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Visjon

Økt verdiskaping med nullutslipp i 2050
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 Er verdensledende på utvikling og kommersialisering av 
nullutslippsteknologi for fremtidens lavutslippssamfunn

 Øker verdiskapingsbidraget ved å ekspandere industriens 
verdikjede

 Er fremst på utvikling og tiltrekker seg verdensledende 
kompetanse i hele industriens verdikjede

 Styrker og videreutvikler Norges komparative fortrinn som en 
ledende, bærekraftig industrinasjon

Strategiske mål
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Styringsgruppa

Håvard Moe, leder
Elkem ASA

Hans Erik Vatne
Hydro ASA

Gisle Løhre Johansen
Borregaard

Lars Petter Maltby
Eyde Innovation

Stein Lier-Hansen
Norsk Industri

Are Tomasgard
LO

Nina Dahl
SINTEF

Gabriella Tranell
NTNU

Grethe Midgaard Torissen
KLD · observatør

Petter Herdlevær Sagafos
NFD · observatør

Sverre Gotaas
ICG · observatør

Sturle Bergaas
observatør

Toini Løvseth
Alcoa

Kathrine Næss
Yara

Observatører:
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Sekretariat

Roger Strøm Elise Husum
Forskningsrådet

Ingrid Sørum Melaaen
Gassnova

Anita Fossdal
ENOVA

Tor Einar Johnsen
Forskningsrådet

Henrik Gade
Miljødirektoratet

Tor Mühlbradt
Innovasjon Norge

Gaute Moldestad
SIVA



• En del av komplekse, globale verdikjeder 
med lokal, nasjonal og internasjonal 
verdiskaping.

• Høy kompetanse i hele verdikjeden fra 
råvarer til ferdige produkter og tjenester.

• Kontinuerlig utvikling i tett samspill med 
leverandører, utdanningsinstitusjoner og 
forskningsinstitusjoner.

• Produserer det framtida etterspør.
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I hele landet
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Viktigste bidrag:
• Produkter som bidrar til direkte eller indirekte 

utslippsreduksjoner
• CCS fra prosessindustriens punktutslipp
• Sirkulær økonomi - gjenbruk og bærekraftig bruk 

av ressurser
• Anvendelse av biomasse som erstatning for 

karbon fra fossile kilder
• Spredning av lavutslippsteknologi og løsninger
• Reduserte CO2 utslipps fra inn og utgående 

logistikk

Produkter som bidrar til utslippsreduksjoner:

Prosessindustriens bidrag inn mot lavutslippssamfunnet

Illustrasjoner fra:
http://www.alternative-energy-news.info/technology/transportation/electric-cars/
http://sciencenordic.com/windmills-sea-can-break-matches
http://www.u-base.org/activities/91-lunch-lecture-ultra-high-performance-concrete/photos

El-bil:
• Aluminium
• Silikon
• Elektrisk stål 

Vindmøller:
• Glassfiber til vindmølleblad
• Høyfaste støperilegeringer 

Høyfast betong:
• Microsilica®
• Lignin i betong

http://www.alternative-energy-news.info/technology/transportation/electric-cars/


Utslipp av klimagasser fra punktkilder på fastlandet
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Ekspertgrupper / Strategiske områder

 Ny prosessindustri – Entreprenørskap
 Produkt og tjenesteutvikling
 Karbonfangst og lagring

 Biobasert prosessindustri
 Nye industriprosesser med redusert karbonavtrykk, inklusive CCU
 Sirkulær økonomi
 Kartleggingen av tilgang på fornybar kraft og framtidig prisbane på CO2
 Digitalisering

• Leverandørutvikling og knoppskyting
• Kunnskapsintensitet i prosessindustrien
• Vertskapsattraktivitet og rammebetingelser



Kontaktperson: Roger Strøm

E-post: rst@forskningsradet.no

Telefon: 91169618

Besøksadresse: Forskningsrådet, Drammensveien 288, 0283 Oslo

www.prosess21.no
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• Prosess21 skal gi strategiske råd og anbefalinger som kombinerer bærekraftig 
vekst i prosessindustrien med minimale utslipp

• Endelig rapport fra Prosess21 skal overleveres til Nærings- og 
fiskeridepartementet desember 2020. Forumet vil også levere strategiske råd 
og anbefalinger underveis

• En vellykket strategiprosess forutsetter bred involvering, engasjement og 
eierskap i industrien.
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