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Høring Klimakur 2020 – SINTEF’s kommentarer  

Klimakur 2020 skal være et redskap for myndighetenes tiltak for å redusere utslippene av 
klimagasser i Norge frem mot 2020. Ulike tiltak er beskrevet og tiltakskost og kost/nytte er diskutert 
samt potensial. SINTEF har sett på de ulike sektorene og fokusert på de angitte rammebetingelsene, 
teknologivalg og implikasjoner. Vi har i liten grad vurdert kostnader og beregningene i seg selv – det 
er m.a.o. basis for analysen som har vært vår innfallsvinkel. 
 
Likeså har vi ikke fokusert på hva vi mener er riktige valg av virkemidler – selv om våre syn på dette 
burde være godt kjent bl.a. gjennom vårt skriv ”En helhetlig satsing på energi og miljø” –forslag til 
de politiske partiene i 2009 og våre innspill til budsjettet 2010 i form av et brev til regjeringen. Det 
er grunnleggende for å kunne utløse tiltakene og skaffe tilveie ny teknologi at det satses mer på 
forskning og utdanning i Norge. Dette er en underliggende forutsetning i rapporten som i svært liten 
grad er nevnt. 
 
Virkemiddelapparatet må også styrkes slik at vi kan få teknologien ut til bruk i samfunnet – vi tenker 
da spesielt på industripiloter. Dette trengs innenfor miljøvennlig energi og energieffektivisering. 
 
Generelle kommentarer til rapporten 
Det mangler en analyse av hvordan forskning og utvikling (FoU) kan bidra til å realisere målene og 
akselerere utviklingen. En slik satsing vil ha effekt langt utover 2020, IEA’s analyser peker på 
behovet for en global utslippsreduksjon på 80% i 2050 forhold til 2005 nivå for å kunne ligge 
innenfor 450 ppm scenarioet. Man må ha kompetanse, folk som kan ta dette ut i livet og robuste 
målsettinger for Norges bidrag i klimakampen. Norge har bl.a spesielle fortrinn innen offshore vind, 
bærekraftig vannkraft, CCS, bioenergi og energieffektivisering. Innen noen av disse områdene kan 
teknologiutvikling medføre sprang i forhold til kostnader og hvilket tempo man kan realisere 
ambisjonene. Det er et behov for at myndighetene utfører en separat utredning av hvordan dette kan 
bidra til realiseringen av klimaforliket med en horisont godt utover 2020. 
 
EU har satt seg ambisiøse mål i klimapolitikken. Det er i liten grad analysert hvordan Norge kan 
bidra og trekke veksler på EUs bevegelser innen dette området. Både den økonomiske tiltakspakka i 
EU (EERP- European Economic Recovery Package) og allokeringen av verdien av 300 millioner 
utslippskvoter  (NER300- New Entrants Reserve 300 millioner EU ETS kvoter) vil utløse nye 
anlegg innenfor vind, CCS, sol, bio og energieffektivisering. Etablering av EII (European Industrial 
Initiatives) under SET Planen (Strategic Energy Technology) vil og spille en stor rolle- her vil også 



2 

10A079.00 2010-05-19 

Norge kunne bidra med fyrtårnsprosjekter og lære av det man oppnår i EU gjennom disse 
initiativene.  
 
Man må også vurdere verdien av en nasjonal tiltaksanalyse i et internasjonalt samfunn. Klimakur har 
her en utfordrende oppgave – klimagassutslipp er av global art og hvert lands avgrensinger er i det 
store bildet meningsløse, utslipp som reduseres i et land, men som forårsaker økte utslipp et annet 
sted har ingen netto effekt. Dette gjelder spesielt varer og tjenester som flyter over landegrenser og 
skjulte besparelser som ligger i bl.a. energieffektivisering. Biodrivstoff er et eksempel på dette, 
rapporten forutsetter sertifisert biodrivstoff og utvikling av 2dre generasjonsdrivstoff. Utslippene 
forårsaket av fremskaffelsen av dette i andre land er ikke tatt med unntatt transporten til Norge. 
Førstegenerasjons biodrivstoff har så mange usikkerheter knyttet til utslippseffektene at det ikke bør 
innføres som tiltak, det har heller liten global effekt og liten overføringsverdi. 
 
Energieffektivisering er ikke tatt med som tiltak fordi Norge har et helt unikt kraftforsyningssystem 
som er basert på vannkraft. SINTEF har i flere rapporter pekt på marginalbesparelser ved eksport av 
energi fra Norge. En kWh ”utslippsfri” elektrisitet gjør at 526 gram CO2 blir bespart i Europa. 
Energieffektivisering er i så måte et grelt eksempel på hvilke begrensinger landanalyser har og 
spesielt i et land som har over 95 % vannkraft i forsyningen. 
 
