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Hvordan gi norsk næringsliv grønn 
konkurransekraft?

Utgangspunkt

• Koronakrisen gjør det enda viktigere å koble klima- og næringspolitikk 
for å sikre grønn omstilling

• Forskning og innovasjon har en avgjørende rolle i en sterkere koblet 
klima og næringspolitikk

• Klima representer en markedssvikt – som i stor grad krever virkemidler 
for både «markedspush» og «markedspull» 

• Klimamålene betyr enorme globale markeder for klimaløsninger 

• Men også et skift fra marked for fossil energi til marked for teknologi –
som gir rom for nye aktører i det globale energisystemet men også store 
nærings- og geopolitiske implikasjoner

• Et utfordring for Norge men også en mulighet - vi har fortrinn på mange 
av de løsningsområdene verden trenger for å nå klimamålene

• Dette kan bidra til å tette «eksportgapet»

• Men beinhard konkurranse – norsk næringsliv må gjøres 
konkurransedyktig hjulpet av internasjonalt sterke FoU-miljøer og 
konkurransedyktige virkemidler

• Det haster!



Hvordan gi norsk næringsliv grønn 
konkurransekraft?

• Etabler målrettede, mission-orienterte, satsinger som er bredt 
anlagte, forutsigbare og som mobiliserer langs hele 
innovasjonskjeden

• Legg vekt på å mobiliser ulike alternative verdikjeder for løsninger 
og verdiskapning

• Inkluder både tilbud og etterspørselssiden av innovasjonskjeden –
vektlegg innovativt samspill mellom privat og offentlig sektor

• Suppler teknologiinnsats med samfunnsvitenskapelig forskning 
rettet mot markedsforhold, forretningsmodeller, barrierer, politikk 
med mer

• Utnytt eksisterende virkemidler for F&U&I  

• Aktiv porteføljestyring for å sikre et sterkere samspill på tvers av 
virkemidler for å nå klimarelaterte forsknings- og innovasjonsmål 

• Mer helhetlig koordinering og dimensjonering av oppdrag mellom 
virkemiddelaktørene vil kunne gi mer effektiv måloppnåelse 
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Løsning



• Fokus på globale utslipp og norske muligheter til å bidra med løsninger i 
internasjonale markeder

Mindre fokus på i denne omgang:

• Utslippsreduksjoner i Norge. Som er viktig, også viktig for Forskningsrådets innsats, 
ikke minst når det gjelder landbruk og transport. Dette utgjør også store muligheter 
for verdiskapning

• Norge kan også bidra i internasjonale markeder gjennom mer bærekraftig 
matproduksjon – det er ikke inkludert her

• Teknologi også viktig for å redusere etterspørselen – f .eks. gjennom satsing på 
sirkulær økonomi

• Politikk og virkemidler må til for å utløse teknologiendringer

• Både tilbud og etterspørselssiden av innovasjonskjeden må mobiliseres –
innovativt samspill mellom privat og offentlig sektor blir viktig

Kommentar til presentasjonen



Norske klimagassutslipp vs globale utslipp

Ikke- kvotepliktig 
sektor/utslipp

Kvotepliktig 
sektor/utslipp

Norske 
markeder/utslipp

ca 25 millioner 
tonn

ca 27 millioner 
tonn

Internasjonale 
markeder 56 mrd tonn

Klimakur: Ned 50% ift
1990 innen 2030

Nye norske mål: Ned 
50- 55 % ift 1990 
innen 2030

1,5 C scenario: Mot 
null globale utslipp 
etter 2050

• Norske utslipp ca 1 promille av globale utslipp
• Norsk oljeproduksjon ca 2 prosent av global produksjon
• Norsk gassproduksjon ca 3 prosent av global produksjon

EU regulert: Mulig 
nytt mål om 55 % 
reduksjon innen 2030



Fremtidige globale markeder for energi, teknologi og energiintensive 
industriprodukter avhengig av ambisjonsnivå for klimapolitikk 

Hva må til for å nå ambisiøse klimamål og hvilke muligheter gir dette?



IEA 2019. All rights reserved. 

