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• Suksess føreset kontinuerleg
skalering av politikk og tiltak

• Globale nettoutslipp bør være
rundt null innan 2050

• Fossile brensel: Etterspurnad
og utvinning må ned

• Utsetting vil legge stein 
(og kostnadar) til børa

Klimautfordringa 
er massiv
Paris var berre byrjinga

Globale CO2-utslepp
Gigatonn per år

Source: IPCC.



Verda er på feil kurs
Utan omlegging risikerer ein å ende opp der ein stevnar



Retrett for den ressursbaserte veksten
Veksten kan ikkje halde fram
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Status for Stavanger-regionen 2020
Det einaste som er sikkert er at at oljeepoken er forbigåande

• Høge løner og kostnader
• Einsretta næringsstruktur
• Stagnasjon i oljeverksemda
• Motstand mot omstilling
• Etterslep i infrastruktur
• Regional rivalisering
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Kva er det som skal til…

• Omstilling av politikk
• Omstilling av mindset
• Omstilling av strategiar
• Omstilling av kompetanse

… for å sette fart i det grøne skiftet?



Respons frå Europa
Store samfunnsutfordringar blir møtt med forsking og innovasjon

Samfunnsoppdrag (missions) i Horisont Europa

Samfunnsoppdrag 1 Samfunnsoppdrag 2 Samfunnsoppdrag 3 Samfunnsoppdrag 4 Samfunnsoppdrag 5

Tilpasning til
klimaendringer, 

inkludert
samfunnsendring

Kreft

Sunne hav, 
kystområder og 

vassdrag
Klimanøytrale og 

smarte byer Jordhelse og mat



Respons frå Noreg
Fortsatt ikkje altfor mange teikn på omstilling



UiS strategi 2030
Endeleg forslag

• Vi skal være et åpent og innovativt 
universitet med høy kvalitet i 
utdanning, forskning og kunstnerisk 
utviklingsarbeid

• Vår felles retning skal preges av 
ansvaret for bærekraftig omstilling

• Vi skal kjennetegnes av høy trivsel 
blant studenter og ansatte

• Energi, helse og læring for livet er 
våre satsingsområder



Takk for at de høyrte påTakk for at de høyrte på





Makroøkonomiske effekter 
av redusert 

petroleumsvirksomhet
FINN ROAR AUNE, ÅDNE CAPPELEN, STÅLE MÆLAND 



Bakgrunn: Noe av petro-ressursene 
må bli liggende igjen for å nå verdens 
klimamål 
• Hvis land ikke klarer å bli enige om avtaler for å begrense 

etterspørselen etter olje og gass, er et alternativ at noen 

produsentland blir enige om å redusere utvinningen 

• Se G. B. Asheim, T. Fæhn, K. Nyborg, M. Greaker, B. Harstad, M. O. 

Hoel, D. Lund og K. E. Rosendahl, The case for a supply-side climate

treaty, Science 365 (6451), 335-327, 2019



Vi studerer effekter av to alternative 
baner for norsk utvinning av petroleum
• Først lager vi en referansebane for norsk økonomi fram til 2050. Det 

er «dagens politikk»

• Alternativbane hvor det ikke lyses ut nye blokker og lisenser. Bare 

tillatt med utvinning hvor det er delt ut lisenser per 1.1.2022

• En annen alternativbane både med fysiske begrensninger og økt 

skattlegging av petroleumsvirksomheten 



Referansebanen Modellsimulering til 2050 

Bruttoprodukt i petroleum regnet som andel av BNP Fastlands-Norge

• Befolkningsutvikling

• ODs ressursregnskap fra 2020

• Handlingsregler i politikken

• Moderate oljepriser 

• Uendrede skatter reelt sett

• Oljevirksomheten på hell fra 2024. Utgjør 3 

% av økonomien i 2050 

• BNP i fastlandsøkonomien er 66 % høyere i 

2050 enn i 2020 



Referansebanen - resultater

Statens pensjonsfond utland som andel av BNP Fastlands-Norge

• Anslår vekst i fastlandsøkonomien 

på 1,7 prosent årlig. Nivået i 2050 er 

da 1,6 ganger nivået i 2022. 

