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Høringssvar fra Tekna til rapporten  Klimakur 2020 

Vi viser til høring på rapporten Klimakur 2020 fra Miljøverndepartementet. Tekna forener om lag 

54 000 medlemmer med teknologisk eller naturvitenskapelig utdanning fra mastergradsnivå. Våre 

medlemmer utgjør en svært viktig kompetansegruppe når det gjelder å utvikle og implementere 

teknologiske løsninger som kan gi reduserte klimagassutslipp. Klimakur 2020 berører derfor mange 

av våre medlemmer. Hovedpunktene i vår høringsuttalelse er: 

 

 Stortingets klimaforlik er ikke ambisiøst i forhold til FNs anbefalinger om utslippsreduksjoner. 
Klimaforliket bør derfor realiseres innenfor de tidsrammene som er gitt. 
 

 En ansvarlig klimapolitikk forutsetter satsing på ny teknologi, ny og renere industri og fremtidige 
grønne arbeidsplasser. 

 Regjeringen bør raskt levere en ny klimamelding og en energimelding som skaper sammenheng 
med klimapolitikken.  
 

 Kraftfulle virkemidler for raskere teknologisk utvikling av lav- og nullutslippskjøretøy, hurtigere 
utskifting av bilparken og omfordeling av gods- og persontrafikk til alternativer med lavere 
klimabelastning må på plass. 
 

 Tekna understreker behovet for forpliktende, langsiktige og omfattende investeringer i 
infrastruktur.  
 

 Biodrivstoff er en av flere løsninger for å få ned utslippene fra transportsektoren. Norge bør gå 
foran med å stille strengere krav til bærekraft og effektivitet for biodrivstoff. Stabile og langsiktige 
rammebetingelser må legges til grunn for utvikling og produksjon av biodrivstoff i Norge. 
 

 Det bør stilles krav til elektrifisering av alle store nye utbygginger i petroleumssektoren på norsk 
sokkel. I tillegg bør eksisterende felt med lavest kostnad elektrifiseres.  

 Industrien må forplikte seg til ytterligere utslippsreduksjoner. Samtidig bør risiko for karbonlekkasje 
tas hensyn til ved fastsetting av rammevilkår for industrien.  
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 Utsettelse av fullskala rensing på Mongstad vil gjøre det vanskelig å realisere Klimaforliket. 

Regjeringen må sørge for bedre prosjektstyring og fremdrift slik at ytterligere forsinkelser unngås. 

Regjeringen bør snarest ta beslutning om fullskala rensing på Kårstø.  

 

 Det bør så raskt som mulig etableres pilotprosjekter for fangst og lagring av CO2 for landbasert 
industri.  
 

 Regjeringens nye klimamelding må også omfatte det som ikke inngår i Klimakur; ny fornybar energi, 

energieffektivisering, grønne arbeidsplasser, infrastruktur, internasjonalt klimasamarbeid og 

hvordan IKT kan effektivisere bruken av infrastruktur i transport, bygg og energi.  

 Det er behov for en helhetlig virkemiddelpakke for forskning, utvikling og 
demonstrasjonsporsjekter for ny fornybar energi. Dersom Norge skal være en stor eksportør av 
fornybar energi, forutsetter det investeringer i kabler, både nasjonalt og til kontinentet.  

Ambisjonsnivået for utslippskutt 

FNs klimapanel anbefaler at den globale oppvarmingen begrenses til 2 grader. Enighet om 2-

gradersmålet var kanskje det viktigste som kom ut av klimatoppmøtet i København i desember 

2009. 2-gradersmålet er tidligere vedtatt av EU, og Norge har gitt sin tilslutning til målet.   

 

For å nå målet, anbefaler FNs klimapanel at rike land bør redusere sine utslipp av klimagasser med 

mellom 25 og 40 prosent innen 2020, sammenlignet med 1990 nivået. Selv innenfor dette intervallet 

er mulighetene for å nå målet forbundet med stor usikkerhet. Det antas at dersom man velger det 

laveste anslaget vil sannsynligheten for å nå togradersmålet halveres.  

 

Norske utslipp var i 1990 på ca 50 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Det vil si at dersom vi følger 

FNs anbefaling, skal de norske utslippene reduseres til mellom 30 og 37,5 millioner tonn innen 

2020. Stortingets klimaforlik legger på sin side opp til norske utslippsreduksjoner på 15-17 

millioner tonn innen 2020. Dette vil bringe de norske utslippene ned til mellom 45 og 47 millioner 

tonn, som ligger over FNs anbefalinger. De norske klimamålene er slik sett ikke særlig ambisiøse, 

og Tekna vil derfor understreke viktigheten av at målene nås innenfor de tidsrammene som er gitt. 

Vi antar at differansen til FNs anbefalinger skal kompenseres ved kjøp av kvoter og andre 

mekanismer innenfor den internasjonale klimaavtalen. 