Nivå og sammensetning av verdens energietterspørsel sterkt avhengig av 
klimapolitikk

Annonsert politikk og virkemidler begrenser veksten i globale utslipp men kraftigere lut må til for å 

få utslippene ned i et ekspanderende globalt energisystem

Effekt av innmeldt politikk 

og nasjonale mål
Effekt av dagens politikk

I tråd med Paris-målene - ca 1,8 C



Paris-målene krever bidrag fra en stor bredde av 
teknologiområder 
Energy-related CO2 emissions and reductions in the Sustainable Development Scenario 
by source (IEA 2019)

Oppsummert:
Betydelig 

investeringer kreves 
for å nå målene. 

Men gir store 
markedsmuligheter 

for ny teknologi.
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Sement:

«Rapporten viser at selv dersom sement prisene 
skulle stige med 100 prosent når CCS tas i bruk, 
vil dette kun utgjøre en kostnadsøkning på 
anslagsvis en prosent for nye bygg og tre til seks 
prosent for betongintensive veiprosjekter.»

Eksempler på fremtidige
internasjonale markeder:
Industrivarer med lavt CO2-fotavtrykk



IEA: Hydrogen fra 
naturgass med CCS 
kan være 
konkurransedyktig 
i Europa i 2030

Eksempler på fremtidige internasjonale markeder:
Hydrogen

Source: IEA 2019, The future of Hydrogen



IMO strategi fra 2018: 
minst 50% reduksjon i 
CO2 utslipp fra 2008-
nivå innen 2050.

Eksempler på fremtidige
internasjonale markeder:
Grønn skipsfart
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Store markedsmuligheter åpner seg
F. eks. havvind

Source: World Energy Outlook 2019

STEPS: Stated 
Policies Scenario 
(Hvor dagens 
politisk ambisjon 
fører oss)

SDS: Sustainable 
Development 
Scenario (ca
Parisavtalen)



A carbon neutral Europe puts offshore wind in front
Shares of electricity generation by technology in the European Union, Sustainable Development Scenario

Offshore wind is set to become the largest source of electricity in the European Union by 2040, 
complementing other renewables towards a fully decarbonised power system (IEA 2019)
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Investeringer i 
offshore vind 
vokser dramatisk

Source: World Energy Outlook 2019
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Illustrert gjennom et sterkere fall i 
lærekurven for offshore vind (stiplet 
linje). Raskere teknologiutvikling (skift i 
lærekurven)  fører til at offshore vind 
blir konkurransedyktig med landbasert 
vind i Europa adskillig tidligere 
(landbasert er en mer moden teknologi 
med mindre potensiale for læring). 
Dermed øker en styrket F&U&I innsats 
muligheten for at havvind tar 
betydelige markedsandeler tidligere 
enn hvis det primært er gjennom 
markedsintroduksjon at læringen 
kommer.

Akselerert 
teknologiutvikling 
øker mulighetene



Men det går for sakte
IEA: Bare 4 av 38 nødvendige teknologiområder er i rute for å nå 2-graders scenariet 
– viktig grunn til at globale utslipp bare øker – globale utslipp i 2018 og 2019 var historisk høye

Power Buildings Transport Industry Energy integration

  Renewable power   Building envelopes   Electric vehicles   Chemicals 🔎   Energy storage 🔎 

      Solar PV   Heating   Fuel economy of cars & vans   Iron & Steel   Smart grids 

      Onshore wind   Cooling 🔎   Trucks & buses   Cement   Demand response 

      Offshore wind 🔎   Lighting   Transport biofuels   Pulp & paper   Digitalization 

      Hydropower   Appliances & equipment   Aviation   Aluminium   Hydrogen 

      Bioenergy   Data centres & networks   International shipping 🔎   CCS/CCUS in industry & transf.   Renewable heat 

      Geothermal   Rail 

      Concentrating solar power 

      Ocean 

  Nuclear power On track

  Natural gas-fired power More efforts needed

  Coal-fired power Not on track

   CCS/CCUS in power 🔎 One to watch
Source: Adapted from IEA Tracking Clean Energy Progress 2018



Norge kan bidra

Vi har kompetanse og fortrinn på mange av de teknologiområdene verden trenger

Power Buildings Transport Industry Energy integration

  Renewable power   Building envelopes   Electric vehicles   Chemicals 🔎   Energy storage 🔎 

