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Sammendrag
Det haster med å finne og implementere løsninger som begrenser klimautfordringene. Samtidig ligger
det store næringsmuligheter i å utvikle disse løsningene. Dette bør unyttes i en situasjon der det
haster mer enn noen gang å omstille og å gi ny fart til norsk næringsliv – inkludert å "tette
eksportgapet" etter olje og gass. Dette vil kreve et løft nå og i årene fremover der i større grad klima,
forsknings- og næringspolitikk ses i sammenheng.
Norge er i en god posisjon på mange av de teknologiområdene som er nødvendige for å nå globale
utslippsmål. Disse kan utgjøre store verdiskapningsmuligheter, men det haster å etablere fortrinn mot
tøff internasjonale konkurranse. Skal vi kunne høste av de mulighetene dette gir krever det derfor
ambisiøse og målrettede satsinger. Slike målrettede – eller mission-orienterte satsinger kan defineres
slik at de drar med seg et antall mulige verdikjeder eller teknologiløp som kan skape
verdiskapningsmuligheter på flere områder enn det som direkte omfattes av målet for satsingen. Slike
missions eller målrettede satsinger bør etableres på områder der det er stort potensial for å løse
klimautfordringene og der norsk næringsliv har fortrinn.
Missions i denne sammenheng handler ikke om å plukke vinnere i form av noen teknologier eller
løsninger fremfor andre, men å formulere satsinger med utgangspunkt i en utfordring som forsøkes
løst. En teknologinøytral og utfordringsbasert satsing gjør det mulig å ta i bruk alle muligheter og
fortrinn som finnes i landet, på tvers av fag og sektorer. Dette kan gi verdiskapningsmuligheter på
flere områder enn det som direkte omfattes av målet for satsingen, samt skape synergier blant ulike
satsinger gjennom framgang innenfor verdikjeder som kan levere på flere ulike utfordringer (som for
eksempel CO2-håndtering eller hydrogen).
I dette notatet presenteres tre aktuelle satsinger/missions1 som vil kunne trekke på flere
teknologiområder som igjen gir et spekter av industrielle muligheter i sektorer der Norge har
kompetanse. Disse er at Norge setter seg som mål å:
1- bli en verdensledende teknologi- og skipsleverandør for smart nullutslipps sjøtransport
2- utvikle en globalt konkurransedyktig havvindindustri
3- bli verdensledende innen produksjon av industrivarer med lavt CO2-fotavtrykk
For å høste mulighetene som ligger i disse satsingene vil det kreve en koordinert og målrettet
forsknings og innovasjonsinnsats langs hele innovasjonskjeden. Norge har i dag virkemidler som til
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Dette er tre eksempler på mulige satsinger. Disse er valgt fordi de kan mobilisere bredt i norsk industri, inkl.
bygge på Norges verdensledende leverandørindustri, fordi det ligger store eksportmuligheter i disse og fordi de
kan levere på områder der det er store muligheter og behov for globale utslippsreduksjoner.

sammen kan støtte teknologiutvikling langs hele utviklingsløpet men det er et behov for å i større
grad:
-

-

fokusere innsatsen mot nøkkelutfordringer og -muligheter knyttet til omstillingen av den
norske økonomien og samfunnet i lys av klimaendringer, gjennom etablering av målrettede
mission-orienterte satsinger
forsterke offentlig støtte til forskning og utvikling nødvendig for å levere på de målrettede
satsingene,
Sterkere samordne innsatsen for å få et samlet sett av virkemidler på tvers av
virkemiddelaktører som kan støtte en mission-orientert teknologiutvikling langs hele
innovasjonskjeden.

