbeid.



Et'utvalg konkrete innspill til økt konkurransekraft

Tjenesteinnovasjon revolusjonerer utviklingen av mobilitetssystemet
– Norge kobler fremragende kompetansemiljøer innen tjenesteutvikling medAoffensiveAmyndigheter og

fremoverlente teknologiutviklere,Aog utvikler fremtidens systemer forAmobilitet av mennesker og varer
til etAinternasjonalt marked. Realiseringstakten på slike prosjekter kan økes betraktelig dersom
tilgjengelige utviklingsmidler fremmer denne arbeidsmetoden.

– Dagens utvikling av autonome kjøreopplevelser tarAikke hensyn til kulturelle forskjeller,Adette er enAreell
utfordring og enAmulighet å gripeAforAnorske tjenestedesignere.

Regjeringen kan:
– Øke rammen forAprogrammerAsom Designdrevet Innovasjons ProgramAmedAenAspesialsatsing på

mobilitetsprosjekter derAtjenester,Aprodukter eller eksporterbar systemkompetanse er målet.

– Bruke innkjøpsmakten til å fremme innovativeAanskaffelser

– Legge konkret til rette forAtverrsektoriell og tverrfaglig systeminnovasjon innenfor departementer og
etater,Aspesielt medAtanke på samferdsel og infrastruktur prosjekter



Et'utvalg konkrete innspill til økt konkurransekraft

Incentiver legger grunnlaget for'norsk konkurransekraft innen grønn
mobilitet

– Norge går fra å være oljenasjon til å være verdensledende på å levere løsninger forAovergang fra
fossilAtil grønn mobilitet gjennom etAinnovativt samarbeid mellom myndigheter,Anæringsaktører og
markedet.

Regjeringen kan:'
– Sikre enAvidereføring av gode økonomiske incentiver som sikrer etableringen av etAgrønt alternativ

forAmobilitet,Asamt utvikle incentivene til å gi nasjonale næringsaktører etAfortrinn.

– Tilby forskningsstøtte somgir ytterligere risikoavlastning sammenliknetmedAhva dagens
programmerAhosANorges Forskningsråd tilbyr



Et'utvalg konkrete innspill til økt konkurransekraft

Time'to'market'7 bedre en'silicon'valley
– Fremoverlente og modige politikere sammenmedAverdensledende kompetanse og næringsaktører

skaper enAeffektiv arenaAforArealisering av grønn konkurransekraft.

Regjeringen kan:
– Sørge forAeffektiv tverrsektoriell innovasjonsstrategi på toppnivå i departementene

– Gi virkemiddelapparatet midler og oppgaven å hjelpe flere virksomheter i utarbeidelse av søknader

– Utvikle og taAenAvisjonær og synlig rolle medAoffensiv og fremtidsrettet næringspolitikk

– Sørge forAatA“ASANorge”Autvikler enAkultur forAnæringsutvikling som er tilpasset Industri 4.0Aog enA
verden derAråvarene mer og mer finnes i hoder og skyer



Et'utvalg konkrete innspill til økt konkurransekraft

Produksjon av produkter basert på 3D'printing'endrer global'logistikk.
3DAprintingAbrerAstadig omAseg og det er mangeAområder denne teknologien kan haAbetydning for.AInnenfor
mobilitetsfeltet er det toAhovedområder det er interessant å seAnærmere på:

• Lokal automatisert produksjon av komponenter blant annet til transportmidler og også heleAkjøretøyer,Akan
skape nye virksomheter

– NorgeAkan taAen posisjon i å utvikle produkter basert på 3DAproduksjon.ADette ville understøtte vår
kompetanse innen materialer og ingeniørkompetanse,Aog redusere vår utfordring knyttet til kostnader
ved produksjon av varer.AFilmen herAviser produksjonav bil basert på 3DAprint.Ahttps://www.youtube.com/watch?v=TKkXRlli7
aw&feature=youtu.be

• Lokal produksjon endrer det globale behovet fra å transportere ferdigvarer til å transportere råvarer

– Det er en rekke illustrasjoner på kostnadene ved globalAlogistikk,Ai forhold til miljøbelastning menAogså
farlig situasjoner.AVed overgang til lokal produksjon ved hjelp av 3DAprintere vil deAglobale
transportbehovene endres.ANorgeAsom skipsnasjon kan ligge i forkant ved å skape løsninger forA
bærekraftige logistikkløsninger lokalt og globalt.

