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Drømmeløftet: En innovasjonspolitisk dugnad  

I 2015 arrangerte Innovasjon Norge og samarbeidspartnere 84 åpne debattarrangementer i inn- og 
utland. Initiativet samlet over 3500 mennesker fra nærings- og samfunnsliv til diskusjon om landets 
fremtid. Vi mottok også en stor mengde skriftlige innspill.  

Sentrale spørsmål var: Hvordan kan Norge forberede seg på en tid der olje- og gass-industriens 
betydning blir mindre, både når det gjelder næringsaktivitet og inntjening? 

Enhver viktig utfordring representerer også en mulighet for næringsutvikling, erobring av nye 
markeder og ny økonomisk vekst. Hvordan kan norsk næringsliv være med på å løse store globale og 
nasjonale utfordringer? 

Gjennom Drømmeløftet ble seks såkalte mulighetsområder identifisert. Dette er områder som går på 
tvers av eksisterende næringer og sektorinndelinger og der norsk kompetanse, teknologi og råvarer 
møter verdens utfordringer og nye markedsmuligheter. De seks områdene er: 

 Havrommet 

 Ren energi 

 Bioøkonomien 

 Helse og velferd 

 Smarte samfunn 

 Kreativ næring og reiseliv 

Kan vi erstatte tapte eksportinntekter ved å bygge opp nye, internasjonalt konkurransedyktige og 
kunnskapsbaserte næringer? Denne rapporten drøfter utfordringer og muligheter knyttet til 
mulighetsområdet ren energi,  og kommer med  anbefalinger til utvikling av dette mulighetsområdet . 

For mer informasjon om Drømmeløftet og andre rapporter fra prosessen, se www.drømmeløftet.no. 

 

 

  

http://www.drømmeløftet.no/
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Sammendrag og anbefalinger  

Klimaendringer er en av verdens største utfordringer. For å begrense menneskeskapt global 
oppvarming til under 2 grader må forbruket av fossil energi kraftig ned. Ren, utslippsfri energi til 
erstatning for fossil energi er den viktigste innsatsfaktoren for å nå globale klimamål. Verden etterspør 
løsninger for energiproduksjon- og bruk som er klimavennlige, stabile og økonomisk forsvarlige.  

Verden og Norge er også i rask endring. Vi opplever en eksplosjon i teknologiutvikling, særlig knyttet til 
IKT (informasjon og kommunikkasjonsteknologi). Bruk av data og digitalisering vil gjennomsyre alt vi 
produserer av varer og tjenester og hvordan vi kjøper og bruker dem. Det vil innebære radikale 
endringer i mulighetene for effektivisering, koordinering og overvåking av samfunnstjenester. Vi går 
mot den «smarte», grønne fremtiden, der biler er utslippsfrie og bygg er energieffektive og gjør aktiv 
bruk av digitale løsninger.Her  spiller energisektoren en viktig rolle, fordi tilgang på tilstrekkelig ren og 
stabil strøm er en forutsetning for å realisere det smarte samfunnet.  

Norge har et unikt utgangspunkt til å ta opprettholde og videreutvikle en posisjon som en fornybar 
kraftnasjon. Vi er det sjette største vannkraftlandet i verden og vi har en lagringskapasitet på 85 TWh 
som tilsvarer omlag 2/3 av årlig produksjon. Norsk ren energi er en verdifull ressurs, som gir grunnlag 
for verdiskaping og arbeidsplasser ved produksjon og salg av strøm og systemtjenester. De er også en 
avgjørende innsatsfaktor i kraftkrevende industri. I tillegg skapes det verdi fra leveranser av teknologi 
og utstyr.  Norge har også et stort potensial for ytterlige energieffektivisering, særlig i bygg. Og vi har 
verdens største elbil-tetthet, som kan fungere som et real-time laboratorium. Vi er verdensledende på 
teknologiutvikling og realisering av grønn maritim transport – green shipping.  

Norge har flere sterke næringsklynger og kunnskapsmiljøer som kan bidra til utvikling av nye løsninger 
for produksjon, integrering og bruk av ren energi. Bedrifter innenfor dette mulighetsområdet kan sikre 
Norge økte eksportinntekter samtidig som de er med på å løse de klimaforpliktelsene Norge og verden 
står overfor. 

Denne rapporten tar utgangspunkt i Innovasjon Norges Drømmeløft-prosess, der vi ba 
enkeltmennesker, bedrifter og institusjoner med interesse for innovasjon og omstilling bidra med 
ideer om hva Norge kan gjøre for å sikre vekst i en tid der olje- og gassektoren får mindre betydning 
for verdiskaping og sysselsetting. Rapporten trekker også veksler på eksisterende analyser av ren 
energi i Norge, innspill fra andre stakeholdere og Innovasjon Norges eget arbeid. 

Med bakgrunn i trender, muligheter og komparative fortrinn for norske aktører innen 
mulighetsområdet ren energi, er det noen grep som må tas for hente ut potensialet.  Innovasjon 
Norges innovasjonspolitiske mål og anbefalinger kan oppsummeres i at Norge må ta en posisjon basert 
på vår rike tilgang på fornybar kraft – vi må selv ta energien i bruk for å skape flere arbeidsplasser og 
økt verdiskaping. 

Koordinering på tvers av politikkområder 

I dag hender det for ofte at energipolitikken og næringspolitikken trekker i ulik retning. Aktørene i 
markedet etterlyser tiltak som gjør det mulig å få til en effektiv bruk av energi i næringsutvikling i 
Norge. Det er behov for at politikk og virkemidlene for energiforsyning og næringsutvikling 
koordineres bedre, både på departementsnivå og blant virkemiddelaktørene.  

Innovasjon Norge anbefaler at regjeringen gir ett departement en overordnet, koordinerende rolle i 
å sette en nasjonal retning, med tilhørende mål og handlingsplaner, for å sikre at vi utnytter 
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potensialet som ligger i det elektrifiserte samfunnet. Dette samsvarer med Innovasjon Norges råd for 
mulighetsområdet smarte samfunn (se egen rapport1).  

Det er viktig at myndighetene har klare forventninger til god samkjøring av virkemidlene i 
Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova og støtter opp under det pågående samarbeidet mellom 
organisasjonene. 

Attraktivitet for kraftintensiv industri og tjenesteproduksjon 

Verden trenger økt produksjon av utslippsfrie produkter – produsert med ren energi. Med 
utgangspunkt i vår vannkraft har Norge allerede en verdensledende industriell posisjon med flere 
industrilokomotiver. Det er viktig at vi klarer å beholde disse bedriftene i Norge, og at vi legger 
forholdene  til rette for ny kraftintensiv industri og tjenesteproduksjon. Vi må ta i bruk norsk ren energi 
for å holde på og videreutvikle kraftintensive virksomheter. 

Innovasjon Norge anbefaler å bygge opp under Norges posisjon som et foretrukket sted for grønne 
etableringer, i tråd med Invest in Norways slagord The Greenest Industrial Site in the World2.  Dette 
innebærer attraktive betingelser for å beholde eksisterende aktører og aktiv innsats for å skape en 
merkevare som tiltrekker utenlandske investorer og industribyggere til Norge.  

Det forutsetter at myndighetene sikrer konkurransedyktige betingelser for internasjonal industri i 

Norge, herunder langsiktige kontrakter for konkurransedyktig, ren energi, et konkurransedyktig skatte- 

og avgiftssystem, og gode rammebetingelser for kompetanseutvikling, teknologiutvikling og 

investeringer i klimavennlig teknologi.  

Verden som hjemmemarked for norsk teknologi og tjenesteleverandører  

Fremtiden vil trenge produksjon av ren energi. Norge er i dag stor på vannkraft, men vi har også en 
underskog av leverandører innen verdikjeden til hele energisystemet. Det finnes betydelig kompetanse 
i Norge, selv om aktørbildet er fragmentert. Det norske hjemmemarkedet for nye energiløsninger er 
for lite, og derfor må leverandørene utvikle sine løsninger i samspill med internasjonale partnere – og 
anse verden som sitt hjemmemarked. 

Innovasjon Norge anbefaler at norske teknologi- og tjenesteleverandører innen ren energi får tilgang 
til nødvendig risikoavlastning og markedskompetanse slik at de kan hevde seg internasjonalt og 
utvikle de beste og mest kostnadseffektive løsningene i bransjen.   

Myndighetene bør  

 Sikre finansiering av teknologiutvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny 

teknologi.  De relevante finansieringsordningene til Forskningsrådet, Innovasjon Norge og 

Enova bør også kunne anvendes når løsninger skal testes utenfor Norge.  

 Sikre at Norsk katapult (under SIVA)3 omfatter ren energi for testing av nye løsninger og 

skalering av teknologi, og legge til rette for Norge som testarena for løsninger med 

internasjonal relevans.  

                                                           

1
 http://www.drømmeløftet.no/wp-content/uploads/2016/09/Smarte-samfunn-rapport.pdf 

2
 Dette er et slogan som Invest in Norway bruker i markedsføringen av Norge som industriland – nettopp på grunn av  vår rike tilgang på 

fornybar kraft. 
3 Program for testing, simulering og visualisering av ny teknologi https://siva.no/dokument/norsk-katapult-forslag-til-program/ 
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 Sikre et marked for grønne løsninger, som utløser nye forretningsmodeller, innovasjon og 

verdiskaping. Det må lønne seg å velge grønt og et grønt skatteskifte må innebære at det vi vil 

ha mer av må skattlegges mindre og det vi vil ha mindre av må skattlegges mer.4 

 
Myndighetene bør gjøre regelverk og støtteordninger grønne og digitale. Det er behov for en 
gjennomgang av lover og forskrifter, med det formål å avdekke bestemmelser som står i veien 
for innovasjon og utviklingen av digitale løsninger. 5  
 

 Offentlig innkjøp som motor for innovasjon. Gjennom offentlige anskaffelser kan man 

fremme innovasjon i næringslivet. Det bør utvikles et nasjonalt program for utfordringsdrevet 

innovasjon og bruk av den offentlige innkjøperkraften som innovasjonsdriver. 

Avkarbonisering  

Det er stort behov for reduksjon av klimagassutslipp i hele næringslivet, men transport er helt klart en 
av de største utslippskildene, også globalt. Avkarbonisering av transportsektoren er nødvendig om vi 
skal nå våre klimamål.  

Norge ligger allerede langt fremme med høy tetthet av elbiler og vi er verdensledende og har et stort 
hjemmemarked på grønn maritim transport. Vi bør se dette i sammenheng med elektrifiseringen av 
samfunnet og legge til rette for testing av nye forretningskonsepter knyttet til utslippsfri transport. 
Hydrogen som energibærer er et viktig supplement til elektrisk transport, ikke minst for maritim sektor 
og tungtransport.  

 Norge bør ta en posisjon som laboratorium for uttesting av nye forretningskonsepter knyttet 

til utslippsfri transport.  Myndighetene må iverksette tiltak som stimulerer nærings- og 

kollektivtransport til å legge om til lavutslippsløsninger. Som Regjeringens ekspertutvalg for 

grønn konkurransekraft har påpekt, kan et CO2-fond6 – etter modell av NOX-fondet – bidra til 

klimavennlige investeringer i transportsektoren både til lands og til havs.  

 

 Den norske maritime næringen har allerede vist at den kan levere lav- eller nullutslipps skip og 

ferger. På kort sikt vil det viktigste markedet være nærtrafikk, men kravet om ren transport 

over havene vil øke. Det er behov for langsiktige, øremerkede satsinger på norsk maritim 

kompetanse  og produktutvikling og klare krav fra myndighetene gjennom bestillinger og 

regelverk. 

 

 Videre må tiltak for å stimulere til elektrifisering av bilparken videreføres. Etter 20237 bør 

kun nye biler med nullutslipp tillates solgt i Norge.  Verdensmarkedet vil i økende grad 

etterspørre totalløsninger for bruk og integrering av elektrisk transport i byer og regioner. Her 

kan norsk næringsliv bidra med energi- og systemkompetanse. 

                                                           

4 Hentet fra Strategi for Grønn konkurransekraft, s 26  
5 Hentet fra Veikart-for-smart-omstilling 
6
 Strategi for Grønn konkurransekraft, side 53 

7
 Nasjonal transportplan 2018-2029 forslår at nye fossildrevne biler ikke skal selges fra 2025.  De fleste mener at i 2025 vil 

elbiler være konkurransedyktige med fossilbiler. Ønsker Norge å ta en posisjon som et foregangsland og være et laboratorium 
for nye løsninger, må fristen settes tidligere enn 2025. 
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 Sterke bedrifter og kunnskapsmiljøer på området for elektrisk mobilitet bør samle seg og 

etablere et dynamisk miljø for utvikling av framtidens elektriske løsninger (etter mal av 

Grønt kystfartsprogram8 eller Klyngeprogrammet). 

Energieffektivisering  

Spart energi gir mer tilgjengelig energi. Energieffektivisering frigjør energiressurser til annet bruk. 

 I Norge skiller byggsektoren seg ut; den står for 35% prosent av energibruken i Norge. Potensialet for 
mer effektiv og bærekraftig ressursutnyttelse i bygninger er stort i alle ledd. Det gjelder blant annet 
bruk av energi og ressurser ved tilvirking av materialer, oppføring eller rehabilitering av bygg, og det 
gjelder ikke minst forbruket av energi i bygg.  

Innovasjon Norge anbefaler at myndighetene etablerer definerte standarder og rammebetingelser 
som sikrer at potensialet for energieffektivisering tas ut.  Disse vil gi verdiskaping og sysselsetting 
gjennom at det utvikles nasjonale aktører som kan tilby energitjenester også internasjonalt. 

Myndighetene bør 

 Styrke virkemidler for energieffektivisering som gir incentiver for etablering av 

nye forretningsmodeller og produkter som markedet etterspør. Et eksempel er bruken av EPC 

(Energy Performance Contracting) der tilbyder identifiserer energisparepotensialet og 

gjennomfører effektiviseringstiltakene, samt mottar inntekter tilsvarende den sparte energien 

i en gitt periode.9 Finansiering av slike kontrakter er utfordrende i dag.  

 Gå foran og sette høye miljø- og klimakrav til egne bygg. Det offentlige må benytte sin 

innkjøpsmakt på dette området til å fremme grønne løsninger og inngå 

innovasjonspartnerskap for å utvikle nye framtidsrettede løsninger. Når teknologien blir 

tilgjengelig, bør den sette en ny standard. For eksempel kan man allerede nå stille krav om at 

alle nye offentlige bygg er nullutslippsbygg. 

 Sette krav til byggstandard for nye bygg som åpner for nytenking og innovasjon, dvs 

forskrifter som fokuserer på oppnådd resultat og ikke tekniske løsninger.  

  

 

 

  

                                                           

8
 Grønt kystfartsprogram skal bidra til at flere tar i bruk miljøvennlige skipløsninger, gjennom etablering og gjennomføring av 

piloter 
9
 Strategi for Grønn konkurransekraft, side 72 
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Del 1: Ren energi – introduksjon og bakgrunn for rapporten 

Ren energi forventes å bli blant verdens mest etterspurte innsatsfaktorer for verdiskaping i årene 
framover. Overgangen til lavutslippssamfunnet gjør at vi blir stadig mer avhengige av sikker og stabil 
energiforsyning og at energien er ren. Fremtidens smarte samfunn, som er drever frem  av 
digitalisering, kan ikke realiseres uten tilgang på ren energi.   

Norge har et svært godt utgangspunkt for å skape verdier i dette. Vi har en unik posisjon som en av de 
største vannkraftprodusentene i verden; vi har eksisterende verdensledende industri som foredler 
denne; vi har en transportsektor som allerdede har en høy elbiltetthet; vi er verdensledende på grønn, 
maritim transport; vi har kompetanse innenfor viktige områder som materialer og IKT.  

For å klare å utnytte dette til sysselsetting og verdiskaping må vi ha en tydelig strategi på hvor vi vil – 
og hvordan vi skal komme dit. Innovasjon Norge har en viktig rolle i utvikling av dette 
mulighetsområdet, og vi har utarbeidet dette dokumentet for å sette en retning for vårt eget arbeid.  

Denne rapporten søker å oppsummere situasjonen og mulighetene, samt gi innovasjonspolitiske 
anbefalinger basert på dette.   

Innovasjon Norge og ren energi 

Mulighetsområdet ren energi  er et svar på og  et samspill mellom tre samfunnsmessige behov:  

 Pålitelig energiforsyning: Norge må opprettholde og videreutvikle et pålitelig og 

kostnadseffektiv kraftsystem med høy forsyningssikkerhet. Dette omfatter effektiv drift, 

optimalisering og utvidelse av kraftnett og kraftproduksjon.    

 

 Bidra til å oppfylle Norges klimaforpliktelser. Vi må erstatte fossile energibærere med 

fornybare i karbonintensive sektorer som transport, industri og landbruk.  

 

 Maksimere verdiskaping og sysselsetting basert på Ren energi. Vi må maksimere verdien av 

Norges rene energi gjennom produksjon og eksport av kraftkrevende varer og tjenester, og 

tjenesteproduksjon basert på et gjennomelektrifisert samfunn og et verdensledende 

energisystem. 

Sammenhengen  mellom disse tre driverne er illustert i figuren under. Et velfungerende, 
kostnadseffektivt og og smart energisystem er fundamentet for  industriell verdiskaping med ren 
energi som viktigste innsatsfaktor, samtidig som det er en av løsningene for å nå Norges klimamål. 
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Mulighetsområdet ren energi omfatter i denne sammenhengen hele verdikjeden i kraftsystemet: 
produksjon, transmisjon, transport og bruk av energi. Hvert av disse elementene er drivende for 
teknologiforbedring, innovasjon, disruptive teknologier og avanserte løsninger.  

Mulighetsrommet ren energi har interaksjoner og overlapp med flere andre mulighetsområder i 
Drømmeløftet 2.0: 

 Havrommet: Globalt er det et betydelig potensial for å utvinne fornybar energi fra 

havrommet. Havvind representerer muligheter  som plattform for innovativ maritim 

teknologiutvikling. Videre vil fokus på lavkarbon maritimt brensel og green shipping falle 

innenfor begge mulighetsområdene.  

 

 Smarte samfunn: Realiseirng av det smarte samfunnet, forutsetter tilgang på ren, sikker og 

stabil strømforsyning. Elektrifisering faller naturlig under området ren energi, men er tett 

knyttet til samfunnsmessige utfordringer for mer bærekraftig transport, boligbygging, industri 

og andre sektorer som dekkes under smarte samfunn». Smart strømforsyning er også et 

overlappende område. 

 

 Bioøkonomi: Produksjon og bruk av biogass, bioenergi og biobrensel vil tilfalle begge 

områdene.    

Bakgrunnsmateriale for denne rapporten 

I arbeidet med mulighetsområdet Ren energi, bygger Innovasjon Norge på følgende rapporter av nyere 
dato:  

 Energimeldingen 2016 

 Energi21 strategi 

 Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft, og flere av veikartene som har blitt utarbeidet i 

prosesssen; som f.eks  prosessindustrien, eiendomssektoren, transportsektoren og smart 

omstilling  

Figur: Innovasjon Norge 

Figur: Innovasjon Norge 
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Hver av disse er kort beskrievet under:  

Energimeldingen 2016 

Den 15. april 2016 la regjeringen Solberg fram Energimeldingen 2016 – Kraft til endring.10 

Hovedbudskapet i meldingen er at forsyningssikkerhet, klima og næringsutvikling må sees i 
sammenheng for å sikre en effektiv og klimavennlig energiforsyning.   

Energimeldingen er en viktig del av bakteppet for en utvikling av en innovasjonspolitikk på dette 
området, og vektlegger følgende: 

 Forsyningssikkerhet som premiss for norsk industri, herunder 

 Styrke overføringsnettet - bedre koordinering av nett, forbruk og produksjon 

 Effekt og reguleringskapasitet vil bli vektlagt i konsesjonsbehandlinger 

 Lønnsom produksjon av fornybar energi, herunder 

 Avvikling av elsertifikatordningen etter 2021 

 Avvikling av opprinnelsesgaranti-ordninger 

 Opprusting av eksisterende vannkraftverk 

 Videreutvikling av landbasert vind 

 Offshore vind anses som urealistisk for Norge 

 Mer effektiv og klimavennlig bruk av energi, herunder 

 Lavutslippsteknologi i industrien 

 Bruk av hydrogen i stedet for kull- for energilagring- og transport 

 Bruk av el i transport – også satsing på landstrøm i havner 

 Redusere energiforbruk i byggsektoren med 10 TWh 

 Enova får en sentral rolle 

 Næringsutvikling og verdiskaping, herunder 

 Styrke forbindelse til kontinentet – også andre enn Statnett skal kunne eie 

kabelforbindelse til Europa 

 Forskning og utvikling 

 Sikre industrielle eiere tilgang til fornybar kraft 

Energi21s analyser og anbefalinger 

Energi2111 er den nasjonale strategien for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av 
ny energiteknologi.  

Energi21s konklusjoner er at Norge har komparative fortrinn i fremtidens energimarkeder gjennom 
naturgitte energiressurser, teknologi- og kompetansebase samt industriell erfaring.   

Strategien prioriterer de seks områdene vannkraft, fleksible energisystemer, solkraft, offshore 
vindkraft, energieffektivisering og CO2-håndtering, og anbefaler spesielt å løfte frem vannkraft og 
fleksible energisystemer. Konkusjonene underbygger Innovasjon Norges anbefalinger innen 
mulighetsrommet ren energi. 