Bakteppet
Klimautfordringer krever på den ene siden høye investeringer og krevende omstilling – på den andre
siden ligger det store næringsmuligheter i dette. Mens det tidligere (post-Kyoto) var mest fokus på
klimapolitikk per se, ses nå i økende grad klimapolitikk og næringspolitikk i sammenheng. Dette trer
også tydeligere frem i EU – ref. EUs arbeid med Green Deal.
Til tross for erkjennelsen av de store markedsmulighetene som ligger i klimautfordringene og det
gryende fokuset på en mer aktiv og grønn næringspolitikk i mange land, er det svært langt frem før
markedene selv løser utfordringene. Selv om veksten i globale CO2-utslipp flatet ut noe i 2019 var
veksten i 2018 den høyeste på et ti-år. Koronakrisen vil føre til et kraftig fall i utslippene i 2020 men
det er grunn til å vente at veksten i utslipp vil ta seg opp når verdensøkonomien tar seg opp. Det er
også en fare for at krisen vil føre til lavere investeringer i ny teknologi slik at effekten på
utslippsreduksjoner heller går feil vei enn at det starter en ny nedadgående trend – dersom ikke
ytterligere tiltak iverksettes.
En viktig årsak til den økte veksten i CO2-utslipp det siste ti-året er økonomisk vekst i fremvoksende
økonomier – i økende grad også utenfor Kina. Samtidig har den globale forbedringsraten for
energieffektivisering bremset opp – noe som reduserer de-koblingen av økonomisk vekst og
energiforbruk. Det siste handler også om at teknologiutviklingen knyttet til energibruk i bygg,
industri, tjenester og transport går for sakte – og/eller blir for sakte tatt opp i markedene. Det
samme kan sies om produksjonssiden – f. eks. er fremgangen innenfor sol og vindenergi ikke på langt
nær nok til å demme opp for veksten i utslipp som skyldes den økonomiske utviklingen eller til å
kompensere for manglende fremgang på andre teknologiområder. IEA sier i sin rapport "Tracking
Clean Energy Progress" at kun 4 av 38 teknologiområder som er nødvendige for å nå 2-graders målet
er i rute. Situasjonen vil være enda mer krevende i et 1,5 graders scenario.

Noen nøkkeltrender
-

Energiproduksjon og -forbruk står for mer enn 80% av globale utslipp av klimagasser og omfatter
i praksis aktiviteter på alle samfunnsområder og i alle næringssektorer. Derfor er det behov for et
bredt sett av løsninger som enten reduserer behovet for energi eller fører til skift mot mer
bærekraftige energiløsninger.
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-

2-gradersmålet kan bare nås dersom verden lykkes med å utvikle og ta i bruk et slik bredt sett av
løsninger. 1,5-graders målet vil kreve enda mer – og til dels radikale løsninger – og det haster.
Det må dermed være fokus på både å få løsninger raskt inn i markedet og samtidig ha stort trykk
på å utvikle nye og forbedrede løsninger for å nå de ambisiøse målene og for å redusere
kostnadene ved å nå målene.

-

Totalt sett vil behovet for investeringer i energisystemet øke og det vil være et skift fra
energimarkeder (dvs. salg av energi) til teknologimarkeder (dvs. investering i teknologi som f. eks.
vindmøller eller mer energieffektive vinduer, fremfor å kjøpe energi f. eks. kull eller olje). Dette
gir store næringsmuligheter men også økt konkurranse for dagens energiaktører (f eks. Norge).

-

Klimautfordringen er global og krever løsninger tilpasset globale markeder. Det betyr at
forståelse av internasjonale markeder og internasjonalt samarbeid er viktig.

-

Det er en stor treghet i utskiftingen av mye av infrastrukturen som genererer utslipp. Mest
alvorlig er de "innlåste utslippene" som følger av massive investeringer i nye kullkraftverk, særlig i
Asia. Disse vil typisk ha levetid på 30 år eller mer. Men også bygg og tungindustri representerer
infrastruktur med lang levetid og som det er vanskelig å akselerere reinvesteringene i pga. høy
kapitalintensitet.