• Reallønn 1,4 ganger 2022-nivået i 

2050. Betydelig økt kjøpekraft

• Betydningen av «oljepenger» vil 

avta litt framover for økonomien 

vokser mye 



Alternativbane med bare fysiske 
tiltak
• Oljeselskapene vrir aktiviteten til eksisterende felt/lisenser

• Ingen nedgang i produksjon og investeringer før 2030

• Virkningene på økonomien er små og de kommer gradvis

• BNP for fastlandsøkonomien reduseres med 0,5 prosent i 2050 og 

reallønna litt mindre. Ledigheten øker med 0,2 prosentpoeng

• Så små effekter i forhold til en utvikling over 30 år at vi går til det 

andre alternativet (men det visste vi ikke før vi gjorde analysen!)



Alternativ med fysisk begrensning og 
skatteøkninger
• Letebegrensninger, avvikling av leterefusjonsordning, fjerning av 

friinntekt og særavskrivningsregler + +

• Nå anslår vi et stort fall i petroleumsinvesteringene og i 

produksjonen. Investeringsnedgangen starter i 2025, mens 

produksjonsnedgang kommer gradvis

• Mindre oljeinntekter, lavere pensjonsfond, mindre «oljepenger» som 

gir behov for litt innstramming i finanspolitikken

• Vi ser her bare på  «worst case» (alt er i rapporten på nett)  



Olje er en endelig ressurs. Betydningen av 
selve aktiviteten avtar når økonomien 
vokser 
• Norge har en viss mengde ressurser

• Vi kan velge å la det oransje ligge igjen 

• Mens vi tapper ut ressurser og 

samtidig bygger opp et fond, har 

vi både Resource movement og 

Spending effekter. Når vi har 

tappet ut alt, har vi bare S igjen. 

RM er midlertidig, mens S er evig

• 2050 er ikke slutten, men nær…

 



Effekter på investeringer og produksjon 

Produksjonstall er sammenliknet med det fysiske alternativet

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042 2044 2046 2048 2050

Oljeproduksjon Gassproduksjon

0

50000

100000

150000

200000

250000

Petroleumsinvesteringer Ref.bane

Petroleumsinvesteringer Fysisk-økonom

Petroleumsinvesteringer Fysisk



Effekter på bruttoprodukt
• Fastlands-BNP faller nesten 2 prosent i 

2029/30. Tilsvarer ett års normal vekst i 

perioden 2023-50.  

• Litt mindre på lang sikt? Hvorfor?

◦ Husk nedgang i investering og produksjon i 

referansebanen

◦ Merk oppgang i noen andre næringer

• Strammere finanspolitikk etter 2040 gjør at 

effektene øker litt igjen 
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Arbeidsledigheten øker med 0,5 % på lang 
sikt 

• Dette er en ganske betydelig effekt

• Har valgt kutt i offentlig sysselsetting

• Større nedgangen i sysselsettingen,  

men mindre innvandring og lavere 

yrkesdeltaking bidrar

• Sentralbanken vil forsøke å dempe  

nedgangen med lavere rente

0

1

2

3

4

5

6

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

20
31

20
32

20
33

20
34

20
35

20
36

20
37

20
38

20
39

20
40

20
41

20
42

20
43

20
44

20
45

20
46

20
47

20
48

20
49

20
50

Arbeidsløshetsrate Instramming Arbeidsløshetsrate Referansebane



Lavere rente i svakere krone og bedre 
konk.evne
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Importen faller mye, annen eksport øker litt

• Med bedre konkurranseevne tar 

importen en større del av byrden -

importsubstitusjon

• Eksport utenom olje øker mer enn i 

referansebanen

• To faktorer som bidrar til å dempe 

nedgangen i fastlandsøkonomien
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Oppsummering
• Et betydelig kutt i norsk produksjon har moderate effekter på fastlandsøkonomien. 

