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denne rapporten utforsker vi 
hvordan og på hvilken måte ingeniører 
og teknologers erfaringer og kompe-
tanse kan benyttes til grønn nærings- 
og teknologiutvikling. Vi har spurt 

nærmere 3000 NITO- medlemmer om 
gode råd og forslag til hvordan klimaut-
fordringene kan løses og hva Norge bør 
satse på i årene som kommer.

Det har blitt sagt at klima- og miljøfeltet er 
Norges mest komplekse politikkområde.1 
Ikke bare har de senere års klimapolitikk 
blitt en folksom arena, men den globale 
klimatrusselen fremstår ofte som ab-
strakt for folk flest.2 Målet om å redusere 
globale utslipp er ikke uten videre lett 
håndgripelig.
  
Det NITO ønsker å rette oppmerksomhet 
mot er konkrete klima- og miljøtiltak 
som kan gjennomføres innen forskjellige 
sektorer i Norge. Samtidig å skissere 
hva ingeniører og teknologer oppfatter 
som viktige satsningsområder og hva de 
mener kan bidra til å gjøre samfunnet mer 
bærekraftig. Ingeniører er problemløsere 
som innehar stor kompetanse om hvilke 
miljøteknologiske muligheter som er mod-
ne og som kan implementeres. Av nettopp 
den grunn er det viktig at ingeniørenes 
stemme blir hørt i politiske beslutnings-
prosesser. Ved siden av å kaste lys over 
hvilke fortrinn og muligheter vi har i Norge 
har vi bedt ingeniører og teknologer 
skissere det de opplever som utfordringer 
i arbeidet med å skape løsninger som gir 
miljøgevinster. 

NITO ønsker med denne utredningen 
å presentere gjennomførbare, konkrete 
tiltak som bidrar til å redusere den globale 
klimatrusselen.

Datamaterialet
Vi har gjennomført fokusintervjuer med 
fagmiljøer som arbeider innen olje- 
og gassvirksomhet, offentlig sektor, 
landbruk, utdanning, IKT, bygg- og anleggs-
sektoren, matindustri, transport- og sam-
ferdselssektoren, samt ingeniør- og tek-

nologstudenter. Hensikten med disse 
intervjuene var ikke å lage generaliser-
bare svar, men å lære mer om hvordan de 
forskjellige fagmiljøene tenker omkring 
miljøvennlig utvikling og finne så mange 
synspunkter og erfaringer som mulig. 

På bakgrunn av intervjuene laget vi en 
spørreundersøkelse som vi sendte ut til 
et landsomfattende utvalg medlemmer 
i 2016. Over 1400 NITO-medlemmer har 
svart på undersøkelsen. I tillegg til dette 
sendte vi i september 2016 ut en spørre-
undersøkelse til samtlige NITO-studenter, 

nærmere 500 studenter har svart. En 
tredje undersøkelse ble sendt ut i juni 2017. 
1152 medlemmer har svart på denne 
undersøkelsen. Vi har i tillegg valgt 
å sammenligne deler av datamaterialet 
med svar fra en miljøundersøkelse som 
ble sendt ut til NITO-medlemmer i 2007. 
1505 medlemmer responderte på denne 
undersøkelsen. Med dette er det mulig å se 
om det ingeniører og teknologier i løpet av 
ti år har endret mening om hvilke klima- 
og miljøtiltak Norge burde satse på.  

Eksterne bidragsytere
Med utgangspunkt i de svarene vi har fått 
ønsker vi å presentere tiltak som kan bidra 
til å løfte klima- og miljødebatten opp på 
et konkret og håndgripelig plan. I tillegg 
til innspill fra ingeniører og teknologer 
har vi fått innspill fra noen av de fremste 

forskningsmiljøene innen klima, energi 
og miljø i Norge. FME-senteret Zero Emis-
sion Buildings (ZEB) og SINTEF har skrevet 
om teknologier knyttet opp mot bygg 
og anlegg, Centre for Sustainable Energy 
Studies (CenSES) tatt for seg muligheter 
som ligger i fornybar energi, Transport-
økonomisk Institutt (TØI) har sett på hvilke 
teknologier som kan bidra til miljøreduk-
sjoner i samferdselssektoren, Handelshøy-
skolen BI har sett på miljøgevinster som 
digitalisering kan gi og ENgage  og NTNU 
Bærekraft har sett hvordan norske ingeni-
ør- og teknologutdanninger kan tilpasses 
fremtidens grønne arbeidsliv. 

Oppsummering
I det første kapittelet ser vi på hvordan 
prinsipper for grønn ingeniørkunst vil 
være avgjørende for å skape en bærekraf-
tig nærings- og teknologiutvikling. Ved 
å integrere disse prinsippene i teknolog- 
og ingeniørutdanningene, FoU-arbeid,
samfunns- og teknologiutvikling, ressurs-
forvaltning og politikk, er det mulig 
å redusere negative miljøkonsekvenser 
betydelig. Prinsippene som først og fremst 
ble utarbeidet av tverrfaglige amerikanske 
teknologi- og ingeniørmiljøer, har blitt tatt 
i bruk av alt fra The United States Environ-
mental Protection Agency (EPA) til Natio-
nal Aeronautics and Space Administration 
(NASA). NITO er opptatt av at prinsipper 
for grønn ingeniørkunst i økt grad skal tas 
i bruk i Norge og benyttes som retnings-
linjer for å skape bærekraftig utvikling.

I kapittel tre ser vi nærmere på hvordan 
norske ingeniør- og teknologutdanninger 
best kan tilpasses fremtidens arbeidsliv. 
I hvilken grad forberedes ingeniør- 
og teknologstudenter på å løse klima- 
og miljøproblematikk? Et av hovedfunnene 
er at norske universitet og høgskoler 
i større grad er nødt til å inkorporere 
tverrfaglige perspektiver i ingeniør- 
og teknologutdanningene. Det vil si at 
fagansvarlige og de ansvarlige for strate- 
gisk planlegging i utdanningssystemene 
er nødt til å ta hensyn til tekniske så 
vel som  ikke-tekniske dimensjoner blir 

Bakgrunnen for rapporten
Kapittel 01

BAKGRUNNEN FOR RAPPORTEN      KAPITTEL 01   

Det NITO ønsker å fokusere 
på er konkrete klima- 
og miljø tiltak som kan gjen-
nomføres innen forskjellige 
sektorer i Norge. Samtidig 
å skissere hva ingeniører 
og teknologer oppfatter 
som viktige satsningsom-
råder og hva de mener kan 
bidra til å gjøre samfunnet 
mer bærekraftig. 