-

Digitalisering åpner for store muligheter for omstilling. Samtidig ser det i makro ikke ut som om
dette så langt har gitt stor effekt på utslippene – ref. den negative utviklingen av den globale
effektiviseringsraten de siste årene.

Markedsmuligheter
For å møte klimautfordringer er vi som nevnt avhengige av et bredt sett av løsninger og at det skapes
markeder for disse. Disse vil i sum utgjøre enorme verdiskapningsmuligheter men også tøff
konkurranse. Norge er i en god posisjon på mange av de nøkkelteknologiområdene IEA peker på som
nødvendige for å nå ambisiøse klimamål – f eks.;
-

Havvind
Solceller
Karbonfangst og -lagring (CCS)
Vannkraft
"Grønn" hydrogen (fra fornybar)
"Blå" hydrogen (fra naturgass med CCS)
Ren og effektiv prosessindustri
Digitale løsninger
Lav-/nullslipp kystransport
Lav-/nullutslipp langdistanse shipping

Til sammen utgjør disse områdene en vesentlig andel av de globale utslippsreduksjonene de fleste
ambisiøse klimascenarier peker på. Norge har også et konkurransefortrinn gjennom allerede
eksisterende infrastruktur som åpner for at vi også kan være en test- og utviklingsarena, f. eks;
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-

Vannkraftssystemets balansekapasitet (viktig ved utbygging av annen fornybar)
Offshore infrastruktur muligheter for CO2-lagring og havvind
Etablert nettverk for kysttransport
Høy grad av (fornybar) elektrifisering – inkl. elbiler, bygninger og sterke distribusjons- og
transmisjonsnett
Digital infrastruktur – f.eks. AMS i alle husstander, og områder for testing av autonom
sjøtransport

Løsninger som er både viktig for å redusere globale utslipp, og bygger på eksisterende norsk
kompetanse og fortrinn er mange, som vist i figuren.

Figur 1. Teknologiområder hvor norske fortrinn overlapper med globale behov

På fleste av områdene der Norge har fortrinn bidrar industriaktører sammen med forskningsmiljøer
med råd om FoU-prioriteringer gjennom nasjonale strategiprosesser, såkalte "21-prosesser". Disse
områdene gir rom for ulike verdikjeder og derfor vil mange av områdene overlappe mellom flere av
strategiprosessene – ref illustrasjonen under.
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Figur 2. Sammenheng mellom viktige teknologiområder og 21-prosesser

Virkemidler for å akselerere utviklingen av klimaløsninger og for å sikre grønn
konkurransekraft
Sett med en økonoms øyne er kostnadene ved klimaendringene langt fra internaliserte – dvs. de
representerer en markedssvikt som begrunner at det settes inn offentlige virkemidler. Samtidig har
det vist seg krevende å få den teknologiutviklingen som er nødvendig for å nå utslippsmålene
gjennom kun markedsbaserte virkemidler (avgifter, kvotehandel, forskjellige typer støtteordninger,
reguleringer, med mer). Med andre ord er det også behov for et "technology push" gjennom å støtte
FoU og pilot/demo aktiviteter.
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Den teknologiutviklingen som må til for å nå ambisiøse klimamål kommer ikke av seg selv – det vil
kreve en målrettet satsing langs hele innovasjonskjeden. Dette kan illustreres med figuren under.
Den bygger på såkalt lærekurveteori der utvikling av investerings- og produksjonskostnad knyttet til
den nye teknologien som skal utvikles, synker med økende volum og introduksjon i markedet over tid
(rød kurve). Totalt behov for støtte blir da lik arealet mellom kurven og markedsprisen (blå linje).
Kurven er logaritmisk – som betyr at kostnadene mot høyre i figuren er betydelig større per
arealenhet. Det illustrerer at totalkostnaden for støtte kan bli betydelig større hvis det ikke
investeres i FoU- fasen før teknologi mottar støtte i senere teknologifaser. Dvs. at det er dyrt å gi
støtte til uferdig teknologi på vei mot markedet. Det illustrerer også behov for å se støttebehov langs
ulike deler av innovasjonskjeden i sammenheng – med andre ord at det er en god sammenheng
mellom innretning og dosering av de ulike virkemidlene over tid.

