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Prosess21 – en omfattende strategiprosess for
Norges nest største eksportnæring
Bredt engasjement i strategiprosessen
•

Styringsgruppe med representanter fra industrien,
akademia og partene i arbeidslivet

•

Sekretariat fra Forskningsrådet, Innovasjon Norge, SIVA,
Enova, Gassnova og Miljødirektoratet

•

10 ekspertgrupper i regi av Prosess21 som har utredet
områder av strategisk betydning for prosessindustrien

•

1.200 personer fra mer enn 300 organisasjoner har vært
involvert i arbeidet.

•

27.500 timer levert gjennom dialogmøter og workshops:
•

20.000 timer fra det private næringslivet

•

7.500 timer med offentlig innsats.

10 ekspertgrupperapporter for områder av
strategisk betydning

10.02.2021

2

Prosess21 har fokusert både på 2030 og 2050

Prosess21 sitt arbeid har både hatt et
10-års og et 30-års perspektiv
Minimale utslipp fra prosessindustrien

Prosessindustrien har bærekraftig vekst

Tidshorisonter for arbeidet i Prosess21
• 2030 perspektiv
•

Utvikling av spesialiserte produkter med lavt
karbonavtrykk

•

Etablering av nye verdikjeder, med attraktive
arbeidsplasser og høy verdiskaping

•

Økt fokus på digitalisering og strategisk
kompetanseutvikling

•

Klimateknologi og klimastrategi bør velges i god tid før
2030 for å kunne nå målet om nullutslipp i 2050

• 2050 perspektiv
•

Utvikling av ny prosessteknologi i kombinasjon med
CCS og CCU

•

Stort behov for økt tilgang til fornybar kraft
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Prosessindustrien viderefører visjonen om
nullutslipp i 2050
20

Endringer fra det første Veikartet for
Prosessindustrien

Millioner tonn CO2-ekv
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•

Vekstanslag - oppdatert

•

Sirkulærøkonomi - inkludert

•

Nullutslippsteknologi - egen kategori

•

Blå og grønn hydrogen - økt omfang

•

Biomasse - redusert effekt

•

CCS - deler av tidligere antatte utslippskutt inkluderes
i andre tiltak

•

Klimapolitikk – generell innstramming
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Tett europeisk samarbeid er en forutsetning for
videreutvikling av norsk prosessindustri
Delta aktivt i det europeiske samarbeidet
•

Verne om EØS avtalen

•

Ivareta norske interesser innen områder hvor Norge
skiller seg ut og har stor industriell interesse

Politisk ansvar for grønn industriutvikling
•

Egen enhet i Nærings- og fiskeridepartementet

•

Helthetlig plattform og dialog med norske myndigheter

•

Avtale mellom industrien, partene i arbeidslivet og
politiske myndigheter.

10.02.2021

5

Attraktivt vertskap for grønn industri
Norge må være attraktivt vertskap for grønne
verdikjeder
•

De samlede rammebetingelsene i Norge må være
attraktive for framtidens grønne prosessindustri, slik at
globale aktører foretrekker Norge ved investeringer og
nyetableringer.

•

Norge må tilby kraft, industriarealer, infrastruktur, logistikk
og kompetente fagarbeidere og fagmiljø.

Fornybar kraft til konkurransedyktige priser
•

Det norske fornybare kraftsystemet må videreutvikles og
opprettholdes som en varig konkurransefordel for Norge.

•

Industrien må ha gode rammebetingelser for vekst i grønn
industri, og kraftsystemet rigget deretter med lave
systemkostnader.

•

Vertskapsattraktivitet

Et fortsatt kraftoverskudd i Norge er avgjørende for å
beholde konkurransedyktig industri.
10.02.2021

6

Helhetlig virkemiddelpakke og støtteordninger for
kommersialisering av klima- og miljøteknologi
Helhetlig virkemiddelpakke for
klimagassreduksjon og industrivekst
•

Summen av leveranser fra Prosess21 viser at vi ikke har
en virkemiddelpakke som svarer til behovene industrien
har for å nå sine mål i 2030 eller 2050.