I
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I kapittel fem ser vi hvordan tingenes in-
ternett kan bidra til å produsere stordata 
som kan brukes til å skape bærekraftig 
utvikling innen flere samfunnsområder. 
Fordi det er ventet at 34 milliarder enheter 
vil være tilkoblet tingenes internett innen 
2020 vil det være mulig å overvåke natur-
ressurser på helt nye måter. De tre miljø-
tiltakene ingeniører og teknologer som 
arbeider innen digital transformasjon har 
størst tro på er IKT for å spare reisevirk-
somhet, potensialet som ligger tingenes 
internett og grønne datasentre. Utover 
dette ønsker de at Norge skal satse på 
utvikling av programvare for solcellepanel 
og miljøvennlige teknologier, avanserte 
måle- og styringssystemer (AMS) og hjem-
meautomasjon. Med innfasing av slike 
teknologier blir det enklere å finne energi- 
og ressursbesparende løsninger.

Hva skal til for å redusere utslipp fra bygg- 
og anleggssektoren? Hvordan kan klima- 
og miljøvennlige teknologier på bygg- 
og anleggsområdet bidra til å redusere 

utslipp? I kapittel syv behandles disse 
spørsmålene. De tre måtene ingeniører 
og teknologer mener bygg- og anleggssek-
toren kan bli mer miljøvennlig enn den er 
i dag er gjennom å planlegge drift og ved- 
likehold bedre, unngå feilprosjektering 
og dra nytte av kortreiste og miljøvennlige 
byggematerialer. Ellers peker medlemme-
ne på at energieffektivisering og livsløps-
analyser er viktige skritt i retning bære-
kraftig utvikling.

I kapittel åtte  utforsker vi hvordan intelli-
gente transportsystemer (ITS) kan bidra til 
å redusere klimagassutslipp. Transport-
sektoren stod i 2015 for en tredjedel av 
norske klimagassutslipp, og prognoser 
tyder på at transportomfanget vil fortsette 
å øke. Hvordan kan vi både skape et intel-
ligent og miljøvennlig transportsystem? 
Ved siden av overførsel av godstransport 
fra vei til sjø og bane og satsning på jern-
bane og kollektivtransport, peker medlem-
mene på elektrifisering av transportsek-
toren som et tiltak som kan gjøre samferd-
sel mer miljøvennlig. Samtidig oppgir nor-
ske ingeniører og teknologer at det ligger 
store muligheter i automasjon, sanntids-
informasjon og kunstig intelligens.

I kapittel ti ser vi nærmere på hvordan 
prinsipper for grønn ingeniørkunst gir et 
godt utgangspunkt for en bærekraftig øko-
nomi. Vi mener en tverrfaglig tilnærming 
til klima- og miljøproblematikk vil være 
den mest hensiktsmessige måten å skape 
bærekraftig utvikling. Selv om hovedpar-

en del av opplæringen. Samtidig må 
miljøperspektiver integreres i alle fag, 
og det vil være nødvendig med et tettere 
samarbeid mellom universitet/høgskoler 
og privat/offentlig næringsliv. Dette 
vil bidra til at Norge får den nødvendige 
kompetansen for å kunne løse fremtidens 
klima-, energi- og miljøutfordringer.

Verdens energisystem er i endring. På 
tross av ny fornybar energiproduksjon er 
på fremmarsj, vil olje og gass fremdeles 
være en sentral del av energimiksen i flere 
år fremover. Våre medlemmer har derfor 
kommet med forslag til hvordan olje- og 
gassvirksomhet kan bli mer miljøvennlig 
enn tilfellet er i dag. Blant forslag som 
nevnes i kapittel fire er material- og bruks-
gjenvinning, elektrifisering av sokkelen 
der det er hensiktsmessig og mer deling 
av ubrukte ressurser og utstyr. Norske 
ingeniører og teknologer har også stor tro 
på solenergi, havvindkraft og vindkraft på 
land. Studentundersøkelsen viser også at 
millenniumsgenerasjonen er opptatt av 

solenergi og havvindkraft, med unntak 
av vindkraft på land, som havner lavere 
på listen enn bølgekraft.

I kapittel fem ser vi på hvordan Norge 
og verden kan møte utfordringer knyttet 
til matsikkerhet. En stadig økende befolk-
ning, mindre dyrkbar mark og klima-
endringer utfordrer hvordan mat produ-
seres. Utslippsreduksjoner innen pro-
duksjonsvolumet og endret konsum 
og sammensetning av matforbruket, 

nevnes som politiske strategier regje-
ringen tar i bruk for å gjøre norsk landbruk 
mer bærekraftig. Våre medlemmer støtter 
seg til dette, men har også stor tro på en 
teknologistrategi på landbruksområdet. 
Droner, sensorer og målesystemer kan for 
eksempel bidra til å overvåke avlinger i en 
tid med våtere, villere og mer variert vær. 
Samtidig vil nye produksjonsteknikker 
og teknologi som muliggjør matproduk-
sjon på utradisjonelle steder bli viktigere
i tiden fremover. Med stordata om til- 
gjengelige naturressurser og miljø, kan 
teknologi både benyttes i klimatilpas-
ningsarbeid og som hjelpemiddel for 
å oppskalere matproduksjon. Et annet 
funn er at ingeniører og teknologer er
tydelige på at prinsipper for grønn 
ingeniørkunst kan bidra til å gjøre norsk 
matindustri mer bærekraftig ved at energi- 
og ressursforbruk reduseres og at gammel 
forurensende teknologi skiftes ut.

En omstilling til et lavutslippssamfunn er nødvendig, 
og ingeniørene vil være sentrale i denne prosessen. Norges 
Ingeniør- og Teknologiorganisasjon har derfor i en årrekke 
hatt fokus på klima. Vi var initiativtaker og sentrale i det 
verdensomspennende prosjektet «Future Climate 
– Engineering Solutions». Dette prosjektet startet i 2008, hvor 
ingeniørorganisasjoner fra store deler av verden jobbet med 
nasjonale planer om hvor mye klimagassutslippene i det 
enkelte land kunne reduseres ved hjelp av tilgjengelig eller 
nært forestående teknologi. 

NITOs rapport dokumenterte at norske utslipp kunne 
reduseres med 76 prosent innen 2050 med tilgjengelig 
teknologi. En felles rapport fra samarbeidspartnerne 
ble sendt inn som innspill til Klimatoppmøtet COP-15 i 
København i desember 2009. Prosjektet ble videreført i 
2010/2011. På Future Climate konferansen i London høsten 
2011 la NITO fram en rapport med eksempler på vellykkede 
energieffektiviseringstiltak i Norge innenfor industri og i bygg. 

I tillegg har NITO utviklet og arrangert en kursrekke om
energieffektivisering for våre medlemmer i kommunesektoren,
for å utvikle kompetansen deres på dette feltet og bidra 
til å utløse det store potensialet for energieffektivisering 
i sektoren.