Oljenæringen er i nedgang pga. ressursmangel uansett. En forsterket nedgang 

framskyver dette, men ikke på veldig lang sikt

• Pengepolitikken justeres og bidrar til omstillinger ut av olje. Det demper nedgangen. Vi 

studerer hollandsk syke i revers

• Pensjonsfondet bidrar til stabilisering og fondet endres ikke mye. Det meste av 

ressursene er tatt opp og blir tatt opp uansett

• Vi kutter i arbeidsintensive tjenester i off. sektor for å oppfylle handlingsregelen.  Det 

øker ledigheten litt på lang sikt og andre politikkvalg vil ha gitt mindre økning   

• Er kutt i norsk utvinning en del av en internasjonalt koordinert produsentaksjon, vil  

oljeprisen øke og dempe effektene i Norge mer enn våre beregninger viser 





KLIMAPARTNERE skal akselerer det grønne skiftet 
igjennom private og offentlige partnerskap. Mer samhandling gir 
bedre bunnlinje gir bedre kvalitet gir bedre klima. Alle vinner! 

Fossilfritt 
innen 
2030!



Bærekraft som konkurranse fortrinn

Christian Herheim
Leder for Klimapartnere Rogaland

28. og 29. Oktober 2010
Haugesund/Stavanger







Fordi EU har sagt at sånn er det
€260 milliarder per år i Green New Deal







Overgang til 100% fornybar energi vil kun redusere 
eCO2 med 55% - sirkulære verdikjeder vil ta resten 
(Asplan Viak, UN global Impact report 2020)

• Forbruk er et nøkkelord i denne sammenhengen
• Finland – Østerrike –Nederland ligger allerede foran oss



Sirkuler økonomi er vår «end game»



«Klimaavsporingen» er 
kanskje bra for den sirkulere

utviklingen

For alle kan være enige i at jordkloden har begrenset 
resurser. Uten naturmangfold – dør alt



…dermed blir nedbryting av naturmangfold
en trussel som ligger nærmere oss enn
klimakrisen, i rekken av mulige kriser



3. mest skeptiske befolkning i verden
ift. klimakrisen

3. mest skeptiske befolkning i verden
ift. klimakrisen

(USA og Saudi Arabia ligger sist) 



De regionene som omstiller seg først -
vinner

stillhet er viktig
det er grønt

det er bilfritt

det er venner og kultur i nærheten

ungene kan gå trygt til skolen

…og alt annet er fornybart
=skatteinntekter



Christian Herheim
Leder Klimapartnere Rogaland
Tlf: 93204368
E-post: christian@klimpartnere.no

Tusen takk for meg





Tone Grindland
Regiondirektør 
NHO Rogaland







 Elektrifisering av maritim sektor

 Verdikjede for batterier  Hydrogen

 Systemoptimalisering og smart lading Globale fornybaraktører

 Leverandørkjede for havvind



Internasjonalt marked-
lokale muligheter

















Svar disse spørsmålene med Slido!

Gå inn på slido.com
Bruk kode #7608

1. Hva kan lokale, regionale og nasjonale politikere gjøre for å 
støtte omstillingen i regionen? 

2. Hvordan kan ulike deler av samfunnet jobbe sammen for å 
fremme omstilling? 

3. Hvordan skape en felles plattform for samarbeid på tvers av 
ulike sektorer, strukturer og nettverk?



Kan oppdrett bli 
bærekraftig? 

- En sammenligning med norsk kyllingproduksjon

Kjetil Nilsen, 29. oktober 2020



Fakta om norsk oppdrett av laks og ørret

• 2019: 966 lokaliteter
• 170 selskaper
• 8200 sysselsatte
• 1 440 159 tonn fisk
• 71 milliarder NOK i omsetning



Mye vil ha mer…

iTromsø, 
28. september 2020



Hvorfor jobber NNV med oppdrett?



