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Norges energiomstilling henger tett sammen med den 
globale utviklingen
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Hovedfunn
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Norge har godt grunnlag for å skalere opp grønn eksportrettet 
industri, men er avhengig av politisk støtte og virkningsfulle tiltak

Det haster med å 
øke kraft-

produksjonen for 
å oppnå grønn 
industriell vekst 

og oppfylle 
klimamålene

Norge vil trolig 
ikke nå 

klimamålene 
sine for 2030

Olje- og 
gasseksporten vil 

reduseres 
betydelig, noe 

som vil føre til et 
dramatisk fall i 

eksportinntektene
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Klima- og energipolitikken er under stadig utvikling, men det 
går ikke raskt nok
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Konkrete tiltak og implementering i årene som kommer

Nasjonale løfter og mål om                                     
55% reduksjon i 2030, og netto nullutslipp i 2050

Ambisjon om å 
begrense global 

oppvarming til 1.5°C

Mest
sannsynlig

utfall
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Nøkkelinput

Befolkning Industri og vekst Teknologi Policy

<2000kr/t 
Karbonprisen i norge blir
opptil 2000kr/t i 2030, og 
øker langsomt etter det

Annen viktig politikk:
• Elektrifisering av sokkelen
• Skatter og subsidier
• Påbud og forbud

16-26%
Gjennomsnittlig kostnads-
reduksjon per dobling av
installert kapasitet

• Solcellepanel 26%, 
reduseres til 17%

• Vindturbiner 16%
• Batterier 19%

+ 60%
Norges økonomi vokser
med 60% til 610 Mrd
USD

Betydelig industri-
etablering bl.a innenfor
batteri, hydrogen, stål og 
aluminium

6.4 mill
Sannsynlig befolkning i
2050 på 6.4mill

Sannsynlig global 
befolkning I 2050 på
9.4 mrd
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Hvordan vi har jobbet
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• Dedikert forskningsavdeling og 
teknologi- og industrieksperter

• Energy Transition Outlook 
systemdynamikkmodell

• I samarbeid med

Intervjuer med:
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Norge er ikke på vei til å nå sine ambisiøse klimamål
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Ny industri Elektrifisering av
sokkelen

Transportsektorten

Strømbehovet øker betydelig
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Norge har et sannsynlig strømunderskudd fra 2026-2035
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Lavere forbruk (energieffektivisering) gir flere fordeler
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Norske bygninger har tilnærmet flatt energibehov fremover
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Energieffektivisering har betydelig effekt, men enda større potensiale

1 PJ = 0.28 TWh
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Noen eksempler på effektiviseringspotensiale

Tiltak i bygningssektoren: 
• Eksisterende regelverk vil sørge for mer effektive oppvarmingsløsnnger og bedre isolering av nybygg. 
• Hvis vi i tillegg gjennomfører en betydelig etterisolering av eksisterende bygninger, kan vi redusere 

oppvarmingsbehovet i Norge med ti prosent eller mer. 
• Dette betyr minst tre TWh spart. 
• Antagelig vil vi kunne spare ti prosent av alt strømbruk i bygninger, som gir en effekt på ytterligere fem TWh.

Tiltak i industrien: 
• Industrien har også et stort potensial for ytterligere energieffektivisering. Vi mener ti prosent 

energieffektivisering i industrien er realistisk. 
• Dette vil gi syv TWh i året i pluss til kraftbalansen.

Adferdsendringer:
• Vi har alle et ansvar for å bidra til klimamålene. Enkle tiltak, som litt lavere varme i huset og hytta, litt mindre 

bil og litt mer delingsøkonomi har betydelig potensial. Det kan effektivisere strømforbruket ytterligere ti 
prosent, tilsvarende ni TWh i året. 

• Dersom vi reiser litt mindre, eksempelvis ti prosent, kan vi spare ytterligere fire TWh. 

Samlet kan dette gi en årlig reduksjon på 20 til 30 TWh. 
Til sammenligning var samlet norsk vindkraftproduksjon i 2021 på 12 TWh.



DNV ©

Myndinghetene må bruke hele den politiske verktøykassa
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www.dnv.com
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https://www.dnv.com/energy-transition/norway-2021.html

Sverre.Alvik@dnv.com

mailto:Sverre.Alvik@dnv.com