 

Mens vi venter på beslutningene 

Et viktig budskap fra Klimakur 2020 er at de fleste beslutninger om virkemidler og tiltak må gjøres 

raskt for å få effekt i 2020. FNs Klimapanel fremholder at jo lenger vi venter, desto mer omfattende 

vil utslippskuttene måtte bli. Også Stern-rapporten viser tydelig at kostnadene ved ikke å iverksette 

tiltak vil overstige kostnadene ved å redusere utslippene. Nye studier fra det Internasjonale 

energibyrået viser at hvert års utsettelse med å komme i gang med utslippskutt vil koste 6000 

milliarder kroner, og årlige krav til utslippskutt vil måtte økes ytterligere. 
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Tekna mener derfor det bør etableres forpliktende årlige reduksjonsplaner. Formålet med dette er å 

sikre fremdrift i arbeidet, og å unngå en situasjon hvor det må tas dyre og omfattende utslippskutt 

mot slutten av perioden for Klimakur.  

 

Regjeringen bør koble klimapolitikken med mulighetene for å skape ny teknologi, ny industri og 

fremtidige arbeidsplasser. Norge er i en unik posisjon, fordi vi har en industri med et høyt 

kompetansenivå og effektiv produksjon, som blant annet har tvunget seg frem gjennom mange år 

med utslippsreguleringer fra myndighetene. Dette gjelder petroleumsindustrien så vel som 

landbasert industri. Vi har naturgitte og kompetansemessige fortrinn som gir muligheter innenfor 

fornybar energi fremover. Eksempelvis har den internasjonale satsingen på fornybar energi allerede 

gitt økt etterspørsel på en rekke materialer og tjenester som leveres av norsk industri i dag, som for 

eksempel silisium til solceller, ferrolegeringer til vindmøller, mineralgjødsel til bioenergi og 

aluminium til lette, gjenvinnbare biler.  

 

Likevel opplever vi en beslutningsvegring heller enn beslutningsvilje hos regjeringen når det gjelder 

å legge til rette for oppbyggingen av såkalte grønne arbeidsplasser. Dette skaper en usikkerhet og 

lav forutsigbarhet som er uheldig for utvikling og etablering av fremtidsrettet industri. Tekna 

etterlyser handlekraft og mot fra regjeringen, slik vi opplevde på 70-tallet med utviklingen av det 

norske oljeeventyret.  

 

Satsing på realfaglig utdanning og ungt grønt entreprenørskap vil være en viktig del av en satsing 

for grønt næringsliv. En omstilling mot flere grønne arbeidsplasser har også sider som må løses av 

partene i arbeidslivet, og Tekna er seg i så måte sitt ansvar bevisst. 

Avgrensingsdilemmaet 

Klimakur har avgrensninger som gjør at den alene ikke kan danne grunnlag for en helhetlig 

klimapolitikk. I tillegg til tiltak og virkemidler for utslippsreduksjoner i Norge, bør en helhetlig 

klimapolitikk omfatte områdene ny fornybar energi, energieffektivisering, utvikling av en 

fremtidsrettet industri, infrastruktur og internasjonalt klimasamarbeid.  

 

Klimakur mangler en vurdering av energiproduksjon i forhold til energibruk. I denne sammenheng 

vil Tekna igjen understreke at det fortsatt er behov for en samlet energimelding i Norge. Det er 

beklagelig at regjeringen ikke lenger ser ut til å prioritere dette viktige arbeidet. En helhetlig 

energipolitikk, som også er koblet til klimapolitikken, vil etter vår mening være en nødvendig 

forutsetning for å nå målene om utslippsreduksjoner.   

 

Kommentar til makroanalysen 

Tekna mener at de samfunnsøkonomiske kostnadene fra makroanalysen er undervurdert for 

virkemiddelalternativene det er gjort beregninger for. Hovedårsaken er at omstillingskostnader er 

utelatt og at virkemiddelbruken er for smal. Smal virkemiddelbruk gir konsentrerte næringsmessige 

endringer og problematiske reduksjoner i norsk eksport. Dette har vi utdypet nærmere i et separat 

brev til SSB, og dessuten noe under kommentarer til industrikapittelet. Brevet er vedlagt 

høringsuttalelsen, til informasjon. 
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Kommentarer til sektoranalysene 

Transport (kap. 10) 

For transportsektoren har Klimakur 2020 regnet seg frem til at det vil være mulig å oppnå en 

utslippsreduksjon i størrelsesorden 3 – 4,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2020. 

Transportsektoren har de raskest voksende utslippende av alle sektorer i Norge, og Klimakur har 

anslått at denne utviklingen vil fortsette frem mot 2020. Dette henger sammen med at omsetningen 

av transporttjenester øker i takt med økonomisk vekst. Regjeringens satsing på grønn samferdsel 

gjennom Nasjonal Transportplan er med andre ord ikke tilstrekkelig til å endre utslippstrenden fra 

sektoren. Tekna mener derfor det er behov for nye virkemidler innenfor transportsektoren. En ny 

virkemiddelpakke for transportsektoren må innrettes særlig med tanke på å utløse: 

 

 En raskere teknologisk utvikling for lav- og nullutslippskjøretøy  

 En raskere utskifting av bilparken 

 En omfordeling av gods- og persontrafikk til alternativer med lavere klimabelastning   

 Langsiktige og teknologisk fremsynte investeringer i infrastruktur  

 

Klimakur viser at det er et stort potensial for utslippsreduksjoner med innfasing av ny 

kjøretøyteknologi. Samtidig viser rapporten til at det erfaringsmessig tar lang tid både å utvikle og å 

skifte ut bilparken i ønsket miljøriktig retning. Tekna mener at det vil være mulig å påvirke både 

farten og retningen med en sterkere politisk styring.  

