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VI STÅR FORAN  en avgjørende 
tid i norsk historie. Flykt-
ninger strømmer til landet, 
samtidig som oljeprisen har 
falt.Det er bedre å ha fokus 

på å skape nye arbeidsplasser enn på 
antall flyktninger som kommer.

Vi har utviklet en politisk kultur i 
Norge hvor det å sette ned utvalg, ha 
komiteer og utsette nødvendige vedtak 
er det eneste politisk korrekte. Mange er 
til og med litt stolte av denne politiske  
seindrektigheten, det skal være så de-
mokratisk. Men sannheten er at det er 
særdeles udemokratisk. Utsetter en å 
bygge en nødvendig vei i ti år, blir den 
gjerne dobbel så dyr. I mellomtiden dør 
folk i trafikken og forurensningen øker. 
Det er også mye dyrere å prosjektere bare 
små veistubber om gangen, utsette jern-
bane som er miljøvennlig og kjører med 
fornybar energi.

En av de viktigste investeringene vi 
kan gjøre for fremtiden, er å satse på vei 
og jernbane. Derfor foreslår jeg at våre po-
litiske myndigheter vinteren 2018 vedtar 
å begynne på byggingen av firefelts vei 
fra Oslo til Stavanger, fra Oslo til Bergen 
og fra Oslo til Trondheim. I tillegg en fer-
gefri ny E39 fra Stavanger til Trondheim 
og hurtigtog fra Oslo til Bergen. Bjørn 
Kjos har i løpet av ti år skapt et flyselskap 
som er i ferd med å bli verdens største 
billigflyselskap, så da må vel staten klare 
å bygge et par veier. Oljefondet er i dag 
på svimlende 7400 milliarder kroner. 
Disse prosjektene vil skape titusener av 
arbeidsplasser. Hakkene står klare, det 
er bare å ta fatt.

EN TING SOM har skjedd i vårt nyrike land, 
er at politikerne med åpne øyne lar kom-
munale eiendommer som skoler forfalle 
eller stå tomme. I stedet for at kommu-
nene gjeninnfører vaktmestre med an-
svar for å holde eiendommene ved like, 
så lar de dem forfalle. Og hva har skjedd 
med alle svømmehallene rundt om som 
står uten en dråpe vann? Løsningen er 
at kommunene forpliktes til å ta vare på 
sine eiendommer, og til det trengs det 
arbeidskraft.

Carl I. Hagen gråt tidligere krokodil-
letårer over hvor ille det står til i gamle-
hjemmene. Men med Frp i regjering blir 
bare mangelen på folk bare verre. Det 
trengs titusener av nye folk her. 

Det største forbundet i LO, Fagforbun-
det, med ca. 350.000 medlemmer sa for 
litt siden at de vil ta opp kampen for 6 
timers dag. Det har tidligere vært forsøkt 
flere steder i landet med gode resultater, 
i Sverige utprøves det nå. Arbeidstiden er 
ikke blitt forkortet siden 1986, for 30 år 
siden. Dette er et riktig og viktig krav. Fra-
været vil reduseres, folk vil kunne jobbe 
lengre, det er gunstig for familien – og det 
vil skape ny arbeidsplasser. 

PÅ SIKT ER NATURLIGVIS det viktigste å skape 
ny virksomhet. I TV-serien «Okkupert» 
er utgangspunktet at thorium overtar 
som energikilde etter olje. Hvorfor ikke 
intensivere forskningen her. I det hele 
tatt bruke penger på forskning og gjøre 
det lettere for gründere.

Vi har lagt oss til offentlige forordnin-
ger som er sjenerøse og helt unødven-
dige. Noen eksempler: Hva skal det være 
godt for at staten skal subsidiere folk 
som kjøper dyre leiligheter, dyre biler og 
båter ved at man får trukket rentene fra 
skatten? Milliardene ruller. Hadde det 
ikke holdt at vi fikk trukket renter fra en 
alminnelig leilighet eller hus. Og hvorfor 
skal folk med god lønn og god råd ha 
barnetrygd? Det er latterlig. Og et siste 
eksempel: Fastlegene får 427 kroner for 
hver pasient de har på et pasientkort. Har 
de da 1500 pasienter, tjener de 640.000 
kroner uten å gjøre noe som helst. Jeg 
er ikke misunnelig på noen, men er ikke 
dette sløseri?

PENGENE FLOMMER.  Nylig rapporterte 
Riksrevisjonen at 100 milliarder i pen-
sjoner ikke regnskapsføres! Ledere i 
statsselskaper håver inn høye lønninger. 
Anita Krohn Traaseth i Innovasjon Norge 
tjener én million mer enn statsminister 

Erna Solberg. Samtidig betaler mange 
milliardærer  og store internasjonale 
selskaper  som Google og Coca-Cola om-
trent ikke skatt. Norge kan fint finansi-
ere vei- og jernbane bare ved å redusere 
lønnssløsing og la de rike betale skatt

Alt dette er griskhet. En får i dagens 
samfunn inntrykk av at de som har pri-
vilegier synes det er en menneskerett 
å være grisk. Samfunnet må gå over fra 
å støtte privat grådighet til å satse med 
det felles beste. Kanskje det er det vi kan 
lære nå? Og det er såre lett å få det til. En 
trenger bare et kommunestyrevedtak om 
at rådmann går ned 100.000 i lønn, og 
det kreves bare et stortingsvedtak for å 
redusere fastlegenes basistilskudd. 

VIKTIG TILTAK: En av de viktigste investeringene vi kan gjøre for fremtiden, er å satse på vei og jernbane, for eksempel fergefri ny E39 
fra Stavanger til Trondheim, skriver Tor Gunnar Halstvedt.  ARKIVFOTO: ROAR CHRISTIANSEN

Alle mann til hakkene
ARBEIDSPLASSER e Bjørn Kjos har i løpet av ti år skapt et flyselskap som er i ferd med 
å bli verdens største billigflyselskap, så da må vel staten klare å bygge et par veier.

Fornybare muligheter

BT-KOMMENTATOR Mikal Hem skriver i BT 
13. januar om fornybare dilemmaer, og 
hevder blant annet om Universitetet i 
Bergen at «behovet for å fremstå som for-
nybar har ført til forsøk på å grønnvaske 
deler av universitetet virksomhet». Han 
sikter blant annet til den såkalte Aka-
demiaavtalen mellom UiB og Statoil. 
Hem løfter også frem universitetenes 
utfordring med å utvikle treffsikre ut-

danningstilbud i en tid med omstilling i 
energisektoren. 

UiB tar vårt samfunnsansvar for å bidra 
aktivt til energiomstillingen svært alvor-
lig, og løfter klima og energio mstilling 
som en av tre prioriterte satsingsområder 
i vår nye langtidsstrategi. Når det gjelder 
akademiaavtalen, resulterte den nylig 
i en utlysning på åtte millioner Statoil-
kroner som skal fordeles på tverrfaglige 
prosjekter innen energiomstilling.

SOL, VIND og vann gir i dag de største bi-
dragene til global fornybar energiforsy-
ning. UiB er med på denne utviklingen. 
Vi har også et aktivt fagmiljø ved UiB 
som leder spennende forskning på jord-
varme (geotermi). Vi forsker også på 
bio-energi, bølger og tidevann og bredere 

energisystemforskning. I Bergen kan 
og vil UiB være et laboratorium for nye 
energispørsmål. Vi inviterer interne og 
eksterne samarbeidspartnere til å være 
med på forskning og utdanningstilbud, 
gjerne også etterutdanning.

Mikael Hem har et poeng når han 
skriver om dilemmaet som oppstår når 
UiB skal utvikle fremtidsrettede utdan-
ninger. Med rikelig vannkraft og stor 
virksomhet innen olje og gass, har Norge 
hittil i liten grad måttet omstille seg. Det 
finnes derfor få arbeidsplasser innen sol 
og vindenergi i Norge. Vi tror likevel at 
etterspørselen etter kandidater med 
energirelatert utdanning vil øke i volum. 
Den nye kompetansen som vil behøves 
er ikke bare spisskompetanse på hard 
teknologi, men også kompetanse på 

samspill mellom teknologi, miljø og 
mennesker.

VI HAR I SAMARBEID med Høgskolen i Ber-
gen utviklet en ny mastergrad i energi. 
Den har 20 studieplasser pr. år, fordelt på 
studieretningene energiteknologi og for-
nybar energi. Dette er en begynnelse som 
kan skaleres opp ved økt etterspørsel. Vi 
bygger også opp forskningsinnsatsen 
på koblingen mellom naturressurser 
og markeder i samarbeid med NHH, og 
utreder nye utdanningstilbud.

Vi tror at både store energiselskaper, 
mindre leverandører og myndigheter vil 
få bruk for ny og annerledes kunnskap i 
fremtiden. Den skal vi levere. 

NEDGANGSTIDER

TOR GUNNAR HALSTVEDT
Forfatter

ENERGI

DAG RUNE OLSEN
Rektor, UiB
PETER M. HAUGAN
Professor ved Geofysisk institutt, UiB

En får i dagens samfunn  
inntrykk av at de som har  
privilegier synes det er en 
menneskerett å være grisk.