                                                           

10
 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/stortingsmelding-om-energipolitikken-kraft-til-endring/id2484248/ 

11
 http://energi21.no 
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Det anbefales en bred satsing med basis i god og forutsigbar tilgang på offentlig forskningsmidler, gode 
markedsinsentiver, samt engasjement og sterk deltakelse fra næringslivsaktørene. Energi21 anbefaler 
en finansiell opptrappingsplan over fire år, med en samlet vekst i offentlige bevilgninger på 1 milliard 
kroner. 

Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft 

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft ble utnevnt av regjeringen Solberg høsten 
2015, og leverte sin anbefaling oktober 2016.  

Utvalget konkluderer med 10 prinsipper for politikkutforming, som vil utløse innovasjonskraft og 
investeringsvilje:  

1. Forurenser skal betale. 

2. Utslipp og andre eksternatliteter skal prises. 

3. Det vi vil ha mindre av, skal skattes mer.  Det vil vil ha mer av, skal skattes mindre. 

4. Det skal leggest il rette for at forbrukerne kan foreta informete belutninger. 

5. Offentlige anskaffelser skal være grønne. 

6. Planlegging og investeringer skal ta utgangspunkt i målet om å bli et lavutslippssamfunn i 

2050. 

7. Livssyklusperspektivet skal elgges til grunn ofr offentlige investeringer og anskaffelser. 

8. Nye lovforslag skal inklduere en vurdering av CO2-effekter der det er relevant. 

9. Grønn konklurransekraft skal bygges på velfungerende markeder. 

10. Det skal rapporeres på det vil vil oppnå og det vi vil unngå. 

Utvalget, som besto av Connie Hedegaard og Idar Kreutzer, gjennomførte en bred mobilisering av 
næringslivet, og som del av prosessen ble en rekke sektor og næringsspesifikke veikart til økt 
sysselsetting og verdiskaping i lavutslippsamfunnet 2050 laget. Flere av veikartene  omhandler 
området ren energi , bla.a følgende:   

Veikart for prosessindustrien 

Veikartet for prosessindustrien12, som ble publisert av Norsk Industri i mai 2016, beskriver industriens 
visjon om at norsk prosessindustri skal øke verdiskapingen betydelig gjennom økt produksjon og 
utvikling av nye prosesser og produkter, samtidig som klimagassutslippene skal reduseres til null.  

I lavutslippssamfunnet vil det være økt etterspørsel etter produkter med lite karbonavtrykk i 
produksjon og ved bruk.13 Det vil også være økt behov for nye eller forbedrede produkter for 
produksjon og lagring av fornybar energi.  

Den norske prosessindustrien, med høy energieffektivitet og tilgang på ren energi, er godt posisjonert 
for å levere på dette. Industriens evne til å levere på ambisjonen om økt produksjon og null utslipp av 
klimgasser, forutsetter forutsigbare rammebetingelser og fortsatt tilgang til fornybar energi til 
konkurransedyktige betingelser.  

 

                                                           

12
https://www.norskindustri.no/siteassets/dokumenter/annet/veikart-for-prosessindustrien_web.pdf 

13
 Karbonavtrykket til et produkt refererer til den totale mengden klimagasser som direkte eller indirekte slippes 

ut under utvinning, produksjon, distribusjon og forbruk av produktet.  
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Veikartet for eiendomssektoren   

Veikart fra eiendomssektoren14  er utarbeidet av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom og ble publisert 
i  juni 2016.  

Veikartet har som ambisjon at byggsektoren har redusert klimagassutslippene med 40 prosent i 2030. I 
2050 har sektoren lukkede materialkretsløp og null utslipp av miljøgifter. Veikartet inneholder 10 tiltak 
for byggeiere, bl.a å fjerne fossil oppvarming, samt bestille energibudsjett for beregnet energibruk, og 
10 tiltak for myndighetene, bl.a. å innføre Enova støtte til energiledelse i bygg.   

Energimeldingen inneholder mål om 10 TWh redusert energibruk i eksisterende bygg sammenlignet 
med dagens nivå. 

Veikart for utslippsfri transport 

Veikart for næringslivets transporter – med høy mobilitet null utslipp i 205015, ble lansert av 13 
samarbeidende organisasjoner i september 2016. Rapporten viser at klimagassutslippene fra 
næringslivets transporter kan reduseres med minst 45 til 60 prosent innen 2030, og tar sikte på null 
utslipp i 2050.  

Bransjen forventer å doble verdiskapingen frem mot 2050. De viktigste forutsetningene er storskala 
elektrifisering av varebiler og busser, tilstrekkelig tilgang på bærekraftig biodrivstoff og biogass. I 
tillegg foreslår de et bredt sett av virkemidler inkludert et CO2-fond som skal støtte tiltak for å 
redusere CO2-utslipp fra mobile kilder som idag faller utenfor støtten som gis av Enova. 

                                                           

14
 http://byggalliansen.no/nyside/wp-content/uploads/2016/03/Eiendomssektorens-veikart-mot-2050-1-

versjon-pr-120516.pdf 
15

 http://nho-
transport.no/getfile.php/Filer/Brosjyrer%20og%20rapporter/Veikart%20for%20utslipp%20fra%20transport.pdf 
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Veikart for smart omstilling  

Veikart for smart omstilling16 er utarbeidet av Abelia, basert på innspill fra en rekke virskomheter. 

 Veikartet anbefaler 3 hovedprioriteringer for virksomheter: 1)  En omfordeling av bruk av tid og 
ressurser på daglig drift, utvikling og innovasjon, 2) Bærekraftig forretningsmodellering og 3) Økt grad 
av tverrsektorielt samarbeid.  

De viktigste forutsetninger som veikartet har 1) Partnerskap mellom privat og offentlig, 2) Insentiver 
som fremmer innovasjon og grønn konkurransekraft i norske virksomheter, 3) Innovasjonspolitikk for 
en ny tid. 

 

  

                                                           

16
 https://www.abelia.no/bransjer/klima/veikart-for-smart-gronn-vekst/ 
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Del 2: Energimarkedet er i endring – fremveksten av nye 

markeder innen ren energi 

I løpet av de siste 50 årene er befolkningen doblet og verdensøkonomien seksdoblet. Det forventes at 
middelklassen i fremvoksende økonomier vil tredobles frem mot 2050. Veksten siden førindustriell tid 
har økt behovet for energi med tilhørende oppgang i globale utslipp av klimagasser. Økonomisk vekst, 
digitalisering og elektrifisering gjør at vi i stadig økende grad er avhengig av et stabilt kraftsystem.  

Vi vil i dette kapittelet se hvilke trender som driver utviklingen av energisystemet, og se på Norges 
posisjon i møte med disse trendene.  Dette gir et godt utgangspunkt for å se på komparative fortrinn 
og Norges muligheter i del 3.  

Trender innen ren energi 

I årene fremover forventes det enorme endringer i teknologi og markeder, globalt og i Norge. Mange 
snakker om at vi står midt i en energirevolusjon, der fornybar energi erstatter fossil energi som 
underlag for økonomisk vekst og utvikling.  

Endringene vi ser inkluderer økt grad av distribuert kraftproduksjon, smart styring av forbruk og 
produksjon, billigere og flere typer energilagringsteknologier, samspill med andre sektorer som bygg 
og transport samt økt fokus på energieffektivisering i alle ledd. Dette gir store krav til energisystemet 
som i mange land trenger betydelig oppgradering.   

I dag er de viktigste trendene i energisystemet:  

Økende klima- og utviklingspolitiske ambisjoner. Både COP2117 og FNs vedtak om bærekraftsmålene18 
peker på et voldsomt økende behov for ny fornybar energiproduksjon, og elektrifisering av samfunnet.  

Dette vil få implikasjoner for nasjonal politikk i årene fremvoer, og drive frem markedet for fornybar 
energi. Eksempelvis har EU satt klima- og energimål som skal gjøre unionen til verdensledende innen 
fornybar energi i 2030:  

o Innen 2030 skal utslipp av klimagasser reduseres med 40% sammenlignet med 1990-nivået,  

o Fornybar energi skal utgjøre minst 27% av energiforbruket  

o Minst 27% energieffektivisering sammenlignes med et business-as-usual scenario.  

Økende forståelse for, og oppmerksomhet om, karbonrisiko i markedet: Økt politisk og regulatorisk 
virksomhet rettet mot å redusere klimagassutslipp har gitt grobunn for bekymringer knyttet til såkalte 
stranded assets, og andre finansielle risikoer som følge av endringer i markedet for fossile 
energibærere.  

Mark Carney, sentralbanksjef i Bank of England, har vært en av de mest tydelige stemmene i å løfte 
denne problematikken ovenfor finanssektoren.19 Han mener risikoen er av en slik natur at den 
representerer en betydelig fare for den finansielle stabiliteten.  

Som en konsekvens av den økte forståelsen for, og oppmerksomheten om, såkalt karbonrisiko i 
markedet, ser vi tegn til at stadig flere aktører innretter seg og sin virksomhet for å redusere sin 

                                                           

17
 Klimakonferansen i Paris http://www.cop21paris.org/about/cop21 

18
 http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ 

19
 https://www.ft.com/content/622de3da-66e6-11e5-97d0-1456a776a4f5 



 

16 

 

eksponering mot denne typen risiko. Dette vil kunne bli en stadig sterkere trend i årene fremover, med 
økt betydning for norsk økonomi og norske selskaper.  

Fallende pris på fornybar energi, særlig sol og vind: Det dramatiske kostnadsfallet for fornybar 
kraftproduksjon, har gjort at LCOE20 på vind og sol nå er konkurransedyktig med ny fossil 
kraftproduksjon i mange markeder. Videre er kostnadene på fornybar forventet å falle ytterligere i 
årene framover. 

Økende investeringer i fornybar energi: Investeringer i fornybar energi, spesielt fra vind og sol, har 
hatt en voldsom vekst de senere år til tross for lav oljepris.21 Det ble investert mer enn dobbelt så mye 
(286 milliarder USD) i fornybar kraftproduksjon som i kull- og gasskraftverk (130 milliarder USD) i 2015 

globalt22. Disse tallene inkluderer ikke investeringer i vannkraftverk over 50 MW, noe som ville ha gjort 
forskjellen større. 

I tidligere år har investeringene i fornybar energi hovedsakelig skjedd i industrialisere land. De siste år 
har Latinamerika (Peru, Chile, Mexico), Marocco, India og den arabiske halvøy vært viktige markeder 
hvor store kontrakter har drevet prisen på solenergi nedover.   

Tabellen under (hentet fra REN21) viser at Kina leder an som største investor både innen biodrivstoff, 
kraft og varme, med USA som en god nummer to. 

   Figur: Economist.com 

                                                           

20
 LCOE (levelized cost of energy) = sammenlignbar produksjonspris for energi  

21
 http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-04-06/wind-and-solar-are-crushing-fossil-fuels 

22
 OECD 2016 Business and Financial Outlook 
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Desentralisert energiproduksjon og maktskifte i energisystemet: De store kraftselskapene (utilities) 
dominerer fortsatt elektrisitetsproduksjonen. Det er imidlertid en globalt trend at både husholdninger 
og bedrifter i økende grad velger å produsere sin egen elektrisitet.23 Endringen i konkurranseevnen for 
fornybar energi kombinert med utvikling innen IKT og digitalisering har gitt ny forretningsutvikling 
innen desentralisert energiproduksjon.  

Smarte styringsystemer, produktutvikling og prisfall på batteriteknologi kombinert med 
forretningsmodeller for desentralisert energiproduksjon forsterker denne trenden. Dette har startet et 
maktskife fra de tradisjonelle kraftleverandørene til høy grad av forbrukermakt – frie kraftmarkeder,  
egenproduksjon og lokal energilagring, smarte og forbrukerorienterte energitjenester og -løsninger.  

Ny digitalisert og smart vare- og tjenesteproduksjon: Digitalisering og økt bruk av IKT muliggjør at 
varer produseres og konsumeres på nye måter. Vi går mot det «smarte samfunn», med sterk 
fremvekst av delingsøkonomi og økt betydning av tjenesteproduksjon for nasjonal verdiskaping. Felles 
for all bruk av IKT er behov for fornybar, ren og stabil strøm. 
 
Stort behov for investeringer i nett: Både i utviklingland og i allerede industrialiserte land er det et 
betydelig behov for investeringer i kraftnettet. Mange industrialiserte land, blant dem Norge, har et 
velutbygd kraftnett, men med betydelig investeringsetterslep. EU har anslått investeringsbehov i 
kraftnettet innen 2020 til 220 mrd euro. Statnett planlegger investeringer i nett på 50-75 mrd nok i 
perioden 2015-2025.  For mange utviklingsland er det en stor utfordring å bygge en ny infrastruktur 
som gir tilgang på strøm til befolkningen. Nye investeringer i nett må skje på en måte som tar inn over 
seg pågående endringer i elektrisitetsproduksjon- og bruk.    
 
For mer informasjon om internasjonale trender på området ren energi, se vedlegg 1. 
 

Norges posisjon i møte med trendene  

De globale trendene nevnt over, er også gyldige for Norge. I likhet med øvrige land må Norge redusere 
klimagassutslipp. I dag er 38% av samlet energiforbruk i Norge basert på fossilt brensel, i hovedsak 
brukt i transport- og offshoresektoren. Når det kommer til elektrisitetsproduksjon er imidlertid norsk 
elektrisitetsproduksjon 98% fornybar, til forskjell fra de fleste andre land.  

Vannkraft er fortsatt bærebjelken i det norske kraftsystemet, og vil være det i overskuelig framtid. Vi 
er i dag Europas største produsent av vannkraft og nummer seks på verdensbasis. Vi er en integrert del 
av et moderne velutbygd nordisk transmisjonsnett, med overføringskabler til det europeiske 
kraftmarkedet.  

Netto eksport av elektrisitet i 2015 var 15 TWh (~10% av total produksjon). Kraftoverskuddet i Norden 
gir lave elektrisitetspriser i Norge – en situasjon som forventes å vedvare de neste tiår.24  

Innovasjon Norges utekontor har laget en oversikt over markedspotensialet for norske leverandører 
for teknologi på Ren energiområdet. Som figurer under viser, er det større potensial for vind og sol enn 
for vannkraft i flere av disse markedene. Det er stort potensial for smarte energisystemer i store deler 
av Europa og Nord-Amerika. Energieffektivisering i bygg er relevant i hele Europa. Hydrogen og CCS er 
interessant i Nord-Amerika, Japan og Kina. Mer informasjon i vedlegg 2.  
 
 

                                                           

23
 http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2016/06/GSR_2016_Full_Report1.pdf 

24
 http://www.norwea.no/nyhetsarkiv/visning-nyheter/billig-stroem-i-aarevis-.aspx?PID=1145&Action=1 
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Country Hydro Wind Solar Smart  
Energy  
Systems 

Hydrogen Energy 
Efficiency 
(Buildings) 

CCS 

Canada  ### ### ### ### ### ### ### 

US ### ### ### ### ### ### ### 

South America ### ### ### ### ### ### ### 

South Africa ### ### ### ### ### ### ### 

East Africa ### ### ### ### ### ### ### 

China ### ### ### ### ### ### ### 

Japan ### ### ### ### ### ### ### 

Korea ### ### ### ### ### ### ### 

Indonesia  
Malaysia 

### ### ### ### ### ### ### 

India ### ### ### ### ### ### ### 

Myanmar 
Thailand 

### ### ### ### ### ### ### 

Vietnam ### ### ### ### ### ### ### 

Turkey ### ### ### ### ### ### ### 

Middle East  ### ### ### ### ### ### ### 

Germany ### ### ### ### ### ### ### 

Spain ### ### ### ### ### ### ### 

Italy ### ### ### ### ### ### ### 

France ### ### ### ### ### ### ### 

Poland ### ### ### ### ### ### ### 

Danmark ### ### ### ### ### ### ### 

Baltics ### ### ### ### ### ### ### 

Great Britain ### ### ### ### ### ### ### 

 

### High potential, ### Moderate potential, ### No potential 

Innovasjon Norges utekontorers analyse av markedspotensiale i utvalgte land (jf. vedlegg 2) 
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Del 3: Store muligheter for energinasjonen Norge 

Ren energi har vært avgjørende for utviklingen av norsk industri og verdiskaping. Det moderne Norge 
ble bygd og industrialisert gjennom at vi klarte å ta i bruk elver og fossefall til kraftproduksjon.  

Norge har en rekke komparative fortrinn og forutsetninger for å styrke sin posisjon som en ledende 
nasjon innen vare- og tjenesteproduksjon basert på ren energi. Vår tilgang på nok, rimelig, ren energi 
gir norsk næringsliv store muligheter for innovasjon og verdiskaping basert på videreforedling og 
utvikling av nye produkter og tjenester, som hydrogen, metaller, kjemikalier, gigabytes, ferdigvarer, 
energistyring og software.  

Vi har i dette kapittelet gruppert de viktigste, både komparative fortrinn og muligheter. For hver av 
mulighene vil vi gå gjennom status og peke på hvordan dette området kan representere en mulighet 
for verdiskaping.  

Norges komparative fortrinn innen ren energi 

 Vi har god tilgang på ren, regulerbar kraft. Vår vannkraftskapasitet er på (130 TWh) årlig 

produksjon, og vi har en lagringskapasitet på 85TWh. Vannkraft står i en særstilling blant 

fornybar energi, da det er produksjon og lager i ett.   

 

 Vi har lave strømpriser: Norske kraftpriser settes av balansen mellom tilbud (kraftproduksjon 

og import) og etterspørsel (forbruk og eksport), og forventes å være på det nåværende lave 

nivå i årene framover som resultat av kraftoverskuddet i Norden.  

 

 Vi har ett av verdens mest effektive kraftmarkeder: Norge var tidlig ute med deregulerering 

av kraftmarkedet og innførte en kraftbørs for omsetning av strøm – Nordpool Spot. Den 

norske kraftsystemmodellen er i dag rollemodell for energireformer i Europa, Japan, India og 

Sørlige Afrika. 

 

 Velutbygd kraftnett, men med betydelig investeringsetterslep. Det norske kraftsystemet 

trenger betydelig oppgradering og reinvesteringer25 for å sikre fortsatt stabil, effektiv og 

lønnsom produksjon og distribusjon av kraft. Fylkeskommunale og kommunale eiere av 

vannkraft erfarer nå at kraftselskapenes kapitalbehov er økende, i en tid med fallende og 

vedvarende lave kraftpriser. Dette står i sterk kontrast til høstingsfasen de siste 20 årene, der 

virksomheten har krevd lite reinvesteringer og dermed gitt rom for store utbytter.  

 

 Vi har industrielle lokomotiver på foredling av strøm: Selskaper som Hydro, Elkem og Yara har 

vist vilje til investering i kraftkrevende industri i Norge de siste årene. Den kraftkrevende 

industrien gir oss både tilgang på kompetansemiljøer for utvikling av ny næringsvirksomhet, 

samtidig som de bidrar til sysselsetting og nasjonal verdiskaping fra vår rene energi.  

 

 Norge er en av verdens mest elektrifiserte økonomier: Vi bruker strøm gjennomgående, både 

i vare- og tjenesteproduksjon, i husholdningssektoren og etter hvert også i transportsektoren. 

                                                           

25
 I følge Energimeldingen anslår NVE et reinvesteringsbehov for kraftproduksjonen på om lag 110 mrd. kroner 

de neste 40 årene. Videre planlegger Statnett nettinvesteringer i størrelsesorden 50–70 mrd. kroner i perioden 
2015–2025. 
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Norsk satsing på elbiler gjør at vi har den høyeste elbiltettheten i verden.  

 

 Vi har et godt utbygd virkemiddelapparat innen ren energi: Virkemiddelapparatet, med 

Enova i spissen, har kompetanse og finansielle muskler til å bistå nasjonale og internasjonale 

selskaper i etablering av ny, og videreutvikling av eksisterende, næringsvirksomhet basert på 

den norske rene energien.  

 

 Vi har høy fagkompetanse i forskningsektoren: Norge har flere miljøer både på institutter og 

universiteter som har god kompetanse innen fornybar energi, materialer og digitalisering. 

Sintef Energi og IFE er eksempler på instututter som bidrar til at Norge hevder seg 

internasjonalt, og har god tilbakebetalingsprosent på forskningsmidler i EU. Tidligere i år ble 

det etablert åtte nye sentre for miljøvennlig energi (FME), som er sikret en grunnfinansiering i 

åtte år fremover. Se vedlegg 4. 

Med bakgrunn i Norges naturgitte og samfunnsmessige komparative fortrinn, vår tilgang på fornybar 
energi og moderne energisystem, er de største mulighetene for Norge knyttet til områdene som er 
nærmere beskrevet under:  

 Verden som hjemmemarked for norske teknologi og tjenesteleverandører 

 Verdiskaping basert på det norske kraftsystemet 

 Avkarbonisering av transportsektoren  

 Energieffektivisering I byggsektoren  

 Kraftintensiv industri i Norge 

 Eksport av ren energi gjennom kabler  

Verden som hjemmemarked for norske teknologi- og 

tjenesteleverandører  

Leverandører innen ren energiproduksjon omfatter teknologi for planlegging, produksjon, installasjon 
og lagring av fornybar energi , og tjenester knyttet til dette.  Vi vil i dette se på mulighetene knyttet til 
vannkraft, vindkraft, solenergi samt energilagring. Vi inkluderer også karbonfangst og lagring (CCS), da 
dette av Miljødirektoratet er identifisert som et område som må videreutvikles om Norge skal lykkes i 
å nå sine klimamål.   