Tekniske løsninger på klimautfordringer og redusert bruk av
fossil energi er oppgaver for ingeniører og teknologer. NITOs
medlemmer kan analysere, konstruere og sørge for at tekniske 
løsninger blir implementert. Ingeniører og teknologer vil bidra til 
energieffektive produksjonsprosesser, energihus, kjøretøy med 
lavt forbruk og andre kreative løsninger. 

Rettferdig omstilling krever samarbeid mellom fagbevegel-
sen, arbeidsgivere og lokale og nasjonale myndigheter. NITO
mener dialogen mellom partene i arbeidslivet og myndig-
hetene må styrkes i arbeidet med å skape et lavutslippssam-
funn, basert på et grønt arbeidsliv. 

BAKGRUNNEN FOR RAPPORTEN      KAPITTEL 01  KAPITTEL 01     BAKGRUNNEN FOR RAPPORTEN

Studentundersøkelsen 
viser også at millenni-
ums- generasjonen er 
opptatt avsolenergi og 
havvindkraft, med unntak 
av vindkraft på land, som 
havner laverepå listen 
enn bølgekraft.

I mai 1987 la Gro Harlem 
Brundtland frem Vår 
felles framtid. I år er det 
altså 30 år siden verden 
ble kjent med begrepet 
«bærekraftig utvikling».  
Siden den gang har 
verden blitt alt annet enn 
mer bærekraftig. 

Menneskelig aktivitet har ført til økt press på naturressursene. Foto: Istock

NITO og ingeniørenes klimaengasjement – vi stiller opp på klimadugnaden
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Problemer knyttet til bruken av naturres-
surser er ikke noe nytt, men det er først 
i den senere tid at mennesker har blitt 
oppmerksomme på at det finnes en 
grense for hvor mye naturen tåler – i alle 
fall i global sammenheng.6  I NOU 1972:1: 
Bruken av Norges naturressurser kan man 
lese følgende: «Hvis man bare for noen 
tiår siden presentert en utredning om 
naturressursproblematikk, ville mange 
ha stusset og undret seg over hva man 
egentlig hadde til hensikt å utrede.»7 Slik 
er det ikke lenger. På flere områder har de 
grensene økosystemet setter, blitt over-
skredet, men ikke uten konsekvenser.8 
Klimaendringene er en av vår tids største 
utfordringer. Samtidig er det vitenskapelig 
konsensus om at økt ressursbruk har ført 
til økte utslipp.  

Parisavtalen som trådte i kraft i november 
2016 er den første internasjonale klima-
avtalen som er rettslig bindende. For-
målet med avtalen er å styrke det globale 
samarbeidet for å redusere negative 
miljøkonsekvenser og bidra til økt innsats 
for å sikre en bærekraftig utvikling. Sam-
tidig forplikter landene som har ratifisert 
avtalen seg til å holde den globale tem-
peraturstigningen godt under to grader 
celsius sammenlignet med 1990-nivået.9 
Etter USAs beslutning om å trekke seg 
ut av Parisavtalen, er det fremfor alt EU 
som må ta lederskapet i de internasjonale 
forhandlingene. Dette gjør det europeiske 
samarbeidet enda viktigere enn tidligere. 
Klima- og miljøpolitikken prioriteres høyt 
av både Norge og EU, derfor har regjerin-
gen valgt å gå i dialog om felles oppfyllelse 
av utslippsforpliktelsen for 2030.10     

Naturhistorikeren Sverker Sörlin skriver 
at planetens grenser er politiske grenser. 
Uansett hvor grensen går og hvordan 
spørsmålene formuleres, hviler svarene 
på menneskers vurderinger. Hvordan skal 
grensene settes og av hvem?11  Visse 
forskere hevder at det er enkeltpersoner 
som i størst grad kan gjøre en innsats 
mot global oppvarming. Det er vel og bra 
å resirkulere, innføre kjøttfrie mandager 

og fly mindre, men ingen av disse tiltakene 
er i nærheten av å sikre at Norge når måle-
ne Stortinget har samtykket til i interna-
sjonale avtaler.

Når offentlige utredninger og meldinger 
legges frem blir miljøteknologi gjerne 
ansett som et sentralt virkemiddel for 
å gjøre verden klimanøytral. For å avgjøre 
hvilke teknologier som bør investeres i, 

støtter forvaltningen seg som oftest til 
samfunnsøkonomiske analyser. Langt 
færre offentlige publikasjoner problema-
tiserer hvilke norske teknologimiljøer som 
skal utvikle og implementere teknologien 
eller hvordan løsningene vil gi seg utslag 
på klimaregnskapet. 

Politikkutviklingen blir dessverre ofte 
gående et par skritt bak teknologiutviklin-
gen. Når det kommer til ny teknologi, vet 
vi at det er mange beslutningstagere har 
vanskelig for å følge med. Få ingeniører 
og teknologer arbeider i departementene 
og enda færre sitter på Stortinget.12 For 
å kunne støtte innovasjon og skape bære-
kraftige rammebetingelser kan vi ikke kun 
basere oss på samfunnsøkonomiske 
og juridiske betraktninger. Vi trenger tverr-
faglige tilnærminger. 

Ingeniører er nøkkelen 
til det grønne skiftet
Det beste et ungt menneske kan gjøre for 
å bedre miljøet er å utdanne seg til inge-
niør, skrev den prisbelønnede forfatteren 
Oliver Morton i The Economist.13 Det er 
mer enn et snev av sannhet i det. Ingeniø-

rer og teknologer er de som er i best stand 
til å håndtere mange av de utfordringene 
vi står overfor. Derfor mener NITO det er 
sentralt å utrede hvordan ingeniør- 
og teknologkompetanse på best mulig 
måte kan realisere bærekraftig utvikling.

For å lykkes med å omstille Norge til et 
lavutslippssamfunn vil vi være tjent med 
å få flere teknologiske eksperter 
og ingeniører inn i politiske verv og i poli-
tiske beslutningsprosesser.

Dette kan bidra til å gi norsk industri et 
konkurransefortrinn, fordi politikere 
og beslutningstagere som forstår ny tek-
nologi vil være i bedre stand til å utnytte 
mulighetene som ligger i den.

