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Kortversjonen
• Verden trenger klimapositive løsninger for å nå Paris avtalens målsettinger. 

• Norge trenger en forsknings og innovasjonsagenda for klimapositive tiltak nå, den finnes ikke!

• Utfordringen ligger i mangel på en forretningsmodell for rene klimateknologier- dvs teknologier som kun leverer
klimagassreduksjoner – fra et bedriftsøkonomisk perspektiv

• Det betyr at det offentlige må kompensere for markedssvikt og sette igang arbeid for å legge til rette for gode modeller
for fremtiden- at det er et felles gode er uomtvistelig.

• Må aldri sees på som et alternativ til effektivisering og andre klimateknologier

• Har vi ressursene og hvorfor snakker ingen om mulighetene I havet?
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Endringstakten er ikke tilstrekkelig!

6 Source: IEA World 
energy balances 2019



IPCC – Illustrative 
pathways
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Pr. i dag styrer vi mot P3 eller P4 
scenariet- alle scenarier trenger
klimapositive løsninger. Dette er
løsninger hvor vi netto fjerner CO2
fra atmosfæren. Hva kan Norge 
bidra med her?

Norge kan fort trenge 5-10Mton 
CO2 klimapositive løsninger pr år i 
2050 for å være netto null



Alle sektorer kan ikke bli null
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Kilde: The Royal Society: GHG removal, 2018
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Norske utslipp drivhusgasser – 52,7 MtCO2e/år
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Tingenes tilstand- er vi på vei mot null?
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Kan vi bli klimapositive i Norge?

• Uansett realistisk scenario vil verden trenge massive mengder av klimapositive
løsninger* som netto fjerner CO2 fra atmosfæren.

• Dette er teknologier og systemer verden ikke har pr i dag

• Det er derfor stort behov for forskning og utvikling på slike løsninger, vi har ingen
FoU eller næringsagenda for dette

• Hvordan kan Norge posisjonere seg på dette området?
• Behov for dette på hjemmebane

• Bane vei for global utbredelse

• Teknologiutvikling og næringsutvikling

• Hvilke unike løsninger kan Norge bringe til torgs

* Også kalt karbonnegative løsninger
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Ulike teknologier som per I dag er omtalt

15

Smith et. al- Nature 7 Dec 2015 DOI 10.1038/NCLIMATE2870



Betydelig usikkerhet- kun BECCS kan ~kvantifiseres
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Smith et. al- Nature 7 Dec 2015 DOI 10.1038/NCLIMATE2870

Norge : 12Mha EU :160Mha
Russland :814 Mha Verden : 3900 MhaSkogareal:



Tre hovedutfordringer

• Ressurstilgang/skala - eks arealbruk- konkurranse med mat/fritid/transport ,..

• Kostnader- for enkelte tech må vi gjøre tilsvarende som er gjort for vind og sol

• Tilgjengelige verktøy- ikke uttømt pr I dag
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De gode spørsmålene
• Er det mulig å utvikle teknologiske løsninger som kan netto fjerne CO2 (evt

andre GHG) fra atmosfæren slik at man kan nå Paris avtalens målsettinger
om netto null i 2050
• Skala (opp til flere Gtonn/år)

• Bærekraftig (ikke forårsake andre irreversible endringer, etisk, SDG compliant)

• Økonomisk realiserbart

• Teknisk gjennomførbart inkludert ressurser, materialer,..

• Tidsnok til å bety en forskjell

• Hva kan være Norges rolle i å utvikle slike løsninger
• Naturlige fortrinn

• Kunnskap og ekspertise
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CO2 offsets by binding carbon in ocean
biomass - potentially a huge industrial
opportunity

19



Oppsummering

• Vi er sent ute

• Vi må ta ibruk alle teknologier

• Alt tyder på at vi trenger klimapositive tiltak

• Vi trenger en forskningsagenda for dette

• Det er ikke kostbart

"De dyreste klimatiltakene er de vi ikke realiserer"
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Teknologi for et bedre samfunn
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