Maritime muligheter

Ved fokusert økt innsats, kan maritim industri bli et globalt
ledende miljø.

Norsk forskning må bli bedre og mer innovativ.
Løsningen er mer internasjonal konkurranse, bedre
samarbeid mellom universiteter og næringsliv, og mer
ressurser til den forskningen som holder internasjonal
toppkvalitet. Dette krever produktivitetskommisjonen
ledet av Jørn Rattsø. BT følger dette opp på lederplass
og etterlyser svar fra oss i industri og forskning.

Et felt vi helt klart bør fortsette å styrke, er det maritime.
Her er vi allerede i verdenstoppen og vi er en global
aktør. Skipsfarten, og offshoreindustrien besitter allerede
nøkkelkompetanse. BT påpeker i lederen at Norge er

HEGE ØKLAND

leder NCE Maritime CleanTech,
ARVID NØTTVEDT

adm.dir. Christian Michelsen Research, eder for ZERO Maritime forskningssenter
PETER M. HAUGAN

professor Universitetet i Bergen Geofysisk institutt

Publisert 15.feb. 2016 11:01 Oppdatert 15.feb. 2016 11:03

,

,

 MARINE MULIGHETER: Et felt vi helt klart bør fortsette å styrke, er det maritime. Her er vi allerede i verdenstoppen og vi er en global aktør.
offshoreindustrien besitter allerede nøkkelkompetanse. Arkivfoto: Sean Meling Murray FOTO: SEAN MELING MURRAY

Maritime muligheter - Bergens Tidende http://www.bt.no/meninger/debatt/Maritime-muligheter-3543538.html
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“Energi-lab”: www.uib.no/en/energy/ 
•  Diskusjonsforum 
•  2-årig energimaster 
•  Trolig 5-årig siv.ing. fra 2017 
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Befolkning nå 7.2 milliarder 

Data: U.S. Census Bureau 



2014, 7.2 billion 
2050, ca. 9 billion 

Data: U.S. Census Bureau Data: U.S. Census Bureau og http://www.globalcarbonproject.org/ 
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  CO2-utslipp nå 10 Gt-C per år 

Data: U.S. Census Bureau og http://www.globalcarbonproject.org/ 
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RCP8.5 

RCP6.0 

RCP4.5 

RCP2.6 
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Energi er nøkkelen til CO2- og klima-utfordringen 

(Mackay, 2009) 



20131116-001801.jpg (JPEG-bilde, 898x1024 punkter) ... http://stormglas.files.wordpress.com/2013/11/20131116...
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(Figure from Lars Boelen. 
Assumptions : after 2012 decline of CO2 
emissions of 0,5% per year, 
and 1/12 of CO2 budget available for all our 
children’s children) 

Viktig for klima at 
utslipp blir 
nær null i 2035. 
 
Men i praksis for energi: 
•  Energisikkerhet 
•  Lokal forurensing 
•  Forbruker-oppførsel 
•  Kostnader 
•  Finansieringsmuligheter 
•  Andre politikkområder 
minst like viktig som klima- 
politikk. 
 



Energibruk i Norge 

5 
 

Utslippsintensiteten målt opp mot produksjonsverdi har vist en nedadgående trend. Det 
skyldes både vekst i de tjenesteytende næringene som har lave utslipp, og at enkelte 
næringer, blant annet deler av norsk industri, utnytter fossilt brensel bedre og i tillegg har 
innført ulike miljøtiltak. 

Utslippene av klimagasser henger sammen med hva slags energi vi bruker og hvor effektivt 
vi bruker den. På samme måte som klimagassutslippene har energibruken i Norge vist en flat 
trend de senere årene. I 2014 gikk energibruken ned med 3 prosent fra året før. Den største 
nedgangen kom innenfor husholdninger og tjenesteytende næringer. Mye av energibruken i 
disse sektorene går til oppvarming av rom og vann, og nedgangen skyldes at 2014 var et 
varmt år. Vi ser også at energibruken til transportformål ble redusert i 2014 sammenlignet 
med 2013 (Figur 2). Bensinforbruket falt med 5 prosent, noe som blant annet henger 
sammen med at andelen dieselbiler, el-biler og hybrider har økt. 
 

 
Figur 2: Energibruk per sektor. Kilde: SSB [2]. 
 
Elektrisitet er det mest brukte energiproduktet i Norge, fulgt av petroleumsprodukter som 
bensin, LPG, LNG og mellomdestillater. Nedgangen i energibruk er nokså jevnt fordelt på de 
ulike energiproduktene (Figur 3). Husholdninger og tjenesteytende næringer reduserte 
imidlertid bruken av olje og ved mer enn bruken av elektrisitet. Innenfor sjøfart og fiske økte 
bruken av naturgass med 18 prosent. Det tyder på at det skjer en overgang fra olje til gass i 
skip og fiskebåter.  
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Forskjellige typer energi og energibruk 

•  Primær energi 
•  Energi til oppvarming og avkjøling 
•  Energi til transport 
•  Energi i form av elektrisitet 
•  Nyttbar energi til formålet/energitjenesten 

Merk at gitt energi-”behov” kan reduseres hvis samme 
energi-tjeneste kan leveres med mindre primærenergi. 
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 Figure 1.9   |    History of world primary energy use, by Source (in EJ). Source: updated from Nakicenovic et al.,  1998  and Grubler,  2008 .  
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 Figure 1.10   |    Structural change in world primary energy (in percent). Source: updated from Nakicenovic et al.,  1998  and Grubler,  2008 .  



Ekstrem sløsing: Bare 1-3 % av energi i kull blir nyttig 
lys ved bruk av kullkraftverk og glødelamper 
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  1.4.2     First-Law Efficiencies 

 In 2005, the global efficiency of converting primary energy sources to final 
energy forms, including electricity, was about 67% (330 EJ over 496 EJ; see 
 Figure 1.2  above). The efficiency of converting final energy forms into use-
ful energy is lower, with an estimated global average of 51% (169 EJ over 
330 EJ; see  Figure 1.2 ). The resulting average global efficiency of convert-
ing primary energy to useful energy is then the product of the above two 
efficiencies, or 34%. In other words, about two-thirds of global primary 
energy use does not end up as useful energy input for providing energy 
services but is dissipated to the environment in the form of waste heat (or 
what is colloquially termed energy “losses”). The ultimate efficiency of the 
energy system in the provision of energy services cannot be determined 
by calculations based on the First Law of Thermodynamics but requires an 
extension of the discussion to the Second Law of Thermodynamics.  

  1.4.3     Second-Law Efficiencies and Exergy 

 How much energy is needed for a particular energy service? The answer 
to this question is not so straightforward. It depends on the type and 
quality of the desired energy service, the type of conversion technol-
ogy, the fuel, including the way the fuel is supplied, and the surround-
ings, infrastructures, and organizations that provide the energy service. 
Initially, energy efficiency improvements can be achieved in many 
instances without elaborate analysis through common sense, good 
housekeeping, and leak-plugging practices. Obviously, energy service 
efficiencies improve as a result of sealing leaking window frames or the 

Coal
(Primary energy)

Electricity
(Secondary energy)

Electricity
(Final energy)

Light radiation
(Useful energy)

Illumination
(Energy services)

Power generation

Transmission

Distribution

Wiring

Lightbulb

Lampshade

Idle1.5

100.0

35.0 33.5 31.5 31.0

3.0 2.0 1.0

2.0 28.0 1.0    65.0

0.5 1.0

 Figure 1.13   |    Illustrative example of the compound First-Law effi ciency of an entire energy chain to provide the energy service of illumination. Index: primary energy entering 
system = 100%.  

installation of a more efficient furnace. Or if the service is transporta-
tion, getting to and from work, for example, using a transit bus jointly 
with other commuters is more energy-efficient than taking individual 
automobiles. After the easiest improvements have been made, however, 
the analysis must go far beyond energy accounting.  19   

 Here the concept that something may get lost or destroyed in every 
energy device or transformation process is useful. This “something” is 
called “availability,” which is the capacity of energy to do work. Often 
the availability concept is called “exergy.”  20   

 The following example should help clarify the difference between energy 
and exergy. A well-insulated room contains a small container of kero-
sene surrounded by air. The kerosene is ignited and burns until the con-
tainer is empty. The net result is a small temperature increase of the air in 
the room (“enriched” with the combustion products). Assuming no heat 
leaks from the room, the total quantity of energy in the room has not 
changed. What has changed, however, is the quality of energy. The initial 
fuel has a greater potential to perform useful tasks than the resulting 

  19     This section updates and expands on material that was fi rst published in Nakicenovic 
et al. ( 1996b ).  

  20     Exergy is defi ned as the maximum amount of energy that under given (ambient) 
thermodynamic conditions can be converted into any other form of energy; it is also 
known as “availability” or “work potential.” Therefore, exergy defi nes the minimum 
theoretical amount of energy required to perform a given task. The ratio of theor-
etical minimum energy use for a particular task to the actual energy use for the 
same task is called exergy or  second-law effi ciency  (based on the Second Law of 
Thermodynamics). See also Wall,  2006 .  
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Cirka 1/3 av primærenergien blir til energitjenester 
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Energy Examples

Primary 496 EJ

Secondary 352 EJ

Final  330 EJ

Useful  169 EJ
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Electricity
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energy
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 Figure 1.2   |    Global energy fl ows of primary to useful energy, including conversion 
losses (waste and rejected energy), in EJ for 2005. Source: adapted from Nakicenovic 
et al.,  1998 , based on IEA,  2007a ;  2007b ; 2010.  
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 Figure 1.1   |    The energy system: schematic diagram with some illustrative examples of the energy sector and energy end use and services. The energy sector includes energy 
extraction, treatment, conversion, and distribution of fi nal energy. The list is not exhaustive and the links shown between stages are not “fi xed”; for example, natural gas can 
also be used to generate electricity, and coal is not used exclusively for electricity generation. Source: adapted from Nakicenovic et al.,  1996b .  

system is  service driven  (i.e., from the bottom-up), whereas energy 
flows are driven by resource availability and conversion processes 
(i.e., from the top-down). Energy flows and driving forces interact 
intimately. Therefore, the energy sector should never be analyzed in 
isolation: it is not sufficient to consider only how energy is supplied; 
the analysis must also include how and for what purposes energy is 
used (Nakicenovic et al.,  1996b ). 