I følge Thema Analyse26 består den norske fornybarnæringen i dag av 1700 bedrifter med en samlet 
verdiskaping på 70 milliarder NOK, hvorav ca 5 milliarder i eksport (2013). Dette er ca. 2,5 % av Norges 
BNP. Næringen omfatter 20 000 personer. 

De store forventede investeringene, både i ny kraftprodusksjon globalt og energisystem (både i Norge 
og globalt) representerer et stort marked og mulighet. Gode norske teknologi og tjeneste 
leverandørbedrifter kan se på verden som «hjemmemarked» og ta del i dette markedet.  Noen få 
aktører i fornybar segmentet i Norge er betydelige internasjonale eksportører, og utviklingen er 
positiv.   

Norske leverandører av utstyr, teknologi og tjenester solgte for mer enn 11 milliarder kroner i utlandet 
i 2015, opp fra 8 milliarder året før. Dette er utenlandsomsetning av norskeide selskaper og omfatter 

                                                           

26
 “Verdiskaping i den norske fornybarnæringen», THEMA Notat 2016-04 
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mer enn ren eksport.27 Det er offshore vind og solenergi som drar lasset, men også vannkraft kan vise 
til et styrket resultat.  

Figuren nedenfor er hentet fra Eksportkreditt og viser en oversikt over de største eksportørene innen 
fornybar energi i Norge.  

   

 
Vannkraft 
 
Vannkraft står for den største andelen fornybar energi med ca. 3,500 TWh globalt. IEA anslår en nær 
fordobling av denne mengden til 5,500 TWh innen 2025. Nesten hele denne veksten vil være utenfor 
OECD, primært SørAmerika, Afrika og Asia.  

Gjennomsnittsalderen til norske vannkraftanlegg er 45 år, og en stor andel av produksjonskapitalen 
skal opprustes og rehabiliteres de neste ti-årene. Dette representerer også et mulighetsrom og 
potensial for integrasjon av ny teknologi- og løsninger. I tillegg vil dette innebære økt verdiskaping som 
følge av bedre energiressursutnyttelse.  

Norsk kraftbransje har stor kompetanse på vannkraftområdet, og det er en betydlig antall norske 
leverandører av komponenter som turbiner, transformatorer, generatorer etc. Vi har en betydelig 
nærings- og kunnskapsklynge rundt tunellvirksomhet og dambygging. Likeså har vi internasjonalt 
anerkjente miljøer på planlegging, kartlegging, værprognoser og nettoptimalisering.  

 

                                                           

27
 http://www.tu.no/artikler/2015-ble-et-annus-horribilis-for-oljen-men-et-bra-ar-for-mange-norske-

eksportbedrifter-innen-fornybar-energi/359155 



 

22 

 

Vindkraft 

Vindkraft er i dag den største kilden til fornybar energi etter vannkraft. Prisene på vindkraft har falt 
betraktelig de siste årene, og har gjort det til en lønnsom kilde til fornybar energi i stadig flere 
markeder.  Norge har gode forhold for vindkraftproduksjon, både onshore og offshore.  
 
Potensialet for offshore vindkraftproduksjon er anslått til ca 100 ganger norsk årsproduksjon av 
vannkraft. Det er imidlertid dårlig lønnsomhet i prosjekter med dagens strømpriser og manglende 
støtteordninger.   
 
Markedet for offshore vindkraft er utenfor 
Norges grenser, og dette vil være situasjonen i 
lang tid fremover. Dette gjør at vi med dagens 
markedsbilde og støtteordninger ikke kan regne 
med å ha et hjemmemarked for offshore 
vindkraft. På sikt kan imidlertid de naturlige 
forutsetningene endre dette bildet.  
 
Det har vært installert noe landbasert vind i 
Norge, men med utsikt til kraftoverskudd i mange 
år fremover har det også her vært vanskelig å 
sikre investeringer hjemme. Det forventes 
utbygging av underkant av 3000 MW landbasert 
vind fram mot 2021, når ordningen med grønne 
sertifikat opphører. Det er uvisst hvilket nivå på 
investeringer vi vil se etter dette.  
 
Det er i dag et betydelig antall bedrifter i Norge 
som leverer teknologi- og tjenester inn mot 
offshore vindkraftmarkedet med utspring fra fra 
olje og gass samt maritim næring. På tross av et 
foreløpig lite lokalt marked ser man vekst av 
norske bedrifter med ambisjoner om en betydelig 
eksport av teknologi og tjenester inn mot de 
voksende vindkraftmarkedene både i Nordsjøen, men også i Europa og globalt.  

Solkraft 

Solkraft er den teknologien for fornybar energiproduksjon som vokser raskest internasjonalt (ref. 
globale trender fra forrige kapittel). Norsk teknologi innen solenergi har sin bakgrunn i vår historie fra 
metallurgi og elektro-kjemiske prosesser, realisert av selskap som Elkem og REC. Gjennom mange tiår 
har det vært bygget opp en sterk kompetanse innen material- og prosessindustri. Etter et halvt tiår 
med utfasing og nedleggelse av norsk industri på feltet, er det nå tydelige tegn på at aktivitetsnivået 
tar seg opp, og at ny næringsvirksomhet bygges på det eksisterende kompetanse- og 
ressursgrunnlaget.  
 
Fremstilling av høyrent silisium og de første delene av silisiumverdikjeden er avhengig av tilgang på 
elektrisk kraft og kjølevann. Dette er ressurser det er god tilgang på i Norge, og som det ifølge 
kraftprognoser fortsatt vil være god tilgang på. Det kan forventes lave kraftpriser i årene 

VANNKRAFT 

er et vannkraftutstyrsselskap 

som leverer et bredt utvalg produkter fra nye 
løpehjul til komplette "vann-til-ledning" 
elektromekaniske systemer. De har kontorer i 
Sverige, Sveits, Tyrkia, Canada, Peru og Kina.  

har utviklet og drifter 723 MW 
vannkraft i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Basert 
på norsk vannkraftskompetanse, SN Power har 
målsetning på å bli et ledende globalt 
vannkraftsselskap. 

 utvikler og leverer tjenester rundt 
globale værprognoser for olje- og fornybar 
sektorene. Kortidsprognoser for 
vindkraftproduksjon og kraftetterspørsel git økt 
systemnytte og større salgsverdi. 
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framover.  Dette er ikke arbeidskraftintensive prosesser. Riktig automatiseringsnivå vil kunne gi 
lønnsomhet og verdiskaping. [3]  
 
I 2005 var 21 selskaper klassifisert som solenergiselskaper i Norge. I 2010 var tallet doblet til 40, selv 
når rådgivning og forskning er holdt utenfor. Elkem har tatt over REC og gjenåpner deres waferfabrikk 
på Hærøya[1]. Andre betydelige norske solbedrifter inkluderer Norsun, Scatec Solar og Norwegian 
Crystals.  
 
Typen virksomhet endrer seg også i takt med markedet. Mens den norske solnæringen tidligere stort 
sett besto av aktører som var i modulkjeden, (produserte silisium, ingots, wafere og paneler) er det i 
dag en betydelig og voksende næringsklynge langs hele verdikjeden av solenergi. Man ser en endring 
nedstrøms der det nå kommer til nye aktører, som Scatec Solar, som investerer i og utvikler større og 
mindre solkraftanlegg basert på solceller. Det er en fremvoksende installasjonsindustri rettet mot 
prosjektutvikling og utbygging.  
 
Med de ferdige anleggene vokser det også frem et marked for finansiering, service og drift. Otovo er et 
nylig startet norsk selskap som leverer løsninger for lokal solenergiproduksjon på tak. Selskapet tilbyr 
leasing-avtaler på solcelleanlegg, slik at investeringskostnaden for den enkelte huseier blir lav.       
 
Norge har gode forutsetninger for å utvikle fremtidens silisiumbaserte solenergiteknologier basert på 
vår ledende posisjon på oppstrømssiden innen kvalitet, innovasjon og energieffektive silikonprosesser. 
Vi bør forsterke vår aktivitet i flere deler av verdikjeden; slik som etablering og drift av storskala 
solanlegg.   
 
For å understøtte verdiskapingspotensialet bør vi forsterke våre forskningsmiljø for å opprettholde 
deres internasjonale relevans. Som et eksempel på forskningsklynge innen solenergi trekkes fram 
Research Centre for Sustainable Solar Cell Technology.  For mer informasjon om FME, se vedlegg 4. 
 

Carbon Capture and Storage 

CO2-håndtering (CO2-fangst, -transport og –lagring) har vært et satsingsområde i Norge i mange år og 
har bidratt til at norske forskningsmiljøer og næringsaktører er blant de fremste i verden. 
 
Kabonfangst- og lagring (CCS) ansees som et nødvendig globalt virkemiddel for å nå 1,5-gradersmålet.   

Norge er et foregangsland på CCS-teknologi gjennom våre fullskala-anlegg på Sleipner og Snøhvit, 
pilotanlegget på Mongstad og den samlede norske FoU-aktiviteten. Norsk sokkel har potensial for 
lagring av CO2 fra hele Nord-Europa. Disse lagringsmulighetene sammen med mulighetene for bruk av 
CO2 for økt oljeutvinning vil representere en betydelig markedsmulighet for norske aktører. 

Norcem AS i Brevik, Yara i Porsgrunn og Klemetsrud forbrenningsanlegg i Oslo har testet karbonfangst 
med lovende resultater. Det er store muligheter for lagring av CO2 på norsk sokkel. Her har Norge et 
komparativt fortrinn. I tillegg er den norske maritime næringsklyngen sterkt inne på området transport 
av flytende naturgass (LNG). Dette er relevant kompetanse ved skipstransport av CO2 og på lang sikt 
også hydrogen. 

Gjennom den sterke norske forsknings- og utviklingsinnsatsen på området har norsk næringsliv utviklet 
teknologi og kompetanse som gjør det godt rustet til å levere fangstteknologi både i kraftproduksjon 
og industrielle prosesser til aktører over hele verden.Analyser gjort i NORDICCS prosjektet publisert i 
Nordic CCS roadmap viser at i 8 av 10 nordiske CCS prosjekter vil skipstransport av CO2  gi lavere 

                                                           

[3]
 Energi21 Strategidokument 2014 

[1]
https://www.elkem.com/no/nyheter/elkem-solar-satsing-kan-gi-80-nye-arbeidsplasser-pa-heroya/  

https://www.elkem.com/no/nyheter/elkem-solar-satsing-kan-gi-80-nye-arbeidsplasser-pa-heroya/
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kostnad enn ved transport i rørledning. Dette gir muligheter for en ny industri innen norsk maritim 
sektor som er godt rustet for å ta posisjoner innen transport av flytende CO2. 28 

Fremover vil man kunne se en karbonskatt som kan redusere den fremtidige verdien av norske 
gassreserver. Arbeid for å utvikle teknologi for å avkarbonisere norsk naturgass kan bidra til å sikre 
denne verdien fremover inn i nye skatte- og avgiftsregimer.29 

Energilagring 

Økningen i elektrisitetsproduksjon fra sol og vind har ført til et økende behov for lagring. Spesielt 
markedet for batterier har utviklet seg markant de siste årene, drevet frem av økt etterspørsel og 
reduserte priser grunnet fremveksten av elektriske biler. BNEF30 estimerer at lagringskapasiteten 
globalt vil måtte øke fra rundt 58GW i 2015 til 858GW i 2040. Stor-skala lagring i tilknytning til 
kraftverk nådde et rekordnivå i 2015 med 250MW, en økning fra 160MW i 2014. Annonserte 
prosjekter har nådd 1,2GW.   

Batterier kan brukes til mye og batterisystemer vil fremover spesialiseres stadig mer ut fra formål. 
Hvor stort markedet vil bli fremover er vanskelig å anslå, men det er liten tvil om at det vil bli stort. 
Noen estimater går på $50 mrd frem mot 2022. Markedet vil bestå av batterier for forbruksvarer, 
elektriske biler, stor-skala industriell lagring og batterisystemer for nisjer.  

Utvikling av «batteripakker» og tilhørende styringssystemer innen enkelte nisjer kan være et mulig 
marked for Norge. Det kan for eksempel være batterisystemer for maritim sektor, der bedrifter som 
Grenland Energy er i gang med å utvikle produkter. Norge har naturlige fortrinn for den type 
batterivirksomhet siden vi har en maritim næring som er global og i front på innovasjon, vi har tilgang 
til ren energi, god industriell infrastruktur og forskningsmiljø som er i verdensklasse på enkelte nisjer. 

Verdiskaping basert på det norske kraftsystemet  

Det ligger stort verdiskapingspotensial i de øvrige delene av energisystemet: planlegging, nett, 
distribusjon, styring, lagring, overvåking, energieffektivisering og andre tjenester knyttet til 
energiområdet. Dette er et område der norske innovasjonsmiljøer og bedrifter har en god posisjon og 
et potensial for videre vekst.  

Framtidens strømsystem vil i økende grad være karakterisert av bruker-sentrerte tjenester framfor det 
tradisjonelle produsent-sentrerte paradigme.  Kombinasjonen av desentralisert produksjon, lokal 
energilagring og større grad av elektrifisering i oppvarming og transport vil sette store krav til 
balansering og drift av strømnettet. Energieffektive bygninger vil styres med moderne 
informasjonsteknologi. Produksjon og forbruk reguleres og styres i smarte nett. Brukersentrert 
tjenesteproduksjon for energiproduksjon- og bruk i smarte energisystem byr på store muligheter.  

Norge har siden 1991 vært foregangsland på innføring og drift av nasjonale og internasjonale 
kraftmarkeder, og den nordiske modellen er blitt plattform for «standard-modellen» i Europa og flere 
andre land. Den norske kraftbransjen har gjennom disse 25 årene tilegnet seg betydelig kompetanse 
på krafthandel i deregulerte kraftmarkeder. Selskap som Statkraft har lang erfaring fra et deregulert 
europeisk kraftmarked og har bygget opp spisskompetanse innen markedsanalyse, 
produksjonsoptimalisering av regulerbare kraftverk og handel med energi.  

Det store verdiskapingspotensialet innen smarte energiløsninger ligger i grensesnittet mellom 
mulighetsrommene Ren energi og Smarte samfunn. Smarte energiløsninger for byer og samfunn 
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29
 Energi21 Strategidokument 2014 

30
 Bloomberg New Energy Finance, Global Trends in Renewable Energy Investments 2016 
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omfatter økt tilgang på fornybar energi, trygge energileveranser, effektiv utnyttelse av energi, og 
systemer som gir brukerne muligheter til styring og innflytelse på energiforbruket.  

Norge har kunnskapsklynger som vi kan bygge videre på for verdiskaping innen dette området. 
Eksempler på dette er NCE Smart Energy Markets i Halden. Energi er sentralt i klyngens prosjekter og 
dette har gitt konkret kompetanse og erfaring innen forsknings- og utviklingsprosjekter både nasjonalt 
og internasjonalt. Sentrale bedrifter som allerede har etablert seg internasjonalt innen dette området 
er Powel og eSmart systems.  

Fra vår fremskutte posisjon som et av verdens mest elektrifiserte land, med betydelige fornybare 
kraftressurser, verdens høyeste tetthet av elbiler og bred kompetanse på smarte nett, kan Norge ta en 
lederposisjon i å realisere løsninger og tjenester for et gjennomelektrifisert lavutslippsamfunn. Spesielt 
den høye elbiltetteheten gir oss en god posisjon for å utvikle løsninger for el-baserte trafikksystem, for 
utvikling av batteriløsninger, ladesystemer, etc. Også norske trafikkselskper har aktuelle initiativ for 
overgang til el-baserte transportmidler.  

Avkarbonisering  

Elektrifisering av den norske økonomien er både et viktig klimatiltak og et tiltak for utvikling av nytt 
næringsliv, verdiskaping og sysselsetting.  

Norge har forpliktet seg til klimamål for 2030 og 2050 som innebærer at bruken av fossil energi må 
erstattes med fornybar. En viktig kilde til karbonutslipp i Norge er transportsektoren som hadde et 
energiforbruk på 58 TWh i 2014, hvorav 56 TWh kom fra fossile kilder. Dette utgjør 30 % av norske 
klimautslipp, og avkarbonisering av transportsektoren vil være avgjørende for om Norge skal kunne 
overholde sine internasjonale klimaforpliktelser.  

Elbiler: Norsk politikk førte til at 17,1 % av alle nye biler som ble solgt i 2015 var elbiler. En full 
utskiftning av norsk bilpark til elektriske biler, vil utgjøre 7-10 TWh i året – en økning på mindre enn 8 
% av normal årsproduksjon. I forbindelse med Energimeldingen og høringsnotat til Nasjonal 
Transportplan 2018 har Regjeringen lansert som en målsetting at alle nye privatbiler skal gi null utslipp 
fra 2025  

Ferger: DNV GL konkluderer i en rapport bestilt av Energi Norge31 at Norge kan kutte CO2-utslipp 
tilsvarende 80.000 personbiler per år ved å erstatte dieseldrevne bilferger med batterifartøy på 52 
fergestrekninger. Syv av ti fergestrekninger i rapporten kan elektrifiseres med en tiltakskostnad under 
1100 kroner per tonn, og faller dermed innenfor tiltak som den statlige Klimakur-rapporten har 
anbefalt må gjennomføres for å nå klimamålene i 2020. 
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 http://www.energinorge.no/energi-og-klima/el-ferger-som-klimaloesning-article10815-437.html  
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Norsk verfts- og utstyrsindustri har en unik mulighet til å ta en verdensledende posisjon på 
elektrifisering av maritim transport – så samme måte som Norge leder an innen LNG32 som maritimt 
drivstoff.     

Hydrogen: Hydrogen har potensiale til å ta en viktig 
rolle i som energibærer i elektrifiseringen av 
transportsektoren, da kanskje spesielt på lange 
distanser og for busser og tungtransport.  

De første hydrogenbilene er på markedet, men foreløpig 
er det betydelig med teknologiutvikling som gjenstår før 
hydrogen blir et reelt alternativ. Toyota er en av få 
bilprodusenter som har satset tungt på hydrogen som 
grunnlaget for deres utslippsfrie produkter i 
personbilsegmentet. 

Flere storskala hydrogen-prosjekter er til vurdering i 
Norge. Norge bør ha gode forutsetninger for å bygge 
opp en næring rundt alle aspekter av å produsere grønn 
hydrogen basert på fornybar energi: produksjon, lagring, 
transport, distribusjon og anvendelse. Hydrogen 
produsert gjennom vann-elektrolyse ved bruk av 
fornybar energi, kan være et medium for eksport av 
fornybar energi fra Norge til markeder i Europa og Asia.  
 

Energieffektivisering  

I Norge står bygg for nær 40 % av energiforbruket. I 
andre land hvor elektrisitetsproduksjonen er basert på 
fossil energi representerer reduksjon i energiforbruk i 
hus et betydelig klimatiltak. Dette gjør at løsninger for økt energieffektivitet i bygg blir stadig vikigere, 
både nasjonalt og internasjonalt.  

Tradisjonelle tiltak som etterisolering og høyere energikrav ved nybygg er fortstatt viktig, men stadig 
mer oppmerksomhet blir rettet mot grep som gjør bygg til smartere forbrukere og produsenter av 
energi. Smarte bygg dreier seg om overvåkning, styring, regulering og intelligente funksjoner i et bygg 
som skal gi energireduksjon, økt komfort og bedre brukeropplevelser.  

Økende lønnsomhet i lokal energiproduksjon ved bruk av solceller, teknologier for lagring av energi 
samt tjenester og systemer for styring av energiproduksjon- og bruk i forhold til energipris er viktige 
drivkrefter bak utviklingen innen smarte bygg internasjonalt. Det er potensiale for å utvikle 
lønnsomme forretningsmodeller for vare- og tjenesteproduksjon for smarte bygg i Norge, men dette 
har fortsatt ikke fått et stort omfang. Enkelte aktører, som Otovo, har startet å tilby løsninger for lokal 
produksjon av strøm via solceller på hustak. I Norge har drivkreftene i all hovedsak så langt vært ønske 
om energieffektivisering.  

Norsk kompetanse innen energieffektive bygg har betydelig intensjonalt potensiale, ikke minst i land 
hvor kjølebehov utgjør det største energiforbruket. Erfaringer fra energieffektivitet i næringsbygg og 
industri vil også være relevant. Et eksempel på kompetansemiljøer med internasjonalt potensiale er 
det norske samarbeidsprosjektet Powerhouse. Powerhouse Kjørbo har som første prosjekt i verden 

                                                           

32
Flytende naturgass  (Liquified Natural Gas). 

  Det nylig etablerte forsknings-
senteret for miljøvennlig energi (FME)  

MoZEES skal arbeide med energi til transport. 
Det skal utvikles teknologi for bruk av 
hydrogen og batterier til transport, både på 
land og til sjøs. Samtidig skal senteret arbeide 
med virkemidler og forretningsmodeller for 
nullutslippstransport. Mer i vedlegg 4 

Leder Øystein Ulleberg: «I dag er Norge i stor 
grad en råvareeksportør, og selger i hovedsak 
produkter som olje, gass og fisk til 
verdensmarkedet. FME-senteret skal være 
med og legge til rette for å utvikle ny, 
eksportrettet industri innen batteri- og 
hydrogenverdikjeder. Både komponenter og 
tilpassede systemer er områder som Norge 
kan ta en posisjon på. Dette kan bety 
etablering av ny industri og arbeidsplasser i 
Norge» 
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vist at det er mulig å gjøre om et 
eksisterende kontorbygg til en netto 
produsent av fornybar energi gjennom 
livsløpet.  

