
Skift: Grønn konkurransekraft i lys av
Norges utslippsbaner og “gjenreisning”

Innledning
Vi i Skift - Næringslivets klimaledere - ønsker å bidra til grønn næringsutvikling i Norge samtidig
som norske klimautslipp reduseres i tråd med Norges og EUs klimamål.

Skift har sammen med PwC gjennomført et prosjekt med hensikt å illustrere utslippsbaner for
norske næringer, i både kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor, som er nødvendig for å nå
klimamålene i 2030. Prosjektet ble initiert på Skifts CEO-møte i oktober 2019 og målsetningen
for prosjektet er at Skift og næringslivet selv kan være en "vakthund" for utslippsreduksjoner i
ulike næringer.

Leveransen består av tre komponenter som sammen skal levere på prosjektets mål om å
illustrere en oversikt over nødvendige utslippskutt, tiltak og virkemidler i norske næringer mot
2030. De tre komponentene er;

1. En landingsside som fremstiller utslippsbanene både sektorvis og på aggregert nivå.
Målet med denne fremstillingen er å tilby et pedagogisk verktøy som peker på gapet i
klimagassreduksjoner både på aggregert nivå, men spesielt innenfor enhver sektor.
Utslippsbanene monitorerer dermed hvor næringene er på vei mot hvor de må være for
å nå klimamålene. Denne oversikten vil oppdateres årlig når nye utslippstall publiseres
fra SSB.

2. En rapport som utdyper funn fra over 15 intervjuer med eksperter fra de ulike
næringene, samt 4 arbeidsmøter med Skifts ressursgruppe. Denne rapporten er
hovedsakelig presentert som en “verktøykasse” av prioriterte tiltak og virkemidler som
Skift kan stille seg bak, basert på relevant innspill og faglig litteratur. Valg av de
prioriterte tiltakene og virkemidlene er basert på hvilke som skaper grønn
konkurransekraft for norske næringer, samt hvilke fundamentale endringer og
støtteordninger som kan tilrettelegge for dette.

3. Dette dokumentet, som presenterer en kort oppsummering av verktøykassen med
fokus på overgripende tiltak på tvers av sektorer som må fremmes i lys av Norges
“gjenreisning” etter koronapandemien, for å skape omstilling og grønn vekst.

Nesten alle sektorer i Norge blitt vurdert. Dette inkluderer prosessindustrien, olje & gass,
fornybar energi, veitransport, sjøfart og fiske, ikke-veigående maskiner, jordbruk, og “andre
kilder” som består av oppvarming, energiforsyning, HFK-gasser og avfall. Den visuelle
fremstillingen av utslippsbanene kan ses både på aggregert nivå eller for enkelte sektorer.
Tallgrunnlaget for fremstillingen er hovedsakelig fra Miljødirektoratets rapport Klimakur 2030.

Tiltakspakken som legges frem inkluderer følgende sektorovergripende tiltak og begrunnelser:



1. Elektrifisering er Norges viktigste klimatiltak og tempo må økes

Transport, olje- og gassvirksomhet og industri er de sektorene som står for den største andelen
av klimagassutslippene i Norge. En stor del av utslippene kommer fra kilder som kan og bør
elektrifiseres. Potensialet i overgangen til et elektrisk samfunn er stort og i følge Statnett kan
norske klimagassutslipp halveres gjennom å erstatte deler av dagens fossile energibruk med
elektrisitet. Elektrifisering er dermed det viktigste sektorovergripende tiltaket Norge kan
gjennomføre for å nå klimamålene. Ifølge Energi Norges Fornybarbarometer 2020 var Norge
41% elektrisk i 2018, med en beskjeden økning på 3%-poeng fra 2010. Mens mer enn 75% av
energiforbruket i byggsektoren er elektrisk, er kun 7% av veitransporten og 12% av olje og gass
sektoren elektrifisert. Vi har med andre ord fortsatt en lang vei å gå før Norge er et helelektrisk
land. En storstilt elektrifisering vil medføre et økt kraftforbruk på 30-50 TWh, men mye av dette
vil kunne dekkes av dagens kraftoverskudd, energieffektivisering og allerede konsesjonsgitt
fornybar energiproduksjon.