Som flere veikart for grønn konkurranse- 
kraft fremhever, handler ikke et grønt 
skifte kun om å skape nye arbeidsplasser. 
Det handler i like stor grad om å gjøre de 
eksisterende jobbene grønnere.14 Ifølge en 
rapport utgitt av Elektroforum i 2016 vil de 
nye grønne jobbene kreve høykompetente 
fagspesialister. Flere av arbeidsplassene 
vil etableres utenfor de store byene og dra 
nytte av eksisterende ingeniørkompetanse. 
Det ser ut til å være stor interesse for slike 
typer jobber. Da selskapet Elkem Solar 
lyste ut 70 stillinger tidlig i 2016, mottok 
de over 1700 søknader.15  

NITO mener at den verdifulle kompetan-
sen som finnes i petroleumsnæringen kan 
benyttes i flere andre næringer. Det vil 
være av stor økonomisk og miljømessig 
betydning for Norge å utnytte ingeniør- 
og teknologkompetanse for å skape ny 
vekst og nye næringsplasser. Våre ingeni-
ør- og teknologmiljøer er i verdens-
toppen. Kompetanseoverføring fra olje- 
og gassvirksomheten til fornybarnærin-
gen kan bli en av de viktigste forutsetnin-
gene for å skape grønn konkurransekraft. 
Norge behøver ingeniører og teknologer 
for å bygge ut infrastruktur, jernbane 
og kollektivtransport og for å utvikle 
fornybarteknologier. 

ten av ingeniørene og teknologene vi har 
konsultert mener bransjen de jobber 
i vektlegger produkters livsløp og sirkulær 
økonomi, oppgir 42,8 prosent av medlem-
mene vi har konsultert at det i liten grad 
brukes ressurser på dette i deres bransje. 
Grønn ingeniørkunst kan brukes som et 
verktøy for å implementere miljøvennlige 
løsninger i samfunnet og støtte opp under 
en sirkulær økonomi. 

Parisavtalen – hva så, hva nå?
I mai 1987 la Gro Harlem Brundtland frem 
Vår felles framtid. I år er det altså 30 år 
siden verden ble kjent med begrepet 
«bærekraftig utvikling».3 Siden den 
gang har verden blitt alt annet enn mer 
bærekraftig. På tross av juridisk bindende 
avtaler fortsetter norske utslipp å øke, 
uavhengig av hvilken regjering som har 
sittet i førersetet. Politiske mekanismer 
har i stor grad mislykkes og kvotehandels-

systemet er å betrakte som en sovepute 
for rike land. Samtidig har klimaproble-
matikken blitt redusert til et siffer. For 
mange blir debatten abstrakt og målene 
uoppnåelige.

Allerede i 1972 uttrykte Jørgen Randers
(med flere) i MIT-rapporten Hvor går gren-
sen? stor bekymring for hvordan men-
neskelig aktivitet fører til økt press på 

naturressursene: «Menneskets bekymring
for den virkning dets aktivitet har på de
naturlige omgivelser, er av ny dato. Viten-
skapelige forsøk på å måle den virkning 
er av enda nyere dato og dessuten meget 
ufullkomne. På dette tidspunkt er vi 
absolutt ute av stand til å danne oss noe 
endelig bilde av jordens evne til å absor-
bere forurensningen.»4 

På tross av at det den gang ikke fantes noe 
datamateriale som kunne gi grunnlag for 
å vurdere utsiktene fremover, bemerket 
forfatterne at konsentrasjonen av CO2 
i atmosfæren stadig økte. Beregninger 
som var foretatt viste at konsentrasjonen 
av CO2 i atmosfæren ville øke med nær-
mere 30 prosent innen år 2000 i forhold til 
konsentrasjonen i 1860. I 2014 kunne man 
i The Guardian lese at flere av beregninge-
ne i MIT-rapporten stemte.5   
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Allerede i 1972 uttrykte 
Jørgen Randers m.fl. 
i MIT-rapporten Hvor går 
grensen? stor bekymring 
for hvordan menneskelig 
aktivitet fører til økt press 
på naturressursene.

For å lykkes med å omstille 
Norge til et lavutslipps-
samfunn vil vi være tjent 
med å få flere teknologiske 
eksperter og ingeniører inn 
i politiske verv og i politiske 
beslutningsprosesser.

Formålet med Parisavtalen er å styrke det globale samarbeidet for å redusere negative 
miljøkonsekvenser og bidra til økt innsats for å sikre en bærekraftig utvikling. Foto: Istock
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Ved siden av dette behøver vi ingeniører 
og teknologer som kan arbeide med 
klimatilpasning. For å løse de mange 
utfordringer norske byer og distrikter står 
overfor vil det være nødvendig med et 
kompetanseløft i flere virksomheter. 
Mange kommuner er usikre på hvordan 
de skal gå i gang med klimatilpasning 
og hva som skal til for å nå målene statlige 
myndigheter setter. Samtidig står vi over-
for problemstillinger som vi tidligere ikke 
har møtt. Både klimautviklingen og sam-
funnsutviklingen med økt fortetting kan 
øke intensiteten i overvannsavrenningen. 

Det er samtidig store vannlekkasjer i det 
kommunale drikkevannsnettet. I fjor ble 
det beregnet at omtrent hver tredje liter 
vann som transporteres forsvinner i form 
av lekkasjer. Dette har en verdi av ca. 1.6 
milliarder kroner. Gitt dagens fornyelses-
takt vil det ifølge SSB ta nærmere 145 år 
å fornye hele det kommunale vannled-
ningsnettet.16 

I en kommuneundersøkelse gjennomført 
i forbindelse med NOU 2015: 16: Overvann 
i byer og tettsteder kommer det frem at 
hele 40 prosent oppgir at overvanns-
utfordringer både utgjør en kostands- 
og en velferdstrussel i deres kommune. 
Samtidig svarer nær 60 prosent at de ikke 
anser kapasiteten i dagens overvann-
systemer som tilstrekkelig til å håndtere 
økte nedbørsmengder. Årsakene til dette 
oppgis å være mangel på kompetanse 
og økonomisk handlingsrom.17 Samtidig 
som arbeidsoppgavene i kommunene blir 
flere og stadig mer komplekse tynnes fag-
kompetansen i kommunalteknisk sektor 
ut. Dette er et presserende problem som 
krever en løsning. 

Veien fra Paris
«Vår felles fremtid» bidro til å sette bære-
kraftig utvikling på den internasjonale 
dagsordenen. Brundtland-rapporten viste 
hvordan miljø, økonomi og sosial utvikling 
var uløselig knyttet sammen.18 Den etter-
lyste store endringer i både mål og prak-
siser i verdens økonomiske politikk. I åre-

ne som har fulgt, har verden blitt alt annet 
enn mer bærekraftig.19 Brundtland skrev 
selv i The New York Times i 2012 at verden 
ikke hadde lykkes med en bærekraftig 
utvikling.20 Det som har manglet for å få 
en dreining mot bærekraftig utvikling, er 
nettopp det rapporten etterlyste; politisk 
vilje til å løse miljøproblematikk.  

