
MYTER OG BLENDVERK 
I MILJØDEBATTEN

Om «grønne» løsninger og teknooptimisme
(«There is no such a thing as a free lunch»)



«Mulighetene er større enn problemene»
- løsninger hausses opp, problemer blir oversett

- gevinsten (CO2-utslipp) overvurderes, kostnader undervurderes
- gevinsten (CO2) < samlede kostnader (økonomi, energi, natur):

høyhastighetstog
- «vinninga går opp i spinninga»
- gevinsten (CO2) < veksten,

dvs.: gevinsten spises opp av økt produksjon og forbruk:
bensingjerrige biler/vekst i trafikken

- «kappløpet mellom problem og løsninger»

- gevinst: 2+2=5, kostnader: 2+2=3
- kalkylenes begrensning, analysens kraft



«Grønn vekst er mulig»
- forbruk og behov → vareproduksjon og transport → klima – og miljøproblemer
- fysikken bestemmer: strømmen av energi og materialer
- fra ressurser til avfall og forurensning: fysisk entropi (økt uorden)
- det koster å rense, rydde opp, gjenvinne (gjenskape orden): økonomisk entropi
- det fins ingen miljøvennlig industriell produksjon, ingen miljøvennlige biler
- all produksjon genererer kostnader og slitasje på natur og mennesker
- historia om kua og kraftforet (utflating, økt innsats/kostnader, sykdom, utbytte)
→ avtakende utbytte, tap

- det er omfanget av produksjon som betyr noe, i mindre grad smartheten ved 
«løsninger» - mht. ressursbruk, forurensning, klimaendringer, helseskader
- eller arealet vi legger under oss – mht. naturforringelse, artstap (FNs 
naturpanel)
- det er selve veksten som er problemet
- fysikkens lover (entropien): frikobling vekst – miljø er umulig



«All fornybar energi er bra»

- enhver energiutvinning har konsekvenser for miljøet
(vannkraft, vindkraft, bioenergi)

- overser innsatsfaktorene 
(energi, kostnader, naturkapital)

- erstatter ikke, men topper kraftmarkedet,
senker prisene og øker forbruket

- e-diesel, basert på karbonfangst og fornybar energi



«Elektriske biler forurenser ikke»

- ja, hvis grunnlaget er vannkraft, noe som er unntaket
- ja, hvis vi ser på utslippene i gata og på veiene, 

men ikke ved kildene, som ofte er karbonbasert
- forskyvning av utslippene fra gata til kraftproduksjon
- øker presset på elforsyning og kraftutbygging
- batterifabrikkene



«Bilparken må fornyes»

- ja, nye biler bruker mindre energi enn gamle
- ja, nye biler har mindre utslipp enn gamle
- men produksjon av nye biler krever mer energi
og skaper mer forurensning enn det som 
spares inn gjennom bilens levetid



«Hydrogensamfunnet er veien»
- brenselsceller (→ el) slipper bare ut vanndamp
- og hydrogen har vi nok av
- men produksjon av hydrogen ved elektrolyse
krever store mengder el-kraft (med mulige utslipp)

- og hvis vi baserer oss på gass (metan CH4), 
må vi kvitte oss med CO2 (lagring)

- hydrogen er ikke mer miljøvennlig enn produksjonveien
- i seg selv er den bare en energibærer
- men hydrogen er lett å lagre og er svært anvendelig



«Vi må satse på bioenergi»
- all forbrenning av karbon gir CO2-utslipp, også bioenergi
- biomasse som allerede er utsatt for nedbryting 

(organisk avfall og organiske materialer), 
kan vi brenne og ta ut energien fra

- da snakker vi om andregenerasjons (avansert) bioenergi
- annerledes er det med planteproduksjon 

for energiproduksjonens skyld (planteolje, skog)
- dette er førstegenerasjons (konvensjonell) bioenergi
- da innebærer høsting tapt karbonbinding, og gir i stedet utslipp ved forbrenning
- kan oppveies av gjenplanting, men det tar mange tiår før bindingen er som før
- trenger gjødsling over tid; kunstgjødsel krever energi, dårlig energiregnskap
- kan nærme seg landbruk, der forholdet innsats/produksjon er 10-15:1
- konkurranse om arealene med matproduksjon



- karbonfangst og -lagring: «den nye månelandingen»
- krever transport og infrastruktur, kolossale kostnader