Karbonlekkasje er nevnt i Klimakur rapporten. Nedleggelse av energiintensiv industri vil ha positive 
effekter på elektrisitetsbalansen her i landet og på det nasjonale klimagassutslippet. I en global 
kontekst er dette naturligvis uheldig- norsk industri produserer effektivt og med lave utslipp i forhold 
til alternative lokaliseringer av slik industri- ingen er tjent med industrielle klimaflyktninger. Dette 
må gjenspeiles i klimapolitikken. Av de virkemidlene som er diskutert i rapporten (menyer) tror vi at 
tiltak som fremmer teknologiutvikling og som gir forutsigbare rammer og incentiver vil ha best 
virkning. Etablering av et nasjonalt klimafond vil i så måte være en betydelig drivkraft som er 
fremtidsrettet og forutsigbar.  
 
Kommentarer til de sektorielle analysene 
 
Transport 
Elektrisk fremdrift med lading fra nettet er ikke omfattet i særlig grad. Det er for tiden et sterkt fokus 
på utvikling av batterikapasitet, dette bør taes med da utslippsreduksjonene dette kan medvirke til er 
betydelige,  potensielt kan dette gi en reduksjon av CO2 for personbiler med 6 millioner tonn basert 
på fornybar energi. Her får vi og en direkte kobling til energieffektivisering (uten å se utover 
landegrensene) og effektiv produksjon av elektrisitet. Biodrivstoff delen er omhandlet i  de generelle 
kommentarene. 
 
Petroleum 
Tiltak rundt elektrifisering antar konstant gasspris og økende elektrisitetspris, disse to faktorer 
påvirker tiltakskost betydelig. Antagelsen om at det finnes tilgjengelig el. kraft til den forutsatte 
kraftpris kan diskuteres. Norge har begrenset kraftproduksjon og elektrifisering må forutsette bruk 
av mer miljøvennlig kraft – dvs. fra fornybare kilder evt. gasskraft med rensing av CO2. Vi kan ikke 
finne referanse til rapporten Petroleumsnæringen og klimaspørsmål utgitt av Konkraft i 2008. 
 
Det kan ligge et bra potensial i samordnet kraftforsyning offshore, den nevnte Konkraft rapporten 
peker på at utvikling av ny teknologi og reduksjon i kostnader ved kabler vil gjøre dette mer 
attraktivt. CCS offshore er også mulig og bl.a. Sevan Marine har et konsept for dette selv om det er 
ulike syn med hensyn til når denne teknologien kan tas i bruk.  
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Energieffektivisering offshore har et potensial som i stor grad er ukjent og det ligger en del barrierer 
for å utløse potensialet, spesielt i forhold til sikker drift. Dette er et felt som bør utgreies nærmere. 
 
Industri 
Figur 12.1 viser en betydelig reduksjon i CO2 utslipp (prosess) fra 1990 til 1992 og deretter ganske 
flat profil. Det kan gi unyansert statistisk bilde, når man refererer til 1990, og ikke til 1992 – man må 
som et minimum forklare denne forskjellen. 
 
Vurdering av gass som en erstatning til kull som reduksjonsmidler er ikke inkludert som et tiltak. I 
en situasjon hvor tilgang til bioenergi kan være begrenset, eller som overgangsløsning er dette et 
godt klimatiltak 
 
Sementindustri: Bruk av sement i betongproduksjon fanger opp en del av CO2 som ellers slippes ut. 
Vi er ikke sikre på om  dette er tatt med i regnskapet som vises i tabell 12.1 
 
CCS 
CCS er en krevende teknologi å implementere pga. størrelsen på investeringen, fysisk størrelse samt 
at det per i dag ikke finnes store nok bedriftsøkonomiske incentiver til å ta det i bruk. 
 
Vi savner en vurdering av CCS-potensialet for offshore virksomheten. Dette er bl.a. tema i et av de 8 
Forskningssentrene for Miljøvennlig Energi (FME) som er opprettet – BIGCCS Senteret. Idet 
offshore virksomheten står for over 25 % av klimagassutslippene må man vurdere tiltak også innen 
denne sektoren. 
 
Lagring av CO2 i Nordsjøen har et stort globalt potensial og kan bidra til at gigatonn av CO2 kan 
lagres på Norsk sokkel. Selv om dette ikke blir godskrevet Norge så bør det nevnes ikke minst i en 
verdiskapingssammenheng. 
 
Det er bra at potensialet for CCS for industrielle prosesser er tatt med – etter hvert har dette fått mer 
betydning i den nasjonale debatten og som pekt på av IEA vil andre sektorer enn kraftgenerering 
bety mye for klimagassreduskjoner ved hjelp av CCS innen 2050. 
 