  Figure 1.2  illustrates schematically the major energy flows through 
the global energy system across the main stages of energy trans-
formation, from primary energy to energy services, with typical 
examples. For an exposition of energy units see  Box 1.1  below and 
 Appendix 1.A .       



Kilder til global energibruk 
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Kilder til global elektrisitetsbruk 



Solenergi = 10 000 ganger verdens forbruk 



Vind og sol tilsammen større kapasitet enn kjernekraft 
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Prisen på solceller faller med 20% for hver dobling 

strømbehovet for gruvedriften koster 60 millioner kroner i året.

– Er det ikke litt bakvendt å bruke morgendagens teknologi til å drive noe så
gammeldags som en kullgruve?

– Nei, jeg syntes tvert om at Store Norske skal ha stor ære for å være så framtidsrettet at
de ser nytte i et prosjekt som dette. De tar ansvar som samfunnsbærer på Svalbard,
svarer Johannessen.

Administrerende direktør i Store Norske, Per Andersson, har håp for forprosjektet.

– Dette er et spennende prosjekt, og ingenting er bedre enn om vi kan bevise at
dette kan drives lønnsømt i stor skala. Vi bruker mye kraft, og alle bidrag på
fornybar-siden ønsker vi velkommen, sier Andersson.

Les også: – At strøm ikke skal brukes til oppvarming er religion for ingeniørene

Svalbard skiller seg fra fastlandet ved at kraftforsyninga i dag baserer seg på fossilt
brensel, forteller daglig leder Espen Johannessen i Solbes. Her med Ann Pedersen fra
entreprenør LNS Spitsbergen Foto: Christopher Engås

Grønnere fotavtrykk

Han mener at også et kullgruveselskap skal kunne satse på grønn teknologi.

– Det er mye kontrovers rundt kullkraft, men som andre industribedrifter ønsker vi
å se på områder hvor kan sette et bedre fotavtrykk. Vi redder ikke verden, men gjør

SOLBES - Store Norske tester solceller på Svalbard - t... http://www.tu.no/kraft/2013/11/08/bytter-ut-kull-og-diese...

3 av 7 20.01.15 15:15



T he pace of this energy

system transformation is

being driven by many factors,

with cost certainly being at the top

of the list. Investments in clean

energy research, development,

and deployment have enabled

dramatic improvements in the

performance and cost-

effectiveness of energy efficiency,

renewable energy, and

distributed energy technologies.

Figure 1 shows the direct

correlation between reduction in

cost and increase in deployed

penetration for four leading

technologies: solar, wind,

batteries, and LED bulbs.

While these technological

advances represent progressive

strides in the transformation of

our energy system, challenges

associated with the physical

operation of the electric grid are

evolving—challenges that

improvements in

communications, component

efficiency, and cost alone cannot

entirely overcome.

ESI is already occurring at

various scales ranging from

pumped storage with

hydropower to the utilization of

biogas produced during

wastewater treatment to produce

electricity. This article proposes

applying the same principles

more broadly, on multiple scales,

and across multiple pathways.

A s new technologies are

deployed in greater

numbers, they substantially

impact the operations of the

energy system. Issues that need to

be addressed include reducing

the amount of lost and wasted

energy and improving utilization

of capital equipment and

[(Figure_1)TD$FIG]

Figure 1: Cost Reduction Results in Increased Deployment in Wind, Solar, LED Bulbs and EV Batteries1

July 2014, Vol. 27, Issue 6 1040-6190/# 2014 Elsevier Inc. All rights reserved., http://dx.doi.org/10.1016/j.tej.2014.06.001 37

Ruth	and	Kroposki,	NREL	2015.	
h9p://dx.doi.org/10.1016/j.tej.2014.06.001		



Global 
nyinstallasjon 
av fornybar 
energi hvert 
år 

I 2015 ble det installert 152 GW med fornybar energi. Det er ny rekord og
en økning på 8,3 prosent fra 2014. 

Solenergi Vannkraft Vindkraft Bioenergi Annet

Se interaktivt kart over hvor det er mest fornybar energi i verden (MW) -
Zoom med menyen på venstre side og dra musepekeren over landene

Vannkraft  er  fremdeles  den  klart  største  kilden,  tross  fallende
prosentandel
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Aldri før har det blitt bygget mer fornybar energi http://syslagronn.no/2016/04/18/syslagronn/mandag-aldri-for-har-...
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Sol 

Copyright © 2015 Accenture All rights reserved. 4

Solkraft er et marked på 1 300 milliarder NOK
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Global installert kapasitet har vokst til 230 GW

Kilder: IEA, UNDP, IRENA, Accenture analysis

Solkraft har utviklet seg fra å være et tysk fenomen til en 
global industri 



Utvikling av vindkraft 
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Utvikling i Europa mot 40-60 % fornybar 
FIGURE 4: 

 

 

Within this context, EDF R&D constructed a detai

f offshore wind in the north of Europe and the

System operators, national 
and EU level politics, 
regulations, taxation 
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Figure ES.3: EGC 2010 and EGC 2015 LCOE ranges for baseload technologies  
(at 10% discount rate)
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* EGC 2010 results have been converted to USD 2013 values for comparison.

For renewable technologies (specifically, solar PV and onshore wind), the change relative to 
EGC 2010 is in the opposite direction. This can be seen most clearly in the LCOE values for solar 
PV, where, despite a larger number of data points in EGC 2015,8 there are both a smaller range of 
LCOE values and a very significant decline in costs. Onshore wind LCOEs are also noticeably lower in 
EGC 2015, though the difference is much less pronounced.9

Figure ES.4: EGC 2010 and EGC 2015 LCOE ranges for solar and wind technologies  
(at 10% discount rate)
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* EGC 2010 results have been converted to USD 2013 values for comparison.

8. EGC 2010 contained 17 solar PV technologies, compared to 38 in EGC 2015.

9. For a more detailed discussion on the cost of renewable energy – and, in particular, the alternative measurement to the 
median value – see Section 6.1.

Kostnader for energikilder til elektrisitet (IEA 2015) 



Sol	og	vind	billigere.	Gass,	kull	og	kjernekraY	blir	
dyrere	
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Figure ES.3: EGC 2010 and EGC 2015 LCOE ranges for baseload technologies  
(at 10% discount rate)
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EGC 2010 is in the opposite direction. This can be seen most clearly in the LCOE values for solar 
PV, where, despite a larger number of data points in EGC 2015,8 there are both a smaller range of 
LCOE values and a very significant decline in costs. Onshore wind LCOEs are also noticeably lower in 
EGC 2015, though the difference is much less pronounced.9
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median value – see Section 6.1.



Nye fornybare kilder, ren lokal kraft 
Lett karikert kan vi kalle dette systemet for «Sovjet» – det er

enveis, monopolistisk, langsomt, sentralisert.

Gammelt og nytt: Det nye energisystemet ligner på internett – mens det gamle

var sentralisert og enveis. Kilde: ILSR

Det nye energisystemet likner mer på «internett» – det er

desentralt, det endres hurtig, har høy innovasjonstakt, sterk

konkurranse – små og store enheter kan kobles sammen ved

hjelp av digital teknologi.

Med solenergiens gjennombrudd kan strøm i prinsippet

produseres over alt, i store og små enheter, på hustak, på

lagerbygg, på brakkarealer i veikanter – eller i store solkraftverk

som det nå bygges mange av rundt om i verden.

Med ny batteriteknologi kan solstrømmen lagres til kveldsbruk.

Dette kan også gjøres i både stor og liten skala – fra svære

batterianlegg som sikrer strømnettet i California til små

mikrosystemer som gjør at fattigfolk i Afrika og Asia kan ha

leselys om kvelden.

Sol i sentrum – fremtidens energisystem | Energi og Klima http://energiogklima.no/blogg/bjartnes/sol-i-sentrum-fremtidens-e...