Norge har forpliktet seg til 10 TWh 
redusert energibruk i eksisterende bygg 
innen 203033. Her ligger det også 
forretningsmuligheter.  

Kraftintensiv industri i Norge 

Kraftintensiv industri har spilt en sentral 
rolle for Norge som industrinasjon, både i 
form av arbeidsplasser og 
eksportinntekter.  

Tradisjonelt sett har disse bedriftene levert 
halvfabrikata som aluminiumsbarrer, 
ferrolegeringer, silisium, magnesium, 
kartong, papp og avispapir.  

Produksjonen foregår i kjemiske prosesser 
ved høy temperatur og med stort forbruk 
av elektrisitet. Fremover vil datasentre utgjøre en viktig del i tillegg til metallurgisk og elektrokjemisk 
industri. Totalt sett står kraftintensiv industri for mer enn en tredjedel av Norges samlede 
elektrisitetsforbruk. 

En viktig forutsetning for næringens vekst i Norge har vært tilgangen på konkurransedyktig kraft – og 
langsiktige kraftkontrakter. Over tid er næringen blitt utsatt for konkurranse fra lavkostland. Dette har 
styrket behovet for innovasjon i næringen, hvilket også har skjedd, særlig innen energieffektivisering. 

I tillegg til tilgang på billig og grønn kraft har Norge andre konkurransefordeler i denne næringen: høy 
grad av prosesskontroll, høy produktivitet, og motiverte, stabile og høyt utdannede arbeidere med 
spesialkompetanse innen f.eks. elektrokjemisk, plast/polymer, treforedling og metallurgisk industri. 
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 Vedtatt av Stortinget ifm behandling av Energimeldingen. 

 Hydro Aluminium har besluttet å 
bygge et pilotanlegg for å verifisere det som skal 
være verdens mest energieffektive produksjon 
av aluminium, og dermed også den mest 
klimavennlige. Investeringen på 4,3 milliarder 
NOK (hvorav 1,6 milliarder i støtte fra Enova) er 
den største enkeltinvesteringen i norsk 
fastlandsindustri på 15 år.  

Ambisjonen er å redusere energiforbruket med 
rundt 15 prosent per kilo aluminium målt i 
forhold til verdensgjennomsnittet, og samtidig ha 
svært lave CO2-utslipp. 

Det kan nevnes at Hydro har inngått en ti-års 
kraftkontrakt med sveitsiske Axpo Trading for 25 
% av kraftbehovet på Karmøy. 
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Norge har også allerede svært godt utbygget infrastruktur for skipstransport og utility (kraft, kjølevann, 
prosessvann, gass).   

Fremtidens vareproduksjon vil ha en langt høyere grad av kundetilpasning, nye materialer, kortere og 
hyppigere skifte av produksjonsserier og ikke minst avansert produksjonsteknologi som 3D printing og 
bruk av IKT.  
 
Norge stiller sterkt med våre forskningsmiljø og bedriftsmiljø på Raufoss, Kongsberg og Hønefoss. 
Mange norske bedrifter – som for eksempel som Norsk Titanium, Raufoss Aluminium, Ragasco osv - er 
høyt automatisert/ robotisert og allerede i verdenstoppen. Dette samlet gjør at Norge er blitt bedre i 
stand til å konkurrere med tradisjonelle lav-kost produksjonsland som Kina. Som eksempel kan nevnes 
at Norges kanskje smarteste energibedrift – Neuman Raufoss Technologies – flytter produksjon fra 
Kina til Raufoss.34  Den kommende Industrimeldingen vil fokusere på automatisering/ robotisering 
(Industri 4.0).   
 
Internasjonale aktører vurderer jevnlig Norge for etablering av ny kraftkrevende industri – og de 
senere år også datasentre, en kraftintensiv servicenæring i sterk vekst. Her ligger det store muligheter 
for Norge framover. De største datasentrene har behov for store mengder energi; fra 100 til 300 MW 
eller 0,8 -2,4 TWh.   

Utenlandske investeringer har positiv effekt på norsk næringsliv, ved at 

 Utenlandsk eierskap kan øke markedstilgang og markedskunnskap 

 Eksportintensive selskaper som etablerer seg her eller norske selskap med nye eiere drar 

nytte av utenlandske nettverk, noe som igjen kan gi økt eksport. Prosessindustrien er som 

kjent svært eksportintensiv. 

 Ny og bedre utenlandsk teknologi gir teknologiutvikling i bransjen generelt (positiv spill-

over effekt)   

 Økt tilgang til kapital fører til nye investeringer, spesielt i bransjer som lider av 

kapitalmangel i dag (f.eks. skogindustri og petrokjemi).  

 Nye, utenlandske selskap som etablerer seg bidrar til å styrke våre fremste 

næringsklynger. Det kan føre til at verdikjeden optimaliseres eller at en åpen nisje lukkes. 

Mer om utenlandsinvesteringer i Norge i vedlegg 3. 

Eksport av ren fornybar energi via kraftkabler 

Norske kraftpriser har holdt seg lave lenge, noe som har hatt en negativ effekt på kraftprodusentenes 
bunnlinje. For å øke etterspørsel og pris, har norske kraftprodusenter argumentert for ytterligere 
utbygging av kraftkabler til kontinentet. I disse markedene er det behov for effektkapasitet når 
fornybar energi som vind og sol ikke produserer på vindstille eller solfrie dager skal fases inn som 
erstatning for kull og kjernekraft.  

Det er flere rapporter (Zero35, Poyry36, Thema37 etc.) som har til dels motstridende konklusjoner på 
størrelsen og verdien av disse markedene. Batteriteknologi, demand response og offgrid løsninger i 

                                                           

34
 http://www.tu.no/artikler/dropper-kina-legger-fabrikk-for-bildeler-til-gjovik/346859 

35
 «Possibilities for electricity exchange between Germany and Norway» - Zero 2012. 

paperroom.ipsa.org/papers/paper_18315.pdf  
36

 Challenges for Nordic Power – Poyry. 
www.statnett.no/Global/Dokumenter/Challenges%20and%20opportunities_Report.pdf  

http://www.tu.no/artikler/dropper-kina-legger-fabrikk-for-bildeler-til-gjovik/346859
http://www.statnett.no/Global/Dokumenter/Challenges%20and%20opportunities_Report.pdf
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våre naboland vil føre til at balansebehovene etter hvert i større grad vil løses lokalt når det gjelder 
døgnsvingninger i produksjon og forbruk.  

For langtidsbehov for lagring av grønn energi er norske vannmagasin et av flere alternativer for Nord- 
Europa. En utfordring ligger på kapasitet – dvs mulighet til hurtig å justere kraftproduksjon opp og ned 
samt å få overført energier over kraftkablene.  Samlet batterikapasitet («lade/utlade» kapasitet) i 
Norge er anslått til 20GW. Ser man dette i sammenheng med samlet installert kapasitet på nesten 
300GW i våre nabomarkeder (Storbritannia, Tyskland, Nederland, Danm ark) vil norsk bidrag være 
relativt marginalt. Bare i Tyskland er samlet sol og vindkapasitet 80GW. Det er derfor ikke opplagt at 
Norge vil fungere som «Europas grønne batteri» i framtiden.    

Rent prinsipielt snakker vi også om eksport av en verdifull råvare der verdiskapingen skjer utenfor 
Norge. Foruten kapitalinntektene til Statnett, vil sannsynligvis ikke kablene føre til mye næringsvekst. 
Tvert imot vil økt eksport av kraft gi økt pris. Kraftkrevende industri er avhengig av lave kraftpriser hvis 
de skal forbli konkurransedyktige. Dersom prosessindustrien flytter til utlandet, gir dette tap av viktige 
eksportinntekter og kompetansemiljøer i Norge.  

 

  

                                                                                                                                                                                        

37
 “Renewables and Interconnectors towards 2020” Thema - www.thema.no/renewables-and-interconnectors-

towards-2020/ 
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Del 4. Vi har mange verktøy til rådighet 

Norge har allerede flere verktøy som kan hjelpe oss i å realisere verdiskaping og sysselsetting basert på 
forretningsmulighetene innen Ren energi. Her følger en oversikt over de viktigste. 

Offentlige finansieringsvirkemidler 

Norge har et godt utbygd virkemiddelapparat som bistår næringslivet og det offentlige i omstilling til 
en lavutslippsøkonomi med styrket verdiskaping og sysselsetting. De viktigste er Enova, Innovasjon 
Norge og Forskningsrådet. I tillegg har GIEK og Eksportfinans en viktig, men mer avgrenset rolle.  

Forskningsrådet 
Forskningsrådet finansierer forskningsaktiviteter fra grunnforskning i forskningsinstitusjoner og 
universiteter til anvendt forskning i næringslivet. Prosjekter finansiereres gjennom tematiske program, 
og for mulighetsområdet Ren energi er disse programmene særlig relevante:  
 
SkatteFUNN-ordningen er en skattefradragsordning for næringslivets kostnader til forskning og 
utvikling. Gjennom SkatteFUNN kan små og mellomstore bedrifter (SMB) få 20 prosent av 
prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. Store bedrifter kan få 18 prosent 
fradrag av prosjektkostnadene.  

ENERGIX-programmet støtter forskning på fornybar energi, effektiv energibruk, energisystem og 
energipolitikk. Det er et viktig virkemiddel i implementeringen av den nasjonale FoU-strategien 
Energi21 og andre energipolitiske mål.  EnergiX har årlige utlysninger og gir tilskudd til bedrifter og 
bedriftgrupperinger. 

BIA skal bidra til størst mulig verdiskaping i norsk næringsliv gjennom forskningsbasert innovasjon i 
bedrifter og samarbeidende FoU-miljøer innenfor BIA-programmets ansvarsområde. BIA retter seg 
mot bedrifter i Norge som er motiverte til å gjennomføre krevende FoU-prosjekter for å realisere 
innovasjon. BIA retter seg mot områder der det ikke finnes egne forskningsprogram.   

Innovasjon Norge 
Innovasjon Norge har som formål er å realisere økt verdiskaping og  varige konkurransefortrinn i norsk 
næringsliv.  Innovasjon Norges finansielle virkemidler gjelder alle sektorer, og formålet er å avlaste 
risiko for å utløse innovative og framtidsrettede løsninger. Følgende  virkemidler som er særlig 
relevante for mulighetsområdet Ren energi: 
 
Miljøteknologiordningen er en tilskuddsording rettet mot demonstrasjon og testing av ny 
miljøteknologi i alle sektorer, herunder løsninger som bidrar til energieffektivisering og produksjon av 
fornybar energi. Løsninger som får ned kostnader på disse områdene er også inkludert. Ordningen 
gjelder alle bedrifter i hele landet.  

IFU/ OFU- ordningen er tilskudd til forsknings- og utvikling av ny teknologi i tett samarbeid mellom 
leverandør og første bruker. Det inngås en kontrakt mellom partene som sikrer ansvar og plikter 
mellom partene.  Ordningen gjelder SMB i hele landet.  

Innovasjonslån er en låneordning rettet mot utvikling og kommersialisering av ny teknologi i alle 
sektorer.  

Bioenergiprogrammet, inklusiv program for finansiering av biogasspiloter, er en tilskuddsordning som 
retter seg mot landbruket.  

Grønt batteri eller grønn industri? 

 «Å bruke det norske kraftsystemet som batteri 
der kraft lagres i vannmagasiner for senere 
utnyttelse, er ingen ny ide. Det var grunnlaget for 
industrialiseringen av Norge. Denne fantastiske 
ressursen må nå benyttes til å videreutvikle 
norsk industri. Å være et grønt batteri for Europa 
gjennom utlandskabler, er en kostbar blindvei. Vi 
må fri oss fra tanken om at Norge skal være en 
råvareeksportør, og benytte vannkraften som 
innsatsfaktor i en bærekraftig og 
kunnskapsdrevet industriell sektor som 
produserer varer med høy merverdi. Det er der 
vekstmulighetene ligger.» 

Jostein Røynesdal, energidirektør i Borregaard 
AS; Aleksander Strøm Arnesen, leder krafthandel 
i Elkem AS og Terje Omland, senior kraftforvalter 
i Elkem.  
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Enova 
Enova SF ble opprettet for å bidra til omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Enovas 
rolle skal i følge stortingsmeldingen fortsatt være å redusere klimagassutslipp og styrke 
forsyningssikkerhet for energi, samt støtte opp under teknologiutvikling som på lengre sikt også bidrar 
til reduserte klimagassutslipp.  
 
Enova kan rekruttere prosjekter fra alle sektorer. Prosjekter som gir reduserte klimagassutslipp 
prioriteres. Dette inkluderer også teknologiprosjekter som kan gi reduserte klimagassutslipp globalt.  

De siste årene har Enova støttet en rekke nyskapende prosjekter knyttet til energieffektivisering i 
industrien, blant annet innen kobberproduksjon, aluminiumsproduksjon, biokullproduksjon og ny 
smelteverksteknologi.  

Siva  

Siva tilrettelegger for nyskaping gjennom å bygge, eie og utvikle infrastruktur for innovasjon. I 
Statsbudsjettet for 2017 er det satt av 50 mill kroner til å etablere Norsk katapult i regi av Siva.  
 
Dette er en ordning som skal stimulere til flere næringsnære flerbrukssentre for testing, simulering og 
visualisering. Målet er å bygge fasiliteter som styrker konkurranseevnen til norsk næringsliv. 
 

GIEK og Eksportkreditt 
GIEKs oppgave er å fremme norsk eksport, sikre lokal verdiskapning og være en god finansiell partner 
og rådgiver for norske eksportører. GIEK utsteder garantier for norske eksporterer på vegne av den 
norske stat. Garantiene dekker både politisk og kommersiell risiko for hele eller deler av lån utstedt av 
private banker eller Eksportkreditt.  
 
Eksportkreditt Norge tilbyr norsk næringsliv konkurransedyktig eksportfinansiering. Eksportkreditt 
tilbyr norske og utenlandske selskaper lån (CIRR-lån38 til konkurransedyktige betingelser) når de skal 
kjøpe varer og tjenester fra norske eksportører. Eksportører innen shipping, olje og offshoreindustrien 
er blant dem som tradisjonelt sett har brukt eksportfinansieringsordningen mest. Dette er næringer 
der norske virksomheter står sterkt internasjonalt. I senere år har også framvoksende bransjer som 
fornybar energi benyttet seg av ordningen. 
 

EUs Horizon 2020  
I EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horizon 2020 , er det til sammen satt av €80 
milliarder til forskning og utvikling knyttet til 7 store samfunnsutfordringer.  
 
EU står overfor store energiutfordringer, og har en målsetting om å utvikle en overgang til et sikkert, 
bære- og konkurransekraftig energisystem.  Til dette er det satt av 1,3 mrd Euro i 2016 og 2017 til 
prosjekter innen energisektoren. Norge er fullverdig medlem, noe som betyr at norske bedrifter kan få 
støtte til sine prosjekter fra det europeiske fondet.  
 
Det er etablert et omfattende apparat for å stryke norsk deltagelse i EUs Horizon 2020, blant annet 
gjennom å koble norske bedrifter og klynger opp mot relevante internasjonale nærings- og 
forskningsmiljøer, støtte utvikling av konsortier, og gi finansiell støtte og rådgivning til norske bedrifter 
som ønsker å hevde seg i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon.  

                                                           

38
 Fastrentelån, såkalte CIRR-lån (Commercial Interest Reference Rate), gis i henhold til den OECD-tilknyttede 

avtalen om offentlig støttede eksportkreditter. http://www.eksportkreditt.no/no/RENTER/DAGENS-CIRR-RENTE/ 



 

32 

 

Virkemiddelbruk for å løse konkrete samfunnsutfordringer 
I tett samspill med næringsaktørene, kan det offentlige identifisere markedsmuligheter som vil komme 
som følge av framtidige behov eller offentlige krav. PILOT-E er et finansieringstilbud til norsk 
næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova. 
 
Målet med ordningen er at helt nye produkter og tjenester innen miljøvennlig energiteknologi skal bli 
utviklet og tatt i bruk for å bidra til utslippskutt både i Norge og internasjonalt. PILOT-E skal få opp 
farten på utviklingen gjennom høyere forutsigbarhet for støtte, tettere oppfølging og sterkere 
koordinering mellom virkemiddelaktørene. 

Gjennom PILOT-E vil aktørene følges opp gjennom hele teknologiutviklingsløpet – fra idé til marked. 
Søker får én kontaktperson å forholde seg til gjennom hele prosjektet, selv om hele 
virkemiddelapparatet er involvert. 

Leverandørutviklingsprogram 
Et leverandørutviklingsprogram kan ha flere formål.  
 
Leverandørutviklingsprogrammet i regi av NHO, Difi og KS ble etablert i 2010 med mål om å øke 
kunnskapen om og gjennomføringen av innovative offentlige anskaffelser.  
 
Leverandørutviklingsprogrammet til Statoil (LOOP)har som formål å få fram løsninger som Statoil 
trenger i sin virksomhet, og der Innovasjon Norge bidrar med finansiering gjennom IFU-ordningen for å 
utløse gode prosjekt. NCE System Engineering sin versjon av leverandørutviklingsprogrammet skal løse 
medlemsbedriftene behov for kompetente underleverandører inn i sine avanserte systemer.  
 
Et leveradørutviklingsprogram i regi av virkemiddelapparetet vil kunne tilby metode og systematikk for 
store industriaktører som ønsker å ta en rolle i utvikling av sine underleverandører. En slik 
verktøykasse kan bestå av kompetanse, rådgivning og finansiering til leverandørutvikling på området 
Ren energi.  
 

Klynger og Forskningssentere for miljøvennlig energi  

Klynger 
Norwegian Innovation Clusters er et statlig finansiert klyngeprogram som skal bidra til verdiskaping 
gjennom bærekraftig innovasjon. Dette skal skje ved å utløse og forsterke samarbeidsbaserte 
utviklingsaktiviteter i klyngene, med sikte på å øke klyngenes dynamikk og attraktivitet, og å øke den 
enkelte bedrifts innovasjonsevne.  
 
Programmet har nivåene GCE, NCE og Arena, og er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Siva og 
Forskningsrådet. Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal og moderniseringsdepartementet 
finansierer programmet.  
 
For mer informasjon om klynger som er relevant for Ren energi, se vedlegg 3. 
 

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) 
Forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME) er en konsentrert og langsiktig satsing innenfor 
forskning på fornybar energi, energieffektivisering, CO2-håndtering og samfunnsvitenskap. 
Forskningen skal skje i et tett samarbeid mellom forskningsmiljøer, næringsliv og forvaltning. FME skal 
utvikle kompetanse på et høyt internasjonalt nivå. 
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I mai 2016 ble det opprettet åtte nye teknologisk rettede FME-er, disse er nærmere beskrevet i 
vedlegg 3. 
 

Internasjonal satsing gjennom Team Norway 

Norge er en liten, åpen økonomi og norske bedrifter konkurrerer på en internasjonal arena.  For å 
stryke norske bedrifters posisjon internasjonalt, tilbyr Team Norway ulike tjenester i form av 
kompetanse, nettverk, møteplasser, rådgivning og kobling.  

Team Norway består av 

Utenriksdepartementet, ambassadene og generalkonsulatene 
Utenriksstasjonene er utenrikstjenestens fremste ressurs når det gjelder bistand til næringslivet. 
Utenriksdepartementet har mer enn 100 stasjoner som kan bistå med nettverk, informasjon om lokale 
forhold og gi råd om blant annet sikkerhet og samfunnsansvar. 

Innovasjon Norge  er representert i en rekke land og er en viktig samarbeidspartner for 
utenrikstjenesten. Flere steder er IN samlokalisert med utenriksstasjonene og formelt en del av disse. I 
land hvor IN ikke er representert skal utenriksstasjonene representere IN i næringslivssaker. 

Utenrikstjenesten har også tett kontakt med organisasjonene i arbeidslivet og andre organisasjoner 
som forvalter virkemidler for næringslivet  

Innovasjon Norges utekontor 
Innovasjon Norges kontor i utlandet bistår bedrifter i praktiske spørsmål, skaffer markedsinformasjon, 
tilrettelegger for partnersøk, organiserer studieturer og arrangement, og fungerer som en døråpner 
inn til nye markeder. 
 

Innovasjon Norges eksportsenter 
Rådgiverne i Eksportsenteret har kunnskap om handelsdokumenter og merking og kan hjelpe bedrifter 
i deres eksportprosess.  De hjelper med utfordringer knyttet til leveringsbetingelser og 
betalingsbetingelser i internasjonal handel. Eksportsenteret vedlikeholder Eksporthåndboken og tilbyr 
kurs i eksportrelaterte emner.  
 

Forskningsrådets internasjonale arbeid 
Norge har bilaterale forskningsavtaler med mange land utenfor Europa, hvorav noen er særskilt 
politisk prioriterte:USA, Canada, Japan, Kina, Russland,India, Sør-Afrika, Brasil, Argentina og Chile.  
 
Forskningsrådet selv påpeker at det er et stort potensial for å styrke samarbeidet med disse landene. 
 
Forskningsrådet arbeider tett mot EUs rammeprogram, og tilbyr finansiering til søknadesprosessen 
mot EUs rammeprogram (prosjektetableringsstøtte PES).39 Forskningsrådet har teknologisutsendinger i 
flere markeder.  I Asia, Afrika og Sør-Amerika er disse samfinansiert og samlokalisert med Innovasjon 
Norge.   
 

Invest in Norway 
Invest in Norway (avdeling i Innovasjon Norge) markedsfører Norge som et attraktivt land for 
utenlandske investeringer.   

