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Betydelige muligheter i 
store utfordringer



«Øke norsk eksport utenom 
olje og gass med minst 50 % 
innen 2030»

Dette krever…

Utgangspunktet - Hurdalserklæringen

…økt samarbeid regionalt og 
nasjonalt – for det grønne
skiftet



•

Norway, all exports (excl. services) 2018
Source: The Atlas of Economic Complexity, Harvard’s Growth Lab

…eksportgapet er stort!

Sweden, all export (excl. services) 2018
Source: The Atlas of Economic Complexity, Harvard’s Growth Lab

Norge Sverige



Eksport-strategien

Innovasjon Norge er rigget for eksport:

Fange opp og håndtere nye store markedsmuligheter
for å diversifisere og øke norsk eksport

Tydeligere prioriteringer

Mer samkjørt og fleksibelt Team Norway med 
ressurser, kompetanse og nettverk til næringslivet





Ny Arena-klynge i Nord-Norge!



www.theexplorer.no



Virkemiddelapparatet jobber sammen for å utløse større samarbeidsprosjekter

Samarbeidskonsortier med bedrifter 
og forskningsinstitutter får støtte til 
ambisiøse, grønne forsknings- og 
innovasjonsprosjekter.

Fra forskning og teknologiutvikling, til 
ferdige løsninger. 

Målet er å skape grønne jobber og en 
mer bærekraftig fremtid.

Forskningsrådet, Siva og 
Innovasjon Norge

Grønn plattform
Nye produkter og tjenester innen 
miljøvennlig energiteknologi skal bli 
raskere utviklet. 

Og tas i bruk for å bidra til utslippskutt 
både i Norge og internasjonalt.

Enova, Forskningsrådet og Innovasjon 
Norge

Pilot-e
Nye, smarte mobilitetsløsninger 
raskere i bruk for et mer effektivt, 
miljøvennlig og trygt transportsystem

Forskningsrådet og Innovasjon Norge

Pilot-t



•

• En sterk regional posisjon kan gi økt 
konkurransekraft
nasjonalt og internasjonalt

• Økt verdiskapning skjer når 
innovasjon, investeringer og marked 
henger tett sammen

• Virkemiddelapparatet bidrar til
mobilisering av næringslivet regionalt 
og nasjonalt

Kan hydrogen (bidra til å) 
tette eksportgapet?
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Norge har betydelige muligheter..

Unikt energiressursgrunnlag for blått 
og grønt hydrogen

Voksende 
hydrogenklynge

Eiere og 
kapitalmiljøer

Ny politisk giv

• Unikt naturgass-
fortrinn

• Infrastruktur for 
CO2-fangst og 
lagring

• Teknologi-
kompetanse

• Operatørskap fra 
olje og gass

• Store fornybare 
ressurser – inkl. 
mer vind, havvind, 
innelåst vann

• Sterke globale 
fornybaraktører

• Allsidig 
leverandørindustri 

• Flere ledende 
aktører med rask 
vekst

• Relativt bred 
verdikjede med 
teknologiaktører

• Mange aktører  
som «lett» kan 
migrere til 
hydrogen

• Sterke forsknings-
miljøer

• Eiere og kapital-
miljøer som kan 
energi, og som har 
bred erfaring med 
applikasjonene –
særlig maritim og 
industri

• Økosystem av 
advokater, 
konsulenter som 
kan energi

Potensiale for sterk «hydrogenmulitiplikator» fra viktige norske næringer som trenger hydrogen for å 
kutte utslipp og øke konkurransekraft – som maritim- og prosessindustri

• Fornyet politisk tro 
på hydrogen. Sterk 
og bred støtte i 
alle leire

• Ønske om å satse 
på hydrogen på 
2020-tallet. 

• Støttet av 
miljøbevegelse, 
NHO og LO



• EU er i stadig større grad premissgiver – og har en klar 

hydrogenstrategi. Green deal og taksonomien legger tydelige 

føringer – også for Norge. 

• Asiatiske giganter er også på offensiven – tunge satsinger i 

Kina, Sør-Korea, Japan (med brukerperspektivet) og India. 

• Også Australia satser, det samme gjelder USA som allerede 

har mye hydrogeninfrastruktur.
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…og store utfordringer!
Toget er i ferd med å rulle fra perrongen .. 

Betydelige muligheter, dårlig tid



Verdens mest 
avanserte og 
bærekraftige nasjon
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Tusen takk!
www.innovasjonnorge.no