3 av 10 01.02.16 09:12



Noen punkter om energi 
•  Klimaproblemet kan løses ved rask overgang til utslippsfritt 
fornybarsamfunn med effektiv energibruk 
•  Av de nye fornybare er sol og vind de klart største, i rask 
vekst med redusert kostnad og stort potensiale. 
•  Jordvarme, bølger, tidevann og ny bioenergi kan bidra. 
•  Distribuert energiproduksjon, styrt forbruk, batteri og 
energilagringsteknologi blir mer og  mer viktig i tillegg til å 
utvikle de fornybare energikildene. 
•  Stort potensiale for mer effektiv energibruk i bygninger og 
transport –  få mer energitjenester fra produsert 
primærenergi. 
•  Sol kan bygges ut raskt  



Acceleration’ (Schimel et al., 2007). The growing acceptance of
the Anthropocene idea is the recognition of a gradual but
accelerating switch from a nature-dominated to a human-
dominated global environmental system (Costanza et al.,

2007). In a rapidly evolving environmental context, the human
condition is more unique than ever before – the environment
is the result of human ‘environing’ activities that form the
environment (Sörlin and Warde, 2009). The Anthropocene
‘strata’ form part of our surrounding environment because we,
for example, live in and drive on anthropocenic ‘rock’
constructions that we call houses and roads.

Despite the recognition of human activity’s growing influ-
ence on environmental change, major social science and
humanities funding agencies have generally been absent in
funding global change research. Nevertheless, virtually all
social sciences and humanities disciplines have at some point

taken an interest in human–environment interactions. The
canon of these disciplines contains many intellectual resources
that could be helpful with ‘thinking the Anthropocene.’
Generally, however, organized disciplinary and interdisciplin-
ary initiatives focused on the systematic interrogation of
environmental issues only started to emerge from the 1970s
onward. Anthropology responded to the challenge early, which
led to a series of competing approaches to studying humans and
the environment. These approaches include cultural ecology
(1950s), ecological anthropology (1960s), and historical ecology
(1990s) (Crumley, 2007). In the remaining human sciences,

ecological economics and environmental sociology emerged in
the 1970s and ecolinguistics in the 1990s.

In general, the humanities show a similar trajectory, with
environmental history, environmental philosophy (particularly
ethics and esthetics), and literary ecocriticism all emerging in
the 1970s. More recently, the more inclusive term ‘environ-
mental humanities’ has been gaining ground. Recent manifes-
tations of this term include programmes at several universities
across the world; a new journal based in Sydney; a programme
for the humanities and social sciences at the Institute for
Advanced Study at Princeton; the Environmental Humanities

Laboratory at the Royal Institute of Technology in Stockholm;
and the Environmental Humanities Project at Stanford Univer-
sity.1 This rapidly growing interest in environmental issues
reflects the full range of human disciplines’ increasing

awareness that something essential needs to be done (Chakra-
barty, 2009; Sörlin, this issue).

Yet, despite this rich and diverse set of approaches to the
relationship between humans and the environment, contribu-
tions to global change research by the social sciences and the
humanities have been relatively marginal. So far there are no
‘planetary humanities.’ This state of affairs is graphically
illustrated by the unspecified box for ‘human activities’
included in the 1988 natural science diagram of the ‘earth’s
system’ – the so-called ‘Bretherton diagram’ (see Fig. 1) which
reduced the scope of the human sciences to an unspecified box
of ‘human activities’ within a natural-science diagram of the

earth system. The 2001 Open Science Conference – Challenges of

a Changing Earth: Global Change – which adopted a declaration2

recognizing the increasing role of humans in changing the earth
system, was a welcome change. It called for a new system of
global environmental research that would draw strongly on a
wider disciplinary research base and integrate issues beyond
the various disciplines as well as across academic and
practitioner approaches to the environment and development.
The humanities and social sciences should, indeed, make
essential contributions to issues such as understanding the
drivers of and barriers in societal organizations and human

behavior, as well as the role of cultures in resilience capability.
Another sign of positive change was Fig. 2 diagram in the

International Human Dimensions Programme on Global
Environmental Change (2010). This diagram implies that the
social sciences (in a broad sense) are as important as the
natural sciences and are assumed to take greater responsibili-
ty for dealing with responses to global environmental change.
This is in marked contrast to the marginal or over-simplified,

Fig. 1 – The Bretherton diagram (simplified version).

1 http://ehp.stanford.edu/.
2 www.essp.org/index.php?id=41.
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Hva må vi forske på og forstå? Fysikk og kjemi? 



Mennesker foretrekker å høre historier heller enn gå i dybden, 
økonomiske og sosiale strukturer er viktige 

mechanistic role of human activities in the Bretherton
diagram.

Nevertheless, Fig. 2 only represents partial progress. It still
seems to assume an autonomous, reified social world, with

inputs and outputs, whose causal mechanisms can be
understood from outside, much as the natural sciences might
represent natural systems. This figure might encourage the
framing of the social sciences as a subordinate research
partner by separating the social and natural worlds, and
confining the relevance of social sciences to the former: there
is no place for ‘environment’ among the social sciences. This
fails to recognize that the environmental is already part of
what the social sciences and humanities encompass as a
relevant part of their knowledge.

Fig. 2 also fails to recognize the important role that the
humanities and social sciences can play in understanding the

character and status of the natural scientific knowledge of
nature. Global environmental research, the (implicit) assump-
tions and approaches embedded in it, as well as the
formulation of problems and solutions, should be more
important social and humanities research topics. Such
research must go beyond the sterile polarization characteristic
of the 1990s’ ‘science wars’: social sciences and the humani-
ties’ disciplines can surely take up the ‘meta-responsibility’ of
analyzing and reflecting on the nature of global environmental
change research in general. This requires that it be framed in a
way that moves it beyond a confinement to the domain of the

‘natural’ in academic and public discussions and also fully
integrates the humanities and social sciences.

CHALLENGE 1: The environment must be understood as a
social category and efforts must be made to integrate the
humanities and social sciences more fully into our under-
standing of the environmental. Simultaneously, it is impor-
tant to further encourage the ongoing ‘environmental turn’ in
the humanities and social sciences. These ambitions should
be supported with concerted efforts to articulate plans and
programmes for long-term research that will give them
substance.

2. Limits and boundaries: human as much as
natural

The discourse on the human species’ increasing power over
nature has been in creative tension with a discourse on natural
limits and boundaries. The global public discourse on resource
constraints and scarcity is more than 200 years old; however, it
has become more pronounced and empirically grounded. The
Limits to Growth report of the Club of Rome (Meadows et al.,
1972) stated that resources were finite and that increased per
capita use and growing demographic numbers were far
stronger drivers than the technological innovation that might
increase resource efficiency. Limits were considered danger-
ous and compelling because reaching them would ignite a
competition for resources, leading to starvation and poten-

tially civilizational collapse.
The current discourse on limits has been fundamentally

changed and brought more into line with the Anthropocene’s
emphasis on the coupling of human society and earth
systems. One of its recent manifestations is the ‘planetary
boundaries’ article by Rockström et al. (2009), which investi-
gates effects of human actions on various planetary systems,
in order to identify ‘a safe operating space for humanity’. The
absoluteness of resource limits has been relativized in
recognition of improving economies and lower rates of
starvation and malnutrition. The ‘new’ planetary boundaries

are the problems caused by human action: the effects on the
oceans, the atmosphere, species, and soil. Humanity is still
overstretching the planet, not primarily by reaching the limits

of resource availability, but rather by approaching or even
transgressing the limits of anthropogenic disturbance absorption

and ecological resilience – what the planet can absorb.
Approaches such as these serve to clarify the broader terms

of reference of human–earth interactions (Richardson et al.,
2011). However, people, citizens, and societies should get a
much more prominent place in the scientific description of the
state of the planet and the world. In increasing detail, we get to

Fig. 2 – Beyond the Bretherton diagram.

e n v i r o n m e n t a l s c i e n c e & p o l i c y x x x ( 2 0 1 2 ) x x x – x x x4

ENVSCI-1138; No. of Pages 11

Please cite this article in press as: Palsson, G., et al., Reconceptualizing the ‘Anthropos’ in the Anthropocene: Integrating the social sciences and
humanities in global environmental change research. Environ. Sci. Policy (2013), http://dx.doi.org/10.1016/j.envsci.2012.11.004



promoting systems literacy and dynamic modeling tools for sustainable development worldwide 

Threshold 21
Integrated Development Model

What is T21?
Threshold 21 (T21) is a dynamic 
macroeconomic model designed 
to support comprehensive, 
integrated long-term development 
planning.  T21’s ability to include 
environmental and social factors 
in its analyses provides policy 
makers key insight into the 
potential impact of development 
policies across a wide range of 
sectors.  Because it employs a 
System Dynamics approach, T21 
reveals how different strategies 
interact with one another, 
allowing planners to create 
realistic and effective approaches 
to achieving their goals and 
objectives. 
 T21 is the result of more than 
20 years of extensive research 
and application carried out in 
consultation with the World 
Bank, UN agencies, developing 
country governments, and non-
governmental organizations.  

