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Vi stilte et ganske ambisiøst spørsmål ved
startstreken til arbeidet som nå har munnet
ut i denne rapporten.
Klimatrusselen representerer en
grunnleggende utfordring. De nærmeste
tiårene vil være avgjørende for hva slags
livsvilkår kommende generasjoner vil møte.
Klimautslippene må ned, både på Vestlandet,
i Norge, og i verden. Lykkes klimapolitikken,
vil den fossile energien spille en vesentlig
mindre rolle om noen tiår enn i dag.
Økonomien må omstilles når
nullutslippssamfunnet skal realiseres.
Det betyr betydelige endringer, men også
muligheter for vekst og verdiskaping.
Målet med denne rapporten er å peke ut noen
retninger Vestlandet kan gå for å utvikle
både gamle og nye næringer. Det er ingen
stor utredning, men et forsøk på å stimulere
tankekraft og kreativitet hos deg som leser.
Summen av en rekke enkeltbeslutninger
både i politikk og næringsliv vil avgjøre
hvordan fremtiden blir.
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Som initiativtakere inviterte vi en god
håndfull veldig kompetente folk fra
akademia, finans, industri, og øvrig
næringsliv til å delta i arbeidet. En liste
over deltakerne finnes bakerst. Vi har
gjennomført to workshops, og underveis
har deltakerne kunnet spille inn ideer og
vurderinger. Vi tror denne rapporten kan
gi verdifulle innspill til videre prosesser
der man kan gå dypere inn i materialet.
Kommunikasjonsbyåret Zynk har bistått
både gjennomføringene av workshopene
og i skrivingen av rapporten. Sammen med
Zynk har vi valgt å jobbe med en scenariomodell der «Grønt og Åpent» ble plukket
ut som det mest sannsynlige – og ønskelige –
fremtidsbildet. Det er en verden der globale
reguleringer sikrer en klimautvikling i
tråd med togradersmålet, og der dette gir
rammene for den politiske og økonomiske
utviklingen både globalt, nasjonalt og regionalt.
Bergen, 20. april 2015

SAMMENDRAG
Vestlandet har naturgitte fortrinn som gjør oss godt rustet for
omstillingen som må til for at Norge skal klare overgangen
til nullutslippssamfunnet på en god måte.
Vi har rik tilgang på fornybar energi og
muligheter til å bygge ut mer. Havet gir gode
forutsetninger for vekst i sjømatnæringen.
Og menneskene som bor i regionen har
høy kunnskap og kompetanse fra oljeog gassalderen som er etterspurt i andre
næringer og bransjer.
Visjonen av Vestlandet i 2050 er en landsdel
i vekst. Vi ser for oss økt utbygging av vannkraft, satsing på vindkraft og annen energiproduksjon til havs.
Energien skal brukes til å skape ny industri
som videreforedling av aluminium,
fisk og sjømat, bygge utslippsfrie skip,
utvinne mineraler fra havryggen og bygge
bærekraftige samfunn. Landsdelens
tilgang på energi legger til rette for en sterk
industrivekst på Vestlandet, men ikke en
arbeidsintensiv industri. I det fremtidige
samfunnet ser vi for oss at fabrikker er
helautomatisert med robotteknologi og
gjennom digitalisering, ofte omtalt som
tingenes internett.
Rik tilgang på energi og kabler til kontinentet,
knytter Vestlandet til EUs energimarked.
Den rene vannkraften bidrar til å få ned
CO2 utslippene utenfor Norges grenser.
I kraftkablene til kontinentet skal det
også legges fiber, som gir muligheter for
å etablere serverparker i Norge. Varene som
produseres for eksport skal fraktes med
utslippsfrie transportmidler.
For å realisere dette samfunnet trengs det
politikk. Kraftmarkedet må designes på en ny
måte, og ta hensyn til at for eksempel el-biler
på forbrukssiden og mye uregulert fornybar

NATURGITTE FORTRINN: VESTLANDET HAR STORE FORNYBARE ENERGIRESSURSER. (FOTO: SHUTTERSTOCK)

kraft på tilbudssiden gir behov for mye eﬀekt
i kortere perioder. Et moderne kraftmarked
må være fleksibelt og sørge for at kommuner
og fylker får betalt for å være Europas batteri.

et internasjonalt kompetansesenter for
bærekraftige investeringer. Som eier av et av
verdens største investeringsfond har Norge
en unik mulighet til å etablere et slikt miljø.

Mange tiltak kan støtte opp under
omstillingen på veien frem mot nullutslippssamfunnet. Mer fornybar energi, gode
rammevilkår for kraftkrevende industri,
fjerning av el-avgift for serverparker, eﬀektiv
kommunikasjon på vei, skinner og sjø.
Også etter oljealderen skal vi leve av oljen
i betydningen av pengene som er spart
opp i det norske oljefondet. Bergen kan bli

Det norske samfunnet med gode
velferdstjenester, rik tilgang til naturopplevelser, høyteknologisk drevet og
med flate strukturer som tilrettelegger for
innovasjon, skaper grunnlag for samfunn
det er godt å bo og arbeide i.
Slik vil vi at Vestlandet skal være også
etter 2050.
GRØNN VISJON FOR VESTLANDET
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2. MOT ØST OG SØR: TYNGDEN I VERDENSØKONOMIEN BEVEGER SEG FRA NORD TIL ØST OG SØR. (FOTO: SHUTTERSTOCK)

MEGATRENDENE
Fem viktige megatrender kommer til å prege samfunnsendringene fram til 2050. Dette er trender som er globale og som
påvirker hvordan vi kommer til å leve livene våre på Vestlandet.
1. EN VOKSENDE OG
STADIG ELDRE BEFOLKNING
Innen 2050 vil verdens befolkning være 9,6 milliarder mennesker.
Samtidig når eldrebølgen mange land, ikke bare Vesten. Kina vil ha
hele 400 millioner personer over 65 år i 2020. I Norge vil andelen
over 60 år øke fra 10 prosent i 2000 til 21 prosent i 2050, mens den
tilsvarende økningen fra 1950 til 2000 var fra 8 prosent til 10 prosent.
Samtidig lever vi lengre.
Færre må forsørge flere. Kravene til helsetjenester blir større,
likeledes behovet for økte avsetninger til pensjon. Halvparten av de
som fødes i Norge i dag kommer trolig til å bli 100 år.
1. VI BLIR ELDRE: ELDREBØLGEN SLÅR INN OVER HELE VERDEN,
IKKE BARE I USA OG EUROPA. (FOTO: SHUTTERSTOCK)
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2. GLOBAL ØKONOMISK
MAKTFORSKYVNING
Den globale økonomiske maktbalansen vipper stadig i retning øst
og sør. OECD-landenes relative andel av verdensøkonomien krymper.
Kina vil være verdens største økonomi. Indias økonomiske styrke
tiltar også. India kan komme til å vokse forbi USA innen 2050, mens
Indonesia, Mexico og Nigeria kan komme til å skyve Storbritannia
og Frankrike ut av topp ti.
Et skifte fra industriland til utviklingsland vil påvirke hvordan og
hvor selskaper finner nye vekstmuligheter og hvor de ønsker å investere. Mulighetene for stor avkastning i disse markedene gjør at flere
investerer mer i fremvoksende økonomier.
De rike landene i Nord-Amerika og Europa vil fortsatt være rike
– og trolig også mer politisk stabile enn de fleste andre land på kloden.
Men den internasjonale maktbalansen endres vesentlig og kan få
politiske konsekvenser eller bli kilde til internasjonal konflikt.