På tross av at USA har signalisert et ønske 
om å trekke seg ut av Parisavtalen, er det
fremdeles i skrivende stund 158 land som 
arbeider med å oppfylle de langsiktige 
klimamålene.21 Selv om det kanskje 
ikke finnes tilstrekkelig politisk vilje til 
å gjennomføre utslippskutt, er det i alle

fall et uttalt politisk mål å redusere 
utslipp. Nærmest alle land har i rapporter, 
planer og strategier fremhevet at tekno-
logiske nyvinninger er det som skal bidra 
til at vi når utslippsmålene. Problemet er 
bare at det i disse planene ikke tydelig 
kommer frem hvilke teknologier som bør 
satses på, hvem som skal utvikle tekno-
logiene og hvordan landene skal lykkes 
med å implementere løsningene. For 
å lykkes med å oppfylle internasjonale 
forpliktelser mener vi at ingeniører 
og teknologer i større grad må konsulteres. 
Det er de som har noen av de beste for-
utsetningene for å realisere målsettingene 
formulert i avtalen.      

Ved å kombinere Det internasjonale ener-
gibyrået (IEA) og FNs klimapanel (IPCC) 

sine scenarier for å nå togradersmålet, er 
det beregnet at Norge må redusere sine 
utslipp med mellom 24 og 37 millioner 
tonn CO2-ekvivalenter innen 2030. I FNs 
klimapanels femte hovedrapport kommer 
det frem at utslippsreduksjoner som 
oppnås nå og frem til 2030 vil være av 
avgjørende betydning for å nå 2050-
målet.22 Langt over halvparten av karbon-
budsjettet for togradersmålet er allerede 
oppbrukt. Derfor er det av avgjørende 
betydning at nasjonale utslipp redusere 
betydelig på kort sikt og at Norge arbeider 
for å ligge i forkant av utviklingen.23  
De foreløpige tallene for norske klimagass-
utslipp i 2016 viser at utslippene var på totalt 
53.4 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Det 
gir en nedgang på litt under 1 prosent 
fra 2015. Blant de viktigste årsakene til 
utslippsreduksjonen er redusert bruk av 
fossilt brensel til veitrafikk og olje- 
og gassutvinning.24 Likevel er nivåene 
betydelig høyere sammenlignet med 
1990-nivå. Da lå Norges utslipp av klima-
gasser på 50.4 millioner tonn.25 I Paris-
avtalen har Norge forpliktet seg til komme 
ned til 31.2 millioner tonn innen 2030. 

Det er særlig innenfor to områder den 
sittende regjeringen har store ambisjoner 
om å gjennomføre klimakutt de kommen-
de årene. Dette er i transportsektoren 
og i landbrukssektoren. Samtidig finnes 
det en rekke problemstillinger forvalt-
ningen har behov for å få hjelp til innen 
klima-, energi- og miljøfeltet. De som 
er best egnet til å forstå mange av de 
utfordringer vi står overfor er ingeniører 
og teknologer. 

Det er ingen hemmelighet at Norge ikke 
har lykkes med å gjennomføre utslipps-
kutt på hjemmebane. Klima- og miljøvern-
minister Vidar Helgesen har uttalt at det vil 
bli krevende å nå målet om to tredels kutt 
i Norge.26 Verden bruker flere naturressur-
ser enn noensinne og miljøødeleggelsene 
er enorme. Heller enn å rette oss etter 
konklusjonene trukket i Hvor går grensen? 
og Vår felles framtid, har vi fortsatt med 
industriell utbygging og forurensings-

nivåene har økt. På tross av inntoget av 
nye bærekraftige teknologier, hevder
forskeren Andrew Jamison at disse 
foreløpig har hatt marginal betydning for 
å redusere negative miljøkonsekvenser. 
Hans påstand er at de har bidratt til 
å legitimere lite bærekraftige produksjons- 
og forbruksmønstre, fordi teknologiene 
har bidratt til et økt energiforbruk.27   

Ifølge TNS Gallups Klimabarometer har 
det blitt økt oppmerksomhet rundt 
klimaendringer i befolkningen de senere 
årene. I en spørreundersøkelse publisert 
i 2016 kommer det frem at en fjerdedel av 
befolkningen anser klimaendringer for 
å være en av Norges tre største utford- 
ringer. Det er særlig blant de yngre at 
klima- og miljøproblematikk vekker 
stort engasjement. Nesten halvparten 
av befolkningen er bekymret for hvilke 
konsekvenser miljøproblematikk kan få. 
Samtidig oppgir 43 prosent av responden-
tene at Norge gjør for lite for å tilpasse seg 
endringene. De tre klimatiltakene befolk-

ningen mener regjeringen bør prioritere er 
forskning og utvikling av ny klimavennlig 
teknologi, legge til rette for utbygging av 
mer fornybar energi og sterkere satsing på 
kollektivtransport.28   

Hvordan skal verden og Norge lykkes med 
å redusere negative miljøkonsekvenser 
og sikre bærekraftig utvikling? Det finnes 
mange måter og mange løsninger. Andrew 

Jamison m.fl. argumenterer for at vi 
behøver en ny type ingeniører for å ta 
fatt på mange av de utfordringene vi står 
overfor; nærmere bestemt ingeniører som 
er eksperter på klima- og miljøproblema-
tikk. Det samme gjør forskerne Andrew 
Russell og Lee Vinsel. De bemerker at det 
ingeniørfaget bør vektlegge er vedlikehold 
og bærekraft og at fremtidens ingeniører 
kommer til å arbeide med helt andre ting 
enn hva dagens ingeniører arbeider med.
Det vil være langt større fokus på å redde 
verden.29 Dette kan blant annet gjøres ved 
å ta i bruk grønn ingeniørkunst. 

Grønn ingeniørkunst
Klima- og miljøutfordringer er virkelig 
blitt satt på agendaen i løpet av det siste 
århundret. Den stadig økende verdens-
befolkning har ført til et sterkere press på 
ressurser som vann, luft, dyrkbar mark og 
råvarer. Ingeniører og forskere har derfor 
lenge vært enige om nødvendigheten av 
såkalt «grønn ingeniørkunst». Virginia Tech 
College of Engineering definerer grønn 
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Verden bruker flere natur 
ressurser enn noensinne 
og miljøødeleggelsene er 
enorme. Heller enn å rette 
oss etter konklusjonene 
trukket i Hvor går grensen? 
og Vår felles framtid, har 
vi fortsatt med industriell 
utbygging og forurensings-
nivåene har økt. 

I en spørreundersøkelse 
publisert i 2016 kommer 
det frem at en fjerdedel 
av befolkningen anser 
klimaendringer for å være 
en av Norges tre største 
utfordringer. Det er særlig 
blant de yngre at klima- 
og miljøproblematikk 
vekker stort engasjement. 

