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Livskraftig forandring –

veien mot lavutslippssamfunnet



Enova 
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• Statlig foretak, eid av Olje- og energidepartementet

• Opprettet i 2002

• Ca. 80 medarbeidere

• Lokalisert i Trondheim

• Ca. 2,5 mrd. NOK i årlig budsjett



• Enovas og Energifondets formål er å bidra til reduserte 
klimagassutslipp og styrket forsyningssikkerhet for 
energi, samt teknologiutvikling som på lengre sikt også 
bidrar til reduserte klimagassutslipp

• Enova skal etablere virkemidler med sikte på å oppnå 
varige markedsendringer

• Energieffektive og klimaeffektive løsninger bør på sikt 
bli foretrukket uten støtte

Enova arbeider for Norges omstilling til 
lavutslippssamfunnet
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Lavutslippssamfunnet forutsetter 
at flere sektorer elektrifiseres



Hva ønsker vi å få til med støtte til utslippsfrie kjøretøy og ladeinfrastruktur?

• Bidra til at teknologiene og deres egenskaper blir bedre kjent.

• Nullutslippskjøretøy/fartøy blir mer tilgjengelige i markedet, raskere og i større omfang. 

Endre markedet for nullutslippskjøretøy i gods- og passasjertransport ved å redusere barrierer for å ta i bruk disse.



Energi- og klimatiltak i landtransport

• Støtte til innkjøp av nye hydrogen- eller elkjøretøy benyttet til 
næringsrelatert gods eller passasjertransport. 

• Nødvendig ladeinfrastruktur kan inngå i prosjektet.

• (Søknader relatert til anbud på kommunalt eller fylkeskommunalt 
innkjøpte transporttjenester dekkes ikke her.) 

Infrastruktur kommunale og fylkeskommunale 
transporttjenester

• Kommuner og fylkeskommuner kan søke om støtte til 
investeringer i ladeanlegg for ferjer, passasjerbåter og tunge 
kjøretøy

• Søknaden må sendes før utlysningskriterier er besluttet, 
anbudsutlysningen publisert og investeringsbeslutninger tatt. 
Alternativt må utlysningen inneholde forbehold om støtte fra 
Enova og/eller kunne avlyses om prosjektet ikke mottar støtte.

Fullskala innovativ energi- og klimateknologi

Enovas støtteprogrammer for 
nullutslippskjøretøy



Støtte til nullutslipps bussprosjekter

• Pilottest av elbuss på Lillehammer – Oppland 
fylkeskommune – 0,7 MNOK (støtte til plug-in 
depotlader)

• Investering i hurtigladere for innfasing av busser i 
Tromsø – Troms Fylkeskommune – 3,6 MNOK

• Konvertering av IKEA-bussene ved varehusene 
Slependen og Furuset – Oslobuss AS – 7,0 MNOK

• Innfasing av elektriske busser i Trondheim – Sør-
Trøndelag Fylkeskommune – 15,8 MNOK

• Operatørdrevet test av batterielektrisk busser på linje 
74 – Unibuss AS – 4,6 MNOK

• Innføring av elektriske busser i Drammensområdet –
Brakar AS – 9,56 MNOK

• Elektrisk flybuss Stavanger – Boreal Travel AS – 5,0 
MNOK

• Pilotprosjekt med drift av elektriske busser – Boreal 
Transport Sør AS – 2,1 MNOK 



Vi leter etter prosjektene som 
viser vei til lavutslippssamfunnet