4. KLIMA: BRUKEN AV FOSSIL ENERGI MÅ NED FOR Å UNNGÅ STORE KLIMAENDRINGER.
(FOTO: SHUTTERSTOCK) 5. NY TEKNOLOGI: DIGITALISERINGEN ENDRER EN REKKE
SEKTORER OG BRANSJER. (FOTO: SHUTTERSTOCK)

5. TEKNOLOGISPRANG OG DIGITALISERING

3. TIL BYENE: : URBANISERINGEN ØKER. STADIG FLERE BOR I BY. (FOTO: SHUTTERSTOCK)

3. URBANISERING
Halvparten av verdens befolkning bor i dag i byer, det vil si 3,5
milliarder mennesker. I 2050 kommer 6,7 milliarder mennesker
til å bo i byer, det vil si 70 prosent av jordens befolkning. Dette betyr
press på infrastruktur og boligbygging.
Samtidig gir urbaniseringen gode muligheter til å løse miljøutfordringer gjennom mer kollektivtransport, mer eﬀektiv ressursutnyttelse og større muligheter til å ta i bruk fornybar energi.

4. KLIMAFORANDRINGER OG
KNAPPHET PÅ RESSURSER
Befolkningsvekst og endret forbruksmønster som følge av økt
levestandard i fremvoksende økonomier fører til økende knapphet
på ressurser.
Fremveksten av en global middelklasse fører til at verdens energibehov stiger raskt. Hvordan energibehovet utvikler seg vil være
sterkt avhengig av i hvilken grad klimapolitikken lykkes. En fortsatt
vekst i bruken av fossile energikilder (kull, olje og gass) vil gi sterkere
klimaendringer og større press på ressursene enn en klimautvikling
i tråd med togradersmålet.
I tillegg blir jordens evne til å produsere mat svekket av klimaforandringene. Ekstremvær og stigende havnivå gjør det vanskeligere
å dyrke avlinger, holde dyr og fange fisk på samme måte og på de
samme stedene som før.

En tung trend er teknologisprangene som følge av digitalisering.
Siden årtusenskiftet har mediebransjen vært gjennom en total
omveltning. Internett representerte en bruddteknologi som endret
folks konsum av nyheter og informasjon fundamentalt og som førte
til et sammenbrudd i de tradisjonelle medienes forretningsmodeller.
Digitaliseringen har endret enn rekke bransjer, og kommer til
å endre de fleste bransjer i fremtiden. Mange arbeidsoppgaver
vil bli endret eller gjort overflødige.
Samtidig øker tilgangen på informasjon og kunnskap gjøres
tilgjengelig for mange flere mennesker, langt raskere enn før.

HVORDAN VIRKER
TRENDENE SAMMEN?
Når vi legger de fem megatrendene til grunn for denne
rapporten, er vårt formål å se på hvordan disse kan utnyttes
og være sterke drivere for å skape en bærekraftig framtid på
Vestlandet i 2050. Med det mener vi en region med et sterkt
næringsliv, full sysselsetting, og gode velferdsordninger –
samtidig som man bidrar til å redde Vestlandet, Norge og
resten av kloden fra klimakrise.
De fem megatrendene påvirker og forsterker hverandre.
Vi kan se for oss en verden i 2050 der folk bor i kompakte byer
over hele kloden, der hverdagen er gjennomdigitalisert og der
den største utfordringen vil være å produsere nok energi og
nok mat. Knapphet på ressurser kan føre til krig og konflikt.
Økonomiske kriser kan føre til lokalt fokus, sosial uro og
arbeidsledighet.Det er selvsagt store usikkerheter. Likevel er
megatrendene til hjelp når man skal forsøke å se fremover.
GRØNN VISJON FOR VESTLANDET
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SCENARIOER FOR
VESTLANDET
– OG NORGE
I arbeidet med denne rapporten har vi brukt
en scenariomodell. For at scenariomodellen
skal virke som et godt verktøy må de to aksene
være knyttet til to usikkerhetsfaktorer
som påvirker vårt case i avgjørende grad.

INGEN POLITISKE STRUKTURER SOM
REGULERER CO2 UTSLIPP

STERKE POLITISKE STRUKTURER SOM
REGULERER CO2 UTSLIPP

GLOBALISERING

NASJONALISERING

Med GLOBALISERING mener vi her en
verden der megatrendene som er beskrevet
over virker sammen og forsterker hverandre.
Usikkerheten ligger i hva dette vil gjøre med
økonomien og at økonomiske sammenbrudd
kan føre til et økt lokalt og nasjonalt fokus.
Med STERKE POLITISKE STRUKTURER ser
vi her for oss at toppmøtet i Paris i desember
vedtar en forpliktende klimaavtale som gjør
at verden starter å redusere sine CO2 utspill
i tråd med målet om å begrense den globale
temperaturøkningen til to grader, og at dette
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følges opp verden over. Som vi vet er det
knyttet usikkerhet til om dette vil skje.
Med NASJONALISERING ser vi for oss en
verden der landene har blitt mer fokusert på
interne forhold som følge av for eksempel en
økonomisk krise. Eller at Norge har nok med
seg selv som følge av sterk nedgang i oljeindustrien, stor arbeidsledighet og sosial uro.
Eller et endret trusselbilde enten som følge
av mer politisk og religiøs terror eller økt
russisk aggresjon i Nord-Europa.

Med SVAKE POLITISKE STRUKTURER
ser vi for oss at de internasjonale klimaforhandlingene bryter sammen og at norske
politiske myndigheter heller ikke makter
å utvikle et godt rammeverk for overgang
til lavutslippssamfunnet.
Vi delte arbeidsgruppen i fire grupper,
som fikk hvert sitt scenario å arbeide
med. Slik beskrives de fire scenariene
av arbeidsgruppene:

1.

3.

Globalisering og sterke politiske
strukturer som regulerer CO2-utslipp:

Nasjonalisering med sterke politiske
strukturer som regulerer CO2-utslipp:

“GRØNT OG ÅPENT”

“GRØNN SOSIALISME
PÅ NORSK”

Dette samfunnet er preget av transparens, fordi
reguleringer må kunne være etterprøvbare og fordi
globaliseringen innebærer utstrakt bruk av informasjonsteknologi. Det gir også et samfunn som er preget
av tillit til hverandre.
› I dette samfunnet har havet blitt folks viktigste kilde
til proteiner. Norge har blitt en krafteksportør som følge
av sterk utbygging av kraft og Norge er reindustrialisert
på grunn av kraftoverskudd og omstilling som følge av
nedgang i oljeindustrien.

2.

Globalisering uten politiske strukturer
som regulerer CO2-utslipp:

“GRØNN ELITISTISK
FORBRUKERMAKT”
Politikerne er paralyserte og skylder på manglende
internasjonalt gjennomslag, tør ikke gå først.Innvandringen til Norge har økt som følge av befolkningsveksten
i verden som følge av en stadig eldre befolkning.
› Folk bor i byer og det er mer vanlig å bo alene enn i dag.
Mange opplever at de er fremmedgjorte i det samfunnet
de lever i. Det finnes ingen strukturer som regulerer
CO2-utslipp og det fører til et folkelig opprør og en sterk
motkultur som er opptatt av at man ikke skal eie ressurser
man ikke bruker.
› Flere tar vare på egne eldre som følge av eldrebølgen
og generelt tar enkeltmennesket større ansvar enn før.
Flere går fra å eie bolig til å leie.
› Kraftbransjen går nærmere sluttbruker og selskapene
tar selv ansvar for å svare på forbrukernes ønsker om ren
kraft, ren mat og andre rene produkter.

I dette samfunnet er det en form for autoritær politisk
styring, kanskje innenfor en demokratisk ramme. Sterkt
statlig eierskap, begrenset innvandring fordi sikkerhet
og trygghet i en urolig verden preget av terror har blitt
viktigere enn frihet. En destabilisert verden har gjenreist
nasjonalstatens betydning. Kollektivismen kommer
foran individet.
› I Norge er CO2 utslipp forbudt og folk har fisk
som hovedkilde til proteiner.
› Kraften er ren og teknologiutviklingen er klimavennlig.
Næringslivet har blitt tvunget til å ta klimavennlige valg.

4.

Nasjonalisering uten politiske
strukturer som regulerer CO2-utslipp:

“SIV SOLREISER”
I dette samfunnet er vi oss selv nok og vi pøser ut CO2.
Vi har fortsatt med å satse på olje og gass og driver rovdrift på ressursene. Oljen tar vi opp i Arktis. Norge bidrar
lite internasjonalt, og er veldig selvsentrert og individbasert. Frp har statsministeren.
› Norge er et slags kristenkonservativt Qatar og holder
fast på det norske. Birken går i skitunnel. Som løsning
på eldrebølgen har vi innfør pensjonist au pairer som
bor hjemme hos de gamle.
› Folk reiser mye på ferie og Vestlandet kan gi full gass.
Norge forer verden med proteiner fra havet i tillegg
til at vi har bygget ut massivt med fornybar energi
i tillegg til oljen.

DETTE SCENARIET
TROR VI PÅ

INNSIKT VI FIKK
I PROSESSEN

NR. 1: GRØNT OG ÅPENT. Vi tror verden kommer
til å bli mer globalisert og at det vil bli innført sterke
politiske reguleringer av CO2-utslipp.

Vi befinner oss nå nærmest SCENARIO 4, altså i et av de
scenariene vi tror minst på. Det innebærer at vi må omstille
oss og det er dette vår grønne visjon skal gå ut på.
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GRØNT OG ÅPENT
– LITT MER I DYBDEN
Norge grep mulighetene som lå i å forlate olje- og
gassalderen til å satse på næringer basert på våre
naturgitte fordeler og høyteknologi. Det ga ny vekst
og et solid velferdssamfunn.

Denne teksten er skrevet som et tilbakeblikk mot vår tid fra 2050. Paris-toppmøtet i 2015 ga en global avtale som
ble forsterket i de kommende årene. I 2018 fikk Norge sin klimalov. Den viktigste driveren i scenarioet “Grønt og
åpent” er at klimapolitikken preges av sterk regulering både globalt og nasjonalt.

I 2018 fikk Norge en klimalov basert på den britiske Climate Change
Act. Lovforslaget ble lagt frem av Solberg-regjeringen og vedtatt
i 2017.

det kuttes. Informasjonsteknologi har gjort det meste transparent,
men det har også styrket folks bevissthet knyttet til personvern
og datasikkerhet.

HOVEDMEKANISMENE I LOVEN ER

De europeiske landene samarbeider tett, men Norge er ikke medlem
i EU selv om vi både økonomisk og politisk er tettere innvevet med
de europeiske landene enn noensinne. EU-direktiv og forordninger
legger sterke føringer på rammebetingelser for norsk næringsliv.

1. Lovfesting av målet for CO2-reduksjon som skulle
nås innen 2050: En 80 % reduksjon basert på 1990.
2. Lovfesting av målet for CO2-reduksjon som skulle
nås innen 2030: En 40 % reduksjon basert på 1990.
3. En bindende maksimalgrense for klimagassutslipp
for hver femårsperiode fram til 2050.
4. Miljø- og klimaministeren er juridisk ansvarlig for
måloppnåelsen og for hvert karbonbudsjettmål.
5. Årlig rapportering om måloppnåelse
6. Prosedyrer for fastsettelse og endring av mål for budsjettperiodene og for beslutninger om fordeling av ansvar for
å gjennomføre de nødvendige tiltakene sektorvis.
I desember 2015 ble det vedtatt en klimaavtale i Paris, undertegnet
av alle verdens land. Fra 2020 trådte et internasjonalt reguleringsregime i kraft for å sørge for at avtalen ble gjennomført og fortløpende
evaluert. Brudd ble eﬀektivt sanksjonert.
Klimautslippene begynte for alvor å falle rundt 2020 og har siden
fulgt utviklingen i togradersbanen anbefalt fra FNs klimapanel.
Det er lagt stor vekt på at avtalene og loven skal være etterprøvbare
og at folk og land skal kunne ha detaljert innsyn i hvor mye og hvor
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Enighet mellom USA, Kina og EU har vært avgjørende for å få til
et vellykket globalt klimaregime.

ØKONOMISK MAKTFORSKYVNING
Økonomisk vekst i Asia og Afrika har skapt nye markeder for Norge
og norsk energibransje. Flere av disse landene tok allerede for 35 år
siden ledelse i utvikling av teknologier med lavt eller null CO2-utslipp.
Spesielt gjelder dette Kina, som var tvunget til det på grunn av luftforurensing fra kullkraftverk og transport.
Statkraft har vokst til å bli en av de største internasjonale selskapene
i sin sektor gjennom store investeringer i fornybar energi i det som
tidligere var umodne markeder. Dette har vært lønnsomme investeringer i et marked med høy og vedvarende vekst. Også andre norske
selskaper har vokst mye ved å satse i fornybar energi internasjonalt.
Samtidig har norsk bistandspolitikk fortsatt å stille krav til at det
kreves inn skatter og bygges opp velferdsordninger i landene der
Statkraft og andre store norske selskap som Statoil og Telenor går inn.

Dette har vært en vellykket linje. Flere land har fulgt Norges linje
og dette har sørget for bedre velferd, infrastruktur og utdanningssystemer. Men fortsatt er de nye økonomiene preget av korrupsjon.
Myanmar har blitt en viktig handelspartner for Norge som følge
av Telenors tilstedeværelse i landet gjennom snart 40 år. India,
Indonesia og Malaysia også. India er i ferd med å passere USA
som verdens andre største økonomi etter Kina.
Oljefondet er fortsatt stort og investerer verden over. Siden 2020 har
fondet startet en kraftig nedtrapping av eierandeler i fossile næringer.
Over hele verden har investorer flyktet fra disse næringene. I stedet
investeres det i ny fornybar teknologi.

“Norge er fortsatt et av verdens rikeste land.
Men i perioder har omstillingen av norsk
industri bidratt til sosial uro.”

INNENLANDS OMSTILLING OG VEKST
Produksjon av sjømat har gått forbi olje- og gass og er Norges største
næring målt i eksportinntekter. Størstedelen av produksjonen selges
til land i Asia og Afrika. Eksporten foregår på skip med null CO2-utslipp.
Norsk oljevirksomhet er trappet betydelig ned. Den internasjonale
klimaavtalen og rask energiomstilling medførte fall i etterspørselen
og dermed lavere priser. Det ble derfor ikke lønnsomt å utvikle oljeog gassressurser i Barentshavet i noe særlig omfang. Men fortsatt
dekker olje- og gass 30-40 prosent av verdens totale energietterspørsel.

innovasjon i Europa som følge av gode universiteter og høyskoler
og en befolkning preget av etnisk og sosialt mangfold.
SV er ute av norsk politikk og Frp er langt mindre enn i sine storhetsdager på 90 og 00-tallet. Nå er det Miljøpartiet De Grønne
som utgjør det fløypartiet som leder an som trendsetter for de store
regjeringspartiene i sentrum. Høsten 2049 dannet de regjering
med Arbeiderpartiet, etter at de først satt i lange forhandlinger
med Høyre.

VELFERD
Norge har klart å beholde en relativt stor velferdsstat fordi landet
har lagt til rette for at eldre har blitt boende hjemme. Med hjelp
av velferdsteknologi og hjemmehjelpstjenester har man derfor
klart å dempe presset på institusjonene en del.

FØDSELSRATEN ER FORTSATT HØY I NORGE.
I 2030 fikk Norge heldagsskole og nivået i norsk skole er betraktelig
hevet. Det skyldes en lengre lærerutdannelse og at en del av realistene
fra olje- og gassbransjen ble omskolert til undervisning. Lønnsnivået
er hevet de siste ti årene og lang utdannelse premieres mer enn
tidligere. Det har også hjulpet på det faglige nivået at bosettingen
i Norge stort sett er konsentrert rundt ti store byer. Det har skapt
fagmiljø av høyere kvalitet både i skolen og i andre oﬀentlige tjenester.
Helsevesenet er mer eller mindre todelt som følge av at den teknologiske utviklingen har skapt behov folk ikke tidligere hadde. Det har
ført til en langt hardere prioritering av oppgaver innen det oﬀentlige
helsevesenet. Det private helsevesenet er likevel sterkt regulert
fordi det oﬀentlige har behov for personell. Det har ført til en sterk
grad av arbeidsinnvandring til helsevesenet blant annet fra land
i Øst-Europa og Asia.

Norge er fortsatt et av verdens rikeste land. Men i perioder har
omstillingen av norsk industri bidratt til sosial uro. Norge har vært
gjennom en kraftig omstilling. Det som tidligere var leverandørindustri til olje- og gassnæringen har dannet utgangspunkt for høyteknologiindustri som er gjennomdigitalisert og har høy produktivitet
og lønnsomhet. Halvparten av arbeidsplassene som fantes i Norge i
2015 er borte som følge av digitaliseringen, men nye har kommet til.
Digitaliseringen har i seg selv skapt nye arbeidsplasser og Norge er et
høyteknologiland og opprettholder høy produktivitet som følge av det.

TRANSPORT OG ENERGI
I Kina går all transport på utslippsfri teknologi. Det har forbedret
luftkvaliteten og livskvaliteten i landet dramatisk og Kina sees på
som et internasjonalt forbilde for hvordan de har organisert transportsektoren sin. I Norge har alle byer vært bilfrie siden 2030. All
kollektivtransport skjer uten utslipp. Hydrogendrevne fly kom på
markedet i 2035. Avanserte biodrivstoﬀ brukes også.
Energi sees på i et større internasjonalt perspektiv hvor man utnytter
ressurser i samspill på tvers av landegrenser og hvor Norge med sine
naturgitte ressurser/fortrinn bidrar i stor skala. Utvekslingen og
samspillet mellom kraftsystemene i Europa har økt.

“Enighet mellom USA, Kina og EU har
vært avgjørende for å få til et vellykket
globalt klimaregime.”
KULTUR
Norge har blitt et multikulturelt samfunn, men fortsatt står den
tradisjonelle norske kulturen sterkt. Det nordiske kjøkkenet har
etablert seg som en egen retning internasjonalt og Norge har eksportert
flere store kokker. Musikalsk har Norge produsert store stjerner innen
jazz og folkemusikk.
Norsk språk har slitt lenge som følge av sammenbruddet i bokbransjen.
Men samtidig fikk Norge en film- og tv-industri som har hatt sterk
vekst og har blitt en eksportnæring. Engelsk er et dominerende språk
i videregående skole.

POLITISKE FORHOLD

Som følge av omstillingen av norsk næringsliv, ble kultursektoren
tilført penger til industrialisering og masseproduksjon av design og
klær. Dette har skapt en ny vekstnæring og den nordiske interiørstilen
har spredt seg til hele verden. Spesielt er Asia opptatt av den enkle
og funksjonelle stilen.

Det bor om lag 6,3 millioner innbyggere i Norge, i hovedsak konsentrert rundt ti byer, som har skapt ny kreativitet og vekst i flere regioner. Presset på Oslo har avtatt noe og folk har spredt seg mer til byene
over hele Østlandet og knyttet seg til regionen rundt Gøteborg og
Malmø som har blitt en region for sterk økonomisk vekst og

En rekke nye idretter har vokst frem som følge av det multikulturelle
samfunnet og landslaget i cricket opplever stor interesse. Interessen
for vinteridrettene fikk et oppsving som følge av økt klimabevissthet,
men fortsatt er fotball den største idretten blant barn og unge.
GRØNN VISJON FOR VESTLANDET
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VESTLANDET
I 2050
Når du flyr med helikopter over Vestlandet i 2050, ser du en eneste lang
sammenhengende byregion som strekker seg fra Stavanger opp langs kysten til Bergen.
Regionen teller snart en million mennesker. Hus og arbeidsplasser er bygget inn i det
vakre kystlandskapet uten å forstyrre naturen. Strømmen som gir lys i vinduene og
sørger for at industriarbeidsplassene har høy aktivitet, kommer fra vannkraft.
Ute i havet skimtes en gigantisk vindmøllepark.

Enda lenger ut ligger store installasjoner
som ser ut som plattformer, men som er
fiskemerder. Rundt dem ligger det skip som
tar imot fisken, videreforedler den ombord
og sender den til markeder over hele verden.
Havet utenfor norskekysten har blitt hele
verdens spiskammers. Klimaendringene
gjør at det er blitt større behov for norsk
havbruksnæring. Vi eksporterer betydelige
mengder til en verden der kornproduksjonen
er truet på grunn av tørke og ekstremvær.
Vestlendingen er fortsatt sta, optimistisk
og løsningsorientert. Næringsliv og
politikere i regionen har nok en gang grepet
mulighetene som ligger i landsdelens
naturgitte fordeler. I kombinasjon med høy
teknologisk kompetanse hos de som mistet
jobbene da oljenæringen gradvis ble bygget
ned, ga dette store muligheter. Ressursene
i havet, rikelig tilgang på fornybar kraft og
høyteknologiske miljøer er sterke drivere for
næringslivet på Vestlandet i 2050.

INTERNASJONALT UTDANNINGSOG FORSKNINGSSENTER FOR
BÆREKRAFTIGE INVESTERINGER
I Bergen er det blitt etablert et senter for
fremragende forskning på bærekraftig og
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ansvarlig investeringspraksis knyttet til
Norges Handelshøyskole og Universitetet
i Bergen. Senteret tiltrekker seg forskere og
doktorgradsstudenter fra hele verden. Det
utvikles stadig ny kunnskap om bærekraftige
investeringer og betydningen bærekraft har
for økonomisk avkastning.
Rundt 2013 begynte flere fond og investorer
å definere investeringer i selskaper innen
fossil energi som investeringer med betydelig
risiko. Dette førte til en ny bevissthet knyttet
til å forstå hvilke faktorer som virket inn på
den fremtidige verdien av investeringer, for
Norges del sto selvsagt Oljefondet i sentrum
for interessen.
Senteret ble en realitet som følge av at
Stortinget ønsket mer kunnskap om Oljefondets rolle i klima- og energiomstillingen.
Forskningen bidro raskt til endrede standarder for mer åpenhet i selskapenes rapporteringer og større oppmerksomhet om risiko
knyttet til klimapolitikk og klimaendringer.
Oljefondets prinsipper for investeringer er
endret flere ganger gjennom årene, slik at
ansvarlig investeringspraksis og bærekraft
gradvis er tillagt større vekt.

NBIM (Norges Bank Investment Management)
tok de første skrittene i retningen av
etableringen av et slikt forsknings- og
utdanningsmiljø gjennom å finansiere
de første doktorgradene innen temaet.
Det ble før 2020 opprettet et senter som
spesialiserte seg på klima- og karbonrisiko.
Bjerknessenterets kompetanse på klimaog klimavarsling var en avgjørende faktor.
Det unike med senteret var koblingen mot
finans og samfunnsfaglige disipliner.
I 2050 har dette forsknings- og utdanningsmiljøet rukket å bli et av de mest prestisjefulle i verden.
Som følge av forskningssenteret har NBIM
valgt å etablere et kontor på Vestlandet som
forvalter store deler av porteføljen og som
leder arbeidet knyttet til vurderinger av
bærekraft i vid forstand. Kontoret har blitt
en like attraktiv arbeidsplass som fondets
kontor i New York og London på grunn av det
internasjonale finansmiljøet som er etablert
i regionen. Lavere lønninger enn i verdensmetropolene kompenseres gjennom gunstige velferdsordninger som gratis barnehager,
gode skoler, attraktive bomiljøer og kort vei
til uberørt og vakker natur.

NATURRESSURSER: FOSSEKRAFTEN ER EN VARIG OG FORNYBAR RESSURS. (FOTO: BKK)

Dette er historien om hvordan Vestlandet og det vestlandske næringslivet kan tenkes å se ut i 2050.
Verdiskapingen er høy og velferden stor. Samtidig ytes bidrag som gjør verden til et bedre sted.

Andre store utenlandske pensjonsfond har
også etablert seg i regionen og Vestlandet
er i ferd med å bli et nytt finanssentrum
i global målestokk.
Kapitalen, som stammer fra oljefunnene i havet
utenfor vestlandskysten, har blitt en viktig
råvare. Men det er i kombinasjon med unik
kompetanse at verdiskapingen ble stor.

TURISTMÅL: CRUISE-TURISTER FRA HELE VERDEN ANLØPER HAVNENE LANGS VESTLANDSKYSTEN. (FOTO: ROGER HARDY/SAMFOTO/NTB SCANPIX)

HAVROMMET
Ut av den maritime klyngen på Vestlandet
vokste det frem en havromsklynge som er en
av de mest attraktive på hele kloden. Klyngens
aktivitet skapte ringvirkninger langs hele vestlandskysten. Den trakk til seg både selskaper,
ekspertise, talent og kapital.
Store Vestlands-formuer som ble frigjort
gjennom salg av selskaper rundt 2015 ble
etter hvert plassert i en stiftelse som har
investert flere hundre millioner i ulike selskaper i Havromsklyngen. Formuen investeres i
forskning og utvikling av ny teknologi som har
bidratt til å få Havromsklyngen til å vokse raskt.
Risikokapital til investeringer i nye næringer
har vist seg vellykket, selv om det også har vært
store tap på enkelte mislykkede satsinger.
Frem mot 2030 ble det oppdaget store
mineralforekomster på den midtatlantiske
ryggen, som skapte utgangspunkt for en ny
norsk næring. Kobber, sink, sølv og gull var
blitt avsatt når kokende vann fra jordas indre
møter iskald sjø. Ved hjelp av marinteknikk og
robotteknologi ble ressursene kartlagt. 2035 ble
startåret for dypvannsgruvedriften, som har
skapt ny vekst langs hele den norske kysten.
Utvinningen av disse ressursene kunne
skje billigere og mer miljøvenlig enn ved
landbaserte alternativer. Dypvannsgruvedriften
skapte ny virksomhet i verftsindustrien for
avansert løfte- og losseteknikk og subseateknologi. Verdens befolkning fortsatte
å vokse utover 2000-tallet og er nå oppe
i 9,6 milliarder mennesker.

Fremvoksten av en global middelklasse
skapte økt etterspørsel etter norsk sjømat.
Denne næringen har vært gjennom en enorm
omstilling de siste tretti årene. Fisken fores
nå opp langt til havs i gigantmerder utviklet
ved hjelp av oljeplattformteknologi. Merdene
bemannes med 24 timers vakter i samme
turnus som tidligere var kjent fra oljeindustrien. Foring og overvåking styres digitalt.
Denne nye måten å drive fiskeoppdrett på
har løst utfordringer knyttet til rømming og
forurensing av norske fjorder. Dyreplankton
fra havet brukes til fôr og fisken produseres
uten hjelp av antibiotika. Foret fremstilles
ved at CO2 brukes til algeproduksjon. Det
algebaserte foret eksporteres til oppdrettsanlegg over hele kloden med hydrogenbåter. Dessuten har veien til markedene blitt
kortere. Ved siden av merdene ligger store
produksjonsskip som tar imot fisk og videreforedler den gjennom automatiserte og digitaliserte prosesser. Fisken sendes så direkte
til markedene. Siden 2015 er matproduksjonen
fra norsk oppdrettsnæring mangedoblet.
Stadig flere forbrukere over hele verden har
norsk sjømat på sine middagstallerkener.
Rent vann har blitt en eksportvare og fraktes
på store tankskip til land som ikke klarer å
produsere nok rent vann til egen befolkning.
Dette er billigere og mer miljøvennlig enn
alternativet, som er avsalting av havvann.
Skipene som bygges på verftene langs vestlandskysten går på fornybar energi. Hele
skipsverftsindustrien er dessuten endret
som følge av digitaliserte og automatiserte
produksjonsprosesser. Det som for tretti år
siden var to produksjonslinjer, der den ene
besto av de fysiske delene i produktet og
den andre besto av et informasjonssystem
som beskrev produksjonsprosessen, har
smeltet sammen til ett system. De fysiske
tingene blir en del av informasjonssystemet.
Prosessen kalles IOT, Internet of things.
Automatisering og robotisering av produksjonen har gjort Norge til prisledende.

OPPDRETT: LAKSENÆRINGEN HAR VOKST VOLDSOMT DE SISTE TIÅRENE. (FOTO: SHUTTERSTOCK)

Den nye teknologien innebærer at maskinene
og bestanddelene i industriproduksjonen
kan «tenke selv». De ulike bestanddelene
er utstyrt med mikrochips og sensorer med
informasjon som gjør at de selv finner hverandre hele veien frem til sluttproduktet. De
kan best beskrives som tenkende legobrikker.
Designet forteller hvordan produktet skal se
ut, hvordan det skal settes sammen og hvor
ofte det skal vedlikeholdes. Produktet starter
deretter med å skape seg selv og ved slutten
av produksjonsprosessen er mennesker igjen
involvert når produktet skal kontrolleres.
Alt som foregår mellom de to punktene i en
produksjon er automatisert og digitalisert.
Dette har økt konkurransekraften til norske
skipsverft vis a vis Asia og skipsverftsindustrien har fulle ordrebøker til langt inn i 2070.

KRAFT OG ENERGI
Bruken av elektrisitet har økt betydelig på
Vestlandet. I transportsektoren og i industrien har elektrisitet erstattet en god del fossil
energi. Elektrisitet brukes mye bredere og
smartere. Elektrisitet er den viktigste energibæreren som store deler av samfunnet er helt
avhengig av.

Elektrisiteten kommer fra utslippsfri kraftproduksjon – først og fremst vannkraft.
Norges vannkraftverk som i stor grad ble
bygd før 1970 er betydelig oppgradert. Ny
teknologi har gjort at vannkraftutbygging
– og ikke minst opprustning av eksisterende
anlegg - kan gjennomføres med færre negative miljøkonsekvenser nå enn i det 20.
århundret, og vannkraftverkene er tilpasset
endringene i elektrisitetsforbruket ved at de
i større grad kan regulere produksjonen etter
etterspørsel og behov.
Oﬀshore vindkraft er blitt en viktig energikilde. En stor flytende vindpark ligger langt
til havs utenfor vestlandskysten. For Norges
del representerer oﬀshore vind først og
fremst teknologiutvikling og arbeidsplasser.
Markedet for kraftproduksjonen fra oﬀshore
vind er i all hovedsak i våre naboland.
Gjennom elektrifiseringen av norsk sokkel
ble det bygget ut et kraftnett i Nordsjøen som
gjorde det mulig å koble oﬀshore vind til det
norske strømnettet. Også utenlandskabler
til Tyskland og Storbritannia er knyttet til
dette nettet.
GRØNN VISJON FOR VESTLANDET
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BILDE AV
SKIPSVERFT/
INDUSTRI??

(FOTO: HELGE HANSEN)

VANNKRAFTENS FORDELER: DEN NORSKE VANNKRAFTEN ER REGULERBAR. STORE VANNMAGASINER GJØR AT DET KAN PRODUSERES KRAFT NÅR DET ER BEHOV.

SMELTEVERK: KRAFTFOREDLENDE INDUSTRI OG VERFTSINDUSTRI HAR VÆRT VIKTIG PÅ VESTLANDET I LANG TID – OG VIL VÆRE DET OGSÅ FREMOVER. (PHOTO: SHUTTERSTOCK)

Etter at AMS ble innført i 2019 er alle nettstasjoner i distribusjonsnettet på Vestlandet
ombygd ved hjelp av smart teknologi som
muliggjør overvåking, styring og automasjon. Slik utnyttes nettet langt bedre enn
tidligere og uten unødvendige investeringer i
ny overføringskapasitet. Bergen og Stavanger
er de mest energieﬀektive byene i Norge –
såkalte smarte byer.
Mange har også kastet seg på trenden
med småskala lokal energiproduksjon. En
stor andel enkeltboliger og borettslag har
solceller på taket og henter opp jordvarme fra
bakken. Noen har også minivindmøller.
Norges store tilgang på vannkraftproduksjon
som tilpasses behovet for elektrisitet, har
gjort at vi lettere har kunnet etablere småskala fornybar energiproduksjon uten at det
har vært kostbart eller utfordret leveringssikkerheten.

I nullutslippssamfunnet er vannkraft som kan
reguleres garantisten for en tilstrekkelig tilgang
på elektrisitet og en stabil strømforsyning.
Kabler til kontinentet har gjort Norge til en
viktig leverandør av balansekraft til Europa.
Kraftmarkedet ble betydelig redesignet
etter 2020 som følge av den enorme veksten
med uregulert fornybar produksjon på
tilbudssiden og blant annet elbiler på
forbrukssiden. Behovsmønstrene endret seg
og folk fikk i større grad behov for å ta ut mye
eﬀekt på kort tid. Nett-tariﬀene beregnes
nå ut fra eﬀekten kunden tar ut av nettet
og kraftprisen bestemmes ut fra tilbud og
etterspørsel av både energi og eﬀekt. Det har
ført til en tilpasset utbygging av strømnettet
og større bevissthet hos den enkelte forbruker.
Tilgangen til ren kraft og vilje til å bygge
ut vannkraft og vindkraft har ført til
vekst og utvikling i hele verdikjeden

knyttet til produksjon av elektrisitet;
fra kraftproduksjon, overføring og nett,
leverandørbedrifter, produkter og prosesser
for energiøkonomisering og til den
kraftintensive industrien. Sammenlignet
med 2015 er den årlige verdiskapingen økt
kraftig. Kraftsektoren sysselsetter også
vesentlig flere mennesker enn 20-30 år
tidligere.
Kraftforedlende industri har fått en oppblomstring som følge av lave kraftpriser,
kombinert med et eﬀektivt europeisk system
for karbonprising. Dette gjør Norge til et av
de mest attraktive stedene i verden for kraftforedlende industri. Videre har IOT (Internet
of things) revolusjonert industriproduksjon
over hele kloden. Denne måten å designe
produksjonsprosesser på, gjør at behovet for
arbeidskraft i selve industriproduksjonen er
langt mindre enn før. Dermed har produksjonskostnadene gått betydelig ned. Dette
GRØNN VISJON FOR VESTLANDET
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gjelder også norsk kraftforedlende industri.
Ferdigvarer av aluminium produseres i
fabrikker på Vestlandet og har blitt en
viktig eksportvare.
Store mengder produkter blir ikke lenger
produsert ved fabrikker, men hjemme
hos folk selv, ved hjelp av 3D printere.
Digitaliseringen har medført store behov
for serverparker og Norge har blitt et av
verdens mest attraktive land for slike
parker. Temperaturen er relativt lav, i alle
fall sammenlignet med de ørkenene hvor
slike parker tidligere ble lagt, og tilgangen på
fornybar energi til å drive og kjøle ned parkene
gjør dem til en næring fri for CO2-utslipp.
På Vestlandet er det bygget flere slike
gigantiske parker.
Det ble tatt viktige strategiske beslutninger
om å bygge fiberkabler med tilstrekkelig
kapasitet, slik at dataene kunne flyte fritt og
i økende volum. Dette var en forutsetning
for å trekke til seg denne industrien.

Det produseres også store mengder hydrogen
ved hjelp av den rikelige tilgangen på
fornybar energi. Hydrogen har blitt viktig
i nullutslippssamfunnet – først og fremst
innen transportsektoren.
Småskala solenergi har fått en kraftig vekst
i Norge, men ingen store solparker er bygget.
Norske investorer og utbyggingsselskaper har imidlertid satset på utbygging av
storskala solenergi i Middelhavsområdet,
Midtøsten, USA, Latin-Amerika, Afrika
og Asia – og lykkes godt med det.
Norge produserer fortsatt noe olje og
gass. Gassen hadde lenge en viktig rolle
for å sikre reservekraft i det europeiske
kraftsystemet når det hverken var vind eller
sol, men på 2030-tallet tok batterier og andre
lagringsløsninger over denne oppgaven.
Planer om karbonfangst i gasskraftverk ble
lagt til side. Det ble simpelthen for dyrt i
forhold til de tilgjengelige alternativene.

Tidlig i århundret hadde gass en viktig rolle
i energiforsyningen i mange europeiske land
fordi den ble brukt til oppvarming og i husholdninger til matlaging og varmtvann.
Det aller meste av dette markedet er gradvis
blitt borte. Energieﬀektivisering og overgang
til elektrisitet krympet markedet år for år.
Litt gass brukes fortsatt, men det er blitt
et nisjeprodukt.
Oljen som produseres på Johan Sverdrupfeltet og de andre resterende feltene brukes
i stadig mindre grad til drivstoﬀ. Oljen
inngår derimot i produksjon av en rekke
andre produkter.
Om ikke karbonfangst basert på gasskraft
ble den store tingen, skjer det karbonfangst
i en rekke industriprosesser både i Norge og
ellers. Det er derfor en viss bruk av tomme
gass- og oljefelt til lagring. Lagringen skjer
ved at CO2-en fraktes på skip til Mongstad
og derfra «dyttes ned» til sikre lagre under
havbunnen ved hjelp av rørsystemer.

UTSLIPPSFRI TRANSPORT
Det finnes ikke lenger parkeringsplasser
i sentrum av Bergen og Stavanger, i stedet
har Vestlandet satset stort på utbygging av
kollektivtrafikk rundt Bergen og Stavanger
og i andre større byområder i regionen.
Sammen med statlige myndigheter ble
det lagt opp til en storbypolitikk som
pålegger boligutbyggerne å bygge langs
kollektivnettet. De langsiktige resultatene
av denne satsingen ses nå gjennom urbane
klynger eller «landsbyer» som gir gode
bomiljøer med alt som trengs av oﬀentlige
og private servicefunksjoner.
Dette kollektivnettet bruker utelukkende
elektrisitet. I tillegg er sjøen blitt en viktig
transportvei. Den sjøgående «trikken»
Urban Water Shuttle går også på strøm.
En gondolbane er bygget ut i Bergen.
Alle ferger på Vestlandet er batteridrevne.
Batteriteknologien som er utviklet på
Vestlandet i samarbeid med store globale
aktører har sørget for at dette er mulig og
det er bygget en hel verdikjede i tilknytning
til transport og bedre batterier.

KONTAKT: UTEN KABLER OG LEDNINGER STOPPER LANDET. (FOTO: BKK)

Folk som reiser mellom Oslo og Bergen har
nesten sluttet å ta fly. Antallet flyavganger
til og fra Flesland er redusert til en firedel
av hva det var i 2015 etter at et lyntog fra
Oslo til Bergen sto klart i 2045. Men den korte
tiden fra Oslo til Bergen, gjør tog mer attraktivt. Nå tar det to timer og femten minutter
fra sentrum av Oslo til sentrum av Bergen.
Også transporten sørover mot Stavanger
er løst med tog eller båt. Fly går på avanserte
biodrivstoﬀ og CO2 -utslippene er derfor
kraftig redusert. Men likevel foretrekker
folk toget på avstander som mellom Bergen
og Oslo.
Salget av hydrogenbiler tok av i Norge
på tyvetallet. De åpenbare fordelene var
at de hadde lengre rekkevidde enn de første
elbilene. Det førte til press på å utvikle en
bedre batteriteknologi. Forskerne lykkes
med det og batteriteknologien forbedres
stadig. Energi kan nå lagres i større mengder
på mindre enheter og over lengre tid enn før.
Det har revolusjonert både teknologien for
smart-telefoner og el-transport.
Førerløse biler, by-elbiler, el-sykler og
ståhjulinger inngår som en del av et sømløst
kollektivsystem. Når du skal reise fra et sted
til et annet på Vestlandet gjør du det ved å
fylle inn avreisested og tidspunkt i en applikasjon og hvor du skal. Applikasjonen gir den
reisende en reiserute og på de strekningene

der det ikke er kollektivtransport på det
aktuelle tidspunktet, dukker det i stedet opp
en førerløs bil eller båt, eller du blir dirigert
til en el-sykkel eller lignende som tar deg til
neste kollektive transportmiddel.
All kollektivtransport, samt hele bilparken
i landsdelen er utslippsfri. Det har vokst frem
deleordninger rundt byene, slik kan man
velge den biltypen som er mest gunstig for
det aktuelle behovet.
Langt færre eier egen bil enn det som var
vanlig tidlig i århundret, men fortsatt er det
en stor del av befolkningen som foretrekker
å ha sin egen bil stående i garasjen.

EN SOLID VELFERDSSTAT
Frykten for at nedgangen i petroleumssektoren
skulle ramme norsk velferd, viste seg å være
delvis ubegrunnet.
Bekymringen gjorde det lettere å gjennomføre en eﬀektivisering av oﬀentlig byråkrati,
men endringene skapte store konflikter i
oﬀentlig sektor over mange år. Norge består
nå av rundt 100 kommuner, som er konsentrert rundt ti store byer. Fylkeskommunen er
fjernet og erstattet av fem regioner som følger
grensene til helseregionene. Vestlandet er en
region. Disse regionene og de store kommunene har langt større autonomi enn de hadde
mens det ennå var over 400 kommuner og
19 fylkeskommuner i Norge.
Utfordringene i eldreomsorgen er løst
ved at flere eldre bor hjemme og mottar
pleie der i stedet for å bo på institusjon.
Velferdsteknologi har blitt en vekstnæring
i Norge. På Vestlandet er det etablert et sterkt
miljø for design og produksjon av slik teknologi
basert på informasjons- og robotteknologien
som var knyttet til petroleumsindustrien.

Utdanningsnivået til de som underviser
i skolen har økt. Spesielt gjelder det realfag
og tekniske fag. Som en del av en storstilt
omstillingsplan for olje- og gassindustrien,
ble mange med høyere utdannelse tilbudt
pedagogisk etterutdanning fra staten og
etterutdannet seg til lærere. Norsk skole
utmerker seg gjennom å bruke metoder tilpasset den enkelte elev og der flere får mulighet til å lære gjennom praktisk arbeid, mens
andre har hovedvekt på teori. Læreryrket er
et attraktivt yrke med god lønn og Norge
scorer høyt på PISA-testene i realfagene.
Som følge av et åpnere og mer integrert
europeisk marked har Bergen og Vestlandet
blitt en internasjonal by. Brann spiller sin
andre sesong i Champions League og kulturlivet blomstrer.
Nystemten synges fortsatt under åpningen
av Festspillene i Bergen, men byen er
mest preget av at den har en befolkning
satt sammen fra alle verdens kulturer.
Høyteknologi, attraktive arbeidsplasser
innen havbruk og energi og en internasjonal
finansnæring har gjort at Vestlandet har
tiltrukket seg folk med høy kompetanse
fra alle verdenshjørner.
Buekorpsene marsjerer i gatene 17. mai og
bergenserne har tilbudt kongefamilien
å flytte til byen dersom Kong Haakon gjør
alvor av planene om å ta initiativ til en folkeavstemming om monarkiet før han fyller
80 i 2053.

Prioriteringene i helsevesenet er stadig oppe
til debatt ettersom ny teknologi kan løse det
meste av folks plager og sykdommer. Det har
ført til at flere private aktører har vokst frem.
Norske barn oppholder seg i skolen fra klokken 0800 til 1700. Etter at heldagsskolen
ble innført, økte også antallet ansatte i idrett
og kultur. Idrettslag og kulturskole tilbys nå
i tilknytning til skolen. Det har ført til mer
tid for familiene på kveldstid og andre spisemønstre. Flere spiser middag sent på kvelden
enn tidligere og norske familier bruker mer
tid sammen, selv om graden av turnusarbeid
har økt. Informasjonsteknologi har skapt et
samfunn som er åpent 24 timer i døgnet og
gjør at det er behov for folk som sørger for
at ting fungerer.
GRØNN VISJON FOR VESTLANDET
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HVORDAN KOMMER
VI TIL MÅLET?
Næringslivet på Vestlandet har egeninteresse av å omstille seg for å møte utfordringene
og mulighetene som ligger i overgangen til nullutslippssamfunnet. Skal omstillingen
gå raskt og bli vellykket, er det viktig at politiske vedtak støtter opp under endringene.

BKK og SKL har som store energiselskaper og samfunnsaktører en
sentral rolle i utviklingen i regionen. Derfor ønsker vi å dele våre
forslag til løsning på sentrale utfordringer.

For perioden frem til 2020 er mål og virkemidler i stor grad vedtatt.
Derfor må blikket løftes og peke mot langsiktige energi- og klimamål.
Hvor skal Norge være i 2050?

Samtidig inviterer vi andre sektorer og næringer til å formidle
sine ideer og synspunkter på hvordan vi sammen kan sikre både
verdiskaping og velferd – samtidig som vi gjør verden til et bedre sted.

Hvordan skal det fremtidige energisystemet se ut, og hvordan
bør energi og næringer tilpasses fremtidens energisystem?

Innspillene som er skissert i det følgende er BKK og SKLs
synspunkter og vurderinger rundt politiske spørsmål som er
viktige for vår næring – og som vil bli drøftet i forbindelse med
Energimeldingen og i andre sammenhenger.

“Norge bruker fortsatt mye fossil energi.
I årene fremover må den fossile
energibruken fases ut.”

Jo tydeligere målene formuleres, og jo klarere rammevilkårene fremstår, jo lettere er det å få gjennomført det man ønsker.
Norge bruker fortsatt mye fossil energi. I årene fremover må
den fossile energibruken fases ut.
Politikken må peke mot nullutslippssamfunnet. Det er dit vi skal. Når
det nå arbeides med en stortingsmelding om en helhetlig energipolitikk, må klimautfordringer, energiforsyning og næringsutvikling ses
i sammenheng. Energipolitikken har
betydning for flere politikkområder og må derfor favne bredt
– og den må være langsiktig.
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EUs energi- og klimapolitikk har stor innflytelse på det nordiske
kraftmarkedet. EUs betydning vil øke. Det er viktig at vi drøfter
nøye hvilken rolle Norge skal ha i et europeisk energisystem.
Norge er et oljeland. Det er viktig at vi klarer å utnytte Norges
maritime kompetanse og oﬀshorekompetanse til å utvikle nye
næringer. Det er også viktig å skape balanse. Det må sikres at Norges
sterke posisjon i fossil energi ikke hindrer vekst og utvikling innen
fornybar energi.
Det nordiske kraftsystemet må ses i lys av en fremtid der Norden er
sterkere koblet til Europa. Det trengs et nytt markedsdesign. Dagens
markedsdesign er satt opp for å håndtere kjøp og salg av energi, men
det klarer ikke å reflektere godt nok at eﬀekt og fleksibilitet spiller en
stadig større rolle.
Økende innfasing av uregulert fornybar kraft må fremover i større
grad bli håndtert gjennom markedsbaserte produkter for fleksibel
kapasitet. På denne måten kan Norge – og norske kommuner og
fylker – få betalt for å være Europas batteri.
Markedet må designes slik at det settes en pris på eﬀekt og fleksibilitet
som gir signaler om nødvendige investeringer for å balansere en
økende andel uregulert kraft. Hovedutfordringen i det europeiske
energisystemet fremover handler ikke bare om energitilgang, men
også om å sikre nok kapasitet i perioder med lav fornybarproduksjon.

“Vi inviterer andre sektorer og næringer
til å formidle sine ideer og synspunkter
på hvordan vi sammen kan sikre både
verdiskaping og velferd samtidig som
vi gjør verden til et bedre sted.”

portsektoren og industrien. Det er et viktig mål å sikre at fornybarandelen kan økes ved at fossil energi fases ut og erstattes av
fornybar energi.
Strømnettet er kritisk infrastruktur og må utvikles slik at det ikke
hindrer ny produksjon og nytt forbruk. Nettet må rustes opp mest
mulig kostnadseﬀektivt.
Samfunnet er blitt mer og mer avhengig av elektrisitet. Fremover vil
produksjon og bruk av elektrisitet endre seg, og vi vil trolig se
en økning i desentral fornybar energiproduksjon.

Fremtidens utslippsfrie energisystem er avhengig av mellomlandsforbindelser. Energimeldingen bør skissere ambisjoner ut over
allerede eksisterende og planlagte forbindelser. Samfunnsøkonomisk
lønnsomme mellomlandsforbindelser bør bygges. Det er viktig at
inntekter og kostnader fordeles på en god måte.
Norge har lang historie som vannkraftnasjon og vi må spørre oss
hvordan vi ytterligere kan styrke vår posisjon nasjonalt og internasjonalt. Norge har et fortrinn ved at fornybar regulerbar vannkraft utgjør
kjernen i energisystemet.
Vi kan i dag bygge ut vannkraft med betydelig færre negative miljøkonsekvenser enn tilfellet var på 60- og 70-tallet. Planverket må
fornyes, være i tråd med klimamålene og samtidig sikre natur og
mangfold. Det er også viktig at rammevilkårene for vannkraft utvikler seg slik at det investeres både i ny og eksisterende produksjon.
Vannkraften beskattes strengt med blant annet svært lange avskrivningstider og en rekke særskatter. Det er store forskjeller mellom
skattlegging av vindkraft og vannkraft. El-sertifikatmarkedet bør
ikke forlenges utover den vedtatte perioden. Subsidier til moden
teknologi er uheldig for markedet.
Det er et viktig spørsmål å drøfte om dagens rammevilkår fremmer
de riktige nye energiprosjektene, gitt fremtidens energiutfordringer.
Norge har en stor andel fornybar i energimiksen. Men vi bruker også
mye fossil energi, ikke minst til utvinning av olje- og gass, i trans-

“Det må sikres at Norges sterke posisjon
i fossil energi ikke hindrer vekst og
utvikling innen fornybar energi.”

“Vi snakker om langsiktige beslutninger
som alle sammen må peke frem
mot nullutslippssamfunnet.
Det er dit vi skal.”

Sentral energiproduksjon har en viktig rolle i å sikre forsyning og
stabilitet i systemet, men også desentral energiproduksjon og små
aktørers mulighet til å produsere energi og styre eﬀektbruken vil
spille en viktigere rolle i årene som kommer.
For at politikken skal henge sammen på dette feltet, må alt som har
betydning for utviklingen av det fremtidige kraftsystemet sees i
sammenheng. Det gjelder ikke kun lover og forskrifter knyttet til
energiproduksjon. Også byggforskrifter og elbilpolitikk har betydning for hvordan samfunnet endrer energibruken og energisystemet.
Vi snakker om langsiktige beslutninger som alle sammen må peke
frem mot nullutslippssamfunnet. Det er dit vi skal.

ATLE NETELAND
KONSERNSJEF BKK
MAGNE HEIMVIK
KONSERNSJEF SKL
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TAKK!
Vi takker deltakere på workshops og andre som
har spilt inn underveis for verdifulle bidrag.
TORIL HUNSTAD CHRISTENSEN
MARGRETHE SLINDE
INGRID VON STRENG VELKEN
KIRSTEN ØYSTESE
KRISTIN J. AADLAND
BKK
BENEDICTE SCHILBRED FASMER
KJERSTI BEATE FREKHAUG
DNB
HARALD GRANDE
TIZIR TITANIUM & IRON

VEGARD LAUKHAMMER
CMR PROTOTECH

Innholdet har vi som redaktører det fulle
og hele ansvar for.

LARS-HENRIK PAARUP MICHELSEN
NORSK KLIMASTIFTELSE

Vi håper denne rapporten kan inspirere til
videre arbeid med klimariktig verdiskaping
på Vestlandet i månedene og årene fremover.

JAN PETTER MYHRE
SKL
TONNY NUNDAL
KONSERNDIREKTØR KOMMUNIKASJON BKK

STURLE RASMUSSEN
BT BETA

ANDERS BJARTNES
ANSVARLIG REDAKTØR NORSK KLIMASTIFTELSE/
ENERGI OG KLIMA

BERNT SKEIE
CMR PROTOTECH

SIGURD KLYVE GRYTTEN
ELISABETH SKARSBØ MOEN
ZYNK

ENDRE TVINNERHEIM
UNI RESEARCH

KIKKI KLEIVEN
UNIVERSITETET I BERGEN

ROGER VALHAMMER
SPAREBANKEN VEST

ATLE KVAMME
BERGENS NÆRINGSRÅD

NILS AADLAND
MARITIME CLEANTECH WEST

ENERGIOGKLIMA.NO
Nettmagasinet Energi og Klima tar opp aktuelle
norske og internasjonale klima- og energispørsmål
med spesiell vekt på fornybar energi og innovative
løsninger. Energi og Klima er både en debattplattform
og kunnskapsformidler. Magasinet oppdateres daglig.
Energi og Klima redigeres etter Redaktørplakaten
og Vær varsom-plakaten.
Magasinet er eid av Norsk Klimastiftelse.
Ansvarlig redaktør: Anders Bjartnes