Hvorfor jobber jeg med oppdrett?



Hvorfor jobber jeg med oppdrett?





Kan norsk oppdrett bli bærekraftig? 
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Kylling vs laks





Antall rømte kyllinger: Antall rømte laks:

291 2640

Rømming (2019)





Påvirkning på ville dyr Påvirkning på ville dyr 

moderatingen

Påvirkning på ville dyr





Kyllinggårder med 
sykdomsutbrudd og påfølgende 

antibiotikabehandling

Oppdrettsanlegg med 
virusutbrudd

4067

Sykdomsutbrudd (2017)



Utslipp av parasittlarver per 
uke:

Utslipp av lakseluslarver per 
uke: 

~1mrd0

Utslipp av parasittlarver  (2019)



Antall villfugl fanget for å 
nappe lus av kyllinger:

Antall villfisk fanget for å 
nappe lakselus av laks:

18 000 0000

«Naturlig» bekjemping av parasitter (2019)



Dødelighet før slakt Dødelighet før slakt

15,1%2,9%

Dødelighet (2018)



Antall uker der et innsett 
kylling har blitt spylt eller 

skåldet i varmt vann

Antall uker der et utsett laks 
har blitt spylt eller skåldet i 

varmt vann

24460

Mekanisk behandling av lus (2019)



Risiko for smitte til ville 
fugler

Risiko for smitte til ville 
anadrom laksefisk

høyminimal

Risiko for smitte til omgivelsene



Dumping av legemidler-
rester i naturen

Dumping av legemidler-
rester i naturen

Assosieres med 
skalldyrdød

Forekommer ikke

Dumping av legemiddel-rester





Brukes som ressurs –
gjødsel i landbruket

Går rett ut i sjøen og fører 
til eutrofiering

Ingen utnyttelseHøy utnyttelse

Avføring som ressurs





Kan norsk oppdrett bli bærekraftig? 



Ja – dersom de går over til utslippsfri teknologi!





www.fishglobe.no

Unik teknologi 
med globalt potensial 



www.fishglobe.no

Unik teknologi 
med globalt potensial 



www.fishglobe.no

FishGLOBE –Et lukket anlegg

• Patentert unik konstruksjon:
• Et lukket kontrollert miljø for fisk
• Verdens største konstruksjon i «PE»

• Løser utfordringer med
✅ Lakselus 
✅ Rømming
✅ Partikkeloppsamling
✅ Økt fiskevelferd
✅ Raskere vekst



www.fishglobe.no

53%

25%

7%

8%

Norsk laksenæring produserer 14 millioner måltider laks hver 
dag hele året, eller 9 700 måltider pr minutt.

97 000 Middager under mitt foredrag!

Kilde: SR-Bank Markets

FishGLOBE – Marked og fakta



www.fishglobe.nowww.fishglobe.no

FishGLOBE – Som en del av fremtiden

Foto:SalmarFoto:Salmon Evolution



www.fishglobe.nowww.fishglobe.no

FishGLOBE – Som en del av fremtiden

Opp til ~700-800 gram Opp til slakt 5 kg
0 mnd 16-18 mnd

Større smolt/postsmolt gir lavere eksponeringstid i åpen sjø



www.fishglobe.nowww.fishglobe.no

FishGLOBE – Som en del av fremtiden

Opp til ~500 gram Opp til ~1,5kg Opp til 5 kg
0 mnd 16-18 mnd

Kan tid i åpen sjø reduseres ned til 6-7 mnd ?



www.fishglobe.nowww.fishglobe.no

FishGLOBE – Som en del av fremtiden

• Redusert tid i åpen sjø kan/vil:
• Redusere miljøavtrykk på lokaliteter
• Redusere smitte og lusepådrag på lokaliteter
• Øke produksjonen = Bedre økonomi/vekst for 

oppdrettsselskaper
• Øke/ gjenåpne utfordrende lokaliteter  

• Hva må til for å lykkes
✅ Konkurransekraftig og tilgjengelig teknologi 
 X Næring for å utnytte slam/ avfall
 X Tilrettelegging for grønne/trafikklysnøytrale 
konsesjoner
 X Regelverk og vilkår som er tilrettelagt for ny 
teknologi



www.fishglobe.no





Broen til framtiden – hva skal vi leve av etter oljen?