Elektrifisering har størst potensiale innenfor transportsektoren og i olje og gassnæringen. Innen
transportsektoren gjelder dette elektrifisering av personbiler, busser, vare- og lastebiler,
anleggsmaskiner og nærskipsfart. For elektrifisering av transportsektoren er det viktig at
grunnleggende infrastruktur er på plass. For å få en rask innfasing av elektriske nyttekjøretøy er
støtteordninger for etablering av større private ladeanlegg og offentlig tilgjengelig hurtigladere
tilpasset større nyttekjøretøy nødvendig. Dette gjelder også landstrømanlegg for skipsfarten.

Innen olje og gass finner vi et betydelig potensiale for utslippsreduksjoner gjennom
elektrifisering av landbaserte anlegg og plattformer. Norges olje- og gassnæring (Konkraft)
lanserte våren 2020 mål om 40% utslippsreduksjoner innen 2030. For å nå dette målet er
elektrifisering det viktigste tiltaket, med en potensiell utslippsreduksjon på rundt 5 millioner tonn
CO2-ekvivalenter per år. Elektrifisering av de store olje- og gass anleggene på Mongstad,
Kårstø og Melkøya representerer utslipp på henholdsvis 2,2 millioner, 1,1 millioner og 0,8
millioner tonn CO2-ekvivalenter per år. Strøm fra land er generelt det mest kostnadseffektive
tiltaket for elektrifisering av sokkelen. Det er likevel viktig at elektrifiseringen også benyttes til å
bygge ut pilotprosjekter for flytende havvind som ledd i et kvalifiseringsløp for norsk
leverandørindustri.

Europa har offensive planer for omlegging til fornybar energi og elektrifisering. I Norge har vi i
dag et forsprang, og dersom Norge bygger opp forretningsmodeller og verdikjeder innen
elektrifisering kan vi skape ny næringsutvikling og eksport. Elektrifisering og overgang til
nullutslippsløsninger går sakte og bør derfor stimuleres. Med en økning i elektrifiseringsgraden
på kun 3%-poeng i perioden 2010-18 er dette et forsprang vi kan miste.

En generell økning av CO2-avgiften vil gi økte insentiver for elektrifisering. Videre vil offentlige
innkjøp og klimakrav i alle offentlige prosjekter bidra til økt etterspørsel etter
nullutslippsløsninger. Det offentlige kjøper inn varer og tjenester for mange milliarder i året.
Statlige aktører, fylkeskommuner og kommuner står for en betydelig innkjøp av
transporttjenester og i bygg- og anleggsbransjen. Offentlig sektors innkjøpsmakt bidrar til økt
etterspørsel etter nullutslippsløsninger. Derfor mener Skift det bør stilles krav om fossilfritt, og
nullutslipp der det er mulig, ved alle offentlige innkjøp av transporttjenester, vareleveranser og
byggeprosjekt.



For å oppnå økt tempo i den videre elektrifisering av Norge stiller Skift seg bak følgende
virkemidler:

1. Øke CO2 avgiften. Dette gjør elektrifisering og hvert klimatiltak mer lønnsomt.
2. Beholde dagens virkemidler for å stimulere til fortsatt overgang fra fossilt til nullutslipp i

transportsektoren
3. Stille krav om nullutslipp i alle offentlige anskaffelser
4. Bidra til utbygging av infrastruktur for elektrifisering av transportsektoren
5. Stille krav til elektrifisering av industribedrifter hvor det finnes fornybare alternativer til

dagens bruk av fossile innsatsfaktorer
6. Stille krav til elektrifisering, med særlig fokus på landanlegg innen olje- og gass

2. Myndighetene må tilrettelegge for en bred industriell satsing på
hydrogen i industri- og transportsektoren

Flere sentrale industriprosesser kan ikke elektrifiseres for å fjerne klimagassutslippene fra
produksjonen. For flere industriprosesser kan hydrogen benyttes både som energibærer eller
innsatsfaktor og bidra til reduksjon av klimagassutslipp.

Hydrogen fremstår også som en mulig og avgjørende nullutslippsløsning som kan erstatte bruk
av fossile drivstoff innen skipsfart og supply. Dette kan være i form av både hydrogen eller
hydrogen som innsatsfaktor i ammoniakk eller e-fuels.