How is T21 
Different from 
RMSM-X and FPF 
Models?
T21 is based on an analysis of 
general development models and 
adaptation of the most respected 
sector models.  T21 complements 

and broadens the analyses 
carried out by Revised Minimum 
Standard Models (RMSM) and 
Financial Planning Framework 
(FPF) model.  The following 
are some of T21’s comparative 
advantage over RMSM-X and FPF 
models:

T21 focuses on mid- to long-
term planning, while RMSM-
X and FPF focus on short- to 
mid-term;
T21 integrates social and 
environmental factors in its 
macroeconomic framework, 
while RMSM-X and FPF 
models focus on economic and 
financial sectors;
T21 is flexible and can be 
customized to capture the 
many different elements 
critical to a country’s 
development (e.g. HIV/AIDS, 
oil price, mineral resources, 
and water availability);

■

■

■

T21 replicates the fundamental 
assumptions underlying 
RMSM-X and FPF models and 
examines their impacts on the 
long-term development of a 
country.

T21 Starting 
Framework
The T21 Starting Framework 
provides a field-tested basis 
for country customizations.  It 
includes three interconnected 
spheres that broadly reflect the 
structure and relationships of 
economic development. The figure 
below presents a conceptual 
overview of T21.  
 The three main spheres 
are: economy, society, and 
environment.  Within each sphere 
are sectors that interact with each 
other and with sectors in the other 
spheres. 

■

Figure 1
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Ikke alle er objektive! 
Her er Greenpeace veldig gode, IEA uakseptabelt dårlig 

09.12.13 10:53Twitter / Isadora_Wronski: Comparison between @IEA and ...
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Comparison between @IEA and @Greenpeace projections for the future of wind and PV 
capacity vs facts #nwd13 #green pic.twitter.com/Iat0t6dXcS
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LØRDAG 24. NOVEMBER 2012   DAGENS NÆRINGSLIV

Statsminister Jens Stolten-
berg sier i DN 17. 
november at Norge ikke

bør endre sin petroleumspoli-
tikk eller investeringsprofilen i
Oljefondet, men fortsette å 
arbeide for internasjonal
enighet om karbonpris og
kvoter. Dette er samme medisin
som han har foreskrevet i over
20 år. Tror noen virkelig at dette
virker dersom målet er å unngå 
CO2-krise?

Behagelige illusjoner som
denne lar Norge og nordmenn
leve godt i sin petroleumsboble.
Her er fem andre behagelige
illusjoner eller løgner («Conve-
nient lies») som står sentralt i
norsk klimapolitikk:

 Karbonfangst og lagring
(CCS) vil være viktig som bro til 
en fornybar fremtid.

Feil! For 20 år siden, da jeg
nettopp var begynt med fors-
kning på karbonlagring, trodde
jeg også at dette var nødvendig.
De siste ti år har vist en utvik-
ling innen vind og solenergi
som er formidabel, med
Danmark, Tyskland og Kina 
blant de ledende. Allerede i dag
dekkes i perioder opptil 50
prosent av elektrisitetsfor-
bruket. Med CCS er det fortsatt
store tekniske og miljømessige
utfordringer, eskalerende kost-
nader, tvil om lagringstillatelser
og ingen signifikant implemen-
tering.

 Utbygging av norsk gass og
eksport til Europa vil være
viktig for å få ned CO2-utslip-
pene i Europa. 

Feil! Infrastruktur i energi-
sektoren har en levetid på 
30–50 år. Investeringer i gass-

rørledninger og kraftverk nå vil
låse oss fast i en fossil fortid
lengre enn vi har råd til om vi
skal løse CO2-problemene.

 Fornybar energi er for dyrt.
Feil! Overgang til en fossilfri

energifremtid ville koste mindre 
enn de offentlige utgiftene som 
er brukt til å komme over 
finanskrisen og gi marginal 
reduksjon av global økonomisk 
utvikling over en 50-års periode 
fra nå. Fornybar energi fra sol 
og vind blir stadig rimeligere. 
Det er fortsatt stort potensial 
for kostnadsreduksjoner ved 
masseproduksjon og gjennom
hittil uprøvde teknologier.

Skogplanting og bevaring av 
skog er et viktig kompenserende 
tiltak. 

Feil! Skogbevaring i ett land
kan kompenseres ved hugst i et 
annet land. Tiltaket kan 
vanskelig kontrolleres i flere 
hundre eller helst tusen år som 

det bør for å møte tidsskalaen
på CO2-problemet. Et tankevek-
kende aspekt ved den norske 
innsatsen på dette tiltaket er at 
det særlig har vært rettet mot 
den fremvoksende økonomien 
Brasil, som samtidig er en viktig 
partner i petroleumsøkonomien 
og Norges største uhjelpsmot-
taker.

Norsk innsats i mellomstat-
lige forhandlinger gir store
effekter. 

Feil! Hvilke instruksjoner og
rammebetingelser Norge gir til
Oljefondet og Statoil har mye
større betydning enn hvem som
sier hva i forhandlinger om poli-
tiske ambisjoner som likevel
ikke er bindende.

Det fascinerende med disse
illusjonene er at vi alle mer eller
mindre stilltiende har akseptert
påstandene og tviholder på dem
selv når det er blitt innlysende
at de ikke holder mål. Da er det

ikke lengre illusjoner, men
løgner.

Hvor lenge skal det gå før 
Frederic Hauge eller Lars Halt-
brekken ser at CCS bør oppgis
og at de vel tre milliardene til
dette i statsbudsjettet 2013 bare
virker forlengende på fossil-
tiden? Hvem våger å være den
første til å skifte standpunkt?

I Norge har vi en velutviklet
politikk for petroleumsregimet.
Vi har en klimapolitikk som
fokuserer på CCS, skogplanting
og karbonhandel. Men vi har
ingen energipolitikk. Ikke
engang en energimelding skal vi
få.

Det er ikke mulig å velge gode
løsninger på CO2 og klimapro-
blemene uten å se disse
temaene i sammenheng. Mens
andre land omstiller til variable
fornybare kilder og bygger ut
fleksibel infrastruktur med
energilagring og effektivisering,

fokuserer vi ensidig på petro-
leum og utnytter ikke våre 
finansielle muskler til å gå tungt 
inn i fremtidens energiforsy-
ning. Den er fornybar, klima- og 
ressursvennlig og har positive 
ringvirkninger for næringer og 
samfunn. 

Illusjoner kan være greit når
man ikke vet så mye. Løgner er 
verre å forsvare.

Peter M. Haugan, professor 
ved Geofysisk institutt,  
Universitetet i Bergen

Behagelige illusjoner
Statsministeren presenterer behagelige illusjoner om petroleum, energi og klima.

Karbonpris og kvoter vil ikke forhindre en CO2-krise, skriver Peter M. Haugan, professor i 
geofysikk.

BEHAGELIG ILLUSJON. 
Produksjonsanleggene på 
Mongstad. Med CCS er det  
fortsatt store tekniske og miljø-
messige utfordringer, eskale-
rende kostnader, tvil om 
lagringstillatelser og ingen 
signifikant implementering, 
skriver artikkelforfatteren.  
Foto: Eivind Senneset

ENSIDIG 
FOKUS. Peter 
M. Haugan.
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– Jeg er enig i at skal man 
lykkes med å stoppe global 
oppvarming, må mye hydrokar-
boner bli liggende i bakken. Jeg 
tror også at vi kommer til å 
oppleve en dag at vi kommer til 
å ta i bruk andre energibærere 
før det fysisk blir slutt på hydro-
karboner, sier Stoltenberg til 
DN. 

Men han går raskt videre til å 
påpeke samme klimamedisin 
han har foreskrevet i 20 år – 
karbonpris og kvotesystem. 

 mMå bruke markedet
det bil at det bDet vDet vil føre til at det blir mer

usikker og kanskje negativ virk-
ning på klimaet. Å tenke seg å 
redusere norsk gassproduksjon 
kan til og med bidra til økte 
utslipp, sier Stoltenberg. 

Mot sin hensikt
– Å la være å utvinne olje og 
gass vi vet om, er ikke aktuelt?

– Nei, for jo høyere pris vi får 
på karbon, desto mer karbon blir 
liggende i bakken. Men det 
viktigste er at det da blir det 
mest forurensende som ligger i 
bakken. Vi må ikke innrette oss 

overgang fra overgang fra slik at vi hindre
il ga

å få ned utslippene. Jeg argu-
menterte med det allerede som 
statssekretær i 1992. Nå er 

gjøEuropa blitt veldig for. Nå gjø
og Australia noealifornia og Australia noeCC

Jens Stoltenberg ser 
ingen grunn til å endre 
norsk olje- og gasspolitikk 
selv om Energibyrået 
mener mesteparten av 
verdens fossile ressurser 
må forbli i bakken. Kvoter 
og karbonpris er 
løsningen, ikke redusert 

ning, føutvinning, ifølge 
gStoltenberg

 STØ PÅ BORET. Jens Stol-
tenberg mener det er mye 
mer effektivt å gjøre det 
ulønnsomt å forbrenne CO2 
enn at norsk gasseksport 
kuttes.  
Foto: Thomas T. Kleiven

Det er mye mer 
effektivt å gjøre 

det ulønnsomt å for-
brenne CO2 enn at vi 
kutter på norsk gas-
seksport
Statsminister Jens Stoltenberg

POLITIKK ÅENERGIBYRÅETS SCENARIO

 Det internasjonale energibyrået 
(IEA) leverer årlig World Energy Out-
look, «bibelen» for verdens energista-
tus. I årets rapport påpekes det at 
mesteparten av verdens fossile res-
surser må forbli i bakken hvis ikke re-
volusjonerende renseteknologi rulles 
ut i stor skala. 