Figur 3. Kostnadskurve for ny teknologi

Et kvotemarked vil gi et påslag på markedsprisen (løfter den blå linjen) som vil gi mindre behov for
markedsstøtte men ikke nødvendigvis mindre behov for FoU.
I konkurranseutsatte markeder (som vi må anta at det globale markedet for klimaløsninger vil bli) vil
det være et press på kostnader – dvs. presse den blå linjen ned. Det illustrerer at det er nødvendig
med en kontinuerlig innsats for å utvikle mer kostnadseffektiv teknologi for å beholde eller utvide
markedsandeler. Med andre ord er vi ikke "ferdig forsket" på et område selv om det er utviklet
markedsklare løsninger. Det vi vil stadig være behov for å få frem bedre løsninger for å være
konkurransedyktig men i en global sammenheng er det viktigste at det kreves stadig utvikling av et
bredt spekter av radikale og effektive løsninger for å klare dype utslippskutt.
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Etterspørselssiden
Det er viktig å kombinere tiltak rettet mot teknologiutvikling med tiltak for å få teknologiene ut i
markedet. Offentlige anskaffelser med strenge miljøkrav er et eksempel på et virkemiddel som har
vært avgjørende i elektrifiseringen av fergene i Norge, og noe som har vist potensial i elektrifisering
av anleggsplasser, blant andre områder.
I motsetning til bredere virkemidler som kvotesystemer eller grønne sertifikater, som dekker et helt
marked, kan offentlige anskaffelser dekke både brede og nisje applikasjoner. Støtte for fornybar
energi gjennom auksjoner kan også brukes til spesifikke formål. Slike fokuserte virkemidler er viktige
for eksempelvis byer, som i økende grad adopterer høyere klimaambisjoner enn landene de tilhører.
Dette kan bli avgjørende for flere markeder tilknyttet eksemplene i dette notatet på målrettede
satsinger:
•
•

•

CO2-håndtering
o Eksempel: Byer som vurderer nå avfallsforbrenning med karbonfangst
Lavutslippsmaterialer
o Eksempel: Miljøkrav til betong som brukes i offentlige infrastrukturprosjekter
o Eksempel: Markedet for solcellepaneler med lavt CO2-fotavtrykk
Havvind
o Eksempel: Auksjoner for havvind i dypt vann (egnet for flyttende fundament)

Et hjemmemarked har åpenbare fordeler for næringsutvikling knyttet til teknologiutvikling, som for
eksempel elektriske ferger i Norge, men er ingen nødvendighet, som for eksempel norsk
solcelleindustri.
Befolkningen kan være både en pådriver av kommersialisering av ny teknologi, og en barriere, noe
som må tas i betraktning i utviklingen av virkemidler. Holdningsendringer og høyere krav fra
konsumenter kan føre til store endringer i etablerte markeder. Atferdsendringer mot lavere
energiforbruk har gått sakte, men markedet har vært en driver for teknologier som tilby forbedret
energitjenester enn fossile alternativer, som for eksempel varmepumper og i økende grad også
elbiler.
Enda viktigere er velgernes appetitt for politikken som må til for å gjøre nye teknologier
konkurransedyktig. Selv med den relative vellykket politikken rundt elektriske ferger, er det politisk
debatt om hvordan investeringskostnadene skal dekkes.

