
FoU innen Energilagring og -lading
Fossilfri Transport – Ansattes reiser og Elektrifiserings-eksempler



Vi tror

• Klima, miljø og bærekraft blir 
avgjørende i all 
forretningsvirksomhet

• Regulerbar fornybar 
energiproduksjon vil øke i 
verdi

• Vi i sum skal ha en lav 
risikoprofil, siden vi ivaretar 
felleskapets ressurser

Trygg • Åpen • Modig



The problem at hand…

• Veitrafikken sto for 42,6 

prosent av utslippene i 

Viken i 2017

• Personbiler sto for over 

halvparten av disse 

utslippene

Kilde: «Vi i Viken»/ Miljødirektoratet



Vi får stadig flere el-personbiler, mens lastebil, busser og varebiler 

er fortsatt fossile
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Hva kan vi gjøre?

1.Legge til rette for bedre felles løsninger  (varebiler etc)

2.Finne løsninger for buss og lastebil





Anlegget på Inspiria blir et glimt av fremtidens ladeløsninger

Demonstrasjonsanlegg for:

• Fleksibiletetshandel på tvers av 

ladeoperatører

• Løsninger som utnytter eksisterende 

elektrisk infrastruktur

• Effektiv bruk av solceller og batterier

• Kobling til effektive 

parkeringsløsninger 

• Ny type informasjonsløsning for 

læring

• V2G løsninger 



Problemet med buss.. (og lastebil)

• Vil kjøre mest mulig uten lading (24/7 eller 16/5)

• Men krever mye energi - typisk 1-3 kWh per km  

(25x Personbil)

• Blir da store, tunge batterier 100-500 kWh

(2-8x  Personbil)

• Lading blir en kostnadsutfordring  

- det tar for lang tid eller krever for mye av nettet



Effektbatterier kan være en elegant løsning!

- Energi batterier -

Vanlige Li- ioN batterier

- Effekt batterier –

Li Condesatorer

Stor tank,

Tar tid å få alt ut / fylle på

Kan brukes begrenset mange ganger 

Liten tank, 

Får alt ut / inn med en gang

Kan brukes «uendelig» mange ganger





Busslading med effektbatteri

Trådløs lading minimum hver 5 km.  

Omlag 10 kWh brukt, 15 kWh i buffer 

2 min lading - 300 KW effect – 25 ladinger i døgnet

Batteri med 25 kWh / 300 KW

Vekt og TCO Beyonder ~313 kg  ~  15 000 USD

Vekt og TCO Li-Ion ~ 1500 kg  ~ >300 000 USD  



Er dette fremtidens 

løsning for  

kollektivtrafikk?

• Kontinuerlig drift (24/7)

• Hurtiglading ved av/påstigning

• Økt passasjertall

• Behov for mindre busser 

• Tungtransportlading på samme 

ladestasjoner?

• Avlastning av grid 