Et hav av muligheter –
akvakultur som en bærekraftig næring som skaper 

grønne arbeidsplasser

Trygve Berg Lea, Bærekraftsansvarlig
Radisson Blu Atlantic Stavanger 29 oktober 2020



I Stavanger er vi

263 ansatte som jobber i 
Skretting Norge
282 ansatte som jobber i 
hovedkontoret til Skretting 
globalt og som er arbeider i 
vår forsknings og 
utviklingsavdeling (Skretting 
Aquaculture Research 
Centre)

3500 ansatte

2 millioner tonn fôr 
hvert år

Produksjon i 19 land
Fôr til mer en 60 arter 
fisk og reker

Et globalt selskap



Vi er en del av verdikjeden matproduksjon

97

I Hillevåg produserer vi 
fiskefôr som blir til        
1 million laksemiddager 
hver dag



Vi lever av akvakultur i dag

98

Stavanger er Norges fjerde 
største havbrukskommune



99

+ 30 
million 
tonn



Hva finnes i fôret vårt?

Fiskemel og 
-olje

Soyabønner

Vitaminer
og mineraler

Hvete

Solsikke

Raps

Fababønner



Et hav av muligheter

101

Norsk oppdrettsnæring har i dag behov for ca 
2 millioner tonn fôr (og fôrråvarer) årlig
- Dette er basert på importerte råvarer
- Så godt som alt er foredlet utenfor norge 

(fôrråvarene)

Kan vi få til mer (grønn) verdiskapning i Norge?

- Gjennom å utvikle nye fôrråvarer?
- Gjennom å få til mer videreforedling ?



102

Vi må lete etter råvarer som har et 
mindre miljøavtrykk og som ikke bare 
forsterker utfordringene som
tradisjonelle råvarer representerer

Visjon for økning I norsk
akvakultur fram mot 2050

3,5 millioner
tonn+

4,2 millioner
tonn+

FÔR RÅVARER



 Dyrkes på land, og hopper dermed over ledd i verdikjeden

 Bærekraftig kilde til omega-3, og kan erstatte fiskeolje

 Kommersielt tilgjengelig

Mikroalger Dyreplankton Fisk Fiskebåter Fiskeolje Laksefôr Havbruk

Algeolje
med EPA+DHA

Algeolje



Insektmel

104

 Bærekraftig, alternativ råvare

 Insektmel fra larvene til svart soldatflue eller melorm

 Viktig proteinkilde; alternativ til fiskemel og soya

 Kommersielt tilgjengelig



Protein from carbon gas and bacterial fermentation



106

Takk for 
oppmerksomheten





Svar disse spørsmålene med Slido!

Gå inn på slido.com
Bruk kode #7608

1. Hva kan lokale, regionale og nasjonale politikere gjøre for å 
støtte omstillingen i regionen? 

2. Hvordan kan ulike deler av samfunnet jobbe sammen for å 
fremme omstilling? 

3. Hvordan skape en felles plattform for samarbeid på tvers av 
ulike sektorer, strukturer og nettverk?



S O L E N E R G I K L Y N G E N
« B r o e n  t i l  f r a m t i d e n »  

Stavanger 29 oktober



Misjon og Mål
- Fokusområder

Bidra til bedre solenergiløsninger til alle;
• gjennom spredning av innovative 

løsninger

• samarbeid på tvers

• og de beste kontakter i det globale 
økosystemet

Utvikle og skape vekst i 
verdensklasse:

• via våre partnere og økosystem

• ved å industrialisere 
bærekraftige energiløsninger



Utviklingen innenfor solmarkedet

Plusskunde 2013: Landets første boligeier 
som leverer strøm til nettet«Den spede start»

Drivere:
Byggekrav
Priser
Miljø

2018: Solkraft i Norge økte med 59 prosent fra 
rekordåret 2016, det gjenspeiles i både antall selskaper 
og ansatte.
2019: 51,4 MWp nye solcellepanel installert, igjen en
dobling fra 2018.