      Solar PV   Heating   Fuel economy of cars & vans   Iron & Steel   Smart grids 

      Onshore wind   Cooling 🔎   Trucks & buses   Cement   Demand response 

      Offshore wind 🔎   Lighting   Transport biofuels   Pulp & paper   Digitalization 

      Hydropower   Appliances & equipment   Aviation   Aluminium   Hydrogen 

      Bioenergy   Data centres & networks   International shipping 🔎   CCS/CCUS in industry & transf.   Renewable heat 

      Geothermal   Rail 

      Concentrating solar power 

      Ocean 

  Nuclear power On track

  Natural gas-fired power More efforts needed

  Coal-fired power Not on track

   CCS/CCUS in power 🔎 One to watch
Source: Adapted from IEA Tracking Clean Energy Progress 2018

Eksempler på 
norske muligheter



Teknologiområder med 

stort potensial for løse 

globale utfordringer

Norsk 

kompetanse og 

fortrinn

CCS
Havvind

Grønn skipsfart
Balansekraft

Prosessindustri
Digitale løsninger

Hydrogen
Batterier
Bioenergi

Sol
mm
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Store markeds-
muligheter for 
norsk næringsliv



Teknologiområder med stort 

potensial for løse globale 

utfordringer

Norsk kompetanse 

og fortrinn

CCS
Havvind

Grønn skipsfart
Balansekraft

Prosessindustri
Digitale løsninger

Hydrogen
Batterier
Bioenergi

Sol
mm

Norske FoU 
prioriteringer 
utvikles i 
samarbeid med 
næringslivet

15.05.202019

Store markedsmuligheter for norsk næringsliv

Energi 21

Maritim 21

Prosess 21

Transport 21

Digital 21

Skog 22

Olje og gass 21



Teknologiområder med stort 

potensial for løse globale 

utfordringer

Norsk kompetanse 

og fortrinn

CCS
Havvind

Grønn skipsfart
Balansekraft

Prosessindustri
Digitale løsninger

Hydrogen
Batterier
Bioenergi

Sol
mm

Tilsammen dekker 
norske “21” strategier 
svært godt norske 
muligheter – gir et 
godt utgangspunkt for 
mobilisering og 
innretning av en 
koordinert og 
målrettet innsats
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Store markedsmuligheter for norsk næringsliv

Energi 21

Maritim 21

Prosess 21

Transport 21

Digital 21

Skog 22

Olje og gass 21



Teknologiutvikling må akselereres
for å nå utslippsmål og gi 
konkurransekraft

• Utslippskutt utover 2-grader vil kreve enda 
større bidrag fra umodne teknologier

• FoU reduserer teknologikostnader  – og øker 
dermed muligheten for raskere markedsopptak

• Gir større bredde i alternative løsninger 
for utslippskutt

• Bidrar til konkurransekraft for norsk næringsliv 
i globale markeder for klimaløsninger

• Dette vil kreve målrettede satsinger langs hele 
innovasjonskjeden som mobiliserer bredt og 
som gir forutsigbarhet



Tre mulige målrettede – mission-orienterte – satsinger for grønn konkurransekraft 
Mobiliserer alternative verdikjeder for løsninger, produkter, tjenester 

og verdiskapning i en stor bredde av norsk industri

Forsterket effekt ved å etablere alle tre satsinger gjennom 
å utnytte synergier i felles verdikjeder og kombinerte markedsmuligheter



Mission-orientert satsing
Utvikling av verdensledende nullutslipps sjøtransport





Eksempler på
verdikjeder



Mission-orientert satsing
Utvikling av verdensledende havvindindustri





Source: Adapted from NORWEP “Norwegian Supply Chain Opportunities in Offshore Wind 2017” 

Development 
and project
management
NGI, StormGeo, 
Kongsberg Maritime

Turbine supply
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supply
Equinor, Aibel, Olav 
Olsen, SeaTower

Cable supply
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Substation
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(eksempler fra 
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portefølje)