Det er behov for flere ingeniører som kan arbeide med utfordringer knyttet klimatilpasning og overvannsproblematikk. Foto: Robert Jomisko
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ingeniørkunst som miljøbevisste holdnin-
ger, verdier og prinsipper, som i kombina-
sjon med vitenskap og teknologi bidrar til 
å bedre miljøet. 30 

Selv om grønn ingeniørkunst har sitt 
utspring fra kjemi, omfatter det i dag alle 
ingeniørfaglige disipliner. I boken Silent 
Spring som ble utgitt i 1962 viste Rachel 
Carson hvordan kjemikalier kunne øde-
legge økosystemer.31 Ifølge The American 
Chemical Society (ACS) var det her histo-
 rien om «grønn kjemi» begynte. Boken ble 
en kraftig oppvekker for både forskere 
og for offentligheten. I tillegg har den utvil-
somt gitt miljøbevegelsen et oppsving 
og nye argumenter for å verne om miljøet.32

David R. Shonnard, kjemiprofessor ved 
Michigan Tech, er én av mange som er 
opptatt av grønn kjemi og bærekraft. Fordi 
vi i dag har en bedre forståelse for hvordan 
kjemikalier påvirker oss og miljøet, hevder 
han at grønn kjemi både er en mulighet 
og en nødvendighet. Shonnard kjemper 

for at miljøhensyn skal ligge til grunn for 
all produktutvikling. Ifølge ham ligger det 
store utfordringer i å få fremtidens kjemi-
ingeniører til å utvikle og beherske tekniske 
hjelpemidler som sørger for at miljøhensyn 
ivaretas i designbeslutninger.33

Å integrere miljøhensyn i design- og ut-
viklingsprosesser er ikke bare relevant for 
kjemiingeniørene, men for alle ingeni-
ører. ACS er blant dem som forfekter at 
ingeniører og teknologer må tilstrebe et 

helhetssyn der sosiale og miljømessige 
vurderinger blir veid opp mot hverandre. 
Grønn ingeniørkunst handler derfor om 
langt mer enn bekymringer for kjemisk for-
urensing. Det handler om energikonser-
vering, avfallsreduksjon og -håndtering. 
Samt at ingeniører tar i bruk bærekraftige 
og fornybare råstoffer, og tenker gjennom 
hva som skal skje med produktene når de 
ikke lenger er i bruk.34

I løpet av årene har det kommet flere for-
slag til hvilke prinsipper som bør inngå 
i grønn ingeniørkunst. Hensikten med 
å arbeide etter slike prinsipper er å finne 
metoder for å redusere avfall, spare energi 
og unngå bruk av farlige stoffer. Samtidig 
skal prinsippene bidra til å opprettholde 
og styrke økonomien, samt sikre en bære-
kraftig forvaltning. 

Allerede i 2003 kom Paul Anastas og Julie 
Zimmerman opp med en sjekkliste på 
12 punkter for grønn ingeniørkunst. 35 

Det samme året møttes 65 ingeniører 
og representanter fra industrien, aka-
demia og den amerikanske regjering 
i Florida. I løpet av en uke hadde de 
diskutert seg frem til ni prinsipper for 
grønn ingeniørkunst som er blitt hetende 
«The Sandestin Declaration».36

The United States Environmental Protec-
tion Agency (EPA) er også opptatt av at 
grønn ingeniørkunst skal implementeres 
tidlig i design- og utviklingsfaser fordi det 
frembringer bærekraft og bidrar til kost-
nadseffektivitet. Miljøetatens interesse for 
grønn ingeniørkunst kommer av at denne 
type tankegang kan føre til at ingeniører 
evner å forbedre produkter og produk-
sjonsprosesser på en slik måte at de nega-
tive miljøkonsekvensene reduseres, uten 
at dette skjer på bekostning av økonomisk 
levedyktighet og effektivitet.37 EPA mener 
grønne ingeniører skal arbeide etter seks 
prinsipper.38 Det er for øvrig verdt å merke 
seg at mange av prinsippene til EPA enten 
overlapper eller bygger på de samme 
prinsippene som har blitt formulert av 
Anastas og Zimmerman og som står i The 
Sandestin Declaration.39 Prinsippene som 
etaten arbeider etter, er som følger: 

1. Ta i bruk systemanalyse, og integrer  
 verktøy som vurderer hvordan miljøet  
 påvirkes.
2. Sørg for å bevare og forbedre de   
 naturlige økosystemene. Beskytt 
 menneskers helse og velvære.
3. Tenk livssyklus i alt du gjør.
4. Sørg for at alle materialer, energi-
 innganger og -utganger er så gunstige  
 og sikre som mulig.
5. Minimer forbruket av naturresursene.
6. Sørg for å skape minst mulig avfall.

EPA bemerker også at grønn ingeniør-
kunst må ta hensyn til lokal geografi, 
ambisjoner og kultur når ingeniørfaglige 
løsninger skal utvikles. Grønne ingeniører 
finner opp ny teknologi og/eller forbe-
drer eksisterende teknologi for å oppnå 
bærekraft. De engasjerer seg i lokalsam-
funnet, og skaper ingeniørløsninger som 

går utover nåværende eller dominerende 
teknologi.

Hva har grønn ingeniørkunst 
og romferd til felles? 
National Aeronautics and Space Adminis-
tration (NASA) er også opptatt av grønn 
ingeniørkunst. Romfartsetaten har siden 
1960-tallet utviklet teknologier som kan 
optimalisere energi- og ressursforbruk 
under oppdrag i verdensrommet.40 Sam-
tidig som energiforbruket har gått ned, 

har NASA lykkes med å resirkulere vann 
og sikre god luftkvalitet. Grønn ingeniør-
kunst bidrar til økt trygghet og redusert 
risiko når kostbare romprosjekter skal 
gjennomføres.  

NASA påpeker videre at grønn ingeniør-
kunst styrker oppdragets effektivitet ved 
å øke antall bruksområder for materialene 
og gjenbruk av avløpsvann og luft i luk-
kede systemer, samtidig som vekten blir 
redusert og eksponeringen for farlige stof-
fer blir redusert på de lange oppdragene. 
I dag er over 98 prosent av alle organiske 
kjemikalier avledet fra petroleum, påpeker 
ACS som mener at på tross av forsknings-
fremskritt innen grønn kjemi og ingeniø-
rindustri har kjemiske bedrifter ennå ikke 
omfavnet teknologien som er tilgjengelig. 
Grønne kjemikere og ingeniører arbeider 
for å ta forskningen og innovasjonene ut 
av laboratoriene og inn i styrerommene 
gjennom etableringer av levedyktige 
industriprodukter som kan omfavnes av 
dages industriledere.41

I boken Silent Spring som ble 
utgitt i 1962 viste Rachel Car-
son hvordan kjemikalier kunne 
ødelegge økosystemer. Ifølge 
The American Chemical Society 
(ACS) var det her historien om 
«grønn kjemi» begynte. 

