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- Forsterket innsats for en bærekraftig 

prosessindustri 
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Med dagens tiltak (IEA) 



Alle må bidra 

International Energy Agency (2012), Energy Technology Perspectives 2012, OECD/IEA, Paris 



Norsk industri: 

- fallende energiintensitet 
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Energiintensiteten i 

norsk industri falt 

med 44 % 

Kilde. SSB 



Hydro  

– mer effektiv aluminiumselektrolyse 
Kontinuerlig utvikling: 

 

Verdensgjennomsnitt:  14-14,5 kWh/kg 

 

Forsøksceller i Årdal: 12,5 kWh/kg 

 

Hydros mål:             under 12 kWh/kg 

 

Ny produksjon på Karmøy:   ? 

 

 

Mange tiltak som skal implementeres i 
fullskala samtidig 

 

 



Konvensjonell prosess Karbotermisk prosess 

• Fabrikkstørrelse: 200-400 celler 

 

• Ca. 14 kWh/kg aluminium 

 

• Stort kraftbehov (> 300 MW) 

• Fabrikkstørrelse: 4-8 ovner per fabrikk 

 

• 30 % lavere energiforbruk  

 

• Lite kraftbehov (> 50 MW) 

Alcoa 

– ny karbotermisk prosess 



Enovas nye formål 

Fremme en miljøvennlig omlegging av 

energibruk og energiproduksjon og utvikling 

av energi- og klimateknologi. 

 

Virksomheten skal styrke 

forsyningssikkerheten og redusere 

utslippene av klimagasser. 

 

Mål: 

energi- og klimaresultat som tilsvarer 

6,25 TWh  



Satsing på energi- og klimateknologi 

Hentet fra avtalen: 

 

• Reduserte klimagassutslipp og varige 
energireduksjoner i industrien 

 

• Støtte til investeringer i fullskala produksjonslinjer i 
industrien 

 

• Relevant for industrien som bruker og leverandør 

 

• Skal bidra vesentlig til kompetanseutvikling i Norge 
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Påslag på nettariffen Avkastning Fondet for klima, fornybar energi og energiomlegging
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En gradvis styrkning av energifondet 



Forsker- 

prosjekter 

 

Kompetanse- 

prosjekter for 

næringslivet 

Skattefunn 

Miljøteknologi- 

ordningen 

Effektiv 

forvaltning 

av energi- 

ressurser 

Miljøvennlig 

energi- 

omlegging 

Nærings- 
utvikling 

Innovasjons- 

prosjekter for 

næringslivet 

Utviklingstilskudd Risikolån 

Markeds- 

introduksjon 

av ny 

teknologi 

Markedsendring 

Et sømløst norsk virkemiddelapparat 

 



Enova i et innovasjonsperspektiv 

Markedsintroduksjon 

Ny teknologi 







Program for ny teknologi 

Introduksjon av ny teknologi : 
 

 

• Markedsintroduksjon, ikke teknologiutvikling 

• Reell drift over to år 

• Positiv kontantstrøm fra drift 

 

• Gjennomføres hos bedrift som bruker teknologien 

• Helst være søker 

 

• Utløsende investeringsstøtte, opptil 50 % 

 

• Teknologinøytralt 

 



Enovas 

Industriprogram 

Forprosjektstøtte Energibruk 

Industri: 
• Støtte til utreding av større prosjekt 

 

 

Energibruk Industri: 
•  Investeringsstøtte til større 

energiprosjekt 

 

http://naring.enova.no/sitepageview.aspx?articleID=4176
http://naring.enova.no/sitepageview.aspx?articleID=4176
http://naring.enova.no/sitepageview.aspx?articleID=4176


Støtte til norsk industri 

Norske Skog 
50 millioner kroner fra Enova 

250 000 000 kWh el spares i Midt Norge 
når Norske Skog nå setter i drift sin nye 
prosess. 

 

 

 

 

 

Elkem Thamshavn 
Gjenvinning av  180 GWh/år. Tilsagn på  
39 millioner kroner fra Enova. 



Enova - mer enn bare penger 

Drahjelp til forretningsutviklingen 

• Finansiering 

• Kundeaksept 

 

Tredjepartsverifisering 

• Finansiell/Juridisk/Teknisk 

(forenklet DD) 

 

Gir tilsagn som løser ut 

beslutningsprosesser 

 

Markedsføring av prosjekt 



 

Takk for oppmerksomheten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For mer informasjon: www.enova.no  

http://www.enova.no/