«Rammebetingelser»
Antallet solcelleanlegg som ble montert i august 2020 er 73 % lavere enn samme tid i fjor

Stor effekt av offentlig politikk som:

• «Plusskundeordningen»

• Innovasjon Norge og Enova støtteordninger
(boligbygg, dette reduserer teknologirisiko for 
investorer)

Ønsker en kraftig opptrapping av Korona støttetiltak. 
Dette vil gi markedsvekst, og være tiltak som virker 
umiddelbart.

Kunnskap mangler, det er et kompetansegap som må 
dekkes, reguleringsbestemmelser skjer uten kunnskap om 
sol.

Det trengs mer FOU/kunnskap om plusskunder, smartgrid, 
og øysamfunn. Vi har kompetanse på solceller og materialer, 
men mangler på solkraft og system.

Antallet solcelleanlegg som ble montert i august 2020 er 73 
% lavere enn samme tid i fjor, dette ifølge tall fra Enova - det 
er nå varslet reduksjon støtten (fristen 1. april er utsatt)

«Den største utfordringen er tilgang til kapital for å realisere en rask 
utbygging, og der har myndighetene er viktig rolle å spille enten via 
Enova, Innovasjon Norge, eller som en tilbyder av statsgarantier for 
lån. Kunne andelen statsgarantier vært over 90% ville nok flere banker 
kommet på banen for å gi lån»



NorSun
«ET NORSK SOLENERGISELSKAP SOM PRODUSERER 
FOR DEN GLOBALE SOLENERGIINDUSTRIEN»

• NorSun driver et toppmoderne produksjonsanlegg i 
Årdal på Vestlandet, med en aggressiv 
teknologiutvikling og kostnadsfokus som sikrer en 
konkurransedyktig prismodell. 

• Øker nå produksjonskapasiteten til 1000 MW, med 
ytterligere planer om en femdobling innen de neste 
årene.

• Hvorfor Norge?: Norge har en lang historie innen 
produksjon av wafere, og forutsetningene for ingot og 
wafer produksjon er gode i Norge:

• Det er mye kompetanse på dette i forskningsmiljøene 
og i industrimiljøene.

• Med lav strømpris, fornybar strøm og rikelig tilgang på 
kjølevann er forutsetningene tilstede for en 
konkurransedyktig ingot produksjon.

• For waferproduksjon som er mer arbeidsintensiv, er 
automasjonsmiljøene til stor hjelp for å minimere 
ulempene med høy kost på arbeidskraft.



REC Solar 
“CHANGING THE SOLAR INDUSTRY BY IMPROVING 
SUSTAINABILITY AND COST”

• Global tilstedeværelse med 1800 ansatte, 
derav 250 i Norge.

• Verdikjede på tvers av kontinenter.

• Marked: Europa, Midtøsten, Afrika, USA og 
Asia.

• Fra kjemisk til metallurgisk produksjon av 
silisium:

• Nåsituasjon: ~ 30% = 150 000 tonn av 
alt silisium som brukes i solenergi PV 
industrien går tapt som kerf (støv).

• Neste steg er å gjøre produksjonen av 
solceller sirkulær, ved å gjenbruke 
avfallet.

• REC Solar åpner i desember sin nye 
produksjonslinje i Kristiansand som skal 
muliggjør en sirkulær produksjon.



Integrate Renewables
Integrert fornybar energi - Solenergi, Vindkraft, Energilagring- og Styring

Områdeutvikling: integrert flere bygg, 
med  felles solcelleanlegg,felles varme og kjøling, og
energilager.
Energiutnyttelse: Dette gir mulighet for energiflyt mellom
byggene og parkeringsplassen, og gir maksimal utnyttelse.