                                                           

39
 Forskningsrådets strategi for internasjonalt samarbeid 2010-2020 
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 Invest in Norway arbeider tett med utenlandske aktører i evaluering av Norge som land for etablering 
av virksomhet og knytter selskapene mot relevante aktører i Norge.  
 

Intpow 
Intpow er en medlemsorganisasjon for fornybarbransjen, og  har som mål å skape internasjonale 
markedsmuligheter for sine medlemmer.   
 
Intpow organiserer ulike kompetanse- og markedfsrøingstiltak, så som konferanser, seminarer, 
nettverksaktiviteter, B2B-møter, delegasjoner, messedeltagelse osv.  Fra 1.1.17 inngår Intpow i en 
større organisasjon, «Norwegian Energy Partners», som er en sammenslåing av INTSOK og INTPOW. 
 

Norwegian Energy Centres 
Nettverket Norwegian Energy Center (NEC) handler om samarbeid mellom norske bedrifter og  
forskningsinstitutt med det ledende teknolgiske universiteter i relevante marked.  Målet er å gjøre 
teknologiverifisering, markedsvurdering og inngangs-strategier i disse markedene tilgjengelig for 
norske aktører.  
 
Innovasjon Norge i Singapore er i ferd med å dra i gang en pilot på et slikt nettverk på området ren 
energi. 
 

Utenlandske investeringer i Norge 

Utenlandsk kapital, kompetanse og teknologi er avgjørende for at Norge skal beholde og utvikle 
industri.Ved utgangen av 2014, var det totalt investert om lag 1.400 milliarder i Norge fra utlandet 
(såkallt FDI-foreign direct investment), hvorav ca 45% av dette kan knyttes til oljeindustrien.  

Med dagens utsikter i oljenæringen, kan Norge forvente fall i utenlandsinvesteringene, og vi trenger å 
kompensere reduksjonen med økte investeringer i andre sektorer. Økte investeringer i landbasert 
industri er en vei å gå. 

Invest in Norway merker pågang fra utenlandske investorer om både å investere i norsk 
fornybarproduksjon (først og fremst vind- spesielt fra Tyskland), samt fra selskap/investorer som enten 
ønsker å utvide engasjementet i Norge eller som ønsker å starte ny produksjon i Norge. 

Invest in Norway vurderer at det er en del viktige tiltak som må iverksettes om man skal lykkes med å 
tiltrekke FDI til Norge.  Det innebærer 

 Tett dialog med selskapet både i Norge og ikke minst ved deres HK i utlandet. Dette for raskt å 

få tilgang til informasjon om nyinvestering og endringer. 

 Regulering av tomter for industriformål.  

 Investeringsprospekt med informasjon om lokasjoner, energitilgang, vann og annen 

infrastruktur, priser og tilgang på arbeidskraft for relevante industriområder i Norge. 

 Lett tilgjengelig informasjon om finansielle virkemidler i Norge. 

Veikartet for prosessindustrien trekker opp en rekke forutsetninger for industriens videre eksistens i 
Norge. Noen av disse er: 

 Et konkurransedyktig skatte- og avgiftsnivå 

 Gode internasjonale handelsavtaler 

 God industriell infrastruktur (transport mm) 

 Utdanning av riktig kompetanse 
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 For å unngå karbonlekkasje, må det være kompenserende virkemidler til industrien som er 

omfattet av EU ETS40. 

 Langsiktige avtaler på energi, til en konkurransedyktig pris 

 Et samordnet og dynamisk virkemiddelapparat 

Invest in Norway erfarer at stort sett alle større selskap som vurderer å investere eller etablere seg i 
Norge spør etter økonomiske insentiver. Dette tilbys internasjonalt i et betydelig omfang.  Det gis både 
skatteinsentiver og direkte støtteordninger.  
 

Offentlig etterspørsel etter varer og tjenester 

Det offenlige Norge er en betydelig driver for etterspørsel etter varer og tjenester. I 2016 vil det 
offentlige trolig anskaffe for over 500 milliarder kroner. Hva man kjøper, og hvilke krav man stiller til 
leverandører er av stor betydning for fremveksten av et marked for varer og tjenester innenfor 
mulighetsområdet ren energi.  

I overgangen til en lavutslippsøkonomi vil staten måtte ta en aktiv rolle i å drive frem etterspørsel etter 
ny teknologi og kompetanse. Bygg og transport har vært, og er viktige områder for nasjonalt 
energibruk og utslipp hvor offentlige innkjøp har vært drivende. I transporsektoren er det mest 
aktuelle eksempelet batterifergen Ampere som ble realisert etter en offentlig anbudsprosess som 
vektet miljø og klima tungt. Dette har nå blitt startpunktet for en mulig ny norsk eksportnæring knyttet 
til utslippsfri sjøtransport.  

Når det norske kraftnettet nå skal oppgraderes, er det avgjørende at det velges smarte løsninger som 
fasiliterer den pågående utviklingen i kraftmarkedet som beskrevet i denne rapporten. Ved å aktivt 
etterspørre ny smart tjenesteproduksjon for kraftnettet kan det offentlige bidra til å drive frem et 
marked for norske virksomheter. Ved å stille krav til miljø, energibruk og utslipp i offentlige innkjøp, 
utfordres aktørene i markedet til innovasjon og nytenkning, som igjen kommer offentligheten til gode 
gjennom bedre vare- og tjenestetilbud.   

Nye anbudsregler for det offentlige fra 2017 åpner for tettere samarbeid mellom offentlig innkjøper og 
private leverandører for sammen utvikle innovative løsninger – kalt innovasjonspartnerskap. Formålet 
med innovasjonspartnerskap er å legge til rette for et tett og fleksibelt samarbeid mellom leverandør 
og oppdragsgiver, gjennom hele utviklingsprosessen. For leverandøren innebærer prosessen mindre 
usikkerhet i forhold til å få kommersialisert det som utvikles.41 Innovasjonspartnerskap kan benyttes i 
forbindelse med utbygginger der man finner en avgrenset utfordring hvor dagens beste løsning ikke 
tilfredsstiller fremtidens behov for bærekraftige løsninger i et livsløpsperspektiv. 

Klimakvoter og CO2-avgift 

Norge er tilknyttet EUs kvotesystem. Bedrifter i kvotepliktig bransje er innen treforedling, fjernvarme, 
gasskraftverk, gassterminaler, offshorefelt, raffinerier, mineralsk produksjon, stålproduksjon, kjemisk, 
aluminium, ferrolegering og noe annen industri.  

Omtrent halvparten av norske CO2-utslipp er fra kvotepliktig sektor og prisen i 2015 var kr 0,44 pr tonn 
CO2 utslipp. Nye bedrifter med kvotepliktig utslipp må søke i EU’s kvotereserve. Fortsatt er det ledige 
kvoter, men fra 2015 ble totale antall kvoter redusert med 1,74% årlig, og fra 2020 reduseres antallet 
med 2,2% årlig. Dette vil medføre at ledige kvoter reduseres og CO2 kvoteprisen vil gå opp. På et 
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 EUs kvotehandlesystem.  Se mer under avsnittet Klimakvoter og CO2-avgift. 

41
 https://www.anskaffelser.no/prosess/innovasjonspartnerskap 
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tidspunkt vil bedriftene måtte ta en beslutning om fortsatt  utslipp eller om det er mer lønnsomt med 
utslippsreduserende tiltak. 

CO2-avgiften er, i tillegg til kvotesystemet, ett av Norges viktigste virkemidler for å redusere utslippene 
av klimagasser. Begge ordningene innebærer at det settes en pris på utslipp av CO2. Avgiftsnivået 
bestemmes av Stortinget, mens prisen på kvotene bestemmes av markedet.  

I dag er over 80 prosent av Norges samlede klimagassutslipp omfattet av CO2-avgift eller det 
europeiske kvotesystemet.42 Pris pr tonn CO2 tonn varierer for ulike produkter, og enkelte sektorer 
eller områder er fritatt for CO2 avgift (f.eks når naturgass er innblandet biogass). Klimakvotesystemet 
ses i sammenheng med CO2-avgiften, slik at bedrifter skal unngå å betale for utslippene sine to 
ganger. Et mineralsk produkt som brukes i kvotepliktig landbasert industri er for eksempel omfattet av 
en refusjonsordning for CO2-avgiften. 

Opprinnelsesgarantier gir hodebry 

Opprinnelsesgarantier er EUs merkeordning for elektrisitet, og har til formål å gi strømkunden garanti 
for at strømmen de kjøper er produsert med fornybar kraft. Kraftprodusenter som selger 
opprinnelsesgarantier får en ekstra inntekt fra sin fornybare kraftproduksjon.43 

Hvert år offentliggjør NVE en nasjonal varedeklarasjon for elektrisitet, og denne baserer seg på solgte 
opprinnelsesgarantier i markedet. Ettersom europeere har kjøpt betydelig med norske 
opprinnelsesgarantier og norske kraftleverandører har fått betalt for dette, gir NVEs varedeklarasjon et 
bilde av at norsk elektrisitet er eksportert til Europa og vi mottar europeisk kraftmix i retur. Dersom 
NVE derimot vil basere sin varedeklarasjon på faktisk eksportert kraft, kan vi argumetnere for at 
elektrisiteten som blir brukt i Norge, helt og holdent er basert på norsk fornybar kraft.  
 
I mai 2016 sendte 10 norske næringsorganisasjoner44 et brev til Stortingets miljø- og energikomité, der 
de ber om at «NVEs varedeklarasjon endres til å speile den fysiske leveranse av kraft. Norske 
virksomheter må få fordelen av landets rike tilgang på fornybar kraft, for å sikre verdiskaping, og at vår 
klimavennlige omlegging og konkurransekraft også kan dokumenteres på en enkel og korrekt måte 
med NVEs varedeklarasjon for kraftleveranser.»45 
 
Innovasjon Norge støtter anmodningen fra de nevnte organisasjonene om å sikre at NVE fra 2016 
utelukkende bruker den nasjonale produksjonsstatistikken som grunnlag for den nasjonale 
varedeklarasjonen, noe også regjeringen i energimeldingen peker på som en mulighet. I tillegg er det 
ønskelig at regjeringen arbeider for å få fjernet hele ordningen med opprinnelsesgarantier i revisjonen 
av EUs Fornybardirektiv.    

                                                           

42
 http://www.miljostatus.no/tema/klima/tiltak-klimagassutslipp/co2-avgift/ 

43
 https://www.nve.no/energiforsyning-og-konsesjon/opprinnelsesgarantier/ 

44
 Norsk industri, Nelfo, Elektroforeningen, Boligprodusentene, Bellona, Zero, El og IT forbundet, NITO, 

Fellesforbundet og Industri Energi.  
45

 http://smooth-storage.aptoma.no/users/drp-abcnyheter-
upload/files/test/Fornybargarantier_10_organisasjoner.pdf  
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Del 5: Innovasjonspolitiske anbefalinger  

Norge har en unik mulighet. Vi kan bli det første helelektrifiserte samfunnet i verden! 

Verden står overfor en rekke utfordringer som krever gode og bærekraftige løsninger. Dette gjelder 
ikke minst på klimaområdet. Klimaendringene vil ha ødeleggende konsekvenser for miljø og samfunn 
om vi ikke gjør noe snart for å redusere klimagassutslippene. Den åpenbare måten å gjøre det på er å 
erstatte fossil energi med ren energi. 

Norge står samtidig overfor en særskilt utfordring. Vi har en økonomi som har levd godt på 
utvinningen av fossilt brennstoff. Det dramatiske fallet i oljeprisene i 2014 har imidlertid vist oss hvor 
sårbar denne næringslivsstrukturen er. Prisene vil sikkert også gå opp og ned i fremtiden, men 
klimakrisens krav om reduserte utslipp kombinert med at ulike rene energiformer blir mer 
lønnsomme, tilsier at vi må forberede oss på lave priser også i fremtiden. Vi vil ha en 
petroleumsindustri i overskuelig fremtid, men vi må gjøre økonomien mindre avhengig av olje og gass. 

Alt dette tilsier at vi må få til en omstilling av norsk økonomi, der nye former for eksport erstatter de 
tapte inntektene fra olje- og gassnæringen.  

Innovasjon Norge har argumentert for at det gir mening å fokusere innsatsen på områder der norsk 
kompetanse møter verdens behov. De globale utfordringene representerer også markedsmuligheter 
på et område der Norge er unikt posisjonert. 

 
En fremtid basert på grønn konkurransekraft 

Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft skriver blant annet om potensialet innenfor ren energi i sin 
rapport: 46  

«Ren energi vil bli blant verdens mest etterspurte innsatsfaktorer i årene fremover. Mens mange land 
nå er i gang med å gjøre sin kraftproduksjon utslippsfri, har Norge allerede fornybar 
elektrisitetsproduksjon. Med tilgang på regulerbar fornybar kraft, et velutviklet energisystem, allerede 
høy elektrifiseringsgrad i husholdningssektoren og verdens høyeste elbiltetthet, har Norge en unik 
mulighet til å ta en global lederposisjon som det første fullelektrifiserte samfunnet i verden.  

Dette vil kunne gjøre Norge til et fullskala laboratorium for teknologiutvikling, ny vare- og 
tjenesteproduksjon og nye forretningsmodeller. For at dette skal gi verdiskaping og nye arbeidsplasser 
må Norge utnytte mulighetene et realtime lab gir oss innen transport, smarte bygg, smarte nett og 
andre områder. Dette forutsetter også at myndighetene tydelig kommuniserer sine ambisjoner på en 
troverdig måte som motiverer nasjonalt og internasjonalt næringsliv, kompetansemiljøer og investorer 
til å legge FoU og ny næringsvirksomhet til Norge.» 
 

Som denne rapporten har vist sitter norsk næringsliv og norske forskningsmiljøer på høyst relevant 
kompetanse når det gjelder energiproduksjon, energidistribusjon og energisystemer, akkurat den 
typen kompetanse verdensmarkedet vil trenge i overgangen til et samfunn basert på ren energi og 
med økt bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi. 

Økt bruk av IKT i produksjon og konsum av varer og tjenester vil skape nye forretningsmodeller og 
endre samfunnsstrukturen. Vi trenger smart elektrifisert transport, smarte energieffektive bygg, 
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 Grønn konkurransekraft, Rapport fra Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft, 2016 

http://www.gronnkonkurransekraft.no/ 
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smarte helsetjenester mv. I Drømmeløfts-rapporten om smarte samfunn dokumenterte vi også de 
mulighetene som ligger i koblingen mellom god tilgang på ren energi og moderne digitale løsninger i 
utviklinger av byer og bygder. 47 

Økt digitalisering av dette slaget vil kreve en smart og adaptiv strømforsyning tilpasset nye 
forbruksmønstre. At fremtiden blir mer og mer elektrisk gir store muligheter for verdiskaping i form av 
nye produkter og tjenester, men fordrer at vi klarer å se på tvers av dagens sektorer og samle ressurser 
til en felles innsats.   

Vi har også sterke og innovative industribedrifter som kan utnytte en langsiktig tilgang på ren energi på 
en bærekraftig måte.  Tilgang på ren og konkurransedyktig elektrisk kraft gjør det videre mulig å satse 
på energikrevende sektorer, herunder prosessindustrien.  

Det å kunne dokumentere at de produktene man leverer er produsert på en måte som tar hensyn til 
miljø og samfunn er i seg selv et konkurransefortrinn i dagens marked. Det er god grunn til å anta at 
denne typen branding vil bli enda viktigere i årene som kommer, for bedriftene, klyngene og landet 
som helhet. 

På samme måte som Tyskland har vært avgjørende for å bringe solenergi og Danmark vindenergi til 
verden, kan Norge vise at det er mulig å være fullelektrifisert. Med en tydelig ambisjon og langsiktige, 
stabile rammebetingelser, har vi mulighet til å tiltrekke oss kompetanse og kapital som igjen gir 
arbeidsplasser og verdiskaping.   

Vil gi løsninger i mange bransjer og innenfor ulike samfunnsområder 

Oppsummert vil vi altså kunne få økt vekst på flere områder med en slik satsning:  

1. Økt produksjon og salg av ren energi og energiteknologi. 

2. Økt produksjon i industri som bruker ren energi. 

3. Økt salg av tjenester for produksjon, transport, og bruk av ren energi. 

4. Økt salg av transportløsninger basert på ren energi (batteridrevne ferger m.v.). 

5. Økt salg av tjenester for design og implementering av komplekse smarte digitale løsninger 

med bruk av ren energi. 

6. Økt salg som følge av at norske bedrifter og klynger blir oppfattet som «grønne» og 

miljøvennlige. 

Vi ser et stort potensiale nasjonalt og internasjonalt 

Siden veksten kan komme på flere ulike områder er det ikke enkelt å beregne de mulige effektene av 
en slik satsing på elektrifisering og ren energi.   

En nylig kartlegging av Forskningsrådet48 viser at det allerede finnes ca 1800 bedrifter innenfor 
miljøvennlig energi og ren energiteknologi i Norge, fra vannkraft og kraftdistribusjon til vind og 
solenergi.  Mange av disse er små, men en analyse utført av Multiconsult, viser at den norskbaserte 
fornybarnæringen sysselsatte omlag 20 000 årsverk i 2013, noe som tilsvarer ca. 20 prosent av totalt 
antall årsverk i olje- og gass bransjen dette året.  

Prosessindustrien sysselsetter 1,2 prosent av den norske arbeidsstokken og representer vel 1,7 
prosent av BNP, i følge Veikartet for prosessindustrien. Norsk industri har beregnet at  
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 http://www.drømmeløftet.no/rapport-om-mulighetsrommet-smarte-samfunn/ 

48
 Norsk næringsliv innenfor miljøvennlig energi, Norges Forskningsråd,  
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prosessindustrien står for rundt 9 prosent av samlet innkjøp av alle varer og tjenester i Norge, som 
tilsier at etterspørselen sysselsetter ytterligere 210 000 personer. 49 

Norsk industri omsatte varer og tjenester for 811 milliarder kroner i 2015. Store deler av industrien 
henter sin energi fra norsk vannkraft. Dette gjelder blant annet metallproduksjon, kjemiske råvarer og 
plast-, gummi- og mineralprodukter. Dette er bedrifter som til sammen hadde en omsetning på 140 
milliarder i 2015. De konkurrerer om kraften og økt tilgang på konkurransedyktig fornybar kraft kan gi 
grunnlag for nye investeringer i innovasjon og med det økt produksjon.50 En økning i omsetningen 
innenfor disse bransjene på 10 prosent vil kunne gi 14 milliarder kroner i økt eksport. Å videreutvikle 
eksisterende industri er derfor svært viktig for Norge.  

Det er imidlertid på utvikling av nye tjenester og teknologier som det langsiktige potensialet trolig er 
aller størst. I McKinseys globale rapport om såkalte disruptive teknologier anslås det at 
verdensøkonomien vil vokse med 30 milliarder amerikanske dollar neste kommende tiår, fra ca. 70 
milliarder amerikanske dollar i 2015, til om lag 100 milliarder dollar i 2025.51 Nær sagt all denne 
veksten vil komme fra samfunnsomformende teknologi-innovasjon, godt hjulpet av et svimlende antall 
samtidige teknologigjennombrudd.   

Felles for nesten all denne teknologiutviklingen er at den vil være digitalisert på et vis og at den kreve 
tilgang på robust og stabil strømforsyning. Effekten av at Norge tar en tidlig posisjon og er pilotland for 
utvikling og testing av ulike tjenester kan derfor være svært stor.  

Videre vil kostnadsbesparelsene for et høykostland som Norge være betydelige, både som følge av 

mer effektiv bruk av energi og den produktivitetsøkningen som følger av digitaliseringen. 

Innovasjon på tvers av næringer, disipliner, teknologier og politikkområder 

Merk at effektene av elektrifiseringen av Norge vil komme i samspillet mellom ulike næringer, ulike 
disipliner og gjennom bruken av ulike teknologier.   

Skal vi lykkes må den relevante teknologiutviklingen ses i sammenheng med samfunnets behov og 
markedets krav. Myndighetenes krav, reguleringer og egne innovasjonsprosesser vil kunne være med 
på å drive frem ny innovasjon som bidrar til at norske bedrifter ligger i forkant av utviklingen.  

Bedrifter, klynger og forskningsmiljøer må utvikle god kompetanse om utfordringer og 
markedsmuligheter i inn- og utland. All utvikling av teknologiske løsninger må settes inn i en slik 
bredere sammenheng. Det vil være behov for helhetlig design-kompetanse (dvs. evnen til å se hele 
innovasjonsprosessen under ett med utgangspunkt i brukernes behov) som favner lange verdikjeder 
og samspillet mellom bedrifter og bedrifter, bedrifter og kunnskapsinstitusjoner og bedrifter og 
offentlige aktører. 

Det at bruken av ren energi gjelder alle næringer og alle samfunnsområder gjør at departementer og 
virkemiddelaktører må koordinere policy-tiltak på tvers av politikk-områder og institusjonsskiller. 

Med bakgrunn i trender, muligheter og komparative fortrinn for norske aktører innen 
mulighetsområdet ren energi, er det noen grep som må tas for hente ut potensialet.  Innovasjon 
Norges innovasjonspolitiske mål og anbefalinger kan oppsummeres i at Norge må ta en posisjon basert 
på vår rike tilgang på fornybar kraft – vi må selv ta energien i bruk for å skape flere arbeidsplasser og 
økt verdiskaping. 
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 Veikart for prosessindustrien Norsk Industri 2016, s. 31. 