Romfartsetaten har siden 
1960-tallet utviklet teknologier 
som kan optimalisere energi- 
 og ressursforbruk under opp- 
 drag i verdensrommet. Sam-
tidig som energiforbruket har 
gått ned, har NASA lykkes med 
å resirkulere vann og sikre 
god luftkvalitet. 

Grønn ingeniørkunst kan bidra til å bevare og forbedre verdens økosystemer. Foto: Robert Jomisko

NASA bruker grønn ingeniørkunst for å gjennomføre oppdrag i verdensrommet.Foto: Istock
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«Hva var det jeg sa?!» Disse ordene 
skal stå på professor Jørgen Randers sin 
gravstein.
 – Jeg bestilte den allerede for 20 år 
siden, ler Randers.
 For å forstå hvorfor Randers mener 
han kan si «hva var det jeg sa», må vi til-
bake til 1972. I mars måned det året
kom MIT-rapporten Hvor går grensen? 
og Randers var en av fire forfattere. 
Konklusjonen var at hvis veksttendensen 
i verdens befolkning, industrialisering, for-
urensning, matproduksjon og tømming av 
ressurser fortsatte uendret, ville grensene 
for hva planeten tåler bli nådd i løpet av 
de neste hundre årene. Forfatterne mente 
det ville føre til en plutselig og ukon-
trollerbar nedgang i både befolkning 
og industriell kapasitet. 

Omstridt
– MIT-rapporten ledet kun til angrep, 
sier Randers og fortsetter: – Himmel 
og hav. Den motstanden som Jonas Gahr 
Støre (Ap) møtte da han sa at Norge burde 
begynne å tenke på å trappe ned olje 
og gass på en ordnet måte i løpet av de 
neste årene, var som en mild bris i forhold 
til det brølet som etablerte seg da vi publi-
serte rapporten.
 Professoren er stolt over at de orket 
å ta kampen.
 – Vi gjentok budskapet, ble kjeftet på, 
gjentok budskapet og ble kjeftet på. Jeg 
gav meg i 1980. Da orket jeg ikke mer.

– Jeg har feilet
Men rapporten pekte også på at det var 
mulig å endre utviklingen, og slik sett eta-
blere en stabil situasjon. Gjennom en 
matematisk modell og vitenskapelige 
metoder ønsket de å oppfordre verdens-
samfunnet til bærekraftig utvikling. 

45 år senere mener professoren at lite har 
skjedd og lite vil skje. Derfor beskriver han 
seg selv som en deprimert mann med et 
smilende fjes.
 – Jeg har i førti år forsøkt å gjøre 
verden mer bærekraftig, men har feilet. 
Verden er mindre bærekraftig i dag ennda 
jeg begynte i 1972.

40-års erfaring
Han er professor Emeritus ved Institutt 
for rettsvitenskap og styring ved Handels-
høyskolen BI. Professoren i klimastrategi 
er opptatt av bærekraft, klimaendringer, 
energispørsmål og scenarioanalyser. Han 
står også bak flere bøker og akademiske 
artikler.

 – Jeg har vært i arbeidslivet i mer enn 
40 år, i akademia og forskning, i nærings-
livet, og i politiske og ideelle organisa-
sjoner. Det gir meg den store fordel at jeg 
vet hvordan beslutninger fattes innen de 
tre sektorene og har dermed et helhetlig 
perspektiv, i motsetning til de fleste som 
foretar analyser og kun har et solid sete 
i én av de tre. Og siden jeg er så privilegert 
at jeg er oppvokst i Norge, har jeg den 
frihet at jeg kan tenke langsiktig, ikke bare 
for de neste tre til seks månedene eller tre 
til seks årene.

Aktivist
Randers trekker frem tiden som lektor 
på BI, alle publikasjonene, at han har 
vært styreformann i tre banker, i tillegg til 
flere andre styreverv, at han har startet 
to selskaper, sittet i bærekraftutvalg i fire 
multinasjonale selskaper, all forskningen, 
konsulentvirksomheten blant annet 
i Kina og perioden som nestsjef i Verdens 
naturfond.
 – Jeg er en aktivist som ønsker å få til 
endring i verden. Jeg engasjerer meg ikke 
for klima og bærekraftig utvikling for å få 
vitenskapelige publikasjoner på trykk.

– Vil Norge lykkes med å nå målene satt 
i Parisavtalen?
 – Det er et både et dumt og galt spørs-
mål. Kommer verden til å nå målet om 
å holde den globale oppvarmingen under 
to grader? Nei, absolutt ikke. Er det mulig? 

Intervju med Jørgen Randers – Verden er mindre 
bærekraftig i dag

Kapittel 02
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Han kaller seg den deprimerte mannen med det smilende fjeset, 
og mener det er såre enkelt å løse verdens klimautfordringer.

Jeg har i førti år forsøkt 
å gjøre verden mer bære-
kraftig, men har feilet. 
Verden er mindre bære-
kraftig i dag enn da jeg 
begynte i 1972.
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 er bare å la folk fly, samlet sett er det  
 kun et par prosent av menneskehetens  
 totale utslipp.

3. Organisere en planmessig avvikling  
 av olje- og gassaktivitet de neste tyve  
 årene. Jeg har allerede laget en plan  
 for Statoil med beregninger og det   
 hele. Det er enkelt. I tillegg vil inntjen-
 ingen være skyhøy, fordi de ikke 
 trenger å investere i mer enn det nød- 
 vendige mens nedtrappingen foregår. 

4. Så måtte vi bygge opp fiskeri, smelte- 
 verk og turistnæringen. 
 – Inntektene til velferdsstaten som har  
 kommet fra olje og gass kan enkelt  
 erstattes ved at vi bygger om Norge til  
 en diger turistmaskin. Et rådyrt 
 og veldig pent sted, som tar imot rike  
 turister som legger igjen mye penger,  
 sier Randers og fortsetter:

 – Det er heller ikke vanskelig å finne 
arbeidsplasser til de 200.000 som jobber 
i olje og gass nå. Vi har store behov innen 
omsorgsarbeid, sykehus, fiskerier og smel-
teverk. I dag eksporterer vi olje og gass for 
rundt 300 milliarder, isteden kan vi doble 
fiskeeksporten til 100 milliarder, ta inn 
100 milliarder på turisme, og bygge flere 
smelteverk som lager grønn aluminium.