Innenlands produksjon av kraft og varme 
Vi finner det merkelig at effektivisering av vannkraftverk og økt utbygging av vannkraft ikke er 
nevnt i rapporten. Her ligger det 10 talls TWh å hente og ved ytterligere elektrifisering av samfunnet 
trengs ny kraft samt at ”nullutslippskraft” har globale effekter mht. utslipps reduksjone. Det 
henstilles til at dette tas inn i rapporten. 
 
Videre ser vi ikke noen henvisninger til geotermisk varme evt kraft. Nye konsepter med dypboring 
(5000 m.+) kan gi bidrag i Norge også. Det satses mye på dette nå bla i USA, Australia og EU. 
 
Utslippsreduserende tiltak for bygg 
Klimakur har vurdert utslipp fra bygg i driftsfasen (kap. 15), det vil si fra forbrenning av fossile 
brensler som brukes til å dekke oppvarming av rom og tappevann i driftsfasen av bygget. 
Sektoranalysen anslår utslippene til å være om lag 1,3 mill tonn CO2 ekvivalenter i 2020, og at det 
vil være mulig å fjerne det meste av disse utslippene ved hjelp av konverteringstiltak og/eller 
energieffektiviseringstiltak.  
 
Vi mener det er problematisk at energieffektivisering som ikke kan kobles direkte til utslipp ikke er 
en del av Klimakur 2020. I henhold til både FNs klimapanel og Det internasjonale energibyrået 
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(IEA) er energieffektivisering det tiltaket som kan gi de raskeste og største reduksjonene i 
klimagassutslipp.  
 
Som vist i flere internasjonale studier, er energieffektivisering det enkleste og billigste klimatiltaket. 
Energieffektivisering i bygg vil være et meget viktig bidrag til at Norge kan utvikle et bærekraftig 
energisystem som møter våre internasjonale forpliktelser med hensyn til klima-gassutslipp de neste 
tiårene. Analyser i Prosjektrapport 40 – 2009 fra SINTEF Byggforsk ”Energieffektivisering i 
bygninger –mye miljø for pengene!” viser at energieffektivisering i bygge-sektoren vil kunne bidra 
til følgende: 
  
 Vi kan spare 12 TWh innen 2020, der i underkant av 10 TWh er frigjort elektrisitet.  
 
 Sparepotensialet er estimert å tilsvare en forretningsmulighet på om lag 80 milliarder kroner i 

perioden 2010 til 2020.  
 
 Dette forretningspotensialet på ca. 80 milliarder er estimert å kunne generere om lag 10 000 

nye arbeidsplasser den neste fireårsperioden, og opp mot 20 000 nye arbeidsplasser innen 
2020. Det vil være viktig for en næring som er rammet av finanskrisen.  

 
 Basert på et nasjonalt scenario der frigjort energi i byggsektoren blir brukt til elektrifisering 

av transportsektoren og offshorevirksomhet og total utfasing av oljefyring, vil Norges 
klimagassutslipp kunne reduseres med 6 millioner tonn. Dette utgjør i underkant av 40 % av 
klimaforlikets målsetning om innenlandsk klimagassreduksjon innen 2020.  

 
Energieffektivisering i byggsektoren vil trolig også være avgjørende for å kunne gjennomføre de 
forpliktelsene Norge vil få i fornybardirektivet og bygningsenergidirektivet fra EU.  
Analysene anslår at staten vil kunne utløse potensialet på 12 TWh innen 2020 ved gå inn med 1,6 
milliarder kroner per år fra 2010, og som økes gradvis til 2,6 milliarder fram mot 2020.  
 
Det er et betydelig potensial for å bygge mer miljøvennlig enn det som gjøres i dag. Mer miljøriktige 
materialbruk ved nybygging og rehabilitering kan redusere utslipp av klimagasser på rundt 1 million 
tonn CO2-ekvivalenter per år. Dette potensialet kan utløses gjennom virkemidler som inkorporerer 
miljøkostnaden i produktprisen og som dermed gjør det mer lønnsomt å foreta miljøriktige valg og 
som gir miljøriktige produkter et konkurransefortrinn (Kilde: SINTEF Byggforsk prosjektrapport 
54/2010)   
 
Fluorholdige klimagasser  
Her vil vi spesielt peke på FoU utfordringer som er knyttet til videre reduksjon (varmepumper, nye 
naturlige kuldemedier). Som for energieffektivisering ligger en stor del av utfordringen i å 
implementerer ny teknologi. 
 
Avslutningsvis vil vi peke på at Klimakur 2020 er et godt gjennomarbeidet dokument som vil kunne 
tjene som en referanse i fremtidig arbeid.  
 
MVH 
 
Nils A. Røkke 
Direktør Klimateknologi SINTEF 