Bedre støtteordninger for kommersialisering
av klima- og miljøteknologi, inklusiv CCS
•

EU-land satser betydelig på risikoavlastende industrielle
tiltak for å støtte opp om nye grønne verdikjeder. Norske
rammebetingelser må i sum være minst like gode.

Figur: kilde The University of the West Indies St Augustine Campus
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Overlevering av sluttrapporten fra Prosess21
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Reduserte klimagassutslipp fra prosessindustrien
fram mot 2050
2021-02-08, Herøya, Overlevering av Prosess21 sluttrapport
Nina Dahl, SINTEF, Prosess21 styringsgruppe
www.prosess21.no
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Nytt veikart viser retning mot nullutslipp i 2050

Viktige forutsetninger:
• Økt tilgang på fornybar energi
• Produksjon av utslippsfri hydrogen
• Tilgang på bærekraftig biomasse

20

15

Millioner tonn CO2-ekv

Fire hovedtiltak:
• Elektrifisering og null-utslipps energibærere
• Karbonfangst og lagring eller bruk
• Nye fossil-karbon frie prosesser og
teknologier
• Sirkulær økonomi og sirkulære prosesser
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For å nå målsetningen om null-utslipp i 2050
kreves det mer dyptgripende tiltak
20

•

Mineralsk industri – Karbonfangst er
hovedløsning for nullutslipp

•

Metallurgisk industri – Prosesser som er
uavhengig av karbon; alternative teknologier
med hydrogen som reduksjonsmiddel, inerte
anode-materialer, elektrolyse og metallotermi – i
kombinasjon med karbonfangst

•

Mineralgjødsel – Bruk av utslippsfri ammoniakk
fra hydrogen, produsert fra elektrolyse ved bruk
av fornybar energi, er den anbefalte løsningen
for å dekarbonisere gjødselproduksjonen i Norge

•

Raffinerier og petrokjemisk industri –
Elektrifisering, varmegjenvinning og økt bruk av
fornybar energi og hydrogen, utslippsfritt
karbonråstoff og karbonfangst (CCS)

Millioner tonn CO2-ekv
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Sirkulærøkonomi

CCS på fossil CO2

Nullutslippsteknologi og el.

CCS på bio-CO2

Bruk av grønn og blå hydrogen

E-drivstoff for luftfart

Bruk av bio-masse og -energi

Ammoniakk til skipsfart

Mulig utslippsreduksjon gjennom nye
tiltak i dagens produksjonsmiks

Avansert biodrivstoff

Norges industri er forskjellig fra resten av Europa
Det krever målrettede tiltak og virkemidler
Andel industriutslipp av
totale utslipp
25 %
Ikke-jernholdige metaller

20 %

Øvrig industri

15 %
3%

10 %

45 %

Treforedling
Kjemisk industri

Mineralsk industri
5%
Ikke-jernholdige metaller
0%

Kilder: SSB, Community Independent Transaction Log (CITL), utslippsregnskap innlevert UNFCC, og Point Carbon.

Jern- og stålproduksjon
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Vi har dårlig tid – og må starte nå
Vi forventer at løsningen i 2050 vil bestå av en kombinasjon av ny prosessteknologi og
karbonfangst. De nye prosessteknologiene er imidlertid svært umodne.
→ Industrien må velge klimateknologi og klimastrategi i god tid før 2030 og ta en ledende
posisjon
→ Det er behov for øket FoU innsats for å realisere nullutslippsløsninger
→ Vi trenger et tilpasset virkemiddelapparat som gir muligheter for
kompetanseoppbygging og teknologiutvikling med tilstrekkelig langsiktighet i alle faser
→ Norsk grønn fornybar kraft må forbli et komparativt fortrinn
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Nye muligheter og økt verdiskaping i
prosessindustrien
2021-02-08, Herøya, Overlevering av Prosess21 sluttrapport
Hans Erik Vatne, Hydro, Prosess21 styringsgruppe

Industribygging
Bygg på hva vi allerede er gode til og ekspander i randsonene
• Bygge på det vi allerede er gode til
• Identifisere områder med etterspørselsbehov og komparative fortrinn
• Norge må være attraktivt for industribygging
Kompetanse/teknologi

Produksjonskompetanse
virkemiddelapparatet

Naturressurser

Olje, Gass, Hav

Fornybar energi
Vann-/vindkraft

Kultur/historisk posisjon

Hvordan gjøre Norge attraktivt for industri?