Behovet for målrettede satsinger
Klimautfordringene krever målrettede virkemidler. Forskningsrådet har flere programmer som er
målrettet, eller inkluderer satsinger som er målrettet, mot utvikling av lavutslippsløsninger og grønn
konkurransekraft – se vedlegg 1.
Hver sten må snus skal ambisiøse klimamål nås -nødvendigheten av å utvikle et bredt sett av
løsninger gjør at det er behov for målrettede innsats på en rekke områder. For eksempel vil det være
behov for både mer produksjon av fornybar strøm (fra eks. havvind) og for utslippsfrie biler. Den ene
kan ikke substituere for den andre – vi trenger begge.
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Å rette offentlig målrettet støtte til utvikling innenfor viktige teknologiområder er dermed ikke en
satsing der myndighetene utidig plukker vinnere men en strategisk satsing på teknologi og løsninger
for å gi norsk næringsliv mulighet til å konkurrere på internasjonale markeder for disse teknologiene.
Det er forskjell på å satse målrettet innenfor et teknologiområde – for eksempel CO2-fangst og på å
satse på kun en forhåndsbestemt fangstteknologi. Med andre ord er det viktig å definere målrettede
satsinger på rett nivå.
PILOT-E ordningen kan tjene som eksempel på satsinger på teknologiområder der
teknologiløsningene innenfor området kan konkurrere fritt. Det er et virkemiddel utviklet i samarbeid
mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova med hovedmål om å raskere utvikle og ta i bruk
helt nye produkter og tjenester knyttet til grønn omstilling for markeder i Norge og internasjonalt. Se
figur 5 for en illustrasjon av PILOT-E plassert i virkemiddelstrukturen. Dette er altså et
teknologinøytralt virkemiddel som tilbyr bedriftene støtte gjennom hele utviklingsløpet fra forskning
til marked. Så langt har det vært lyst ut PILOT-E midler til følgende områder; grønn skipsfart;
fremtidens bærekraftige industri; digitale løsninger; utslippsfri bygg og anleggsvirksomhet; helhetlig
leveransekjeder for hydrogen og utslippsfri landbasert transport. Årets utlysning er knyttet til grønn
skipsfart og klimanøytral industri.

Figur 4. Eksempel på satsing: Pilot-E

PILOT-E blir ofte omtalt som et mission-orientert virkemiddel. Mission-orienterte satsinger har etter
hvert fått stor oppmerksomhet som verktøy for å løse samfunnsutfordringer – ikke minst i EU.
Mariana Mazzucato's rapport fra 2018 "Mission-Oriented Research & Innovation in the European
Union - A problem-solving approach to fuel innovation-led growth" har vært et viktig underlag for
diskusjonene i EU. Slike satsinger handler ofte om å formulere en satsing rettet mot et mål og på
områder der det offentlig er en viktig aktør – f eks via reguleringer, markedsmakt, offentlig innkjøp,
med mer.
Dersom en mission-orientert satsing har både næringsutvikling og klima som mål er det viktig å
definere målet /mission slik at det kan dra med seg flere mulige teknologiløp, eller verdikjeder, som
igjen kan skape verdiskapningsmuligheter på andre områder enn det som direkte omfattes av målet
for satsingen. Slike missions eller satsinger bør etableres på områder der det er stort potensial for å
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løse klimautfordringene og der norsk næringsliv har fortrinn. Som nevnt tidligere er det en rekke
områder der Norge kan bidra og lykkes.
En aktuell satsing/mission er at Norge tar mål av seg til å bli en verdensledende teknologi- og
skipsleverandør for smart nullutslipps sjøtransport. Dette er en satsing som vil kunne trekke på en
rekke teknologiområder som igjen gir et spekter av industrielle muligheter i sektorer der Norge har
tung kompetanse – se figur under. Ikke minst vil det gi muligheter til å utnytte kompetanse og
kapasitet knyttet til petroleumssektoren og dermed en viktig mulighet for grønn omstilling av Norge.
En slik mission vil således kunne være en driver for utviklingen av mange ulike løsninger med
muligheter i flere sektorer. Ikke ulikt den driveren petroleumsaktiviteten har vært for en bredde av
norsk næringsliv.
Til høyre i figuren har man eksempelet på en mission, noe som skal helst være teknologinøytrale. En
rekke ulike løsninger kan bidra til å oppnå dette. I dette tilfellet kan hydrogen, biodrivstoff, batterier
og digitalisering spille en rolle, og mest sannsynlig blir det en kombinasjon av disse. En rekke
industrielle muligheter bidrar til å gjøre løsningene klar. Bare et fåtall av disse muligheter er spesifikk
til missionen, i dette tilfellet marinisering av batterier. Ellers er mulighetene relevant for et bredt
spekter av ulike formål, som for eksempel CO2-håndtering og lignocellulose konvertering. Til venstre i
figuren er eksempler gitt på aktuelle sektorer som står klar til å ta tak i mulighetene. Figuren viser
hvordan en målrettet satsing kan trekke på et bredt omfang av teknologier og sektorer.