Mission-orientert satsing
Produksjon av industrivarer med lavt CO2-fotavtrykk





Kobling av satsingene gir synergier og større muligheter



Forskningsrådets 
portefølje innenfor lavutslipp



Energi
48% 

Petroleum
18%

Transport
19% 

Landsektor 1%

Industri 
14%

Ca. 1,4 mrd. 
kroner

PETROMAKS2
DEMO2000

ENERGIX
FME
CLIMIT
NANO2021
FRINATEK
BIA

ENERGIX
MAROFF

TRANSPORT 2025

BIONÆR

CLIMIT
ENERGIX

FME
BIA

Forskningsrådets 
lavutslipps-
portefølje
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Forskningsrådet har en rekke 
virkemidler og programmer 
som skal bidra til å få fart på 
utviklingen av klimaløsninger. 

Lavutslippsporteføljen er bredt 
fordelt på et stort antall av 
programmene og porteføljene 
i Forskningsrådet. 

Figuren viser også at de 
viktigste virkemidlene som for 
eksempel energisatsingene 
treffer mange sektorer. 



Totalporteføljen energi, transport og lavutslipp
Treffer bredt – på tvers av sektorer
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Forskningsrådets målrettede innsats på grønn skipsfart øker
Bevilgninger i MAROFF-programmet
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Forskningsrådet har virkemidler langs innovasjonskjeden
2019 Finansiering fra ENERGIX, FME, CLIMIT og TRANSPORT 2025 (tall i mill. NOK)

Innovasjonskjeden

Nye konsepter (NYK)

NFR: 14

Samfinansiering: 6

Forskerprosjekt (FP)

NFR: 194

Samfinansiering: 16 Kompetanse-
Prosjekt (KPN)

NFR: 211

Samfinansiering: 68

Forskningssentre for 
miljøvennlig energi (FME)

NFR: 253

Samfinansiering: 247

Innovasjonsprosjekt
(IPN, IPO)

NFR: 227

Samfinansiering: 288

PILOT-E, PILOT-T

NFR: 49

Samfinansiering: 96

ERA-NET, bilateral

NFR: 44

Samfinansiering: 14



4 mrd. kr 
investert av Forskningsrådet i ca. 670 
prosjekter innen energi (2008-2017)

48 case ble 
analysert

100 mrd. kr 
identifisert fremtidig 
økonomisk potensial 
fra 12 av 48 case i 
Norge/Europa og 
potensielt flere hundre 
Mtonn CO2 redusert

Forskningsrådets virkemilder gir resultater: 
Effekter av energiforskningen

16 mrd. kr 
i realisert økonomisk effekt i Norge (2008-2017) 
og 25 Mtonn CO2 reduserte utslipp i Europa
fra 10 av 48 case 
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Virkemidler langs innovasjonskjeden
2019 Finansiering fra ENERGIX, FME, CLIMIT og TRANSPORT 2025 (tall i mill. NOK)

Innovasjonskjeden

Nye konsepter (NYK)

NFR: 14

Samfinansiering: 6

Forskerprosjekt (FP)

NFR: 194

Samfinansiering: 16 Kompetanse-
Prosjekt (KPN)

NFR: 211

Samfinansiering: 68

Forskningssentre for 
miljøvennlig energi (FME)

NFR: 253

Samfinansiering: 247

Innovasjonsprosjekt
(IPN, IPO)

NFR: 227

Samfinansiering: 288

PILOT-E, PILOT-T

NFR: 49

Samfinansiering: 96

ERA-NET, bilateral

NFR: 44

Samfinansiering: 14



Sektor-
politiske

virkemidler
Enova

Risikolån
mm

Miljøteknologi-
ordningen

IFU

OFU

Forsker-
prosjekter

Kompetanse-
prosjekter

Innovasjons-
prosjekter

Forskningsrådet

Målrettet innsats for utvikling av nullutslippsteknologi
PILOT- E «Fast-track» gjennom virkemiddelapparatet fra forskning til marked

Instrumenter for å utvikle kunnskap og løsninger Regulere og anskaffe

Grunnforskning Industriell forskning Eksperimentell 
utvikling

Demonstrasjon Markeds-
introduksjon

Marked

Marked initiert av en 
samfunnsutfordring og med 
en definert etterspørselside

Innovasjon Norge Enova

Målrettete sentra (SFI, FME)