 Kraftig vekst i energietterspørse-
len gjør at CO2-utslippene ventes å 
stige med knapt 19 prosent frem mot 
2035. Det vil føre til en temperatur-

Verdens stats-kning på 3,6 gradeøkning på 3,6 grade
ppvall d

Vil pumpe 
som før

DN 17. novemberDN 17. november

Teknologisk Institutt AS (TI) er en kundefokusert tjenesteleverandør for offentlig og privat sektor innen forretningsområdene virksomhetsutvikling,
produktutvikling, kalibrering, materialteknologi og sertifi sering. TI leverer teknologibasert kvalifi sering av personell, systemer, utstyr,
materialer og produkter.  TI omsatte i 2011 for ca. 239 MNOK og har ca. 210 medarbeidere fordelt på seks ulike lokaliseringer i Norge og Sverige.
www.teknologisk.no

Teknologisk Institutt skal være Norges mest foretrukne partner innenfor teknologi-
orientert rådgivning, kompetanseutvikling og testing. TI er en av Norges fremste
leverandører av teknologiske konsulenttjenester til et stort antall kunder som også
omfatter noen av Norges største industribedrifter. Til å videreutvikle og  forsterke
denne posisjonen søker vi ny administrerende direktør.

Vi søker en markedsorientert leder, fortrinnsvis med høyere teknisk utdannelse, solid
erfaring fra kunnskapsbasert virksomhet, samt god kjennskap til norsk næringsliv og 
samfunnsmessige premissgivere. Stillingen krever god innsikt i strategisk forretnings-
utvikling, gode kommunikasjonsevner, samt en engasjerende og involverende
lederstil. 

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til Visindi AS ved Frode Hepsø Johansson, tlf 992 21 300 eller
Bjørn-Osvald Skandsen, tlf 468 47 066. Din henvendelse behandles konfi densielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.
Søknad med CV sendes snarest via ”Stillinger” på www.visindi.no.

Administrerende direktør
Markedsfokusert og strategisk lederskap av høyteknologisk miljø
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Oiling energy research, DN Nov 2013 
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Statoil har i mange år vært
tungt inne som aktør ved
offentlige forskningsinsti-

tusjoner. De fleste universite-
tene i Norge får forskningsstøtte
fra Statoil.

Det norske vitenskapsakade-
miet har siden 1985 mottatt
rundt 250 millioner kroner fra 
Statoil til forskningspro-
grammet «VISTA». Tilsatte i
Statoil har hatt styrelederfunk-
sjon i Forskningsrådet for flere
store forskningsprogram, både
om energisystem, utnytting av 
petroleumsreservene og klima-
endringer, med samlet årlig
budsjett på mange hundre milli-
oner kroner. 

Ved Universitetet i Bergen
(UiB) har vi tatt opp forsknings-
etiske problemer med denne
type forskningsstøtte. Avtalen
mellom Statoil og UiB har bragt
inn rundt 50 millioner kroner
til UiB i perioden 2009 til 2013
og ble nylig forlenget for peri-
oden 2014 til 2018 med en
bevilgning fra Statoil på 55 
millioner.

Forvaltningen skjer gjennom
regelmessige strategiseminarer 
sammen med Statoil. Bevilg-
ningen ved UiB skal «stimulere
grunnforskning og utdanning
innenfor strategisk viktige fag- 
og kompetanseområder både
for UiB og Statoil». Statoil
finansierer tilsvarende program
ved andre universiteter.

I retningslinjene vedtatt av 
Den nasjonale etiske komité for
naturvitenskap og teknologi i 
2007 står det: «Forskningen
skal være i overensstemmelse
med bærekraftig utvikling og
respekt for miljøet. Dette inne-
bærer at forskningen blant 
annet skal bidra til å bevare
biologisk mangfold og være i
overensstemmelse med føre-
var-prinsippet. Man skal vise
forsiktighet for forskningsvirk-
somhet som kan ha store nega-
tive konsekvenser for miljøet 
eller mennesker, selv om det
ikke er etablert full sikkerhet
om forekomsten av disse konse-
kvensene».

Den siste rapporten fra FNs 
klimapanel har på nytt
bekreftet at det innen få år må 
bli slutt på vår fossilavhen-
gighet. For eventuelt å kunne
unngå svært alvorlige klima-
skader, må over to tredjedeler
av kjente fossile reserver som
industrien planlegger å utvinne
bli værende i grunnen.

Støtten fra Statoil har i
hovedsak hatt som formål å 
bidra til å finne nye petroleums-
kilder eller til å øke produk-
sjonen. Denne forskningen 
bidrar slik til det motsatte av «å 
bevare biologisk mangfold» og 
er ikke «i overensstemmelse 
med føre-var-prinsippet».

De fleste prosjektene som
Statoil støtter, er dermed ikke i 
samsvar med de forsknings-
etiske retningslinjene.

Fortsatt ensidig satsing på 
fossil energi er også økonomisk 
risikabelt. Hovedutfordringen 

nå er å avslutte fossilalderen
raskt nok. Det er derfor både
etiske og økonomiske grunner
til å avvikle forskning som
bidrar til det motsatte.

Tidsskriftet Nature skrev 
nylig på lederplass at for å 
begrense alvorlige klimaend-
ringer mangler vi «ikke viten-
skap, men politisk ambisjon».
Politikere har nok kunnskap til
å iverksette effektive tiltak. Men
det er grunn til å forske på 
grunner til manglende politisk 
ambisjon.

Rask overgang til fornybar-
samfunnet gir dessuten behov 
for sterkere satsing på forskning
omkring energisparing, bære-
kraftig produksjon og fornybar
energi. Dette er forskning som

Statoil ikke har ønsket å priori-
tere.

Statoils støtte til offentlige 
forsknings- og utdanningsin
tusjoner er viktig som del av 
selskapets merkevarebyg-
ging. Slik kan Statoil
lettere oppnå aksept for
klart helse- og miljøskadelig
virksomhet, som for
eksempel oljesandutvin-
ningen i Canada. Dette er en
også en grunn til at represen
tanter for Statoil ikke bør
inneha sentrale posisjoner i
styring av offentlig finansiert
norsk forskning.

Vi håper at de forhold vi har 
diskutert her blir tatt opp når
Det Norske Videnskaps-
Akademi tirsdag 19. november
inviterer Statoil og toppfolk 
innen vitenskap og forskning til
debatt om «Energy Landscapes
and New Energy Sources: A 
Challenge for Research, Educa-
tion, and Industry».

 Peter M. Haugan, professor 
ved Geofysisk institutt, og 
Gunnar Kvåle, professor 
emeritus, Senter for interna-
sjonal helse, begge ved Universi-
tetet i Bergen
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Næ rings liv, må pro du se res i  
hen hold   til Vær varsom-plakaten.

Da gens Næ rings liv be tin ger 
seg ret ten til å lag re og utgi alt  

stoff i avi sen i elek tro nisk form,  
også gjen nom sam ar beids part ne re.

Re dak sjo nen for be hol der seg 
ret ten  til å for kor te inn send te 
ma nu skrip ter .

De batt inn legg ho no re res ikke.
De batt an svar lig:
Vidar Ivarsen,
tlf. 22 00 10 59 – 932 56 059
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Epost: debatt@dn.no Te le faks: 22 00 11 10
Ho ved inn legg/kro nikk: Maks 4500 tegn
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Maks 1500 tegn (ca. 250 ord)
Legg ved por trett fo to

De fleste pro-
sjektene som

Statoil støtter, er der-
med ikke i samsvar
med de forsknings-
etiske retningslinjene

Oljesmurt energiforskning

Statoil gir store beløp i forskningsstøtte og deltar i styringen av store forskningspro-
gram. Slik oljesmurt energiforskning er et etisk problem. Det bør diskuteres når Det Norske
Videnskaps-Akademi i dag arrangerer debattmøte om energiforskning, skriver professorene
Peter M. Haugan og Gunnar Kvåle.

IKKE I SAMSVAR. De fleste
prosjektene som Statoil støtter, 
er ikke i samsvar med de
forsknings etiske retningslin-
jene, skriver artikkelforfatterne.
Foto: Hampus Lundgren
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Bedriftene låner mer enn noensinne i det norske 

obligasjonsmarkedet. Men kommunenes obligasjons-

gjeld vokser mest.

Rekordgjeld

B
edriftene har lånt rekord-

høye 86 milliarder kroner 

i nye obligasjonslån i 

årets ti første måneder. Det er 

mer enn i hele fjoråret, som 

også var et rekordår.

Av de 86 milliardene er 57 

milliarder netto tilførsel, mens 

resten skyldes refinansiering.