 

Fordi CO2-avgift på drivstoff allerede er et etablert system som krever liten administrasjonsinnsats, 

mener Tekna at et påslag på CO2-avgiften vil være et viktig virkemiddel for å sikre inntekter for 

gjennomføring av andre tiltak med større potensial for utslippsreduksjoner. Tekna mener at det vil 

være større aksept for påslag på CO2-avgiften i befolkningen enn det vi opplevde i 2008 dersom 

inntektene fra påslaget brukes til å finansiere faktiske klimatiltak innenfor transportsektoren.  

 

Elektrifisering av bilparken(kap.10.5.4)  
I Klimakur heter det at elbiler og ladbare hybridbiler kan utgjøre om lag 5 prosent av alle 

personbiler i 2020. Tekna mener at ambisjonsnivået er for lavt, og viser til rapporten 

”Handlingsplan for elektrifisering av veitransport” (2009), hvor en ekspertgruppe nedsatt av 

Samferdselsdepartementet mener at ambisjonsnivået bør være 10 prosent ladbare biler i 2020. 

Irland har nylig vedtatt en målsetting om at 10 prosent av bilene på irske veier i 2020 skal være 

elektriske, og er i ferd med å implementere virkemidler for å nå denne målsettingen. Tekna mener at 

Regjeringen ikke bare bør ha som målsetting at 10 prosent av alle biler bør være el-biler, men at 10 

prosent av all kjøring med personbiler i 2020 bør foregå med bruk av ladbare biler. 

 

Dagens insentiver for elbiler, som inkluderer fritak for engangsavgift, nullsats for merverdiavgift 

ved kjøp, redusert årsavgift, gratis parkering på kommunale parkeringsplasser, fritak fra 

bompenger, adgang til å kjøre i kollektivfelt med mer, utgjør et godt utgangspunkt for en 

opptrapping av den ladbare delen av bilparken i årene frem mot 2020. Skal Norge lykkes med en 

rask opptrapping og innfasing av ladbare biler, vil det være avgjørende at vi fremstår som et 

attraktivt marked for de store bilprodusentene. Da må følgende være på plass: 
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 En forutsigbar og langsiktig pakke med virkemidler for ladbare kjøretøy som inkluderer 

virkemidlene som allerede er innført for elbiler  

 Supplering av dagens virkemiddelpakke med tiltak som gjør det mulig med betydelige 

volumøkninger på kort tid 

For å få til en rask volumøkning av eksisterende og kommende ladbare biler, foreslår Tekna etter 

samråd med norske elbilaktører at følgende tiltak innføres som supplement til eksisterende 

virkemiddelpakke: 

 

 Bedrifter bør kunne føre fradrag for inngående moms gjennom regnskapsmessig behandling av 

elbiler som driftsmiddel, fordi kostnadene på leasing av bil og batteri i dag er høye. En slik 

ordning vil stimulere bedriftene til å ta i bruk elbiler for sine ansatte  

 Det offentlige bør gå foran ved at det gis pålegg til statlige og kommunale virksomheter om 

innkjøp av nullutslippskjøretøy der dette er mulig.  

 Utbyggingen av ladeinfrastruktur må fortsette i takt med elektrifiseringen av bilparken. 

Biodrivstoff (kap. 10.5.1) 
I følge Klimakur utgjør tiltak knyttet til biodrivstoff det største potensialet for klimagassreduksjoner 

innenfor transportsektoren (1,7 – 1,9 millioner tonn i 2020).  

 

Tekna mener bruk av biodrivstoff er en av flere viktige og komplementære løsninger for å få ned 

utslippene fra transportsektoren. Parallelt med at biodrivstoff i transportsektoren trappes opp, er det 

imidlertid svært viktig at bærekraftskravene til biodrivstoffet som brukes eller produseres i Norge 

strammes inn.  Norge bør derfor være i front med å stille strenge krav til produksjonen av 

biodrivstoff, både med hensyn til klimaeffekt og bærekraftig utvikling. Tekna mener at Norge så 

raskt som mulig, og som et minstemål, bør implementere EUs bærekraftskrav til biodrivstoff.   

 

På kort sikt bør vi få en rask innfasing og økning av biodrivstoff i tungtrafikken, ettersom 

elektrifisering ikke utgjør et reelt alternativ for de tunge kjøretøyene. For å oppnå størst mulig 

klimagevinst bør det tilrettelegges særskilt for en rask overgang til biodrivstoff for tungtrafikken 

gjennom blant annet høyere krav til innblanding av biodrivstoff i bensin og diesel. 

 

I Norge er det et stort potensial for å få opp flere produsenter av mer effektivt og bærekraftig 

biodrivstoff, men usikre rammevilkår har svekket investeringsviljen hos aktørene. For å løfte 

satsingen på produksjon av biodrivstoff i Norge vil det være avgjørende at regjeringen gjenoppretter 

tilliten til norske aktører etter biodieselsaken høsten 2009. Dette kan gjøres gjennom å etablere 

tydelige, langsiktige og stabile rammebetingelser og innføre et påbud om økende innblanding. 

Samtidig må det satses mer på forskning og utvikling av ulike former for biodrivstoff gjennom 

støtte til pilotanlegg og nasjonale forskningsprogrammer. 

 

Effektivisering av personbiler  (kap 10.5.2) 
Selv med ambisiøse mål om ladbare personbiler i 2020 vil mesteparten av personbilparken bestå av 

”vanlige” biler. Energieffektivisering av personbilparken er derfor viktig. Klimakur tar 

utgangspunkt i EUs forordning om CO2-utslipp fra personbiler. Denne innebærer at utslippene 

samlet sett skal ned til 130 g/km fra 2012-2015, og videre til 95 g/km i 2020. Til sammenligning 
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antas 2010 modellen av Toyota Prius å ha utslipp på vel 90 g/km. EUs krav skal i hovedsak oppnås 

gjennom en fortsatt bruk av differensiert engangsavgift etter CO2-utslipp.  

 

Innføringen av engangsavgift som klimavirkemiddel er nå politisk forankret i Norge, og vi ser 

muligheter for å utnytte dette handlingsrommet til å gjennomføre en enda raskere innfasing av 

energieffektive biler. Engangsavgiften bør ha som formål å sikre at Norges nybilsalg representerer 

det aller beste bilindustrien har å tilby av energieffektive biler. Den raske utviklingen av nye og mer 

miljøvennlige bilmodeller gjør at avgiftssystemet må justeres jevnlig, for eksempel hvert andre år, 

slik at det til enhver tid gir størst mulig uttelling å velge de mest energieffektive bilene ved kjøp. På 

denne måten mener Tekna at det vil være mulig å oppnå en raskere energieffektivisering av 

personbilparken enn det Klimakur legger til grunn. 

 

Gods fra vei til bane og sjø  
En større andel av langdistanse godstransport bør overføres fra vei til bane og sjø. Vi mener at det 

vil være mulig å videretransportere langt mer av gods som kommer sjøveien på bane fremfor vei, 

dersom det satses mer på kobling av jernbaneterminalene og havner for de største innfartsårene.  

 

TØI har på oppdrag fra Tekna gjort en kartlegging av jernbanetilknytning til havnene for de største 

byene i Sør-Norge, TØI rapport 1074/2010, ”Potensial for overføring av gods til intermodale 

transportløsninger”. Undersøkelsen viser at i mange byer er koblingen mellom havn og jernbane 

svak eller ikke-eksisterende.  

 

TØI-rapporten viser også at det er grunn til å tro at avgiftene utgjør en større andel av 

godstransportprisen for sjøtransport enn for veg og jernbane, og at sjøtransport i motsetning til 

lastebil og jernbane betaler mer i avgifter enn de kostnadene som samfunnet påføres som følge av 

utslipp og andre eksterne effekter. En av forskjellene er at veg og bane får bygget ut sin 

infrastruktur via statsbudsjettet, mens infrastruktur til sjøtransport og havner er basert på privat 

finansiering fra aktørene i næringen. TØI-rapporten peker på at dette er en viktig årsak til at det ikke 

satses mer på helhetlige løsninger som kombinerer land- og sjøtransport. 

 

Rapporten har regnet på potensialet for økt jernbanetransport mellom de største byene og til og fra 

utlandet (Gøteborg), med utgangspunkt i dagens lastebiltransport og forventet vekst for 2020. Med 

en kapasitetsdobling i 2020 som angitt i Jernbaneverkets godsstrategi, er de beregnede 

utslippsreduksjonene i 2020 på 87 000 tonn CO2, når overføring fra vei til bane i Gøteborg er 

inkludert. Uten kapasitetsbegrensninger vil utslippsreduksjonene være på 126 000 tonn CO2. 

Rapporten understreker imidlertid at en realisering av overføring av gods fra vei til bane betinger at 

jernbanen når et bredere spekter av varetyper enn den gjør i dag, og at jernbanen kan fremstå som et 

pålitelig transportalternativ. Dersom ikke tilbudet forbedres er det tvert imot lite sannsynlig at 

jernbanen vil oppnå vesentlig vekst i godstrafikken frem mot 2020, noe som betyr at godstransport 

på vei vil kunne øke betydelig fremover. 

 

Norge er en stor sjøfartsnasjon med lange tradisjoner innenfor sjøtransport og skipsbygging, så vel 

som innenfor fiskeri og leverandørbedrifter til petroleumsindustrien. Den norskkontrollerte 

skipsflåten i verden slipper ut omtrent like store mengder CO2 som Norges samlede innenlandske 

utslipp. Tekna mener derfor at Norge skal være pådriver for at renere teknologi tas i bruk innenfor 
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sjøfarten. Innenlands kan dette gjøres ved at det stilles strengere krav til at ny og renere teknologi 

tas i bruk. Parallelt med dette er det viktig at Norge fortsatt skal være pådriver for at utslipp fra 

internasjonal skipsfart blir innlemmet i internasjonale klimaavtaler gjennom FNs 

sjøfartsorganisasjon IMO.  

 
Utbedring av togtilbudet og tilrettelegging for høyere hastighet  
Norsk jernbane lider under manglende investeringer i infrastruktur og etterslep på vedlikehold over 

lang tid. Dette gapet må dekkes så raskt som mulig, i tråd med tiltakene som skisseres i Klimakur 

og i tillegg til oppfølging av det som allerede ligger inne i Nasjonal transportplan 2010-2019. 

Vinterens uholdbare situasjon for togpassasjerene i intercity-området understreker behovet for å få 

til en raskere gjennomføring av planene om å bygge ut infrastrukturen i indre og ytre intercity-

område.  

 

Muligheten for høyhastighetstog bør utredes for strekninger med størst potensial økonomisk og 

klimamessig i forbindelse med neste rullering av NTP. Jernbanetraséer som bygges eller utbedres 

bør tilrettelegges for høyere hastighet. På utvalgte strekninger bør investeringene gjøre det mulig å 

satse på investeringer i høyhastighetstog i fremtiden.  

 

Petroleumsindustrien (kap. 11) 

Petroleumssektoren stod i 2008 for 27 prosent av Norges totale utslipp av CO2-ekvivalenter. 

Klimakurs prognoser for utslipp fra 2008-2030 viser at utslippene fra sektoren forventes å gå ned, 

hovedsakelig som følge av at produksjonen fra sokkelen går ned.  Utslippene forventes likevel å 

være betydelige i lang tid fremover, med relativt stabil produksjon frem mot 2020, og deretter en 

halvering i forhold til dagens nivå rundt 2030. Utslippene fra sektoren i dag er på ca. 14 millioner 

tonn CO2/år. Mesteparten av CO2-utslippene i petroleumssektoren kommer fra forbrenning av gass i 

turbinene som produserer kraft til de forskjellige innretningene. 

 

Tekna mener at det er viktig at Norge fremstår som en fremtidsrettet aktør innenfor 

petroleumssektoren. I globalt perspektiv vil det være viktig fordi verden vil være avhengig av fossil 

energi i mange år fremover, noe som blant annet tall fra det Internasjonale energibyrået viser. Det 

vil derfor være nødvendig at flere utslippsreduserende tiltak i sektoren vedtas og gjennomføres. 

Kompetansenivået i norsk petroleumsindustri er høyt sammenlignet med andre land, og dette 

fortrinnet kan utnyttes ved at vi som petroleumsaktør tar en tydeligere rolle som foregangsland for 

en petroleumsproduksjon med lave utslipp. Uten utslippskutt i petroleumssektoren blir det vanskelig 

å nå klimamålene som stortinget har vedtatt, uten å redusere aktiviteten i landbasert industri. 

 

Debatten om elektrifisering av sokkelen har pågått i lang tid, og har vært preget av uenighet og 

usikkerhet knyttet til beregningene av kostnader for elektrifisering. Også Klimakur understreker at 

tallene for tiltakskostnader er beheftet med stor grad av usikkerhet. Usikkerheten er knyttet til 

investeringskostnadene.  

 

Elektrifisering er allerede gjennomført eller vedtatt flere steder, eksempelvis for Troll A, Ormen 

Lange, Valhall, Goliat og Gjøa. Leverandørbedriftene for elektrifisering melder at det teknologisk 
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er fullt mulig å gjennomføre elektrifisering i langt større skala, men at det vil være avgjørende med 

raske beslutninger fordi det tar tid å gjennomføre prosjektene.  

 

Klimakur viser at det er særlig tre områder på sokkelen som kan være interessant for elektrifisering: 

Sørlige Nordsjø, Nordlige Nordsjø (60 Hz) og Norskehavet. Tiltakskostnadene her ligger alle nær 

marginalkostnaden på 1500 kr/tonn CO2. En elektrifisering på disse områdene vil kunne gi en årlig 

utslippsreduksjon på 2,25 mill tonn CO2 i 2020. Sørlige Nordsjø har lavest tiltakskost på grunn av 

forventet lengst levetid. 

 

Tekna mener at det bør stilles krav til elektrifisering for alle store nye utbygginger. I tillegg bør det 

fattes beslutning om delelektrifisering på de eksisterende feltene med lavest tiltakskostnad, som 

skissert i Klimakur. En gjennomføring av disse tiltakene må ikke gå på bekostning av 

forsyningssikkerheten av elektrisitet til lands, og må derfor ses i sammenheng med tiltak for å få 

opp produksjonen av fornybar energi i tilknytning til disse områdene.  

Industri (kapittel 12) 

Norsk industri er internasjonalt ledende når det gjelder å gjøre industriell produksjon mer effektiv 

og miljøvennlig. En viktig årsak er at Norge har vært i front med å innføre strenge miljøkrav. 

Samtidig er Norge i en særstilling, fordi vår landbaserte industri i stor grad baserer seg på fornybar 

energi. Begge deler bidrar til å holde de globale klimagassutslippene nede. En ambisiøs satsing på 

en fremtidsorientert norsk industri vil etter vår mening være et godt klima- og miljøtiltak, og Norge 

har både de kompetansemessige og finansielle musklene til å gjennomføre dette. 

 

Klimakur 2020 viser at det er et stort teknisk potensial for utslippsreduksjoner i industrisektoren. 

Derfor mener Tekna at det fortsatt vil være viktig at industrien forplikter seg til å kutte utslippene 

ytterligere. Samtidig er Tekna opptatt av at tiltak som iverksettes må føre til utslippskutt i Norge, og 

ikke til at problemene flyttes. Tekna mener derfor at risiko for karbonlekkasje bør være en 

grunnleggende premiss når rammevilkårene for industrien fastsettes.  

 

Tekna mener at SSB har undervurdert de utfordringer som vil være knyttet til regionale omstillinger 

i de scenariene i Klimakur hvor prosessindustrien reduseres betydelig i omfang. I enkelte regioner 

bærer industrien mye av sysselsettingen, både i form av at de selv sysselsetter mange og fordi de har 

mange underleverandører. I modellberegningene til SSB er det antatt at de som mister arbeid som 

følge av nedskaleringer i industrien, tar annet arbeid annet sted. Dette er urealistisk innenfor 

tidshorisonten til Klimakur, fordi det undervurderer kompetansebehovet den enkelte vil ha knyttet 

til å ta seg annet arbeid, og de belastninger det er med å endre bosted. Vår vurdering er at dette gir 

argumenter for sikre ren industriproduksjon i Norge, og hindre at denne type virksomheter flytter til 

land som ikke har strenge regelverk for utslipp av CO2, såkalt karbonlekkasje. 

 

Virkemiddelpakke for industrien  
Klimakur illustrerer mulige klimaeffekter av ulike virkemiddelpakker for industrien. Ytterpunktene 

i alternativene som skisseres er alternativ 1, kvoter; og alternativ 2, CO2-avgift i tillegg til kvoter. 

Det første alternativet vil kun utløse en mindre del av det tekniske potensialet for CO2 reduksjoner i 

sektoren, mens alternativ 2 vil medføre store utslippsreduksjoner, men har negative ringvirkninger 
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som omfattende nedleggelser og vesentlig svekket konkurranseevne for gjenværende norsk industri. 

Tekna mener at virkemiddelpakken for utslippsreduksjoner i norsk industri må ligge et sted imellom 

disse ytterpunktene.  Tekna mener derfor at regjeringen bør utarbeide en virkemiddelpakke som tar 

utgangspunkt i alternativ 4, ”Klimafond og avtale” i tillegg til kvotesystemet (kapittel 12.8).  

 

Innenfor rammen av en avtale med myndighetene bør industrien forplikte seg til konkrete mål for 

energieffektivisering og utslippskutt. Som motytelse bør myndighetene gjøre følgende: 

 

 Norge bør legge seg på samme linje som EU når det gjelder kvotetildeling i EUs system for 

handel med utslippskvoter (ETS) 

 Det bør etableres et klimafond for å få utløst tiltak som blir for dyre for den enkelte virksomhet. 

Vi ønsker en robust modell som ivaretar hensynet til internasjonal konkurransekraft, men som 

samtidig fungerer som et viktig insitament for industribedriftene til å investere i 

utslippsreduserende tiltak 

 Rammebetingelser for investeringer bør være forutsigbare og konkurransedyktige  

 Forskningsinnsatsen på rene og effektive produksjonsprosesser bør intensiveres gjennom økte 

offentlige bevilgninger til nasjonale forskningsprogrammer 

Fangst, transport og lagring av CO2 (CCS) (kap. 13) 

Tekna har vært pådriver for at Norge skal være i front på teknologiutvikling for CCS. Vi er i en 

unik posisjon med høy kompetanse knyttet til norsk petroleumsindustri og tilknyttet 

leverandørindustri, og vil kunne gi viktige bidrag til globale utslippskutt gjennom 

teknologioverføring.  

 

Innenfor området lagring av CO2 har Norge et særlig kompetansefortrinn som bør utnyttes og 

utvikles videre for å skape ny teknologi og nye forretningsmuligheter for Norge og norske 

leverandører gjennom vår evne til å finne, etablere og sikkert drive lagring av CO2. Behovet for 

både sentrale, store løsninger og lokale, mindre lagre vil komme i de fleste industrielle områder 

etter hvert som bruk av CCS brer om seg. 

 

Gasskraftverk 
Tekna mener det er viktig at det nå fattes en beslutning vedrørende fullskala rensing på Kårstø. 

Regjeringen utsatte i fjor en investeringsbeslutning for fullskala rensing på Kårstø i påvente av en 

studie som skulle se på mulighetene for en integrasjon mellom gasskraftverket og prosessanlegget 

på Kårstø.  

 

Rapporten som Gassco og Gassnova har utarbeidet er nå overlevert til Olje- og energiminister Terje 

Riis-Johansen. Den viser blant annet at det er identifisert tekniske integrasjonsløsninger som vil 

bidra til betydelig reduksjon av CO2 utslipp på Kårstø. Samtidig vil en integrasjonsløsning gi lavere 

tiltakskostnad. Grunnlaget for å investere i renseanlegg på Kårstø skulle dermed være styrket. 

 

CCS for kraftvarmeverket på Mongstad er som kjent allerede inkludert i utslippsfremskrivningene 

til Klimakur 2020. Det vil si at dersom man ikke kommer i mål med dette prosjektet innen 2020, vil 

det få konsekvenser i forhold til mulighetene til å komme i mål med ambisjonene i Klimaforliket.  
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I lys av regjeringens nylige beslutning om å utsette byggingen av fullskala rensing på Mongstad, vil 

vi understreke behovet for en tettere oppfølging av prosjektet, og at regjeringen gjør sitt ytterste for 

at forsinkelser i prosjektet minimeres.   

 

CO2 i salgsgass  
Som et langsiktig alternativ til å rense røykgass mener Tekna det bør settes i gang en utredning av 

mulighetene for å fjerne CO2 fra gassen før den eksporteres, det vil si fra brønnstrømmene slik det 

blant annet gjøres på Sleipnerfeltet. Dette vil kreve oppdatering av teknologi samt etablering av 

kommersielle systemer mellom Norge og importørene av gassen. En slik aktivitet i samarbeid med 

EU vil være en langsiktig men effektiv måte å redusere samlet CO2 utslipp på, også i global skala. 

 

CCS for industrien  
Klimakur, med underlagsrapportene blant annet fra konsulentselskapet Tel-Tek, viser at CCS for 

landbasert industri på sikt vil kunne gi et vesentlig bidrag til norske utslippskutt – selv om tallene 

her er usikre på grunn av manglende erfaring. Utvikling av langt rimeligere løsninger for fangst av 

CO2 vil imidlertid være en forutsetning for kraftige reduksjoner i CO2-utslippene fra industrien. 

Erfaring og læring er den eneste måten å få ned kostnadene på, noe som også kommer tydelig frem 

av Klimakur-rapporten. Derfor mener Tekna det er svært viktig at det så raskt som mulig etableres 

pilotprosjekter for CCS knyttet til landbasert industri, slik at vi får mulighet til å høste viktige 

erfaringer. Dette vil på sikt utgjøre viktige bidrag til globale utslippsreduksjoner gjennom 

teknologioverføring til andre land, noe som Tekna er svært opptatt av i klimapolitikken.  

 

Tekna mener det vil være fornuftig at demonstrasjonsanleggene etableres der potensialet for 

utslippsreduksjoner er stort, samtidig som mulighet for synergi med nærliggende industri, både når 

det gjelder fangst og lagring, er med i vurderingen. Tel-Tek rapporten viser at samlokalisering kan 

gi lavere investeringskostnader.  

 

Dette vil også være i tråd med utvidelsen av mandatet til CLIMIT-programmet (Gassnova og 

Norges forskningsråd sitt forskningsprogram for å stimulere teknologiutvikling innen CO2-

håndtering) fra november 2009, til også å omfatte håndtering av CO2-utslipp fra industri.    

Energieffektivisering 

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.  

 

Klimakur viser at kostnadene ved å fase ut fossil energi til drift av bygninger relativt sett er 

klimatiltak med lave kostnader. Tekna mener derfor at regjeringen bør ha mål om at rene 

energibærere skal erstatte sluttbruk av fossil energi til oppvarming innen 2020, og at det etableres 

virkemidler i Enova som samsvarer med dette målet.  
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Tekna 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 (IEA) er energieffektivisering det tiltaket som kan gi de raskeste og største 

reduksjonene i klimagassutslipp. Energieffektivisering i industrien er en viktig del av dette.  

 

Internasjonalt er CO2-avtrykket fra bygg langt høyere enn i Norge, på grunn av den høye andelen av 

fornybar energi i Norge. Vi mener likevel at energieffektivisering bør inngå som en sentral del av 

klimapolitikken i Norge fremover. Begrunnelsen for dette er at energieffektivisering frigjør energi 

som vil være viktig for å gjennomføre utslippsreduserende tiltak i andre sektorer, som for eksempel 

innenfor petroleum og transport, og i andre land. Selv om den norske vannkraften gir relativt ren 

elektrisk kraft, er vi en del av et felles strømmarked, der Norge i perioder importerer strøm som i 

stor grad produseres fra kullkraftverk. Strøm som frigjøres gjennom energieffektivisering i Norge 

kan eksporteres og dermed bidra til redusert produksjon av blant annet kullbasert kraftproduksjon. 

 

Tekna mener derfor at Norge bør ha ambisjoner om 20 % energieffektivisering innen 2020, 

tilsvarende målsettingen i EU, og at det bør etableres virkemidler i tråd med disse ambisjonene i 

Regjeringens nye klimamelding.  

Grønn IT  

Utvikling og implementering av grønn/smart IKT er en sentral innsatsfaktor for 

energieffektivisering. IKT er blant de største næringene i Norge, og representerer på klimaområdet 

en problemløser på tvers av sektorer. Likevel trekkes ikke IKT frem som klimatiltak i Klimakur, 

fordi IKT i seg selv ikke knyttes til vesentlige klimautslipp, som nevnt over. Dette mener Tekna er 

feil. IKT er av generisk art, og kan bidra vesentlig både til direkte og indirekte reduksjoner i 

klimagassutslipp på en rekke områder. Smartere transportplanlegging er et eksempel på dette, som 

vist med eksempler fra IKT-Norge:  

 I Sverige skal Aftonbladet og Expressen samkjøre og benytte intelligent ruteplanlegging, 

noe som reduserer antall kjøretøy med 25 prosent.  

 Veritas og Grieg shipping jobber med å benytte IT til å bedre kommunikasjon mellom skip 

og havn. Dette vil redusere tiden skip ligger på tomgang (tradisjonelt 6 til 7 prosent av 

tiden).  

 Jernbaneverket og IT-selskapet Bouvet har utviklet en løsning for måling av strømforbruket 

i tog, som NSB har benyttet til å redusere energiforbruket med 15 prosent. Løsningen kan 

bli en europeisk standard.  

IKT står sentralt som problemløser i Europeisk klimaarbeid. I en anbefaling fra EU-kommisjonen 

(oktober 2009) er det anslått at smart IKT på tvers av sektorer kan gi samlede reduksjoner på 15 

prosent av CO2-utslippene. 

 

Dagsaktuelt i forhold til situasjonen med vulkanutbrudd på Island er også bruk av teknologi som 

gjør videokonferanser og hjemmekontor til gode alternativer til tjenestereiser.  
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Tekna mener derfor en ny klimamelding må inneholde en plan for hvordan IKT-næringen kan være 

med på å effektivisere de store infrastrukturene innenfor for eksempel transport, bygg og energi. 

Dette vil være fremtidsrettet, både med tanke på arbeidsplasser og miljø. 

Fornybar energi  

Klimakur har beskrevet potensialet for økt innenlandsk tilgang på fornybare ressurser og hvilke 

kostnader økt tilgang vil innebære, gitt dagens kunnskap om teknologi og ressurser. I hovedsak vil 

økt tilgang på fornybar kraft være basert på vann- og vindteknologi, mens for fornybar varme vil 

bioenergi være hovedkilden. 

 

Tekna er opptatt av at myndighetene legger til rette for at Norge kan fortsette å være en stor 

energinasjon, også etter at vår avhengighet av fossile ressurser avtar. Vi har både naturgitte og 

kompetansemessige fortrinn til å ta internasjonalt lederskap innenfor området fornybar energi.  

 

Mange av tiltakene som foreslås i Klimakur forutsetter økt tilgang på fornybar energi, som for 

eksempel elektrifisering av sokkelen og landbasert industri. 

 

For at Norge skal utvikle seg til å bli en stor aktør på fornybar energi, mener Tekna følgende: 

 Vi trenger en helhetlig virkemiddelpakke for satsing på forskning, utvikling og 

demonstrasjonsporsjekter. Virkemidlene må til sammen dekke både moden og umoden 

teknologi. 

 Dersom Norge skal være en stor eksportør av fornybar energi, forutsetter det investeringer i 

kabler, både nasjonalt og til kontinentet. Utvikling av et internasjonalt kraftnett er en del av 

en slik satsing. 

 Regjeringens løfter om innføring av et marked for grønne sertifikater må innfris, og EUs 

fornybardirektiv må innføres etter planen. Det er behov for en avklaring på hva som blir 

Norges forpliktelse for produksjon av fornybar energi.  

 Tekna er opptatt av at energi brukes på mest mulig effektiv måte. Det bør derfor være en 

målsetting at myndighetene i større grad prioriterer tilrettelegging for distribuert 

kraftproduksjon.   

 Den globale omleggingen til fornybar energi betyr også industrimuligheter for Norge, som 

for eksempel innenfor solcelleindustri og metallindustri (eks. til bygging av vindmøller). Det 

at norsk industri er i verdensfront på rene og effektive produksjonsprosesser er også et viktig 

bidrag til å løse klimaproblemene. 

Med disse innspillene ønsker Tekna lykke til med arbeidet med ny klimamelding.  

Med vennlig hilsen 

Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening 
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