50
 SSB: Produksjon og forbruk av energi, energiregnskap, 2014-2015. 

51
 http://www.mckinsey.com/business-functions/business-technology/our-insights/disruptive-technologies 
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.  

Koordinering på tvers av politikkområder 

I dag hender det for ofte at energipolitikken og næringspolitikken trekker i ulik retning. Aktørene i 
markedet etterlyser tiltak som gjør det mulig å få til en effektiv bruk av energi i næringsutvikling i 
Norge. Det er behov for at politikk og virkemidlene for energiforsyning og næringsutvikling 
koordineres bedre, både på departementsnivå og blant virkemiddelaktørene.  

Innovasjon Norge anbefaler at regjeringen gir ett departement en overordnet, koordinerende rolle i 
å sette en nasjonal retning, med tilhørende mål og handlingsplaner, for å sikre at vi utnytter 
potensialet som ligger i det elektrifiserte samfunnet. Dette samsvarer med Innovasjon Norges råd for 
mulighetsområdet smarte samfunn (se egen rapport52).  

Det er viktig at myndighetene har klare forventninger til god samkjøring av virkemidlene i 
Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova og støtter opp under det pågående samarbeidet mellom 
organisasjonene. 

Attraktivitet for kraftintensiv industri og tjenesteproduksjon 

Verden trenger økt produksjon av utslippsfrie produkter – produsert med ren energi. Med 
utgangspunkt i vår vannkraft har Norge allerede en verdensledende industriell posisjon med flere 
industrilokomotiver. Det er viktig at vi klarer å beholde disse bedriftene i Norge, og at vi legger 
forholdene  til rette for ny kraftintensiv industri og tjenesteproduksjon. Vi må ta i bruk norsk ren energi 
for å holde på og videreutvikle kraftintensive virksomheter. 

Innovasjon Norge anbefaler å bygge opp under Norges posisjon som et foretrukket sted for grønne 
etableringer, i tråd med Invest in Norways slagord The Greenest Industrial Site in the World53.  Dette 
innebærer attraktive betingelser for å beholde eksisterende aktører og aktiv innsats for å skape en 
merkevare som tiltrekker utenlandske investorer og industribyggere til Norge.  

Det forutsetter at myndighetene sikrer konkurransedyktige betingelser for internasjonal industri i 
Norge, herunder langsiktige kontrakter for konkurransedyktig, ren energi, et konkurransedyktig skatte- 
og avgiftssystem, og gode rammebetingelser for kompetanseutvikling, teknologiutvikling og 
investeringer i klimavennlig teknologi.  

Verden som hjemmemarked for norsk teknologi og tjenesteleverandører  

Fremtiden vil trenge produksjon av ren energi. Norge er i dag stor på vannkraft, men vi har også en 
underskog av leverandører innen verdikjeden til hele energisystemet. Det finnes betydelig kompetanse 
i Norge, selv om aktørbildet er fragmentert. Det norske hjemmemarkedet for nye energiløsninger er 
for lite, og derfor må leverandørene utvikle sine løsninger i samspill med internasjonale partnere – og 
anse verden som sitt hjemmemarked. 

Innovasjon Norge anbefaler at norske teknologi- og tjenesteleverandører innen ren energi får tilgang 
til nødvendig risikoavlastning og markedskompetanse slik at de kan hevde seg internasjonalt og 
utvikle de beste og mest kostnadseffektive løsningene i bransjen.   

Myndighetene bør  
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 http://www.drømmeløftet.no/wp-content/uploads/2016/09/Smarte-samfunn-rapport.pdf 

53
 Dette er et slogan som Invest in Norway bruker i markedsføringen av Norge som industriland – nettopp på grunn av  vår rike tilgang på 

fornybar kraft. 
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 Sikre finansiering av teknologiutvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny 
teknologi.  De relevante finansieringsordningene til Forskningsrådet, Innovasjon Norge og 
Enova bør også kunne anvendes når løsninger skal testes utenfor Norge.  

 Sikre at Norsk katapult (under SIVA)54 omfatter ren energi for testing av nye løsninger og 
skalering av teknologi, og legge til rette for Norge som testarena for løsninger med 
internasjonal relevans.  

 Sikre et marked for grønne løsninger, som utløser nye forretningsmodeller, innovasjon og 
verdiskaping. Det må lønne seg å velge grønt og et grønt skatteskifte må innebære at det vi vil 
ha mer av må skattlegges mindre og det vi vil ha mindre av må skattlegges mer.55 

Myndighetene bør gjøre regelverk og støtteordninger grønne og digitale. Det er behov for en 
gjennomgang av lover og forskrifter, med det formål å avdekke bestemmelser som står i veien for 
innovasjon og utviklingen av digitale løsninger. 56  

 Offentlig innkjøp som motor for innovasjon. Gjennom offentlige anskaffelser kan man 
fremme innovasjon i næringslivet. Det bør utvikles et nasjonalt program for utfordringsdrevet 
innovasjon og bruk av den offentlige innkjøperkraften som innovasjonsdriver. 

Avkarbonisering  

Det er stort behov for reduksjon av klimagassutslipp i hele næringslivet, men transport er helt klart en 
av de største utslippskildene, også globalt. Avkarbonisering av transportsektoren er nødvendig om vi 
skal nå våre klimamål.  

Norge ligger allerede langt fremme med høy tetthet av elbiler og vi er verdensledende og har et stort 
hjemmemarked på grønn maritim transport. Vi bør se dette i sammenheng med elektrifiseringen av 
samfunnet og legge til rette for testing av nye forretningskonsepter knyttet til utslippsfri transport. 
Hydrogen som energibærer er et viktig supplement til elektrisk transport, ikke minst for maritim sektor 
og tungtransport.  

 Norge bør ta en posisjon som laboratorium for uttesting av nye forretningskonsepter knyttet 
til utslippsfri transport.  Myndighetene må iverksette tiltak som stimulerer nærings- og 
kollektivtransport til å legge om til lavutslippsløsninger. Som Regjeringens ekspertutvalg for 
grønn konkurransekraft har påpekt, kan et CO2-fond57 – etter modell av NOX-fondet – bidra til 
klimavennlige investeringer i transportsektoren både til lands og til havs.  

 Den norske maritime næringen har allerede vist at den kan levere lav- eller nullutslipps skip og 
ferger. På kort sikt vil det viktigste markedet være nærtrafikk, men kravet om ren transport 
over havene vil øke. Det er behov for langsiktige, øremerkede satsinger på norsk maritim 
kompetanse  og produktutvikling og klare krav fra myndighetene gjennom bestillinger og 
regelverk. 

 Videre må tiltak for å stimulere til elektrifisering av bilparken videreføres. Etter 202358 bør 
kun nye biler med nullutslipp tillates solgt i Norge.  Verdensmarkedet vil i økende grad 

                                                           

54 Program for testing, simulering og visualisering av ny teknologi https://siva.no/dokument/norsk-katapult-forslag-til-program/ 
55 Hentet fra Strategi for Grønn konkurransekraft, s 26  
56 Hentet fra Veikart-for-smart-omstilling 
57

 Strategi for Grønn konkurransekraft, side 53 
58

 Nasjonal transportplan 2018-2029 forslår at nye fossildrevne biler ikke skal selges fra 2025.  De fleste mener at i 2025 vil 
elbiler være konkurransedyktige med fossilbiler. Ønsker Norge å ta en posisjon som et foregangsland og være et laboratorium 
for nye løsninger, må fristen settes tidligere enn 2025. 
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etterspørre totalløsninger for bruk og integrering av elektrisk transport i byer og regioner. Her 
kan norsk næringsliv bidra med energi- og systemkompetanse. 

 Sterke bedrifter og kunnskapsmiljøer på området for elektrisk mobilitet bør samle seg og 
etablere et dynamisk miljø for utvikling av framtidens elektriske løsninger (etter mal av 
Grønt kystfartsprogram59 eller Klyngeprogrammet). 

Energieffektivisering  

Spart energi gir mer tilgjengelig energi. Energieffektivisering frigjør energiressurser til annet bruk. 

 I Norge skiller byggsektoren seg ut; den står for 35% prosent av energibruken i Norge. Potensialet for 
mer effektiv og bærekraftig ressursutnyttelse i bygninger er stort i alle ledd. Det gjelder blant annet 
bruk av energi og ressurser ved tilvirking av materialer, oppføring eller rehabilitering av bygg, og det 
gjelder ikke minst forbruket av energi i bygg.  

Innovasjon Norge anbefaler at myndighetene etablerer definerte standarder og rammebetingelser 
som sikrer at potensialet for energieffektivisering tas ut.  Disse vil gi verdiskaping og sysselsetting 
gjennom at det utvikles nasjonale aktører som kan tilby energitjenester også internasjonalt. 

Myndighetene bør 

 Styrke virkemidler for energieffektivisering som gir incentiver for etablering av 
nye forretningsmodeller og produkter som markedet etterspør. Et eksempel er bruken av EPC 
(Energy Performance Contracting) der tilbyder identifiserer energisparepotensialet og 
gjennomfører effektiviseringstiltakene, samt mottar inntekter tilsvarende den sparte energien 
i en gitt periode.60 Finansiering av slike kontrakter er utfordrende i dag.  

 Gå foran og sette høye miljø- og klimakrav til egne bygg. Det offentlige må benytte sin 
innkjøpsmakt på dette området til å fremme grønne løsninger og inngå 
innovasjonspartnerskap for å utvikle nye framtidsrettede løsninger. Når teknologien blir 
tilgjengelig, bør den sette en ny standard. For eksempel kan man allerede nå stille krav om at 
alle nye offentlige bygg er nullutslippsbygg. 

 Sette krav til byggstandard for nye bygg som åpner for nytenking og innovasjon, dvs 
forskrifter som fokuserer på oppnådd resultat og ikke tekniske løsninger.  

For nærmere beskrivelse av Innovasjon Norges strategi for mulighetsområdet ren energi, se vedlegg 5. 

 

  

                                                           

59
 Grønt kystfartsprogram skal bidra til at flere tar i bruk miljøvennlige skipløsninger, gjennom etablering og gjennomføring av 

piloter 
60

 Strategi for Grønn konkurransekraft, side 72 
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Vedlegg 

Vedlegg  1: Europeisk marked for ren energi 

EU har satt klima- og energimål som skal gjøre unionen til verdensledende innen fornybar energi i 
2030. Innen 2030 skal: 

 Utslipp av klimagasser reduseres med 40% sammenlignet med 1990-nivået 

 Fornybar energi skal utgjøre minst 27% av energiforbruket 

 Minst 27% energieffektivisering sammenlignes med et business-as-usual scenario 

Det vil kreve fundamental endring av Europas elektrisitetssystem for å få til denne transformasjonen: 
Elektrisitetsmarkedet må redesignes, medlemslandenes energimarkeder må knyttes mer sammen og 
det må investeres massivt i utbygging og oppgradering av infrastruktur. 

EU forventer at elektrisitetsmarkedet vil gjennomgå radikale endringer, og at det vi se ganske så 
annerledes ut om bare fem år. Andelen fornybar energi i elektrisitetsproduksjonen estimeres å økt fra 
25 prosent i dag til 50 prosent i 2030. De siste års økning i fornybar energi har ført til store utfordringer 
for det etablerte ved at elektrisitetsprisene har vært negative og kraftselskapene har tapt enorme 
summer. 

EU-kommisjonen har anslått at et er behov for å oppgradere kraftnettet for rundt 200 mrd. euro innen 
2020.  

En ekspertgruppe som har utarbeidet analyser på oppdrag fra den franske presidenten mener at det er 
behov for å investere i høyspentnettet, men enda mer i lavspentnettet, og at det er snakk om mange 
titalls milliarder euro årlig i investeringer. I tillegg kommer økende behov for å investere i smarte 
målere. Ekspertgruppen påpeker at dette vil kreve endringer i forretningsmodellen for 
elektrisitetsprising og at dette vil bli en hotbed for innovation.  

EU har i likhet med en rekke andre land behov for å redesigne elektrisitetsmarkedet slik at det sikrer et 
rammeverk og insentiver som fremmer økning av fornybar energi, og som samtidig stabiliserer 
elektrisitetssystemene. EU-kommisjonen arbeider med å få oversikt over hvordan det nye 
markedsdesignet for elektrisitet må se ut fremover for å imøtekomme forbrukernes behov, for å 
kunne dra fullt ut nytte av ny teknologi, tilrettelegge for økt produksjon av fornybar energi, og sikre 
energisikkerhet for medlemsstatene.  

EU har fastsatt mål om at 10 prosent av elektrisiteten skal være tverrstatlig innen 2020, og at andelen 
skal øke til 15 prosent innen 2030. Hensikten er både å unngå at områder i enkelte EU-land fortsetter å 
være isolerte fra tilgang til elektrisitet, men enda viktigere å tilrettelegge for omleggingen til lav-
karbon energi. Målene innebærer at hver medlemsstat i EU må ha kapasitet over landegrensene som 
utgjør en tiendedel av installert produsksjonskapasitet innen elektrisitet. ENTSO-E har beregnet at 
grenseoverskridende kapasitet må i snitt dobles innen 2030.61 

                                                           

61
 ENTSO-E er the European Network of Transmission System Operators. Organisasjonen representerer 42 

nettselskaper  fra 35 europeiske land. ENTSO-E skal arbeide for at medlemmene utvikler hensiktsmessig respons 
på utfordringene som endringer i kraftsystemet fører med seg og sikre tilgang til kraft. Organisasjonen arbeider  
for å fremme innovasjon, er markedsbasert, kundefokusert, opptatt av forsyningssikkerhet og regionalt 
samarbeid. https://www.entsoe.eu/Pages/default.aspx 
 

https://www.entsoe.eu/Pages/default.aspx
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I januar 2016 besluttet EU-kommisonen å investere 217 millioner Euro i 15 trans-europeiske 
infrastrukturprosjekter, hovedsakelig i Sentral- og Sørøst-Europa. I perioden 2014-2020 vil det bli 
allokert 5,35 milliarder Euro til trans-europeiske infrastrukturprosjekter. 

Dette vil kreve omfattende investeringer i infrastrukturen og kraftnettene for å få til samkopling på 
tvers av de nasjonale nettene. Videre vil det kreve endringer i distribusjon, utvikling av «smarte» 
løsninger og antakelig også mer utvikling av mikronett.  

Utbygging og oppgradering av Europas kraftnett vil være svært viktig for energisikkerhet, mer 
konkurransedyktige priser på elektrisitet og bærekraftige samfunn ettersom det er nødvendig for at 
nettet kan takle økende mengder fornybar energi fra sol og vind. 

Lagring av fornybar energi 

Økningen i elektrisitet fra sol og vind har ført til behov for lagring. Spesielt markedet for batterier har 
utviklet seg markant de siste årene på grunn av økning i elektriske biler som har redusert 
batterikostnadene.  

Økt andel fornybar energi i strømnettet forsterker behovet for lagring og utvikling av forbedret 
teknologi for å unngå fluktasjoner i nettet, overbelastning og i verste fall black-out. Lagring i tilknytning 
til strømnettet er viktig for flere formål:  

 Gjør det mulig å øke andelen fornybar energi i strømnettet gjennom styring av systemet. 

 Gir mulighet for back-up i tilfelle strømstans, regulering og derigjennom stabilisering av 

strømnettet. 

 Distribuert lagring kan redusere opphoping i nettet ved å «flytte» elektrisiteten til perioder 

hvor det er lavere pågang til nettet, og kan dermed redusere behovet for å generere mer 

elektrisitet når det er størst forbruk. 

 Ved å redusere toppene i forbruk og overbelastning på nettet kan lagring føre til mindre 

slitasje på nettet og lengre levetid på eksisterende infrastruktur. 

BNEF estimerer at lagringskapasiteten globalt vil måtte øke fra rundt 58GW i 2015 til 858GW i 2040. 
Stor-skala lagring i tilknytning til kraftverk nådde et rekordnivå i 2015 med 250MW, en økning fra 
160MW i 2014. Annonserte prosjekter har nådd 1,2GW. 62 

 
                                                           

62
 Bloomberg New Energy Finance; UNEP; Frankfurt School: “Global trends in renewable energy investment 

2016” 



 

45 

 

 

Lagring av elektristitet utenfor strømnettet er viktig for at energi generert fra vind og sol gir tilgang til 
elektrisitet over et lengre tidsrom, og det vil redusere behovet for bruk av forurensende parafin. I en 
rekke afrikanske land ser på muligheten for å øke andelen av fornybar gjennom mini-strømnett drevet 
av solenergi og distribuerte solcelleløsninger i tilknytning til batterier, ofte brukte batterier fra el-biler. 
Det er i gang flere prosjekter av denne typen i afrikanske landsbyer. 

Markeder under utvikling 

Om lag 1,2 milliarder av verdens befolkning (17 prosent) har ikke tilgang til elektrisitet. De fleste bor i 
Sub-Sahara Afrika og Asia-Pacific.63 

Bloomberg New Energy Finance (BNEF) peker ut Afrika som et av de mest interessante markedene for 
fornybar energi de neste 10-20 årene. Kontinentet opplever sterk befolkningsvekst og trenger rask 
utbygging av elektrisitet. Verdensbanken anslår at over 600 millioner mennesker er uten tilgang til 
elektrisitet i sub-Sahara Afrika. Omfanget av black-og brownouts er stort i områder hvor det er tilgang 
til elektrisitet. Mangel på elektrisitet og stabil elektrisitet hindrer økonomisk og sosial utvikling. 64 

Sør-Afrika og Marokko er hittil de største markedene for fornybar energi. Kenya, Uganda og Etiopia er i 
ferd med å øke utbyggingen og investeringene.  

I Latin-Amerika har tre land passert en milliard dollar-merket for investeringer: Mexico (£3,9 mrd), 
Chile (£3,4 mrd) og Uruguay ($1,1 mrd). I Asia er det Japan ($3,8 mrd) og Thailand ($1 mrd) som er i 
denne ligaen utenom Kina, som er i klasse for seg.65 

I flere afrikanske land er det i ferd med å bli betydelig aktivitet innen utbygging av småskala, 
distribuerte PV-systemer. Kenya er blant foregangslandene også her. BNEF anslår at markedet kan 
estimeres til flere milliarder dollar.  

Teknologiske fremskritt, lavere priser på fornybar energi og batterier fører til at flere land og regioner 
kan bli mer selvforsynte med energi. Det motiverer til at  myndighetene legger til rette for økning av 
distribuerte systemer for fornybar energi.  

Staten Hawaii har gått så langt som å vedta at de i 2045 skal være selvforsynte med fornybar energi og 
ikke importere noe energi. Det er en radikal endring for øystaten som i 2010 importerte 90 prosent av 
energien og var avhengig av olje for 75 prosent av elektrisiteten, med tilhørende høye 
elektrisitetskostnader. Allerede i 2015 fikk Hawaii 21 prosent av elektristiteten fra fornybar energi. 
Staten har også vedtatt omfattende utbygging av lagringskapasitet fra batterier. Hawaii er et 
interessant «laboratorium» for hvordan et samfunn kan legge om hele energimiksen gjennom offensiv 
politikk. 

Medio 2015 var det solgt rundt 44 millioner distribuerte PV-anlegg globalt, anlegg som ikke trenger å 
koples til strømnettet. Det utgjorde et årlig marked på $300 millioner. Rundt 70 land i ulike deler av 
verden har enten installert PV solanlegg utenfor strømnettet eller har etablert programmer for å støtte 
denne type utbygging. Parallelt med positiv utvikling av markedene og økende investeringer, skjer det 
mye innovativt innen forretningsmodeller. Bruken av betalingssystemer via mobil, pay-as-you-go 

                                                           

63
 REN21: Renewables 2016. Global status report 

64
 Bloomberg New Energy Finance; UNEP; Frankfurt School: “Global trends in renewable energy investment 

2016” 
65

 Bloomberg New Energy Finance; UNEP; Frankfurt School: “Global trends in renewable energy investment 
2016” 



 

46 

 

mikro-finansieringsordninger og sammensetning av produkter som soldrevne lamper med radio og 
mobiltelefon eller TV.66 

Vedlegg 2: Clean Energy - Market potential globally 

Innovasjon Norges utekontor har gjort en analyse av markedspotensiale i utvalgte land. Under følger 
et engelsk sammendrag av denne analysen. 

 

Country Hydro Wind Solar Smart  
Energy  
Systems 

Hydrogen Energy 
Efficiency 
(Buildings) 

CCS 

Canada  ### ### ### ### ### ### ### 

US ### ### ### ### ### ### ### 

South America ### ### ### ### ### ### ### 

South Africa ### ### ### ### ### ### ### 

East Africa ### ### ### ### ### ### ### 

China ### ### ### ### ### ### ### 

Japan ### ### ### ### ### ### ### 

Korea ### ### ### ### ### ### ### 

Indonesia  
Malaysia 

### ### ### ### ### ### ### 

India ### ### ### ### ### ### ### 

Myanmar 
Thailand 

### ### ### ### ### ### ### 

Vietnam ### ### ### ### ### ### ### 

Turkey ### ### ### ### ### ### ### 

Middle East  ### ### ### ### ### ### ### 

Germany ### ### ### ### ### ### ### 

Spain ### ### ### ### ### ### ### 

Italy ### ### ### ### ### ### ### 

France ### ### ### ### ### ### ### 

Poland ### ### ### ### ### ### ### 

Danmark ### ### ### ### ### ### ### 

Baltics ### ### ### ### ### ### ### 

Great Britain ### ### ### ### ### ### ### 

 

### High potential 

### Moderate potential 

### No potential 

Canada 
Smart energy systems: Good opportunity because of similar priorities, similar drivers to conserve and 
interest in diverse technology.  Have initiated and completed some work in this area, specifically smart 
grid and cybersecurity.   
 