Bedriftene har nå 300 milli-

arder utestående i det norske 

obligasjonsmarkedet. Omtrent 

halvparten av volumet er lavri-

sikolån, eller såkalt investment 

grade, mens den andre halv-

parten utgjøres av høyrentelån. 

Foretaksobligasjoner utgjør 

likevel bare en snau fjerdedel av 

det norske kredittobligasjons-

markedet. Bank og finans, som 

inkluderer boligobligasjoner, 

utgjør et tre ganger så stort 

volum. I tillegg er norske 

kommuner og fylkeskommuner 

aktive låntagere, både gjennom 

Kommunalbanken (236 milli-

arder kroner) og via sertifikat- 

og obligasjonsmarkedet (90 

milliarder kroner, hvorav 56 

milliarder i obligasjoner).

Kommuner utgjør segmentet 

med kraftigst kredittvekst for 

tiden. Siden kommunene 

pålegges stadig flere oppgaver 

og må følge opp med økte inves-

teringer, venter vi at kredittvek-

sten vil forbli høy mange år 

fremover.

Hvilke andre faktorer vil 

påvirke tilbudssiden i obligas-

jonsmarkedet fremover?

For bedriftene venter vi at det 

underliggende kredittbehovet 

vil vokse noe mindre de 

nærmeste årene enn vi har sett 

etter finanskrisen. Vi tror 

bedriftene vil tilpasse seg lavere 

økonomisk vekst, lavere 

forbruksvekst og økt usikkerhet 

om fremtidig oljepris.

I tillegg møter obligasjons-

markedet igjen økt konkurranse 

fra afra alternative tilbydere av 

eksportkred
eksportkred

noe, og vi venter derfor at 

tilbudet av nye boligobliga-

sjoner ikke blir like stort som i 

de seneste årene. Imidlertid kan 

bankene komme til å utstede 

mer senior usikrede obliga-

sjoner, for å finansiere sine økte 

utlån til næringslivet. Denne 

utviklingen kan dessuten bli 

påvirket av nye regulatoriske 

krav til et minimumsnivå av 

slike obligasjoner i bankenes 

finansiering.

Långiverne, obligasjonsei-

erne, er primært livsforsikrings-

selskaper, Folketrygdfondet, 

verdipapirfond, banker og uten-

landske investorer. Etterspør-

selssiden påvirkes blant annet 

av livsforsikringsselskapenes 

behov for langsiktige kredittob-

ligasjoner, bankenes behov for 

likvide midler og tilflyt/uttak av 

midler i verdipapirfondene. 

Livsforsikringsselskapene 

foretrekker lange obligasjoner 

med høy kredittrating, slik som 

boligobligasjoner, bankobliga-

sjoner og kommuneobliga-

sjoner. Bankene må også eie 

sjone

høyt ratede obligasjoner, men 

rtsikt
helst mer kortsikt og ikkog ikke fra 

andre banke
andre banker. Så langt i år har 

serte kredittmarginer på tross 

av rekordhøyt tilbud. Dette 

skyldes i stor grad den store 

elefanten i rommet som alle 

faktisk snakker om; Federal 

Reserve og den massive penge-

trykkingen. Forventningen er at 

den amerikanske sentralbanken 

vil begynne å redusere veksten i 

pengetrykkingen i mars, men 

stimulansene vil opprettholdes i 

mange år fremover.

Også den europeiske sentral-

banken har signalisert at den vil 

bidra med mer likviditet 

dersom det skulle bli 

nødvendig. 

Fremover venter vi fortsatt 

volumvekst i kredittobligasjons-

markedet, men avtagende vekst 

for bedriftene og boligobligasjo-

nene. Vi venter fortsatt høy vekst 

for kommunal gjeld, og sannsyn-

ligvis også for senior usikrede 

bankobligasjoner. Kredittmargi-

nene vil trolig fortsette å krype 

sakte nedover, men det er fare 

for midlertidige hopp dersom 

Federal Reserve eller realøkono-

mien overrasker negativt. De 

segmentene som får lavest 

volumveks
volumveksst vil sannsynligvi

st vil sannsynligvis f

Gjeldsmarkedet i Norge

Utestående volumer for alle låntagere i det norske 

obligasjonsmarkedet per 1. oktober.

Milliarder kroner. Statsobligasjoner regnes ikke inn blant kredittobligasjoner.
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Tar regjeri
Et samlet rektorkorps 

rister på hodet av regjerin-

gens utspill om studieav-

gift for utlendinger.

ANNE GUNN HALVORSEN

OSLO 

STUDIEAVGIFT

 I Norge er det gratis høyere 

utdanning for alle studenter.

nnskapsdeparteme Kunnskapsdepartementet vil ut-

rede en ordrede en ord studieavgift fstudieavgift for or EØS meor EØS med 

DN TALENT
22

EUs utpressing av Norge

P
rofessor Karen Helene 

Ulltveit-Moe tar i DN 16. 

november opp spørsmålet 

m de såkalte EØS-midlene som 

Norge bidrar med. 

Disse midlene er ikke en del 

av EØS-avtalen, men av en egen 

avtale. De blir fra tid til annen 

beskrevet som «EØS-kontin-

gent», altså en slags betaling for 

at Norge «får lov» å delta i det 

indre markedet. Det er misvi-

sende. EU-statsråd Vidar 

Helgesen bruker begrepet 
ss.

«EØS-bidrag». Vi nærmer oss.

Nå igangs
Nå igangs

rundrund

mindre, slik at den norske stats-

råden skal ha et fikenblad å 

vende hjem med. «Alle vant».

Hva er problemet?

Dette er en frivillig tosidig 

avtale, ikke underlagt hverken 

Esa eller domstol. Det er i 

utgangspunktet ingen tvang. Vi 

har sett dette da Norge presset 

gjennom at betydelige deler av 

midlene skal håndteres via en 

egen prosjektorganisasjon som 

Norge har full styring med – for 

å unngå at vesentlige deler av 

midlene skulle forsvinne i EUs 

byråkrati og korrupsjon. Norge 

kan altså med frimodighet 

nekte å la seg diktere av EU. Tør 

eller vil denne regjeringen det?

EU skal etter
æreære

INNLEGG
EU

NASJONAL 

KONTROLL. 

Heming  

Olaussen , 

leder Nei til EU.
nederlag om Norge må gi etter 

her.
EU skal visstnok også ønske 

mer styring med hvilke 

prosjekter som skal støttes. 

Igjen: Norge har lagt opp til et 

bilateralt regime for betydelige 

deler av midlene. Selv om man 

har gått fra prosjekt- til 

programstyring er det likevel 

mulig å ha hånda på rattet både 

med hensyn til utvalg av 

program og oppfølging av 

midlene. EU-innblanding vil 

helt sikkert forkludre det hele 

og bør avvises.

Størrelsen på midlene: Tidli-

gere KrF-leder Dagfinn 

Høybråten kalte i sin ti

Høybråten kalte i sin tid EUs 

sing».sing». 

egen politisk agenda om alltid å 

blidgjøre Brussel. Vi snakker 

om store beløp.

Ulltveit-Moe argumenterer 

for at mer av midlene bør bidra 

til redusert ungdomsarbeids-

løshet i EU fremfor til miljø. 

«Ungdom foran alker». Reto-

risk fiffig. Jeg tror ikke dette 

skal detaljstyres, hverken fra 

DN eller for den saks skyld Nei 

til EU. 
et er ikke mangel p
et er ikke mangel på vilje til 

DD t somt som
i tili til

Toll til salgs

M
ens bøndene og matin-

dustrien tjener på 

importvernet, taper 

samfunnet som helhet. Import-

vernet kan imidlertid være gull 

verdt for norske diplomater 

som forhandler frem internasjo-

nale handelsavtaler.

Politisk logikk tilsier at slikt 

ikke bør gis bort gratis, men 

heller selges til høystbydende. 

Bøndene kan eventuelt 

kompenseres på annet vis. 

Debatten om importvernet 

blusset opp igjen etter at Victor 

D. Norman oppdaget at import-

vernet egentlig var til for matin-

dustrien (DN 2. november), 

mens Åge Korsvoll truet med å 

flagge ut (DN 6. november). 

Det er lett å forstå hvorfor 

hele den norske matsektoren 

allierer seg for å verne om 

importbeskyttelsen. Det 

skjermer fra utenlands konkur-

ranse og gjør det mulig å ta ut 

høyere priser enn på verdens-

markedet.

Importvernets verdi for 

primærjordbruket er av OECD 

anslått til 11 m
illiarder kroner i 

2012. Det tilsvarer 30 prosent av 

produksjonsverdien i primær-

jordbruket.

Baksiden er at kjøpekraft 

inndras fra alle som kjøper 

norsk mat. Verdien er denne 

kjøpekraften er høyere enn 

verdien av importvernet. Det 

betyr at selv en full kompensa-

sjon med midler over statsbud-

sjettet sannsynligvis ville gitt en 

samfunnsøkonomisk gevinst. 