Lokal aktør på Forus:

 Etablert mars 2014

 9 ansatte + prosjektbasert innleie 

 Utvikling, rådgiver og 

prosjekteringstjenester

 Installasjon, service og vedlikehold

 Utvikler fornybare energi-systemer



«Sol blir kongen»
- IEA rapport World Energy Outlook

• Tror fornybar energi vil stå for 80 prosent av 
strømproduksjonen allerede det kommende tiåret, og 
at fornybart tar over som primær kilde for 
produksjon av elektrisitet innen 2025.

• Sol og vind produksjonen økes fra 8% i 2019 til 30% 
innen 2030, solar PV øker i snitt 12% på årlig basis.

• Prisene reduseres på grunn av utvikling av teknologi
og støtte for prosjekter.

• Nå situasjon; fornybar er rimeligere enn kull og gass i
de fleste land.

IEA-sjef Dr. Faith Birol på Equinor's høstkonferanse.
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE



Globale energitrender og norske 
muligheter
Hvorfor er sol den raskest voksende energikilden i verden, og 
hvorfor økte produksjonen med 25 prosent i fjor:

• kraftig reduksjon i produksjonskostnadene for solceller

• kombinert med relativt kort prosjektutviklings- og 
byggetid

Energisystemene endres raskt, kostnadsestimatene justeres 
ned, i Lavutslippsscenarioet faller kostnadene for solkraft med 
50%.

Beslutningen om å bygge ut fornybar energi blir enklere, 
i tillegg til å være et grønt alternativ, blir det nå også det 
økonomisk beste alternativet.

Det blir enklere å få gjennomslag for ambisiøse politiske mål, 
dette skaper positive synergier mellom marked, teknologi og 
politikk globalt. Som igjen fører til stigende etterspørsel etter 
fornybar energi, og gjør at solkraft vokser raskere enn alle 
andre energikilder fram mot 2050 i Lavutslippsscenarioet.

Med denne utviklingen blir solkraft den største kilden til 
kraftproduksjon allerede fra 2035.

Kilde: 2019 -Statkrafts Lavutslippsscenario 
Globale energitrender og norske muligheter



‘Veikart Sol mot 2030’
- viser vei for norsk solenergibransje mot 
2030

• Veikartet skal bidra til å skape et tydelig fremtidsbilde, og skal benyttes til 
strategiutvikling og kommunikasjon.

• Vi ønsker å oppnå følgende:

• konkretisere betydningen solbransjen kan få som norsk næring.

• Tydeliggjøre aktørbildet, mulige omsetningstall, bidraget til 
kraftproduksjonen og sysselsetting.

• Konkretisere betydningen solkraft har for det norske kraftsystemet, 
installert kapasitet, og forventet fordeling mellom offentlige bygg, 
næringsbygg og boliger.

• Tydeliggjøre de viktigste mulighetene, behovene og utfordringene for en 
videreutvikling av den norske solbransjen, hva angår rammevilkår, 
finansiering, forskning/utvikling og kompetanse.

• Veikartet vil bli presentert på Solkonferansen «powered by the sun» 8 des.

Et prosjekt i regi av: 
Klyngens Partnere & FME SUSOLTECH



FoU- Utdanningsinstitusjoner (9)Offentlige Utviklingsaktører (23)

Bedriftsmedlemmer (94)



T a k k !

ELLINOR MELING

E-MAIL: ELLINOR@SOLENERGIKLYNGEN.NO

TLF: +47 924 40 332





Verdiskaping i 
fornybar energi!
Ronny Fiuren – Forretningsutvikler Energi & 

Teknologi

Forus Næringspark



Hvordan skape 100.000 nye jobber innen 
fornybar energi?



God ny rapport som
kartlegger mulighetene
og prioriteringene



Oppsumert analyse av områder



Utvikling i andel av verdenshandelen

Norge har en svært dårlig 
trend som må snus om!