Hydrogen: Canada is one of the global pioneers of working with hydrogen and fuel cell. Hydrogen as 
an energy carrier and for specific initiatives such as port and warehouse technology/closed systems, as 
well as maritime vessels has been noted by the Canadian government as interesting. 
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 REN21: Renewables 2016. Global status report 
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CCS: High potential here, as Canada has implemented several globally leading commercial initiatives. 
Norway is already a trusted partner.  Recently announced national carbon tax will further propel this 
sector. CO2 pipeline, first of its kind globally, will be launched in 2017. 
 

USA 
Smart Energy Systems  
The US Dept of Energy (DOE) is investing $4.5 billion to modernize the US's electric power grid. Under 
the largest program, the Smart Grid Investment Grant (SGIG), DOE and the electricity industry have 
jointly invested $8 billion in numerous cost-shared projects involving more than 200 participating 
electric utilities to modernize the US electric grid, strengthen cybersecurity, improve interoperability, 
and collect an unprecedented level of data on smart grid operations. 
 
Hydrogen 
The US Department of Energy recently announced a notice of intent to invest $30 million to advance 
fuel cell and hydrogen technologies. Hydrogen and fuel cells continue to grow at an unprecedented 
rate, with more than 60,000 fuel cells, totaling roughly 300 megawatts (MW), shipped worldwide in 
2015. The number of MW shipped in 2015 grew by more than 65% compared to 2014. 

Energy Efficiency in Buildings 
Buildings account for more than 40% of the US’s total energy demand and greenhouse emissions. This 
results in an annual energy bill of roughly $430 billion. On average, nearly a third of this energy is 
wasted. It’s estimated that if the U.S. reduced energy use in buildings by 20%, the nation could save 
nearly $80 billion annually. The Energy Department announced in July it is investing $19 million into 
advanced building technologies to improve the efficiency of US homes, offices, schools, hospitals, 
restaurants and stores. 
 
Carbon Capture Storage and Use 
Petro Nova which was recently launched in Houston will use ammonia based scrubbers to extract CO2 
from their coal power plant for enhanced oil recovery.  May encourage more “clean coal” 
transformation in the US, and will also increase necessary EOR on older fields.  May also serve as an 
example of how to manage a project of this magnitude and with so many stakeholders in the US to 
prevent a situation like Kemper County Energy Facility in Mississippi.  
 

South America: 
Wind: Extremely favorable conditions for onshore generation with very high efficiency rates. Well-
established supply chain. 
 
Solar: Next best thing. Impressive growth rates and regions with perfect conditions for PV and solar-
thermal. Local supply chain still in early stage. 
 
Smart Energy Systems: Smart grids, smart houses (energy control systems), smart metering systems 
Energy Efficiency in Buildings: Technology for refurnishing of all and construction of new buildings. 
Smart control systems, thermal solar instalations, heating and cooling systems, new construction 
materials. 
 

South Africa: 
Wind and Solar:  Contributing to South Africa’s national grid and there are a number of projects which 
have been implemented.  Scatec Solar have been particularly successful in South Africa.  South Africa is 
very focused on manufacturing opportunities and developers should have this in mind.  South Africa 
has perfect conditions for these forms of energy.  
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Smart Energy Solutions: Energy efficiency is definitely a strong area of focus for South Africa and could 
include smart meters, fault line reporting on transmission lines, energy consumption management 
solutions.  Off grid solutions from Norway whereby companies use waste to generate energy for plant 
operations is also very interesting.  
 
Hydro: We have small scale hydro solutions typically 4MW in size and Norfund has contributed 
towards some of these projects.  However, the size of these projects may be too small for Norwegian 
companies working in this area. 
 
Hydrogen: The Department of Science & Technology has developed a research framework and 
strategy to develop and guide innovation along the value chain of hydrogen and fuel cell technologies. 
HySA has been established in collaboration with a Norwegian and there are three centres of 
competence in the country.  The mining industry is interested in using fuel cells to take its platinum 
group metals refinery in Springs off the national grid.  The Industrial Development Corporation has 
expressed interest in developing this industry. 
 
Energy Efficiency in Buildings: Green building is forecast to double globally by 2018, according to new 
research, which showcased South Africa as one of the top performers world-wide, reporting the 
highest percentage of green building projects currently underway. Even more impressive is the fact 
that South Africa’s commitment to green building isn’t triggered by regulatory requirements, as is the 
case in many other jurisdictions, but by “doing the right thing”.  There is an opportunity to engage with 
the Green Building Council of South Africa and introduce new innovations such as building materials 
and architectural styles. 
 
Carbon Capture & Storage: A lot work has been done to explore the potential for CCS deployment. 
This includes the release of and the endorsement of the CCS Road Map by Cabinet in 2012. The next 
milestone is the Pilot CO2 Storage Project (PCSP) which aims to be a “proof of concept” for CO₂ storage 
in the South Africa with the first injection of CO₂ scheduled to happen after 2017. Two potential on-
shore sites within UMkhanyakude and Cacadu District Municipalities respectively are being explored 
for the PCSP.  Sasol has visited Norway a few times to learn about solutions in this area. 
 

East Africa:  
Hydro: Hydropower accounts for about 50% of the total electricity generated in East Africa. Still, there 
is huge potential of the untapped hydropower resources especially small hydro (less than 10 MW 
capacities). There are support schemes by the government to promote hydropower, for instance 
attractive feed-in-tariff that averages 0.1 USD per KWh.  
 
Wind: Some parts of East Africa have proven wind energy potential of as high as 340 W /m2 and 
average speeds of over 6 m /s. Wind measurement campaign have been on-going for the past few 
years, and soon viable sites will be allocated to private sector for development. Kenya has a feed-in-
tariff for wind (0.11 USD/KWh) while Tanzania and Uganda are preparing for tendering process.  
Africa’s largest wind farm, 310 MW, is under construction in Kenya and Norfund has invested in the 
project.  
 
Solar: East Africa region receives an average daily insolation of 4-6kWh/m2, and about 5-7 peak 
sunshine hours. The regions’ electricity access rate is below 30%, and solar power is considered as 
potential energy source to electrify larger part of the community that is not connected to the grid – 
through off-grid systems. Pay-as-you go solar home systems have gained popularity, and the trend is 
expected to continue for some more years to come. There are also initiatives to develop grid-tie solar 
projects. Both Kenya (0.12 USD/KWh) and Uganda have attractive feed-in-tariff for solar, while 
Tanzania have renewable energy procurement scheme.  
 

http://www.sacccs.org.za/roadmap/
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China:  
CCS/CCUS is one of the field that Norway has advantage and experience. China has also implemented 
many projects. Both R&D and industry has high potential to cooperate. 
 
Energy Efficiency in Buildings is emphasized by the Chinese government, because building takes nearly 
40 % of the total society’s energy consumption in China. 
It’s also concerned closely with smart city and urbanization, which are critically important to China. 
 
Smart Energy System is very potential. The China State Grid, one of the largest company in China is 
mono-play in this field. Normally There will be some difficulty in cooperation practice. 
Hydrogen has high potential in R&D and pilot projects, but both sides are challenged with its 
commercialization. 
 

Japan 
Wind: There are growing intererest in offshore wind in Japan. Norway is far ahead in offshore wind, 
and there are lots to offer to Japan. 
 
Hydrogen: Norway and Japan complement each other in hydrogen technology. Fuel Cell Expo 2017 
Tokyo has already attracted some interests from Norway. 
 
CCS: Gassnova is eager to invite Japanese companies to their CCS projects. There are many companies 
who are engaged in CCS in Japan. 
 

South East Asia 
Hydro: Substantial potential for large scale hydro projects in e.g. Philippines, Vietnam, Laos, Myanmar 
and to some extent Indonesia. SN Power has projects in Laos, Philippines and Myanmar, and has one 
ongoing project development in Sulawesi, Indonesia and about to sign an MoU with PLN to develop 
another hydropower project in Kalimantan. Mulitconsult, Jacobsen Elketro, Norconsult, Dynavec and 
Rainpower and others are engaged in several countries. Countries like Myanmar will have huge hydro 
power expansion over the next decades.  
 
Small scale hydro has further unexplored opportunities in almost all energy hungry countries in the 
region. Opportunities are seen in upgrading/expanding existing hydropower plants as well as 
optimizing reservoir operation to meet multipurpose uses of water. 
 
Solar: substantial growth on both large scale plants and small-scale, offgrid/microgrid solutions in 
most countries. Elkem Solar is active developing a range of opportunities, including floating solar (racks 
floating on reservoirs etc). Elkem / REC Solar has installed their solar panel in several projects in 
Indonesia (Central Bank, Bau Bau airport etc) and has some potential projects development in 
Indonesia. 
 
Opportunities are seen in production of solar PV, rooftop solar power, utilizing solar energy for water 
desalinization and water pump. 
 
Smart Energy Systems:  Many countries have developed strategies and road maps for smart cities and 
smart energy systems but not yet in the implementation phase. Singapore is by far most advanced in 
implementation of their Smart Nation concept. 
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Vietnam 

Hydro: Vietnam has enriched hydropower potential. 70% of this hydropower potential has been 

exploited. At present, more than 50% of Vietnam electricity demand is provided by hydropower. The 

first hydropower plant of Vietnam was built by French since 1945.  

 

Wind: Vietnam Wind power potential ranks first in the South East Asia region. The low Vietnam feed in 
tariff for wind power (USCent 7.8UScent/kWh for onshore wind farm and 9.8USCent/kWh for off shore 
wind farm) is main barrier for stronger development of wind power in Vietnam.  
 
Solar: Vietnam Ministry of Industry and Trade is going to submit the solar feed in tariff for the 
government for approval, which is UScent 12/kWh for PV farm and is USCent 14.5/kWh for rooftop 
solar.  
 
Energy Efficiency in Buildings: Vietnam has huge potential for energy efficiency in industrial facilities, 
hotels and building. Opportunities are seen within green design, new technology for air-conditioners, 
water supply and construction material.   
 

Turkey 
Hydro: Turkey has the second highest potential in Europe after Norway. As of June 2016, installed 
capacity in hydro is 26250 MW. 6800 MW of this consists of run of river projects. Turkey recently 
focuses on small & medium size hydroelectric power plants (HEPP) instead of large scale dams where 
Norwegian companies are highly competent 
 
Solar: As of June 2016, the installed capacity in solar energy is 535 MW. The target for 2023 is 5 GW, 
meaning that the installed capacity must grow by 10 times. Turkey has the second highest potential in 
terms of annual sunlight in Europe after Spain. 
 
Wind:Turkey’s technical wind energy potential is stated to be around 88 000 MW.(Wind Energy 
Estimate System, 2003, 19). As of June 2016 the installed capacity in wind is 4900 MW. Investors and 
operators have increasingly shifted their attention towards operational efficiency and improving 
technical feasibility of projects. 
 

The Middle East 
Solar: Many plans for implementation of solar parks throughout the middle east in the years to come.  
 
Hydrogen: The countries in the Middle east have great gas reserves. Except for Qatar and partly Iran 
these gas resources are currently not developed, but the reserves are huge. Hydrogen reforming from 
methane gas is the most energy efficient way to produce hydrogen which is currently  
used in the medical and petrochemical industries and not as an energy carrier. Technology and 
processes to produce hydrogen or way to hybridize hydrogen production by means of solar energy are 
very much desired, but most of the technologies in this last category are at a lab scale level at most. 
 
Energy Efficiency in Buildings: New building standards have been developed to reduce the energy 
footprint of building. Despite a desire to do so there is a lack of expertise in the implementation of 
such standards and people rarely know the availability of new materials and solutions to build more 
efficient buildings. The low cost of electricity and the fact that the electric bills is paid by the tenants 
does not incentive the implementation of energy efficient solutions. The use of building management 
software to reduce the electricity footprint is highly requested by tenants of big resorts and hospitals.  
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Carbon Capture Storage and Use: Technology related to CCS is highly relevant especially in the 
petroleum industry both in Saudi and the UAE and mainly for Enhanced Oil Recovery. 
 

Germany 
Smart Energy Systems: Renewable energies have a share of more than 30 % of the electricity 
production, to integrate these fluctuating energy resource in the energy system, Germany is working 
on the network expansion, on flexibility on the demand site, and on storage solution. 
Emission free solutions within transportation and head demand have been put on focus for reaching 
the climate goals. Electro mobility infrastructure is developing. Different market players are targeting 
these segments, testing solutions and market acceptance.  
 
Energy Efficiency in Buildings: Buildings use 40 % of the total energy consumption; to reach climate 
goals and to reduce emission we are expecting more public programs that give incentives to 
modernize buildings and make them smarter. 
 

Spain 
Wind: Renewal of the existing equipment, distance monitoring systems, new materials, wind forecast 
systems. 
 
Solar: Renewal of the existing equipment, distance monitoring systems, new materials. 
 
Smart Energy Systems: Smart grids, smart houses (energy control systems), smart metering systems. 
 
Energy efficiency in Buildings: Technology for refurnishing of all and construction of new buildings.; 
Smart control systems, thermal solar installations, heating and cooling systems, new construction 
materials. 
 

Italy 
Smart Energy Systems: Italy is one of the most developed countries in Europe for what concerns the 
implementation of smart cities technologies. The entire market has already been implemented with 
36million of smart meters which enable today the real time control of the energy consumption and 
dispatching. The installation of a “second generation” smart meters will start in 2017, which will allow 
also the connection, through the installed devices, to broadband data networks (internet) and the 
delivery of home automation services. 
 
Also Gas smart meter installation has already started. Electric mobility and car sharing systems are in a 
sharp growth. Opportunities are seen in all the smart city technologies. 
 
Energy Efficiency in Buildings: incentives programs from the Government for energy efficiency in 
existing buildings (isolation systems, low consumption heating systems, etc.) have started several years 
ago and are still running. Energy certification for new buildings is mandatory, which include a certified 
level of energy consumption and the self-production of a percentage of the energy needed by the 
building. Opportunities are seen within building materials, lighting systems, micro energy production 
systems (solar pv, solar thermal, micro-wind), energy storage and home automation technologies. 
 

France 
Hydro: Hydro has little potential in France (and Europe in general) as most of the economically viable 
reservoirs are already exploited and there is little space left to build hydro power, except for hydro 
pumped storage on the seashores of France. 
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Wind: France has generally high wind potential and there is small penetration in this industry. France 
has the second largest wind power potential in Europe, but projects sometime meet administrative 
and legislative barriers.  
 
Solar: Solar power has strongly developed in recent years. Solar is in high demand, dependent on the 
price. France has good remuneration for renewable power generators. 
 
Smart Energy Systems: The Smart Energy System's market is saturated by governmental actors, such 
as EDF with the Linky smart meters (compulsory installation in France). 
 
Hydrogen: France wants to become a “European champion” in hydrogen power technology, and 
estimates that the hydrogen market can generate an annual turnover of 5 to 40 billion euro within 
approx. 10 years.   
 
In May 2016, the government launched a new tender for “regional hydrogen” projects.  Since 2014 the 
GRHYD project led by GDF SUEZ and funded by the government aims to investigate the technical and 
economic viability of combining green hydrogen and natural gas that can be distributed over existing 
natural gas networks, so that electricity produced from renewable energy sources outside of 
consumption periods can be transformed and stocked as hydrogen. Today, Hydrogen is mostly used in 
industry, but the aim is that hydrogen will represent a bigger part of France renewable energy mix, and 
be used to produce electricity and heat buildings.  
 
Energy Efficiency in Buildings:  Energy efficiency in buildings has very high potential. All newly built 
houses must comply with more and more stringent energy efficiency standards. France is currently 
lagging behind in this area; an old building park and cheap nuclear energy have led to high residential 
power consumption. 
 
Carbon capture and storage:  France supports R&D projects on CCS. Today, CCS is too expensive and 
an uneconomical option. With the current carbon price at the EU-ETS it is cheaper to emit than to 
store carbon. 
 

Poland 
Energy efficiency in buildings – since several years this topic is high on the agenda. The rules for 
housing construction have become much more demanding.  The Polish National Fund for Environment 
Protection has had for several years programmes financing certain measures aimed at increasing 
energy savings in buildings.    
 
Smart energy systems – such solutions are implemented more and more widely in industry in Poland. I 
understand that also smart grid solutions are included in this area. There are alot of investment in 
implementing intelligent grid technologies presently.  
 

Denmark 
Wind: More than 40% of today’s Danish electricity consumption is produced by means of wind power, 
and the goal is to reach 50% by 2020. Offshore wind turbines move further out to sea to ensure 
stronger and more stable wind resources, which could call for Norwegian offshore expertise.  
 
Smart Energy Systems: Denmark holds a strong international position within smart grids and offers a 
unique opportunity of testing your solutions in a nation-wide smart grid. Denmark is moving from 30% 
green power in the grid today to 100% by 2035 and has the most advanced value chain within smart 
grids. 
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The Baltics 
Energy Efficiency in Buildings: A very neglected areas during Soviet era – so a big need of 
improvements, one of the most prioritized areas for the usage of EU-funds. In addition there are 
National Smart Specialization Strategy focuses on smart buildings and low energy buildings (R&D need 
and investments)  
 
Smart Energy Systems: The installation of smart meters is ongoing in all three markets, in Estonia to 
be ready in January 2016. Increasing share of RES results in a need of balancing the grid, the Baltic 
grids are building new and increased connections to Finland, Sweden and Poland. Smart Specialization 
focus on smart energy and smart systems, in addition a lot of focus on ICT. 
 

Great Britain 
Hydro: The UK has benefitted significantly from hydropower for well over a century and there is 
currently an installed capacity of 1676 MW, generating over 5885 GWh/year. In addition to this is 
there is around 2800 MW capacity of existing pumped storage. However, there does remain significant 
potential for further development, as independent surveys have identified a remaining practical 
potential for a further 2GW of capacity. 
 
Wind: The UK generates more electricity from offshore wind than any other country. The sector meets 
around 5% of annual demand and this is expected to grow to 10% by 2020. 
 
Solar: Solar Power has been slowly developing in Britain compared with some other European 
countries. Due to public subsidies and the falling of equipment costs, solar power is becoming a more 
attractive prospect for the region. 
 
Smart Energy Systems: The UK’s energy sector is ready to deliver affordable, reliable and clean energy 
and putting the customers at the heart of future energy policy. The Government is committed to 
ensuring that every home and small business in the country is offered a smart meter by the end of 
2020. 
 
Hydrogen: The first mass production hydrogen cars, have arrived on British roads.A forecast by the 
government and industry estimates that there will be 65 filling stations in Britain by 2020, 
concentrated in the busiest parts of the country. This will make long-distance travel possible on 
common routes, though comprehensive coverage of Britain would require 1,000 filling stations. 
 
Energy Efficiency in Buildings:  The UK's housing stock is amongst the least energy efficient in Europe, 
and is responsible for nearly a quarter of our annual carbon emissions.Great opportunities in this field, 
to make houses more cost efficient. 
 
Carbon capture and storage:  is a priority for Britain if it is to meet its 2050 climate goals.Uncertainty 
around this as the UK government decides to scrap the £1bn carbon capture storage funds support. 
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Vedlegg 3: Verdiskaping fra ren energi gjennom kraftkrevende 

industri og datasentre 

Prosessindustrien står for en betydelig andel av norske eksportinntekter, og virksomhetene har de 
senere år arbeidet målrettet for å få ned sine klimautslipp. Kraftintensiv industri er viktig for distrikts-
Norge, mange av disse industribedriftene er hjørnesteinsbedrifter i sine hjemkommuner. Industrien er 
i stor grad del av internasjonale konsern, der den norske enheten fungerer som FoU-senter for 
virksomheten i uttesting av nye produksjonsmetoder med lavere miljøutslipp. 

Norsk prosessindustri er en tradisjonsrik næring med produksjonssteder langs hele kyststripen fra 
Halden til Finnsnes. Næringen eksporterte for om lag 180 milliarder i 2013, noe som utgjør halvparten 
av all eksport fra fastlandet. Industrien er også uhyre viktig i den nasjonale og lokale verdiskapingen. 
En analyse fra NHO av industriklyngen i Grenland, viste f.eks. at 1600 årsverk på «Herøya» utløste 
9500 årsverk hos underleverandører gjennom innkjøp i størrelsesorden 11,2 milliarder. (kilde: Veikart 
for prosessindustrien) 
 
Prosessindustriens bidrag til å opprettholde verdien på norsk vannkraft er stor. Gjennom sitt årlige 
forbruk på om lag 35 TWh, bidrar næringen til stor verdiskaping for eiere i form av stat, kommune og 
fylkeskommune. 
 

Hvilke vekstmuligheter ligger i norsk kraftintensiv industri? 

Veikartet for prosessindustrien bygger på fremskrivninger hentet fra IEAs Energy Technology 
Perspectives, 201567. Det er klart at verden vil trenge industriprodukter også i lavutslipps-samfunnet, ja 
kanskje kan man si at prosessindustrien er en viktig bidragsyter for å komme dit. Her er noen 
eksempler: 
 

 Bilprodusentene forventes å bruke stadig mer aluminimum for å få ned vekt og dermed 

drivstoffsforbruk. IEA antar en nødvendig produksjonsøkning på 150% av aluminium frem til 

2050. Norge er Europas største produsent (hvis en ser bort fra Russland) og kan dermed ha 

store muligheter for produksjonsøkning. 

