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Prosess21: Strategiske områder med egne ekspertgrupper

Ny prosessindustri – Entreprenørskap

• Produkt og tjenesteutvikling i etablert prosessindustri

• Bio-basert prosessindustri

• Nye industriprosesser med redusert karbonavtrykk, inklusive CCU

• Karbonfangst og lagring (CCS)

• Sirkulær økonomi 

• Digitalisering

• Vertskapsattraktivitet og rammebetingelser

• Leverandørutvikling

• Kunnskapsintensitet i prosessindustrien

Anbefalinger
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Store muligheter for næringsutvikling

Etablert industri Ny industri

CO2 Digitale løsninger

Øko-design

Spesialisering av

Produkt- og Tjenester

Ressursutnyttelse & Sirkulær økonomi

Fermentering

Alger

CCS/CCU

Hydrogen

Fellesforetak

Energigjenvinning & utnyttelse

Produkter

Leverandørutvikling

Bio-baserte

Resirkulerte

Råvarer
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Norsk Prosessindustri
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Hva kjennetegner ny-etableringene

202020102000

• Etableringen av fornybar energi basert på solcelleproduksjon

• Bedrifter etablert av personer som bygget opp REC

• Scatec som utviklingsselskap og inkubator

• Spesialiserte gjenvinningsbedrifter

• Selskap som spin-out fra FoU miljø
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• Utnytte muligheter på tvers av industrisektorer (gjennom etablerte 21-prosesser)

• Løfte frem produkt og tjenesteutvikling gjennom Strategiske innovasjonsprogram i 
virkemiddelapparatet

• Mekanismer for leverandørutvikling

• Samarbeid i prosessindustrien om teknologiske løft (eks digital, miljø, kompetanse)

• Legge til rette for å skape verdier på ressursstrømmer (produkt, biprodukt, avfall, varme…)

• Satsing på avanserte materialer (muliggjørende teknologi) for fremtidens produkter 

1. Bidra til innovasjoner i og rundt prosessindustri

• Mer diversifisert og mindre konjunkturavhengig prosessindustri

• Flere kompetansearbeidsplasser over hele landet

• Potensial for utvikling av verdensledende leverandørindustri med 

muligheter for eksport

Hvorfor:

Hvordan:
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• Ansvarliggjøre prosessindustriklyngene

• Operasjonalisere et utvidet økosystem med å integrere leverandører, kapital og inkubatorer

• Tilrettelegge for bredere samhandling blant aktører i prosessindustrien

• Tilrettelegge for vekst hos leverandører i prosessindustrimarkedet

2. Samordnet økosystem for prosessindustri

• Behov for spissede løsninger for relevant 

entreprenørskap, partnerskap, mentorskap, spin-

outs, innovasjoner fra FoU, etc.

• Samhandling i og øket effekt av offentlig 

virkemiddelbruk

Hvorfor:

Hvordan:



9

• Etablere fond eiet av prosessindustri og staten

• Statens rolle for å bidra til redusert risiko

• Samordne instrumenter for vekstkapital og stille lange garantier

• Lån/støtte for større satsinger fra virkemiddelaktørene satt i system 

• Skatterefusjonsordning for eksportrettet kapitalintensiv landbasert industri

3. Øke attraktiviteten til å investere i prosessindustri

• Prosessindustri genererer langsiktige eksportinntekter

• Ny aktivitet skaper nye arbeidsplasser.

• Bygge på relevante Norske komparative fortrinn (bla.):

• Verdiskaping på tilgjengelig fornybar energi

• Verdensledende internasjonal industrikompetanse

• Anerkjente miljøer innen materialteknologi

Hvorfor:

Hvordan:

Eksportrettet

Landbasert lavutslippsindustri

Eksportrettet

Offshorebasert petroleumsindustri