Gasskraft:
- 50% utnyttelse, resten er spillvarme (verre for bilen: bare 30% til bevegelse)
- dette er prisen for å forbedre energikvalitet (fra fossil til el)
- spillvarmen kan brukes bare til oppvarming, og krever et fjernvarmenett
- og gass er en ikke-fornybar ressurs
- «gasskraft erstatter det som er verre»; nei, den kommer på toppen, 

senker  prisene og øker energiforbruket
- med karbonfangst og lagring er vel gasskraft bra? (hvis… se ovenfor)
- i så fall: jo flere anlegg, jo bedre?
- Oddekalv: transportere gassen, bygge varmekraftanlegg der det bor mye folk,

utnytte spillvarmen, lagre CO2, sikre at gasskraft erstatter verre energiformer –
og senke energiforbruket!

«Karbonlagring er løsningen»



«Vi må elektrifisere sokkelen»

- føyer seg inn i «hvis»- retorikken
- kostnader vs. utbytte (Frp!)
- el-mengdene må tas et sted ifra
- faren for tvilsomme primærkilder (gass, kjernekraft)
- øker eksporten av olje og gass
- forlenger olje- og gassalderen



«Kvotehandel er tingen»

- vi kan forurense mer hvis vi betaler for rensetiltak 
og kjøper kvoter et annet sted

- jeg tar flyturen min, men betaler for isolering av vinduer i en polsk skole
- vi kan fortsette utslippene i Norge hvis vi støtter rensetiltak i Afrika,

hvor effekten er mye større
- vår oljerikdom gir oss råd til dette, gjennom produkter 

som er blant hovedkildene til utslipp
- når vi kjøper varer fra Kina, belaster vi deres klimaregnskap og går fri selv
- alt dette hindrer oss i å innføre tiltak og betale prisen på hjemmebane



«Tjenester er bedre enn industri»
- bondesamfunn (primærnæring → industrisamfunn (sekundær)
→ tjenestesamfunn (tertiær) →metasamfunnet 

- det postindustrielle samfunn?
- er det ikke bedre med utdanning, kultur, helse- og sosialarbeid, 

informasjons- og medievirksomhet enn med forurensende tungindustri?
- det som skjer, er at det blir overført arbeidskraft fra industrien, 

men den produserer som aldri før
- og gjennomstrømningen av energi og materialer øker
- tjenestesektoren bygger på en masse underliggende produksjon, varekonsum, 
teknologibruk og transport
- SO2: utdanningssektoren verre enn industri og transport
- nye energisluk på tjeneste- og metasektoren: nettservere, bitcoin, KI, roboter



«Teknologi kan løse alle problemer»

- mange muligheter, men vi tar ikke ut gevinstene
- industrien bruker mindre og mindre energi per vareenhet, 
men produksjonen og forbruket øker mer enn gevinsten, og energiforbruket stiger

- biler bruker mindre energi og forurenser mindre; trafikkmengden vokser, og utslippene øker
- vaskemaskiner (mer klær, hyppigere vask), sparedusj (dusjer oftere og lenger)
- vi superisolerer boligene og har solceller på taket, men arealer og innetemperatur øker

- må gå bak teknologien og vurdere innsatsfaktorer, kostnader, konsekvenser, naturinngrep: 
høyhastighetstog, karbonfangst, elektrifisering av sokkel

- det er omfanget av energiforbruk og transport som er problemet –
og dermed hele vår livsstil

- politiske beslutninger og personlig atferd er viktigere enn teknologiske løsninger og store ord
- kostnader, konsekvenser og bruk av teknologi må vurderes kritisk



«Det er nok energi å ta av»
- solenergien er ubegrenset (før sola slokner): 

fotosyntesen, vind, hav, tidevann, varme i jord og vann
- det avgjørende er energikvalitet: evnen til å utføre arbeid 

(lavkvalitet: båten på havet, solvarme, spillvarme)
- kritisk: etterspørselen etter elektrisk energi (høykvalitet)
- høykvalitet: fossil må gå veien gjennom teknologi (forbrenning, turbiner)
- å fange solstråler er vanskeligere enn å pumpe olje
- hva med kjernekraft? Bryter med alt av «føre var»…
- enn hvis tilgangen var ubegrenset?
- ville tømme materiallagrene raskere, forurense mer, produsere mer avfall 
- og skape varmeforurensning - som vil forsterke klimaproblemene
- vi må nøye oss med sola og fotosyntesen
- men vi aner ikke hva en solbasert økonomi er
- den innebærer et helt annet annet liv…