 

 Utsiktene for for eksempel silisium er også meget gode da produksjonen av solceller er 

forventet å stige kraftig. Elkem Solar er en norsk (kinesisk-eid) aktør som er godt posisjonert i 

dette markedet. Elkem er også godt posisjonert i forhold til å levere materiale til fremtidens 

batterier, ikke minst til kjøretøy. 

 

 Innenfor petrokjemi, antar IEA at metanolproduksjonen i verden skal øke med 230%. Anlegget 

på Tjeldbergodden (Statoil) er sagt å være verdens mest energieffektive, og burde derfor ha 

muligheter i dette, voksende markedet. 

 

 Yara er en internasjonal tungvekter innenfor mineralgjødsel. Nettopp gjødsel er sett på som en 

nødvendig forutsetning for å kunne fø verdens økende befolkning. Utslippene fra denne type 

produksjon kommer i hovedsak fra ammoniakk. Det antas en produksjonsøkning i verden på 

ca. 60% frem til 2050, i følge IEA. 

 

                                                           

67
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/EnergyTechnologyPerspectives2015ExecutiveSu

mmaryEnglishversion.pdf 
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 Det ligger store muligheter innenfor treforedling, bl.a. fordi verden ser etter organiske 

produkter som kan erstatte fossile, dvs. fra petroleum til biomasse. Det kan være biodrivstoff, 

biokjemiske produkter og biobaserte produkter som går inn i annen prosessindustri. Norge har 

store skogressurser, og har to viktige, industrielle motorer; Borregaard og Norske Skog. 

 

 Norge ligger meget godt posisjonert for å ta del i hydrogen-revolusjonen. Hydrogen er bl.a. et 

hovedspor i Japan. Hydrogen krever mye energi (helst grønn), mye plass og ikke minst gode 

transportveier ut. Norge tilfredsstiller disse kravene. 

 

 Det spås en kraftig vekst i byggingen av store, kraftkrevende datasentere. Dette som følge av 

at databruken- og dermed krav til lagring-  øker kraftig, ikke minst fra smarttelefoner. Med vårt 

kjølige klima, god tilgang på kjølevann, mye plass og ikke minst fornybar energi, er vi blant de 

mest attraktive landene å legge slike store anlegg. 

 

Norge - verdens grønneste industriland?  

Her er noen eksempler som underbygger Norges posisjon:  
 

- I perioden 1990 til 2014 er klimautslippene fra kraftintensiv industri redusert med 40%, mens 

produksjonen har økt med 37% 

- Hydro Aluminium har besluttet å bygge et pilotanlegg for verdens mest energieffektive 

produksjon av aluminium, og dermed også den mest klimavennlige. Investeringen på 4,3 

milliarder NOK er den største enkeltinvesteringen i norsk fastlandsindustri på 15 år.  

- Industrien bruker BAT- Best Available Technology- og er derfor allerede godt posisjonert i 

lavutslipssamfunnet. 

- Verdens mest energieffektive metanolprodusent, Statoil Tjeldbergodden, ligger i Norge. 

- Norcems to fabrikker  har ved hjelp av å erstatte kull med andre innsatsfaktorer, lykkes med å 

redusere utslippene av CO2 med 150.000 tonn.  

- Norge har verdens mest avanserte testsenter for CCS på Mongstad, og har ellers flere 

CCS/CCU-prosjekter gående. 

- Et høyt kostnadsnivå kombinert med strenge, nasjonale regler har tvunget fram 

automatisering, energieffektivisering og fokus på sidestrømmer over lang tid. Produksjon i 

Norge motvirker ressurssløsing. 

- Norge har store naturressurser som gjør at vi har en del kortreiste innsatsfaktorer. 

- Norge har mye vann og plass, hvor industriproduskjon ikke konkurrerer om arealene med 

f.eks. landbruket. 

- Dette er store eksportnæringer. Gjennom vår havnestruktur og plassering av 

produksjonssteder, er kravet til landtransport mye lavere enn i mange andre land. 

 
Men først og fremst er norsk posisjon som et grønt industriland knyttet til vår tilgang på ren og stabil 
elektrisk kraft.  
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Vedlegg 4: Klynger og forskningssentre for miljøvennlig energi 

På området Ren energi finnes det mange viktige næringsklynger og forskningsmiljø som er viktige i 
utviklingen av de mulighetene som Norge står overfor.  

Her er en oversikt over klynger som har relevans for området:  

GCE Node er et verdensledende teknologikluster knyttet til energi og maritim sektor.  Klyngen har 
relevans for området Ren energi både når det gjelder industriutvikling  og fornybar energi. Node 
arbeider med produksjonsteknologi, automatisering og robotteknologi.  Klyngen har også 
forskningsaktiviteter knyttet til geotermisk energi og offshore vind.  
 
NCE Maritime CleanTech (NCE MCT)  fokuserer på å redusere miljøutfordringer og klimagasser knyttet 
til maritime sector. Et hovedområde gjelder overgang fra fossile drivstoff til batterier og hydrogen, og 
de implikasjoner dette har for energisystemet og infrakstruktur.  
 
Eydenettverket (NCE EYDE) består av prosessindustribedrifter som produserer spesialiserte materialer 
og kjemikalier til verdensmarkedet. Disse bedriftene eksporterer ca. 90 % av produksjonen, og de 
driver FoU-virksomhet for ca 270 millioner kroner årlig. Blant eierne til kjernebedriftene er noen av 
verdens største globale konserner. Det er investert for 9,4 milliarder kroner de siste ti årene i disse 
bedriftene. Kompetanseleverandører har fra 2015 kunnet bli medlem av klyngen. Samlet årlig 
omsetning er omkring 23 milliarder kroner, Det er ca. 8000 ansatte i alle bedriftene. 
 
NCE Systems Engineering  representerer en rekke høyteknologiske bedrifter med verdensledende 
markedsposisjoner i mange bransjer. For å videreutvikle klyngen med nye bærekraftige bedrifter, har 
NCE SE bidratt til landets bredeste industrielle innovasjonssatsing gjennom Kongsberg Innovasjon. I 
denne satsingen bidrar bedriftene med relevant kompetanse, teknologi og nettverk for å 
kommersialisere ”grønn” teknologi for fornybar energi og energieffektive systemer. 
 
NCE Raufoss er det nasjonale kompetansesenteret for lettvektsmaterialer og automatisert produksjon, 
med ambisjon om bli et norske senter for all vareproduserende industri. Nettverket innehar 
internasjonalt ledende kompetanse på  material- og produksjonsteknologi. 
 
NCE Smart Energy Markets er en viktig nasjonal innovasjonsaktør innen SmartGrids og Smarte byer. I 
næringsklyngen er det en rekke IT-selskaper og akademiske miljøer som innehar Norges fremste 
ekspertise innen Big Data Analytics og digitale teknologier, som nå anvendes innen smart energi.  

Electric Mobility Norway (EMN) er en klynge (Arenaklynge fra 2012-2015)) av bedrifter som 
samarbeider for å oppnå forretningsmuligheter innen området elektromobilitet. Bedriftene utvikler og 
kommersialiserer produkter og tjenester som gjør det mulig og mye bedre å reise elektrisk. Dette gir 
elbilen og andre elektriske transportmidler en sentral plass i fremtidens transportsystem.  

Her følger en kort beskrivelse av de åtte FME’ene som ble igangsatt i 2016: 

Norwegian CCS Research Centre - fokuserer på utvikling av teknologi for CO2-håndtering, også kalt 
CCS (CO2 capture and storage). Målet er å legge til rette for en raskere innføring av storskala CO2-
håndtering. Senteret skal bidra til å redusere eksisterende barrierer for demonstrasjon av teknologi for 
fangst, transport og lagring av CO2. Ambisjonen er å bli et verdensledende senter for CO2-håndtering. 

Norwegian Research Centre for Hydropower Technology skal gjøre den norske vannkraftsektoren i 
stand til å møte nye utfordringer og utnytte fremtidens muligheter gjennom innovative teknologiske 
løsninger. Ambisjonen er å bidra til å doble verdiskapningen i norsk vannkraftsektor innen 2050. 
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Senteret vil utføre forskning på vannkraftanlegg, turbiner, generatorer og utvikle løsninger som 
adresserer nye markeder og tjenester, samt balanserer miljømessige, samfunnsmessige pg klimatiske 
hensyn. Arbeidet vil utføres i samarbeid med nasjonalt og internasjonalt næringsliv og internasjonale 
forskningsmiljøer.  

Norwegian Centre for Sustainable Bio-based Fuels and Energy skal gjennom tverrfaglig forskning 
utvikle teknologier som kan gi flere gjennombrudd for produksjon av andregenerasjons biodrivstoff. 
Ett av målene er å oppnå inntil 30 % reduksjon i produksjonskostnader sammenlignet med dagens 
nivå. Senteret skal arbeidet med både kjemiske, termiske og biologiske prosesser. 

Ulike allianser av norsk og nordisk skognæring deltar i senteret. Senteret bygger på forskningen og 
samarbeidet i FME-et CenBio og forskningsinfrastrukturen NorBioLab. 

Centre for intelligent electricity distribution – CINELDI -  skal bidra til å digitalisere og modernisere 
distribusjonsnettet på en kostnadseffektiv, fleksibel og robust måte. Målet er at nettet skal håndtere 
samspill med smarte nettkunder, elektrisk transport, solcelleanlegg og annen fornybar kraft. 

Senteret vil utvikle et kunnskapsgrunnlag for nettselskaper og myndigheter og et veikart for innføring 
av smarte nett i Norge. Senteret vil samarbeide med ledende nasjonale og internasjonale 
industribedrifter og internasjonale forskningsmiljøer.  

Centre for an Energy Efficient and Competitive Industry for the Future – HighEFF - skal utvikle 
teknologier som vil gjøre det mulig å redusere industriens spesifikke energibruk med 20-30 % og 
redusere klimagassutslipp med 10 %. Senteret vil arbeide med energieffektivisering på en rekke ulike 
nivåer, fra komponenter til prosesser, enkeltbedrifter, grupper av bedrifter og regioner. 

Senteret vil samarbeide tett med ledende nasjonale og internasjonale industribedrifter og  
internasjonale forskningsmiljøer.  Blant industripartnerne er alle de store sektorene i norsk næringsliv; 
metallproduksjon, olje og gass, kjemisk industri og næringsmiddelindustrien. 

Research Centre for Sustainable Solar Cell Technology  skal bidra til vekst, utvikling av ny næring og 
nye arbeidsplasser i den norske solindustrien. Hovedtungden i senteret er rettet mot fremstilling av 
silisiumbaserte solceller og materialer for dette. Senteret skal også arbeide med problemstillinger 
rettet mot anvendelse av solceller, og senteret skal gjennom dette bidra til bærekraftig og 
kostnadseffektiv vekst i bruken av solceller i Norge. 

Research Centre for Sustainable Solar Cell Technology  skal bidra til vekst, utvikling av ny næring og 
nye arbeidsplasser i den norske solindustrien. Hovedtungden i senteret er rettet mot fremstilling av 
silisiumbaserte solceller og materialer for dette. Senteret skal også arbeide med problemstillinger 
rettet mot anvendelse av solceller, og senteret skal gjennom dette bidra til bærekraftig og 
kostnadseffektiv vekst i bruken av solceller i Norge. 

Senteret har 15 brukerpartnere med næringsaktørene involvert langs hele verdikjeden, fra fremstilling 
av silisium, silisiumblokker (ingots) og wafere til bruk og installasjon av solcellepaneler. 

Mobility Zero Emission Energy Systems – MoZEES - skal utvikle materialer, komponenter og teknologi 
for bruk av batterier og hydrogen til transportformål på vei, bane og til sjøs. Senteret skal øke den 
vitenskapelige, teknologiske og teknoøkonomiske kompetansen knyttet til nullutslipps transport. Det 
vil være et særskilt fokus på innovasjoner for maritim sektor. 

Brukerpartnerne er bredt sammensatt med aktører fra blant annet maritim industri, prosessindustri, 
kraftelektronikk, kollektiv transport og transportetater. 
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The Research Centre on Zero Energy Neighbourhoods in Smart Cities – ZEN Centre - skal bidra til 
overgangen til et lavutslippssamfunn ved å lage løsninger for bærekraftige nullutslippsområder i 
smarte byer. Senteret skal utvikle verktøy for å planlegge, designe og drifte områder som ikke bidrar til 
klimagassutslipp. 

Senteret skal også bidra til å etablere energifleksible markedsmekanismer ved å skape nye 
hensiktsmessige forretningsmodeller og tjenester. Løsningene vil implementeres og testes ut i utvalgte 
"living labs" i områdeskala.  
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Vedlegg 5: Innovasjon Norges aktiviteter innenfor ren energi 

Innovasjon Norges samlede tilsagn (tilskudd og lån) var i 2015 på 6,9 mrd. kroner. Til prosjekter innen 

energi- og miljø inkludert bioenergiprogrammet ble det brukt 537,5 mrd. kroner eller 8 % av samlede 

tilsagn på til sammen 515 prosjekter. Dette er på nivå med tidligere år.  

Flere gode gründere 

IN skal stimulere gründer og oppstartbedrifter til å utnytte sine muligheter for vekst. I 2015 var det en 

klar økning i antall tilsagn og tilsagnsbeløp til gründere innen energi og miljø i forhold til tidligere år, se 

tabellen nedenfor. 2/3 av prosjektene var innen tjenester mens 1/3 var innen varer/produksjon. Den 

høye andel tjenester kan forklares ut fra at ren energi tjenesteprosjekter er lettere å finansiere opp 

med privat såkorn- og venturekapital fordi tiden det tar fra ide til marked ofte er kort, noe som 

investorer foretrekker.   

 2012 2013 2014 2015 

Antall tilsagn 119 117 107 163 

Innvilget beløp 92,1 129,8 79,3 175,2 

 

For gründere er 11 % av samlede tilsagn til denne målgruppen innen energi og miljø, noe som er 

nesten dobbelt så mye som for bedrifter.  

Flere vekstkraftige bedrifter 

Innovasjon Norge skal bistå både de nyskapende bedriftene med internasjonale ambisjoner og 

bredden av norsk næringsliv som arbeider for å sikre sin konkurransekraft og lønnsomhet. Tallene 

nedenfor viser utviklingen de siste år. Som tabellen viser har det vært en nedgang siden 2012 og 2013, 

noe som kan ha sin årsak i at Enova har fått nye oppgaver og økte bevilgninger mot denne 

målgruppen.  

 2012 2013 2014 2015 

Antall tilsagn 211 178 151 178 

Innvilget beløp 318,2 321,0 188,6 282,7 

 

Klynger 

Innovasjon Norge skal stimulere bedrifter, kunnskapsmiljøer og offentlige aktører til samhandling for å 

forsterke evnen til innovasjon og omstilling. Av totalt 39 Arena, NCE og GCE klynger i 2016 er det kun 2 

innen energi og miljø. Dette er Solenergiklyngen på Kjeller og NCE Eyde på Sørlandet. 
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Innovasjon Norges finansieringstjenester innen ren energi: 

Nedenfor er en oversikt over hvilke finansieringstjenester som brukes for innovasjon innen ren energi. 

Tjeneste/virkemiddel Tilsagnsbeløp MNOK 

Innen Ren Energi  

% av totale tilsagn 

innen tjenesten 

Totalt alle tjenester 537,5 8 % 

Etablerertilskudd 22,5 8 % 

Miljøteknologiordningen 183,6 54 % 

IFU/OFU 43,8 12 % 

Lavrisikolån 20,0 1 % 

Innovasjonslån/risikolån 115,4 15 % 

Tilskudd til regional utvikling 48,5 7 % 

Bioenergiprogrammet 65,6 100 % 

Andre tilskudd 38,1 17% 

 

Alle disse tjenestene med unntak av Bioenergiprogrammet er sektornøytrale.  Det betyr at det er 

prosjektets verdiskapingspotensialer som er avgjørende for tilsagn. 

Kompetansetjenestene 

Bedrifter som satser på miljøteknologi – i alle sektorer – får tilbud om tjenester gjennom 
Miljøteknologioppdraget til IN. Dette gjelder: 

 Mentortjenester som gir bedrifter 100 timer strategisk rådgivning for å utvikle virksomheten .  

 Inntil 100 timer gratis rådgivning fra INs utekontor, som starthjelp inn mot nye markeder.  

 Styrekurs (25 deltagere) og grunnkurs i handelstekniske emner(15 deltagere) . 

 FRAM Marked som gir deltakerbedriften et bedre utgangspunkt for inngang og vekst i et 

utenlandsk marked. 

Internasjonaliseringstjenestene 

Innovasjon Norges rådgivere i over 30 land tilbyr sin kompetanse og sine lokale nettverk til norske 
bedrifter med internasjonale ambisjoner. De kan den lokale forretningskulturen og kan hjelpe med å 
"åpne dører". Målet er at bedriftene utnytter internasjonale markedsmuligheter, realiserer sitt 
vekstpotensial og raskere oppnår kommersielle resultater. 

Næringslivsdelegasjoner, messer, norske fellesstands og målrettede arrangementer i utlandet er også 
viktige tiltak Innovasjon Norge støtter opp under. 

EEA and Norway Grants 

EEA og Norway grants 2009-2014 har gitt finansiell støtte til bedrifter i 16 EU land i Sentral- og Sør-

Europa og i de baltiske land. IN har hatt ulike oppdrag i forvaltningen av EØS-midlene. Totalt har IN 

forvaltet 650 mill. kroner til 110 prosjekter i Romania, Bulgaria og Polen innenfor Grønn Industriell 

Innovasjon programmet, og for 75 av disse prosjektene har Innovasjon Norge rekruttert unike norske 

partnere.  

Blant prosjektene i de seks landene der Innovasjon Norge er programpartner er det 60 prosjekter med 

norske partnere, noe som utgjør ca 25 % av alle prosjektene. I det spanske Fornybar energi og 
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klimaprogrammet har 50 av 174 prosjekter norske partnere. EEA og Norway Grants gir et stort 

internasjonaliserings-potensiale for norske bedrifter, og IN ønsker å styrke dette ytterlige i neste 

programperiode som nå starter. 

Invest in Norway 

Invest in Norway er et instrument og en funksjon som skal bidra til at flere utenlandske selskap 
investerer i Norge. Invest in Norway har sett stor internasjonal interesse for investeringer basert på 
norsk ren energi, enten i fornybar energiproduksjon eller bruk av ren energi til produksjon av varer 
eller for datalagring.  

På omårdet ren energy ønsker Innovasjon Norge å 

 Styrke Invest in Norway med ressurser og konkretisere oppdraget slik at de, sammen med 

utenriksstasjonene og Innovasjon Norges utekontorer, aktivt kan markedsføre og tilrettelegge 

for utenlandsk investering og eierskap i norsk kraftintensiv industri og tjenestenæring.  

 

Styrke samarbeidet mellom Invest in Norway og klyngene. 

 Promotere norsk kompetanse og teknologi knyttet til ren energi, energieffektivisering og 

norsk design/arkitektur.  

 

Øke satsingen på internasjonalisering og vertskapsattraktivitet på dette området.  Det 

innebærer styrking av Team Norway og plassering av spisskompetanse på prioriterte 

utekontor inkludert tilrettelagte kompetanseprogram. Ett tiltak er å etablere «Norwegian 

Energy Centers» (nettverk) i tilknytning til internasjonalt ledende tekniske miljø. Hensikten er å 

spre kunnskapen om norske faglige miljøer og teknologiske løsninger til universiteter i de mest 

lovende markeder for ren energi.   

 

 Øke tilgangen på internasjonaliseringslån.  Etablering i utlandet koster ressurser, og 

Innovasjon Norge vil sette av en del av sine risikolån til internasjonale prosjekter som bringer 

verdiskaping tilbake til Norge 

 

 Styrke klyngene, gjennom videreutvikling av eksisterende klynger og samarbeid på tvers av 

klynger. Klyngene skal styrkes som «omstillingsmotor».  Et virkemiddel er å vri deler av 

innovasjonsrammen68 mot Ren energi for å få til økt innovasjon og overføring av kompetanse.  

 

 Styrke satsingen på leverandørutvikling. Sammen med sluttkunde bidra til at flere norske 

leverandører blir mer konkurransedyktige til å levere relevant kunnskap og sammen med 

andre levere helhetlige løsninger til store private og offentlige utbyggingsprosjekter.  

 

 Ta initiativ til å samle sterke bedrifter og kunnskapsmiljøer på området for elektrisk mobilitet 

med mål om å etablere et dynamisk miljø for utvikling av framtidens elektriske løsninger (etter 

mal av Grønt kystfartsprogram69 eller Klyngeprogrammet). 

                                                           

68
 Innovasjonsrammen er tilskudd som skal stimulere klynger til å teste ut nye idéer og konsepter 

69
 Grønt kystfartsprogram skal bidra til at flere tar i bruk miljøvennlige skipløsninger, gjennom etablering og gjennomføring av 

piloter 
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 Fremme forretningsutvikling og teknologiutvikling knyttet til elektrifisering og nye 

energibærere som hydrogen både på land og til havs. Vi vil gjennomføre målrettet 

mobilisering, utlysninger, eller andre tiltak mot virksomheter som satser på innovasjon mot 

fremtidige markeder – etter modell fra Pilot-E70 eller Klima- og miljøvennlig skipsfart71. 

                                                           

70
 Se kapittel 5 – Offentlige finansieringsvirkemidler 

71
 Klima- og miljøvennlig skipsfart tiltak i revidert nasjonalbudsjett 2016 for bedrifter som iverksetter prosjekter rettet mot en 

mer klima- og mijøvennlig skipsfart 
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