•

Vekst i tilgjengelig fornybar kraft til
konkurransedyktige og forutsigbare
kostnader

•

Areal og infrastruktur med størrelse og
kapasitet til store industrianlegg

•

Rask og forutsigbar saksbehandling

•

Tett samarbeid med EU om virkemidler,
rammevilkår og industristrategi
– minst like gode ordninger i Norge

•

Markedsføring av mulighetene

Prosessteknologi
Marine næringer

Kompetanse/teknologi + naturgitte fortrinn + kultur/historie → Løse globale behov
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Vekst i eksisterende industri
Industrien bør utvikle og produsere høyt spesialiserte,
grønne produkter, gjerne i kombinasjon med avanserte tjenester
•

Fokus på produktutvikling i iterativ prosess med kunder og sluttbrukere

•

Vi må vokte oss for standardknipa: Lønnsomhet og sysselsetting i verdikjedene
dreier seg fra materialer og fysiske produkter til produktløsninger,
tjenesteelementer og avanserte spesialprodukter

Strategier mot standardknipa:
•

Grønne produkter

•

Avanserte spesialprodukter

•

Kombinere fysiske produkter og
tjenesteelementer

•

Digitale tjenester og salgskanaler

Myndighetenes rolle:

•

Grønn innkjøpsmakt

•

Fornybar kraft

•

Virkemiddelapparatet:
- bygge opp om målstyrte satsinger
- tilrettelegge for iterativ produktutvikling
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Utvikling av ny industri
Stort potensiale for vekst inn i nærliggende produktområder

•

Entreprenørskap: Muligheter for nyetablering og knoppskyting fra klynger og økosystemer rundt eksisterende prosessindustri
- leverandører: samutvikle lokalt – selge globalt
- sirkulærøkonomi: fra avfall til ressurs, f. eks. bruk av CO2 (CCU), spillvarme og materialsidestrømmer
- virkemidler: økt forskning på avanserte materialer og spesialiserte produkter, tilrettelagte innovasjonsprogrammer og
kapitaltilgang gjennom investeringsfond

•

Intraprenørskap: De største verdiskapingspotensialene er knyttet til videreutvikling av eksisterende prosessindustri
- økt salg av eksisterende produkter gjennom utvikling av mer spesialiserte og grønnere produkter
- nye produkter som følge av grønn omstilling

•

Prosessindustriens kompetanse og kapabiliteter er navet i de store mulighetene knyttet til grønn omstilling
- batteriverdikjeden
- hydrogen/ammoniakk
- havvind leverandørindustri
- biomasse, hydrogen og CO2 som erstatning for oljebasert produkter som kjemikalier og drivstoff
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Hva må til for å skape ny, norsk industri?
Batteriverdikjeden som konkret eksempel:
Etterspørsel og europeisk vilje er på plass – og Norge har komparative fortrinn
Norske kapabiliteter i batteriverdikjeden:
• Ledende på elektrifisering,
andel elbiler og maritim sektor
• Ren og konkurransedyktig kraft
• Prosess & material kompetanse
• Høy arbeidsproduktivitet
• Bygge og drifte store anlegg

Myndighetene spiller en viktige rolle for å få dette til:
•

Mengde og kvalitet i utdanning og videreutdanning (PhD/MSc, ingeniører/fagarbeidere – automasjon, digitalisering, mekanisk)

•

Konkurransedyktige tomter og fornybar kraft

•

Politikerne må velge en nasjonal satsing og maksimere støtte på utvalgte områder der vi kan lykkes
- Etableringsstøtte som i sum er minst like bra som de mest ambisiøse EU-landene
- Økosystem for kunnskap: lab infrastruktur, pilotanlegg og målstyrte FoU programmer
- Satsende land etablerer nasjonale industrialiseringssentre med tung statlig finansiering (1-2 milliarder)
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www.prosess21.no
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