Dette er det enkle lærebokresul-

tatet av ensidig handelsliberali-

sering.
At så ikke skjer skyldes andre 

forhold, og Norge er langt fra 

alene om å opprettholde sine 

tollmurer. Vel har Sveits og EU 

siden 1990-tallet redusert sine 

priser på jordbruksvarer. Men 

de har samtidig beholdt import-

vernet. Dermed har de frigjort 

kjøpekraft og redusert kostna-

dene for industrien. Uten-

landske konkurrenter møter 

fortsatt de samme tollmurene. 

Dette må klart ha styrket matin-

dustriens konkurranseposisjon i 

EU og Sveits. 

Den norske RÅK-ordningen 

og redusert matmoms illus-

trerer importvernets uheldige 

effekter. Orkla er ikke ansvarlig 

for at råvarene de kjøper, er 

dyrere enn i EU. Derfor 

kompenserer Norge deler av 

industrien for forskjellen i råva-

reprisen.

Støtte avler støtte, og 

regningen havner på skattebeta-

lernes bord. Med like priser i 

Norge og EU hadde begrun-

nelsen for kompensasjonen falt 

bort.
Momssatsen for matvarer er 

15 prosent istedenfor den ordi-

nære satsen på 25 prosent. Det 

gir cirka 20 milliarder kroner i 

tapte avgifter til staten. 

Regningen havner igjen hos 

skattebetalerne.

Importvernet kan imidlertid 

være et viktig kort i internasjo-

nale forhandlinger om handels-

liberalisering. Land gir og tar 

for å få handelsavtaler i havn. 

Norge kan gi på landbruk for å 

få på andre områder. Ensidig 

reduksjon, som for eksempel en 

reversering av ostetollen, gir 

ingenting. 

For at det norske samfunnet 

som helhet skal tjene på import-

vernet, kan det være lurt å 

vurdere hvorvidt det heller bør 

selges til høystbydende når 

muligheten åpner seg i forhand-

lingsrunder om handelsliberali-

sering. Det krever imidlertid at 

næringen er godt forberedt.

Et første steg kan være å 

redusere prisene innenlands i 

skyggen av dagens tollvern.

 Klaus Mittenzwei, forsker ved 

Norsk institutt for landbruks-

økonomisk forskning – NILF

INNLEGG 

Mat

 OSTETOLL. Det er lett å 

forstå hvorfor hele den 

norske matsektoren allierer 

seg for å verne om importbe-

skyttelsen. Det skjermer fra 

utenlands konkurranse og 

gjør det mulig å ta ut høyere 

priser enn på verdensmar-

kedet.

Foto: Per Ståle Bugjerde

Ostetollen burde selges til høystbydende, ikke 

«gis bort». Land gir og tar for å få handelsavtaler i havn, 

og det norske importvernet kan være et viktig forhand-

lingskort, skriver landbruksforsker Klaus Mittenzwei.

INGENTING. 

Ensidig reduk-

sjon, som for 

eksempel en 

reversering av 

ostetollen, gir 

ingenting. 

ARTIKKELFORFATTERNE. Peter
M. Haugan og Gunnar Kvåle.
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Antall energikooperativer i Tyskland 
De har vært sentral i Energiewende 
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 Figure SPM-9.   |    Historical  experience with household electrifi cation in select countries. Source:  Chapter 19 .  

© Yu Nagai, Shonali Pachauri, Keywan Riahi (2011) 
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 Figure SPM-10.   |    Density of population lacking access to modern energy carriers in 2005. Colored areas show people per km2 without access to electricity and those that use 
solid fuels for cooking, e.g., dark blue and red areas show where people do not have access to electricity and cook predominately using solid fuels. Source:  Chapters 17  and  19 .  

productive purposes. For many remote populations grid extension by 2030 will be highly unlikely and microgrids offer 
an alternative, based on local renewable energies or imported fossil fuels. An interesting approach to providing modern 
energy and development in remote villages is the multifunctional platform beginning to gain hold in West Africa. 
Household electrification is expanding rapidly in some countries, based on solar PV that are financed by micro-credits 
that has been done without increasing household expenses for energy (replacing candles and kerosene). 



Det nytter! 
•  Personlig oppførsel og eksemplets makt – ja, 
•  Men personlig deltakelse i samfunnet også – tilrettelegging. 
•  Ikke hør på autoriteter som har interesser i det gamle. 
•  Forlang rammebetingelser som fremmer det nye – inkludert 

finansieringsordninger, skatteregler … 
•  “Disruptive teknologier” i energisektoren kan gi raskere endringer 

enn før – solenergi kan taes raskt i bruk både i små og store 
installasjoner - Ikke vær teknologioptimist, men teknologirealist. 
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Table  4
Overview of rapid energy transitions.

Country Technology/fuel Market or sector Period of transition Number of years from
1  to 25% market share

Approximate size (population
affected in millions of people)

Sweden Energy-efficient ballasts Commercial buildings 1991–2000 7 2.3
China  Improved cookstoves Rural households 1983–1998 8 592
Indonesia Liquefied petroleum gas stoves Urban and rural

households
2007–2010 3 216

Brazil  Flex-fuel vehicles New automobile sales 2004–2009 1 2
United States Air conditioning Urban and rural

households
1947–1970 16 52.8

Kuwait Crude oil and electricity National energy supply 1946–1955 2 0.28
Netherlands Natural gas National energy supply 1959–1971 10 11.5
France Nuclear electricity Electricity 1974–1982 11 72.8
Denmark Combined heat and power Electricity and heating 1976–1981 3 5.1
Canada
(Ontario)a

Coal Electricity 2003–2014 11 13

a The Ontario case study is the inverse, showing how quickly a province went from 25% coal supply to zero.

Table 5
Households adopting improved stoves under the Chinese NISP and affiliated provincial programs.

NISP households (million) Households under provincial programs (million) Total households/year (million) Total people/year (million)

1983 2.6 4 6.6 21.1
1984  11 9.7 20.7 66.2
1985  8.4 9.5 17.9 57.3
1986  9.9 8.5 18.4 58.9
1987  8.9 9.1 18 57.6
1988  10 7.5 17.5 56
1989  4.5 5 9.5 30.4
1990  3.6 7.8 11.4 36.5
1991–1998 7.8 57.2 65 208
Total  66.7 118.3 185 592

Source: Ref. [100]

were equivalent to 90% of all improved stoves installed globally.
As a consequence, although substitution was never complete—all
existing inefficient cookstoves were never replaced, just most of
them—Chinese energy use per capita declined in rural areas at an
annual rate of savings of 5.6% from 1983 to 1990.

Indonesia also ran a large household energy program focusing
on the conversion from kerosene stoves to liquefied petroleum
gas (LPG) stoves to improve air quality. Under leadership from
their Vice President Jusuf Kalla, the Indonesian “LPG Megapro-
ject” offered households the right to receive a free “initial package”
consisting of a 3 kg LPG cylinder, a first free gas-fill, one burner
stove, a hose, and a regulator. The government, in tandem, low-
ered kerosene subsidies (increasing its price) and constructed new
refrigerated LPG terminals to act as national distribution hubs.
Amazingly, in just 3 years – from 2007 to 2009 – the number of LPG
stoves nationwide jumped from a mere 3 million to 43.3 million,
meaning they served almost two-thirds of Indonesia’s 65 million
households (or about 216 million people). Six entire provinces,
including that of Jakarta, the capital, were declared “closed and
dry”, meaning that the program reached all of its targets, and that
all kerosene subsidies were withdrawn [101].

Brazil has perhaps the fastest energy transition on record,
though (to be fair) it depends on what one counts. Brazil created its
Proálcool program in November 1975 to increase ethanol produc-
tion and substitute ethanol for petroleum in conventional vehicles,
and in 1981, six years later, 90% of all new vehicles sold in Brazil
could run on ethanol—an impressive feat. However, a more recent
transition, connected in part to the Proálcool program, is even more
noteworthy. The Brazilian government started incentivizing flex-
fuel vehicles (FFVs) in 2003 through reduced tax rates and fuel
taxes. These Brazilian FFVs were capable of running on any blend
of ethanol from 0 to 100%, giving drivers the option of switching
between various blends of gasoline and ethanol depending on price
and convenience. The first year FFVs entered the market in 2004

Fig. 4. Flex-Fuel Vehicle Sales as a Percentage of Overall New Car Sales in Brazil,
2004–2009.
Source: Modified from Ref. [102]

they accounted for 17% of new car sales but they rapidly jumped
to 90% in 2009—as Fig. 4 illustrates—meaning 2 million FFVs were
purchased in total over the first five years of the program [102].

Air conditioning in the United States is a final example. In
1947, mass-produced, low-cost window air conditioners became
possible, enabling many people to enjoy air conditioning without
the need to buy a new home or completely renovate their heat-
ing system [103]. That year, only 43,000 units were sold, but by
1953 the number had jumped to one million, as air conditioners
became endorsed by builders eager to mass produce affordable,
yet desirable, modern homes and electric utilities that wanted to
increase electricity consumption throughout the growing suburbs
[104]. Consequently, more than 12% of people (occupying 6.5 mil-
lion housing units) reported to the U.S. Census in 1960 that they
owned an air conditioner, rising to 25% in 1963 and 35.8% in 1970,
representing 24.2 million homes and more than 50 million people
[105,106]. Since then, the presence of air conditioning in single-

Sovacool, 2016 
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