PILOT-E



Virkemidler og virkemiddelmodell for 
målrettede satsinger på nullutslippsteknologi 

og grønn konkurransekraft



Mobilisering på tvers av sektorer
Forskningsrådets programmer dekker bredden i norsk næringsliv (og utslipp) 

CLIMIT-FoU

PETROMAKS DEMO2000

Forsker-
prosjekter

Samarbeids-
prosjekter

Innovasjons
prosjekter 

Sjøtransport 

Bygg  

CCS

Olje og gass

Fornybar energi 

Prosessindustri  

Landtransport 

ENERGIX

CLIMIT-Demo
(Gassnova)

ENERGIX/BIA

ENERGIX/BIA

ENERGIX/TRANSPORT2025/BIA

ENERGIX/MAROFF

BIONÆR/BIOTEKLandbruk 

Sentre - SFI/FME

FORSKNINGSRÅDET INNOVASJON NORGE

Demo/pilot Markedsintroduksjon

Forretningsutvikling 

Flere av disse programmene 
er i utgangspunktet målrettet 
mot enkelte næringsområder 
men gjennom aktiv 
porteføljestyring oppnår vi 
god utnyttelse av 
forskningsmidlene på tvers av 
sektorgrenser som gir mer 
effektivt samlet 
måloppnåelse – f eks mot 
utvikling av 
lavutslippsløsninger



CLIMIT-FoU

PETROMAKS DEMO2000

Forsker-
prosjekter

Samarbeids-
prosjekter

Innovasjons
prosjekter 

Sjøtransport 

Bygg  

CCS

Olje og gass

Fornybar energi 

Prosessindustri  

Landtransport 

Full-skala

ENERGIX

GASSNOVA
CLIMIT-Demo

ENERGIX/BIA

ENERGIX/BIA

ENERGIX/TRANSPORT2025/BIA

ENERGIX/MAROFF

ENOVA

BIONÆR/BIOTEKLandbruk 

Sentre - SFI/FME

FORSKNINGSRÅDET INNOVASJON NORGE

Demo/pilot Markedsintroduksjon

Forretningsutvikling 

Virkemidler langs innovasjonskjeden – fra lab til marked
Samspill med virkemidler hos Innovasjon Norge, Enova og Gassnova) 



Utvidet samarbeidsmodell i virkemiddelapparatet for en helhetlig og 
målrettet satsing på utvikling av nullutslippsløsninger

Instrumenter for å utvikle kunnskap og løsninger Regulere og anskaffe

Marked

Verdensledende:
• Utslippsfri skipsfart
• Havvindindustri
• Produsent av industrivarer 

med lavt CO2-avtrykk
• …
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Grunnforskning Industriell forskning Eksperimentell 
utvikling

Demonstrasjon Markeds-
introduksjon

Innovasjon Norge Enova

Målrettete sentra (SFI, FME)

PILOT-E
MÅLRETTEDE SATSINGER MISSIONS

Eksempler på mulige målrettede satsinger

Porteføljestyring



Hvordan gi norsk næringsliv grønn 
konkurransekraft?

• Etabler målrettede, mission-orienterte, satsinger som er bredt 
anlagte, forutsigbare og som mobiliserer langs hele 
innovasjonskjeden

• Legg vekt på å mobiliser ulike alternative verdikjeder for løsninger 
og verdiskapning

• Inkluder både tilbud og etterspørselssiden av innovasjonskjeden –
vektlegg innovativt samspill mellom privat og offentlig sektor

• Suppler teknologiinnsats med samfunnsvitenskapelig forskning 
rettet mot markedsforhold, forretningsmodeller, barrierer, politikk 
med mer

• Utnytt eksisterende virkemidler for F&U&I  

• Aktiv porteføljestyring for å sikre et sterkere samspill på tvers av 
virkemidler for å nå klimarelaterte forsknings- og innovasjonsmål 

• Mer helhetlig koordinering og dimensjonering av oppdrag mellom 
virkemiddelaktørene vil kunne gi mer effektiv måloppnåelse 
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FORSKNING FOR 
INNOVASJON OG BÆREKRAFT

@forskningsradet @norgesforskningsrad norges-forskningsrad @forskningsradet

Følg oss på:


