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Livskraftig 
forandring 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Første gang jeg tok Hurtigruten var tidlig på 90-tallet. Siden da har transportomfanget vokst veldig frem til i dag, og prognosene for befolkningsvekst tilsier at det vil fortsette å vokse også de neste tiårene. Samtidig må vi redusere klimagassutslippene fra sektoren. Vi må derfor løse transportbehovet på en mer effektiv måte i fremtiden.   Nye løsninger må utvikles, og de må tas i bruk. Dette krever innovasjon, og det må lønne seg både å levere og å ta i bruk nye løsninger. Enova er glad for å ha fått oppdraget med å bidra til en livskraftig forandring i transportsektoren. Transportsystemet har flere likhetstrekk med energisystemet; det omfatter alle, og det er avgjørende for verdiskapingen i samfunnet. Nå skal vi investere i teknologiløsninger i hele transportsektoren for å få teknologier raskere inn i markedet til en konkurransedyktig pris. Vi må få flere til å ta i bruk kjente løsninger, og skal vi nå målet om en utslippsfri transportsektor må vi utvikle løsninger vi ennå ikke kjenner. 
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Kilde: Gapmider.org: www.bit.ly/15AIrgIStørrelse på kuler: CO2-utslipp i 2012Fargekode: Rød= rik; Grønn og blå=fattig
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Kilde: Miljødirektoratet, "Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling", 2014 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Pkt. 4. Hvor kan Norge gjøre noe som monner? (Bakgrunn – utslipp næringer).Til bildet: store prosessutslipp i petroleum og industri, og store utslipp fra transport. Men stor energibruk i bygg som er viktig for energiforsyningen.     Innledning: Plassere endring med henvisning til konferansens tre hovedtema: de store skiftene (ny teknologi), knutepunkt – hvordan lever vi i 250? og innovasjon – motoren for grønn vekst.  Bilde: Vise to bilder som beskriver endringer som monner i hhv industri og by, bygg og transport. Bilder fra Enova to prosjekter Hovedbudskap:   Energisystemet: elektrifisering og mye mer fornybar energi (nær fordobling hvis all fossil skal ut) Klima: skal Norge kutte med 40 % til 2030 og 85 % til 2050 så må vi skape mye endring.  Vise hva som skal til i industrien, og hvordan få dette til slik at det monner? Vise hva som skal til i byer, bygg og transport – og hvordan få dette til slik at det monner? Ta to eksempler fra Enovas prosjektportefølje som viser nødvendig endring     



Fokus på fysiske utslipp i stasjonær 
energibruk er ikke hele historien 
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Vi kan påvirke utslipp mange ganger større enn de vi slipper ut selv 

Globale utslipp 

Norsk klimateknologi 

Norske produkter 

Utslipp i Norge 

Utslipp i 
stasjonær 
energibruk 



Barriere eller muligheter ?  

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Dilemma:Statsstøtte utløpt fra et behov om energieffektivisering inn i en bransje som i utgangspunktet har gode betingelser. 



Økonomiske rammer 
- Årlige tilførte midler, Enova 
- Kapital, Fondet for klima, fornybar energi og energiomlegging (grunnfondet) 
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Støtte til ny teknologi og innovasjon i fasen 
der kapitalbehov er stort og krevende 
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Figur 1.2 illustrerer hvordan enhetskostnader, markedsandeler og kapitalbehov utvikler seg gjennom de ulike fasene i innovasjonskjeden fra idèfasen til vekstfasen i et etablert marked.



Hydro størst – så langt 
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Innovasjon i nye produkter              
foto: Norsk Hydro ASA 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
(Bilde fra Hydro Karmøy, utstøping av aluminium ) Hvor kan Norge gjøre en forskjell?  Industri, olje og gass:Hydro historien – Hydro har hatt fokus på energiledelse, energieffektivisering, og nye teknologiskritt gjennom mange år.   Tiltak i industrien som Enova ønsker mer av:-   Energieffektivisering/energiledelse (Oseberg Statoil er startet, ønsker mange flere prosjektNye produksjonslinjer Nye industrisatsinger Flere pilotanlegg for uttesting av ny teknologi



Byggebransjen del 
av løsningen 



Ny teknologi i 
dagligvarehandelen 



14 

Wergelandsveien 7 Oslo 



Bio i mange bransjer 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Her er en tilleggs-slide som evt. kan brukes.  Vi kan raskt sette i gang med å ta i bruk bioressurser til utfasing av fossil energiBio til oppvarming privat – fase ut oljekjelerFase ut olje i industri og næringsbygg Utvikle biologisk baserte kjemikalier Biodrivstoff i transportsektoren



Havets gull får 
strøm fra land 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Pkt. 3 VendepunktHer legger vi opp til tydelig budskap og kort tid. 	Bilde: Et bilde på gjennomfører endringer, nye muligheter, eller noen som har lykkes.  HovedbudskapVi er vel her for å skape endring for oss selv, for bedriften og for samfunnet. Det betyr å utnytte nye markedsmuligheter. Det grønne gullet.  Det betyr å redusere risiko.  "Her er Monicha Seternes i Måsøval Fiskeoppdrett utenfor Frøya. 1 millioner liter diesel årlig er byttet ut med strøm fra land. Fra å ha et ensidig fokus på produksjon, har Monica innført energiledelse, senket energibruken med 65 %, og utslippene fra drift med 100 %. Monica har redusert kostnadene, styrket omdømmet, og bygget en mer robust bedrift gjennom sitt energifokus. Dette er innovasjon i fiskeoppdrett med kjent teknologi".



En innovativ 
maritim sektor 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Det er ikke tilfeldig at vi er på Hurtigruten i dag. Enova skal være med å stake ut en grønn kurs for norsk sjøfart. Norge er en ledende sjøfartsnasjon og det skal vi fortsatt være. Den maritime næringen har en samlet verdiskaping på så mye som 175 milliarder kroner i året, og gir arbeid til rundt 112 000 mennesker.  Vi har lange tradisjoner,  og god  kunnskap og kompetanse. Dette kan vi bygge videre på, og utvikle teknologi som kan spres internasjonalt. Slik kan Norge spille en viktig rolle i verden.Sjøtransporten er nødt til å legge om energibruken og ta i bruk ny energi- og klimateknologi. For hvert tonn CO2 som slippes ut i Norge, kommer 100 kilo fra sjøfart. I tillegg kommer utslipp fra norsk flåte i utenriksfart.En slik omlegging er nødvendig både for at Norge skal oppfylle sine klimaforpliktelser, og for at den norske maritime næringen fremdeles skal være ledende. Den maritime næringen har etterspurt støtteordninger, og nå får de muligheten vi både håper og tror de vil gripe. *Ulstein verft 



Effektiv og elektrisk  

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Vi skal investere i energieffektivisering i den maritime næringen slik vi har gjort i industrien i mange år(batterihybrid, fremdriftsløsninger, varme, ventilasjon, energigjenvinning, elektrisk anlegg, rene batterielektriske fartøy). Blir denne industrien mer energieffektiv, blir det også mer attraktivt å flytte gods fra vei til sjø. Det er en klimaløsning i seg selv. Så har vi landstrøm. 7 prosent av klimagassutslippene tilknyttet sjøfart skjer i havn. Landstrøm er et viktig tiltak for å få ned både lokal forurensing og globale utslipp. Utfordringen så langt har vært at rederier ikke vil klargjøre skipene for landstrøm før havna kan tilby det, og havnene ikke vil tilby landstrøm før skipene er klargjort for det. Enova skal støtte både høna og egget: Både energitiltaket om bord, og anlegget på kaia.*landstrøm i Bergen



Nye historier  

19 



Livskraftig 
forandring 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Første gang jeg tok Hurtigruten var tidlig på 90-tallet. Siden da har transportomfanget vokst veldig frem til i dag, og prognosene for befolkningsvekst tilsier at det vil fortsette å vokse også de neste tiårene. Samtidig må vi redusere klimagassutslippene fra sektoren. Vi må derfor løse transportbehovet på en mer effektiv måte i fremtiden.   Nye løsninger må utvikles, og de må tas i bruk. Dette krever innovasjon, og det må lønne seg både å levere og å ta i bruk nye løsninger. Enova er glad for å ha fått oppdraget med å bidra til en livskraftig forandring i transportsektoren. Transportsystemet har flere likhetstrekk med energisystemet; det omfatter alle, og det er avgjørende for verdiskapingen i samfunnet. Nå skal vi investere i teknologiløsninger i hele transportsektoren for å få teknologier raskere inn i markedet til en konkurransedyktig pris. Vi må få flere til å ta i bruk kjente løsninger, og skal vi nå målet om en utslippsfri transportsektor må vi utvikle løsninger vi ennå ikke kjenner. 
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