Figur 5. Verdensledende teknologi- og skipsleverandør for smart nullutslipps sjøtransport
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Skal vi høste mulighetene i en slik industriell satsing er det helt sentralt å koble på virkemidler for
forskning og innovasjon som treffer mulighetsområdene. Med andre ord må innsatsen innrettes slik
at det mobiliseres i størst mulig bredde av de områdene der Norge har fortrinn. Slik kan en helhetlig
satsing på nullutslipp sjøtransport f. eks. bli en viktig driver for CCS fordi utslippsfri
hydrogenproduksjon fra naturgass bare kan realiseres med CO2-håndtering. Dermed kan slike
satsinger gir mulighet til å understøtte en rekke verdikjeder som hver for seg, og koblet, kan gi store
verdiskapningsmuligheter.
En annen aktuell satsing er at Norge setter seg som mål å utvikle en konkurransedyktig
havvindindustri. Dette eksemplet er i mindre grad teknologinøytrale enn den første, men kan oppnå
nøytralitet innenfor havvind teknologiene, som for eksempel bunnfast og flytende fundamenter.
Norge har allerede noe eksportrettede industri på dette området, og demonstrasjonsprosjektet
Hywind Tampen komme til å forsterke norsk kompetanse. Samtidig er det europeiske markedet for
havvind i en periode med voldsom vekst, drevet av ambisiøse politiske mål i ulike europeiske land,
sterk konkurranse for prosjekter og store kostnadsreduksjoner. Hvis norske leverandører skal
konkurrere i det europeiske og globale markedene kreves det en betydelig satsing.
Dette eksemplet vil også kunne mobilisere en bredde av industrielle muligheter og verdikjeder og
trekke på Norges offshore kompetanse.

Figur 6. Konkurransedyktig havvindindustri

10

En tredje aktuell satsing kan være produksjon av industrivarer med lavt CO2-fotavtrykk. Norges
vannkraft-dominert elforsyning gir norskprodusert elektrisitetskrevende industrivarer et lavere CO2fotavtrykk enn tilsvarende varer fra de fleste andre steder i verden. Fotavtrykket er fortsatt relativt
lavt hvis en nordisk kraftmiks legges til grunn.
Det ligger store muligheter i å satse videre på dette området for å beholde og forsterke
konkurransefortrinnet i et potensielt stort marked for industrivarer med lavt CO2-fotavtrykk.
Kraftmiksen i andre deler av verden er i gang med en avkarbonisering, og det er mye potensial å
kutte utslipp av prosessutslipp som er uavhengige av kraftmiksen som brukes.