For landtransport vil hydrogen kunne gi gode klimasynergier med batteriteknologi. For lang- og
tungtransport vil hydrogen spille en særlig viktig rolle når man har behov for lang rekkevidde og
rask fylletid i betraktning.

For at hydrogen skal lykkes som et konkurransedyktig og klimavennlig alternativ til andre
innsatsfaktorer må norske myndigheter fokusere på hvordan hydrogen skal integreres bredt i
den industrielle verdikjeden. Fra teknologi- og innovasjonsperspektivet kan hydrogen bidra til
potensielle synergier mellom næringer og verdikjeder, og krever dermed en fokusert satsning på
tvers av bransjer.

3. juni 2020 lanserte Regjeringen sin hydrogenstrategi. Skift mener denne strategien mangler
en konkret handlingsplan for å sikre en bred industriell satsing på hydrogen som utløser store
utslippskutt på tvers av bransjer. Planen mangler tydelige målsettinger og klare prioriteringer til
virkemiddelapparatet. Med dette tatt i betraktning må denne nasjonale hydrogen strategien
følges opp. Skift mener regjeringen fremover må legge særlig vekt på tre virkemidler:

1. Opprette et eget hydrogenprogram, Pilot-H, etter modell av Pilot-E, som koordinerer og
utvider satsingen fra Enova, Norges forskningsråd og Innovasjon Norge.

2. Utrede muligheter i EØS-regelverket for CCS til også å gjelde denne type strategiske
industriprosjekter. For å skalere produksjon må man først opprette små anlegg for å
bygge markedet. Deretter kan større investeringsbeslutninger tas med mindre usikkerhet.

3. Gi Enova midler til å støtte pilotinvesteringer og teknologiutvikling også i kvotepliktig
sektor, herunder investeringer i en helhetlig verdikjede for hydrogen, med satsinger innen
industri, maritim sektor og landtransport.

4. Sette krav til nullutslipp i transportsektoren – herunder spesielt maritim sektor.



3. Myndighetene må bidra til økt verdiskaping fra fornybar energi
gjennom å tilrettelegge for en fokusert satsing på havvind og økt
utvekslingskapasitet med Europa

Europa har offensive planer for omlegging til fornybar energi og elektrifisering. Økt
utvekslingskapasitet og samarbeid om det europeiske kraftmarkedet er en forutsetning for mer
fornybar energi, utslippskutt og et karbonnøytralt Europa. Våre naboland bygger ut store
mengder vindkraft som medfører at Norge stadig oftere kan importere billig kraft samtidig som
etterspørselen etter den regulerbare vannkraften øker. Norge vil kunne utnytte den viktige
fordelen med at regulerbar vannkraft vil kunne brukes til å balansere markedene rundt oss etter
hvor stor vindkraftproduksjonen er i våre naboland. Dette gir grunnlag for investeringer i
eksisterende og ny fornybar produksjon, og forutsetter økt utvekslingskapasitet med Europa.

Verden trenger fornybar energi og Norge har gode forutsetninger for å ta en internasjonalt
ledende posisjon på havvind. Det internasjonale energibyrået IEA anslår at havvind kan bli den
største kilden til elektrisitetsproduksjon i Europa i løpet av tjue år. Bunnfast havvind bygges nå
ut i en slik skala at den er i ferd med å bli konkurransedyktig på pris. Flytende havvind er fortsatt
på forsøksstadiet. Norske bedrifter må her gjøre en målrettet innsats for å komme inn på et
globalt marked i sterk vekst. Norge besitter ledende offshore kompetanse gjennom vår
leverandørindustri til petroleumsvirksomheten. Storbritannia er vår største handelspartner og
der ligger verdens største og ledende marked for offshore havvind i kraftig vekst, primært
bunnfast havvind. I tillegg har vi et nisjemarkedet på norsk sokkel knyttet til elektrifisering av
norske olje og gass installasjoner. Den høye CO2-avgiften for utslipp fra slike installasjoner bør
utnyttes til å utvikle noen pilotprosjekter for å kunne kommersialisere flytende havvind. Dette bør
være et godt utgangspunkt for å utvikle/omstille en konkurransedyktig leverandørindustri
innenfor både bunnfast og flytende havvind med mål om å bygge posisjoner globalt.