– http://www.sail4world.com/UK/Floating4containers4444a4hazard4to4boating/35658

Regjeringen kan:
• Stimulere til utvikling av teknologi forA3DAprintingAmedAresirkulert plast og metall
• Stimulere til økt bruk av spisskompetanse innen prosessorutvikling (ATMEL,AARM,ANovelda)Aog
utvikling av automasjon og matematikk (KongsbergAog Raufoss)Ai utviklingen av nye norske
produksjonsmiljøer

• Stimulere til nye innovasjoner forAglobalAlogistikk gjennom utvikling av autonome nullutslippsfarkoster



Et'utvalg konkrete innspill til økt konkurransekraft

Innovasjonsnøtten knyttet til automasjon av produksjon.A
• Logistikk står forAenAstor andel av mobilitetskostnadene både globalt og lokalt.AVed utvikling av nye

produksjonsteknikker i Norge kan viAstå forAenAlangt større produksjon lokalt.AHvorfor skal fisk fiskes i Norge,A
forAå bli sendt til kinaAforAå bli foredlet,AforAå bli sendt tilbake forAå bli konsumert her?

– http://nu.no/fakta/norsk4fisk4til4kina4og4tilbake4igjen4article67304234.html

– Det er naturlig å spørre omAdet er bærekraftig og verdiskapende forAnorsk industri fremover å sende
fisk til KinaAforAbearbeiding.AHerAburde viAkunne få støtte til åAlage enAbedre løsning iANorgeAslik atA
fisken også blir foredlet herAog distribuert til nasjonalt og internasjonalt markeder herfra

• ViAkan benytte vår kompetanse innen produksjonsautomatisering,Asporing av logistikk
og havbruk forAå sikre høy kvalitet til sluttbrukermarkeder.

Regjeringen kan:
• Stimulere til atAforskning og industri utvikler løsninger forAinnovativeAhelautomatiserte produksjonsanlegg

• Kombinere løsninger utviklet forAhavbruk og i havrommet slik atAbehovet forAglobalAlogistikk reduseres

• Fremme bærekraftig produksjon av matAved å inkludere bærekraftig transportAi etAhelhetlig miljøregnskap



Electric'Mobility'Norway
ElectricAMobility NorwayA(EMN)AerAenAklyngeAavA
bedrifterAsomAsamarbeiderAforAåAoppnåA
forretningsmuligheterAinnenAområdetA
elektromobilitet.AViAutviklerAogAkommersialisererA
produkterAogAtjenesterAsomAgjørAdetAmuligAogAmyeA
bedreAåAreiseAelektrisk.ADetteAgirAelbilenAogAandreA
elektriskeAtransportmidlerAenAsentralAplassAiA
fremtidensAtransportsystem.

ElectricAMobilty NorwayAbleAetablertAiA2011AogA
inngikkAiAklyngeutviklingsprogrammetAtilA
InnovasjonANorgeAiAperiodenA2012A– 2015.A

NORPART



Om'Elbilforeningen

• Forbruker4 ogAinteresseorganisasjonAmed overA35.000A
medlemmer.

• 12AansatteAogAfrivilligeAiA16AfylkerA(10Alokalforeninger).

• JobberAforAåAelektrifisereAveitransportenAogAhjelpeAvåreA
medlemmer

• TarAogsåArolleAinternasjonalt

• www.elbil.no


