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Klimautvalget 2050

● Oppnevnt høs ten 2021, ferdig NOU høs ten 2023 

● Fores lå hvordan vi når 95% CO2-kutt i 2050, 55% i 2030

● Delrapport juni 2022: T i utfordringer med s pørs mål

● 30. s ept.: Fris t for inns pill på klimautvalget2050.no





I 2030 s us er vi mot 1,5°

● Klimaeffektene blir mer akutte, s kifte fra “lette” til “harde” kutt

● Lette: Skalering av etablert teknologi s om elbil, vind og s ol

● Harde: Ny teknologi, takling av NIMBY og reelle målkonflikter

● Sjøfarten teknis k krevende, fris tende å s kyve kutt mot 2050



Elektrifis ering av s jøfarten

● Mindre vekts ens itive - bedre egnet enn luftfarten

● Går tregt - s om veitrans porten (1% globalt i 2021)

● Rekkevidde og lading en mye s tørre utfordring

● Stor tro på H2 og brens elceller, EU s tøtter H2Ports

● Norge kan føre an i produks jon av grønt og blått H2





Yara Birkeland: Tre fluer i en s mekk

● Yara og Kongs berg Maritime: Rutedrift fra Herøya til Larvik

● Prøver ut regelmes s ig elektris k drift på kys tnær s kips trans port

● Ers tatter dies eldrevet og plas s krevende landtrans port

● Autonomi fra 2024 - lavere uts lipp OG eldrebølgetilpas s et

● Vis er ogs å hvor langt det er igjen: Ikke normen i 2030



Drop-in biobrens el 

● Den ras kes te veien til klimakutt til s jøs  - i prins ippet

● Ikke konkurrere med matproduks jon, vi blir 80 mill flere/år

● Krever CO2-fri input i avans erte produks jons pros es s er

● Vil ikke ers tatte fos s ilt 100%, men innblanding kan bidra mye

● Norge har lite tilgjengelig dyrkbart areal å avs e - på land



Potens ialet i tares kogen

● Mennes kemat, laks emat og opptaker av nærings uts lipp

● Potens ielt rås toff til biobrens el og CO2-opptaker

● 20 mill tonn tare: 100 000 tonn protein og 4 mill tonn CO2/år

● Dagens  produks jon må økes  50x - s kjer ikke i 2030

● Mange konflikter å løs e og ny infras truktur må bygges  opp





Når havrom møter verdens rom

● Megakons tellas joner av s atellitter kraftig veks tområde

● I 2030 vil SpaceX tilby båndbredde/latens  s om på land til havs

● 40 000 s atellitter i lav jordbane gir ny nett-infras truktur

● Åpner for avans ert bruk av autonomi og s ens orer

● Skaper en plattform for innovas jon til havs , det vi ikke s er nå





Uten politikk når vi ikke målet

● Identifis ere målkonfliktene og gjøre de ubehagelige valgene

● Tilpas s e lovverk, s katter, avgifter og s tøtteordninger 

● Slutt på klimauts ettels e frigjør privat kapital og innovas jon

● Men de s tyrende klarer det ikke alene - de trenger dere



klimautvalget2050.no
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