4. Myndighetene må tilrettelegge for karbonfangst og lagring

Karbonfangst- og lagring (CCS) er en sentral klimaløsning i de fleste målbaserte klimascenarier
hvor verden skal begrense global oppvarming til under 2 grader innen slutten av århundret.
CCS-teknologi vil kunne bidra til utslippsfri industriproduksjon, utslippsfri avfallsforbrenning samt
muliggjøre karbonnegative utslipp i fremtiden. For Norge er CCS en forutsetning for produksjon
av blå hydrogen fra naturgass, som vil forlenge levetiden til vår gassproduksjon. Selv om denne
teknologien blir særlig relevant på lang sikt, er det helt avgjørende å tilrettelegge for utvikling og
pilotering på kort sikt. Norge er kommet lengst i Europa i å realisere karbonfangst og -lagring i
industriproduksjon og kan fremover spille en sentral rolle i hvordan teknologien blir videreutviklet
og skalert.

Et felles kriterie for å lykkes med karbonfangst- og lagring er å skape en helhetlig verdikjede
hvor denne teknologien kan eksistere. Dette vil kreve et styrket samarbeid med europeiske
aktører, samt videre satsning på forskning, utvikling og demonstrasjonsprosjekter. Det er viktig å
poengtere at CCS-teknologi er ulik for ulike anlegg og funksjoner.



Grunnlaget for en investeringsbeslutning om fangst og lagring av CO2 fra sementproduksjon i
Brevik og avfallsforbrenning på Klemetsrud, med tilhørende infrastruktur og lager i Nordsjøen, er
under utarbeidelse. Prosjektet er grundig utredet og bredt forankret politisk og industrielt i
Norge. Dette er prosjekter som både kan bidra til å kutte utslipp samtidig som de vil kunne sikre
norske bedrifter, på leverandør- og produksjonssiden, grønn konkurransekraft. En realisering av
prosjektene vil også kunne åpne for at Norge kan tilby CO2-lagring til store industriaktører i
Europa.

5. Myndighetene må fremme sirkulære forretningsmodeller for å øke
tempo på omstillingen til en sirkulær økonomi

Tiltakene nevnt så langt i rapporten vil bidra til en bred overgang til en mer sirkulær norsk
økonomi. En omstilling til sirkulær økonomi er i stor grad i tråd med en omstilling til et
lavutslippssamfunn. Forretningsmodeller som i dag er basert på engangsbruk av kostbare
naturressurser kommer ikke til å være konkurransedyktig i fremtiden. Nye krav og reguleringer
fra både EU og norske myndigheter kommer til å medføre en høy «lineær risiko» for slike
bedrifter og bransjer.

Verden er i dag kun 8.6 prosent sirkulær, ifølge The Circularity Gap Report 2020 som benytter
en internasjonal metode for å måle gjenbruk av ressurser. Skal Norge og verden nå sine
klimamål må vi sikte på konkrete løsninger som integrerer sirkularitet i alle næringer . Og når
man i fremtiden går ressursmangel i møte, holder det ikke å tenke på gjenbruk.

Vi må ha sirkulære bedriftsmodeller som bevarer verdien av ressursene på høyest mulig nivå.
Slike nye forretningsmodeller må ta høyde for hele verdikjeden for å forstå hvordan deres
virksomhet passer inn i et større system. Dette kommer til å kreve omfattende endringer i
enkeltbedrifter, og store systemiske endringer i samfunnet vårt.

Tiltak som insentiverer disse endringene vil effektivisere vår ressursbruk og samtidig kutte
klimagassutslipp. Tiltak og virkemidlene vi viser til, som høyere pris på CO2, elektrifisering og
satsing på lav- og nullutslipps løsninger, er med på å premiere sirkulære løsninger. Sirkulære
bedriftsmodeller er også arbeidsintensive, og skaper nye arbeidsplasser. Norge trenger en
sirkulær strategi, og rammer som gjør at sirkulære bedriftsmodeller vinner frem.