Figur 7. Produksjon av industrivarer med lavt CO2-fotavtrykk

Synergieffekter
Dersom flere av disse satsingene etableres i sammenheng kan enda større synergieffekter for
industrielle muligheter hentes ut, se Figur 8 under. En videre satsing på havvind i Nordsjøen vil for
eksempel gi muligheter for både sjøtransport og prosessindustri, gjennom for eksempel billigere
elektrisitet og elektrolyse av hydrogen. Kommersialisering av nullutslipps sjøtransport kan redusere
CO2-fotavtrykket til industrivarer enda mer gjennom utslippsfri transport til eksportmarkedene, og
kan bidra til å levere nullutslippsfartøy til norsk leverandører av havvind drift og vedlikeholds
tjenester. Produksjon av lavutslipps industrivarer som aluminium kan redusere CO2-fotavtrykket til
komponenter til både fartøy og havvind.
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Disse er bare et par eksempler på de mange synergier som kan oppnås imellom ulike satsinger. Ikke
vist i figuren er for eksempel CO2-håndtering, som er viktig for både produksjon av nullutslipps
hydrogen fra naturgass, og for fangst av prosessutslipp fra industrien. Skogbaserte biomasse og
hydrogen er begge viktige som drivstoff for nullslipps sjøtransport, men også viktige som
reduksjonsmidler for å redusere CO2-fotavtrykket til produksjon av metaller.

Figur 8. Eksempler på koblinger mellom satsinger på havvind, sjøtransport og produksjon med lavt CO2-fotavtrykk

Hva kreves av virkemidler for å realisere en målrettet satsing
Felles for disse satsingene er at de vil kreve en koordinert og målrettet forsknings og
innovasjonsinnsats langs hele innovasjonskjeden. Dette må omfatte identifisering av forskningsbehov
for de ulike verdikjedene eller teknologiløpene, utvikling av effektive virkemidler og utlysninger
rettet mot utviklingsbehovene samt innsats rettet mot skalering, kommersialisering og
forretningsutvikling. Samtidig må offentlig investeringer i nødvending infrastruktur på plass og ikke
minst må det offentlige sikre etterspørselssiden gjennom investeringer, innkjøp, reguleringer,
støtteordninger med mer. Det er dermed viktig at en slik mission designes med tilstrekkelig innsats
både på "technology push-" og på "technology pull" -siden.
Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova (og Gassnova innenfor CCS) har til sammen virkemidler
som kan støtte teknologiutvikling langs hele utviklingsløpet. I tillegg kommer kapitalvirkemilder som
Nysnø og eksportstøtteordninger. Det er imidlertid et behov for å i større grad samordne innsatsen
mellom disse for å få et samlet sett av målrettede virkemidler som kan støtte teknologiutvikling langs

12

hele utviklingsløpet mest mulig effektivt. Dette er illustrert i figuren under. Modellen kan inkludere
PILOT-E type innsatser og bør baseres på mer aktiv porteføljestyring, både innenfor hver aktørs sett
av virkemidler og på tvers av aktørenes virkemidler.

Figur 10. Illustrasjon av samarbeidsmodell i virkemiddelapparatet for en helhetlig og målrettet satsing på grønn
konkurransekraft
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Vedlegg 1
Forskningsrådets målrettede virkemidler for lavutslipp og grønn konkurransekraft
Forskningsrådet har flere programmer som er målrettet, eller inkluderer satsinger som er målrettet,
mot utvikling av lavutslippsløsninger og grønn konkurransekraft. Satsingene innenfor marin
(HAVBRUK og MARINFORSK), BIONÆR og BIOTEK er sentrale i Forskningsrådets arbeid for å stimulere
til utviklingen av bioøkonomien, mens PETROMAKS2 og DEMO2000 i flere år har hatt fokus på å
utvikle løsninger som reduserer klimagassutslipp fra olje og gassvirksomheten ("Energieffektivisering
og reduksjon av klimagasser – En analyse av offentlig petroleumsforskning" – 2015-2018).
Forskningsrådet har gjennom mange år hatt en målrettet satsing rettet mot utvikling av miljøvennlige
energi- og klimaløsninger. Denne satsingen ble bygget opp etter Stortingets klimaforlik i 2008 der
Forskningsrådets innsats innenfor miljøvennlig energi ble nærmere tredoblet over to budsjettår.
Denne målrettede satsingen mot verdiskapning og utslippskutt ble finansiert av flere departementer
og utgjør fortsatt en viktig
del innsatsen rettet mot
næringsliv og klima i statsbudsjettet. I 2017 utgjorde
Forskningsrådets
målrettede
lavutslippssatsing ca. 1,2
mrd. kroner – det aller
meste av dette er
næringsrettet. De viktigste
virkemidlene for
lavutslippssatsingen er
ENERGIX, CLIMT og FME,
men også en rekke andre
programmer i Forskningsrådet bidrar.
Den nylig lanserte
rapporten "Effekter av
Energiforskningen" (Impello Management AS og Menon Economics AS, 2019) viser at den langsiktige
satsingen som følge av klimaforliket allerede etter ti år har gitt store økonomiske effekter. Det er
gjort rede for økonomiske gevinster av et utvalg av 48 case som tilsvarer 16 mrd kroner. Dette er
omtrent fire ganger så mye som er investert i alle prosjektene i perioden. I tillegg er det estimert et
økonomisk potensial bare av casene på ca. 100 mrd. kroner. Utover den økonomiske effekten er det
beregnet store effekter på redusert energibruk og reduserte klimagassutslipp samt en rekke andre
effekter.
Figur 9. Forskningsrådets lavutslippsportefølje, 2017 fordelt på sektorer