Snart 150 år med strøm i Norge
Nå er strømmen nesten overalt og mer skal det bli

Elektrisitet laget av damp

Norge tok i bruk strøm i 1877 i Fredrikstad til belysning

• Edison raffinerte lyspæra og tok patent i 1879!

1892 brukte Kristiania Lysverk elektrisk gatebelysning

1894 kom den elektriske trikken på Majorstua

1900 – Første større vannkraftverk med generator (2,1MW)

1910 – Vemork ble verdens største kraftverk (147MW)



Fast Forward - 2020

• Verden beveger seg raskere enn noensinne
• Det har aldri vært mer fokus på fornybare energier
• Norge har store forutsetninger for å kunne produsere teknologi og 

forretningsmodeller innenfor fornybar energi

Kappløpet er startet – Forspranget er tapt!





Verdiskaping og mange arbeidsplasser
• Nettinfrastruktur

• Elektrofag (fagbrev og ingeniører)

• Drift og operasjon av nett
• Nettselskap og private aktører

• Ladeinfrastruktur
• Biler, båter, fly, busser, lastebiler med mer

• Smarte nett og Styringssystem

• Produksjon av energi
• Vind, Sol, Vann med mer

• Handel og marked

• Fleksibilitet

• Software selskaper

• Hardware selskaper

Globalt eksportmarked





• Forus Energi Service Senter

o Mer datainnsamling og visualisering
• «Nabobatteri»

• «Nabostrøm»

• Åpent fleksibilitetshandel

• Flere små og store solcelle initiativ 

• Lagring av spillvarme fra gjenvinning

• Opprettelser av mikronett

• Opprettelser av virtuelle nett

• Bistår ved solprosjekter knyttet til reguleringer

Hva gjøres i Forus 
Næringspark?





Grønn næringsutvikling –
potensialet i fornybar energi

Broen til framtiden
Oktober 2020





Vekstpotensialet

 Verdikjede for batterier

Kilde: Grønne Elektriske Verdikjeder, NHO September 2020 (Data: MacKinsey)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Område Årlig omsetningspotensial, mrd EUR

Globale fornybar-
aktører

Leverandørkjeden for 
havvind

Verdikjeden for 
batterier

Hydrogen

Systemoptimalisering 
og smart lading

Usikkerhet og risiko for 2050 (kvalitativt)

Ny virksomhet 

2030 2050

Mulig omsetning: 2030 – 100 mrd. kr, 2050: 150-350 mrd. kr.

2019 fiskeeksport: 103 mrd. kr,

2019 prosessindustri: 166 mrd. kr (hvorav 65 mrd. er raffinerier)
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Beyonder’s life-cycle sustainable advantages

138

INTEGRATING CIRCULAR ECONOMY PRINCIPLES 
AT ALL STAGES OF THE VALUE CHAIN

Raw 
materialsEnd of life

Sustainable raw materials – AC + Silicon electrode from sand

Slurry mixing - Water-based slurries

Coating & drying - Faster drying No NMP

Calendering - Higher initial electrode density

Pre-lithiation – Proprietary & efficient process

Notching & cutting - Cutting-edge technology

Cell assembly - High precision & safety

Electrolyte filling & formation - Smart testing & capacity grading

Life-span + recycling capacities

Outstanding performance 
compared to other 
technologies – Charging 
discharging time

Local production, reduction of import

++
Use & 

maintenance Production

Distribution

Closer to the European market



Elnett 21 – several possible user applications



 Use of local forestry residues
 Replaces Nickel and Cobolt or support of palm-oil industry
 Numerous potential for sustainable applications

 Energy optimization
 Will use clean hydropower for production
 Significant energy reductions
 Enables industrial electrification

 Creating green jobs 
 Establishing a R&D and training centre
 Profitable sustainable business
 New green industry with massive export potential

Summary



Let’s collaborate and do it right!Let’s collaborate and do it right!
svein@beyonder.no

www.beyonder.no