Satsingen som følge av klimaforliket har også gitt grunnlaget for utviklingen av fellesvirkemiddelet
PILOT-E hvor Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova sammen tilbyr et virkemiddel for utvalgte
teknologier og løsninger som på relativt kort sikt ser en markedsmulighet og som derfor kan
nyttegjøre seg av en "fast track" mot markedsintroduksjon og kommersialisering.
Lavutslippsatsingen til Forskningsrådet har vært tett koordinert med andre virkemiddelaktører, ref.
avtalen om "Samarbeid om grønn vekst" med IN og Enova som går langt tilbake. Innenfor CCS deler vi
den nasjonale rollen som virkemiddelaktør med Gassnova gjennom at vi sammen håndterer CLIMIT
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som omfatter både forskning og innovasjon (Forskningsrådet) og demonstrasjon (Gassnova) med et
felles styre.
Klimaforliket resulterte i at Forskningsrådet iverksatte en målrettet strategisk satsing på
næringsrettet forskning og innovasjon for å utvikle energi- og lavutslippsteknologi med bruk av et
bredt spekter av tilpassede virkemidler. Resultatene av satsingen viser den som et godt eksempel på
hvordan grønn konkurransekraft kan utvikles på grunnlag av forskningsbasert innovasjon for å løse
en samfunnsutfordring, men samtidig hvordan en slik utfordring ofte vil kreve en bred inngang med
bruk av den fulle tyngden Forskningsrådets virkemidler på tvers av bransjer, sektorer og fag.
Eksempel Energi- og lavutslippssatsingen
Figuren nedenfor viser hvordan målrettede og ikke-målrettede satsinger i Forskningsrådet spiller
sammen i Forskningsrådets totale portefølje av næringsrettede virkemidler på området.

Figur 10. Forskningsrådets energi- og lavutslippssatsingen

Den neste figuren hvordan Forskningsrådets program ENERGIX investerer i en rekke ulike virkemidler
langs hele TRL-skalaen. Programmet bruker virkemidler langs hele TRL-skalaen fra "Nye konsepter"
som etterspør grensesprengende konsepter med høy risiko men høyt potensiale til PILOT-E hvor
Forskningsrådet samarbeider med Innovasjon Norge og Enova om en "fast track" fra forskning til
kommersialisering.

15

Figur 11. Forskningsrådets virkemidler til energi- og lavutslippsatsingen

Bruk av virkemidler fra forskning til kommersialisering på energi-, transport-, og lavutslippsområdet i
2019, i millioner kroner. Mørkblå pil - Forskningsrådets investering, lysblå pil medfinansiering fra
næringslivet (kontant og in-kind)
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