– Førsteklasses jobb
For Randers er bærekraftig utvikling helt 
avhengig av at bruken av olje, gass og kull 
opphører.
 – Er det teknisk mulig? I aller høyeste 
grad. Skjer det? I liten grad. Hvorfor skjer 
det ikke fortere? Fordi det foreløpig er 
dyrere med strøm fra rene energikilder 
enn fra skitne, sier han og fortsetter:
 – To tredjedeler av klimaproblemene 
skyldes bruk av kull, olje og gass. Dersom 
vi holder opp med å bruke kull, olje og 
gass, så er det mer enn nok. Vi vil fortsatt 
ha klima- og fattigdomsproblemer, men 
da vil vi ha fjernet to tredjedeler av proble-
met, så vi vil da ha mer en god nok tid til 
å løse det som gjenstår.
 

 Selv om Randers aldri ville ha jobbet 
i olje- og gassektoren, så er han stolt av 
Norges oljeeventyr.
 I aller høyeste grad. Norge har gjort en 
fantastisk og førsteklasses jobb med 
å konvertere en naturressurs til en kollek-
tivt eid formue. At det skulle være norske 
ingeniører og ikke utenlandske som gjorde 
jobben, var også øredøvende elegant 
gjort, sier han og legger til:
 – Det ville vært enda flottere om vi nu 
avsluttet dette på en ordnet måte.

2000 kroner
Professoren sier at kull, olje og gass i all 
hovedsak brukes til å produsere elektri-
sitet. I tillegg til transport og oppvarming/
kjøling. Ifølge ham er løsningen å bygge 
vindmøller, solcellepaneler og vannkraft. 
 – I tillegg til atomkraft, for dem som er 
villig til det.
 Han vil også ha havgående vindmøller,
karbonhåndteringsanlegg og rent bren-
nende ovner, og understreker at det, slik 
han ser det, er helt unødvendig å bruke kull, 
olje og gass til å transport, produksjon av 
elektrisitet og nedkjøling og oppvarming.

– Du mener det er enkelt. 
Så hvor stopper det?
– Det er litt dyrere i det korte løp. Jeg har 
regnet på det, og kostnaden for å gjøre 
Norge klimavennlig etter plan de neste 

femti årene er 2000 kroner per nordmann 
per år. Det er enkelt løst ved å heve 
skattenivået litt.

Spådom for fremtiden
Hvis du spør professoren om han er opti-
mist eller pessimist med tanke på frem-
tiden, klima og kloden, så får du beskjed 
om at han hverken er det ene eller det 
andre. Isteden er svaret at han har forhåp-
ninger. Randers trekker frem 2052: A Global 
Forecast for the Next Forty Years, oppfølge-
ren til Hvor går grensen?, utgitt i 2012.
 Han beskriver det som en spådom 
for hva som kommer til å skje, basert på 
en matematisk modell, men har dårlig 
samvittighet for at han ikke skriver at det 
kommer en institusjonell kollaps i denne 
delen av verden i 2050, fordi han frykter at 
det vil føre til at færre gjør en innsats mot 
klimaendringene.
 – Om du har en trist eller positiv frem-
tid avhenger av hvem du er. Tilhører du 
som meg overklassen i den rike verden vil 
ikke klimaendringene skape problemer for 
deg de neste 30 årene. Er du fattig i Afrika 
blir det et helvete.
 Randers tror likevel at de aller fleste 
ville definert ham som en pessimist.
 – Jeg tror ikke vi kommer til å løse 
fattigdomsproblemene innen 2052, og vi 
klarer heller ikke å holde temperaturen 
under pluss to grader celsius. I 2052 vil 
det være mye fattigdom i store deler 
av verden, og en økende skjevfordeling 
mellom rike og fattige i de kapitalistiske 
samfunnene.

– Hva bør de neste generasjonene gjøre?
– Arbeide for løsninger som kortsiktige 
velgere er villig til å støtte. Det betyr at 
de må lete etter løsninger som har en 
kortsiktig fordel. Det beste eksempelet er 
at elektriske biler får kjøre i bussfeltet. Da 
kjøper folk slike biler fordi de vil kjøre der, 
ikke fordi de vil løse klimaproblemene på 
sikt. Men det løser klimaproblemene på 
sikt. Så det er den type politikk de må lete 
etter og få på plass.

Ja, det er mulig å holde den på 1.5 grader 
celsius, men det fordrer at vi bruker de 
neste 35 årene på å kutte all bruk av kull, 
olje og gass, sier Randers og understreker:
 – Da vil det holde seg så vidt under. 
Dette kan jeg svare med stor presisjon 
fordi jeg har brukt de siste årene på å lage 
en modell for klimasystemet. Om Norge 
kommer til å leve opp til stortingsvedtaket? 
Ja, men kun ved å kjøpe kvoter – og det er 
bare tull.

– Enklere som diktator
–  I år er det 30 år siden Brundtland-
kommisjonen la frem «Vår felles framtid» 
og verden ble kjent med begrepet «bære-
kraftig utvikling». Hvorfor mener du at så 
lite har skjedd?

 – Fordi mennesket er kortsiktig 
og mennesket ikke ønsker å betale den 
lille ekstrakostnaden som vil løse proble-
mene på lang sikt. Fordi folk ikke er villig 
til å gi fra seg en jobb i skitten sektor, før 
de har fått jobb i ren sektor, sier Randers.
 – Demokratiske samfunn klarer ikke 
å akselerer denne glidningen raskt nok. 
Det er kineserne som drar lasset i riktig 
retning for at verden skal nå sine klima-
mål, legger han til.
 Professoren har ikke gitt opp, men har 
isteden rettet sin oppmerksomhet mot 
Kina. Der sitter han i en styringsgruppe 
ved statsministerens kontor og bidrar 
i arbeidet med «The Green Transitions 
plan for China.». Tidligere har han arbeidet 
med 2050-årsplanen til Shanghai.

 – Det er mye enklere å få til bærekraftig 
utvikling om du er diktator. Derfor ser du 
meg ikke så mye i Norge lenger. Jeg jobber 
stort sett i Kina og hjelper dem med 
å gjøre landet bærekraftig.
 Slik han ser det, er Kina et samfunn 
som bygger i henhold til plan, ikke 
lønnsomhet eller kortsiktige ønsker hos 
velgere.
 – Kina vil i løpet av de neste 30 årene 
vise at de kan løse klimaproblemene. Det 
koster kun et par prosent av landets BNP, 
og siden den øker med seks prosent i året, 
så er det ikke noe problem i det hele tatt. 
De har også nok folk å sette til jobben, sier 
Randers og fortsetter:
 – Det er helt utrolig hvordan kineserne 
angriper problemet. President Xi Jinping 
sa for tre år siden at Kina skal være et 
bærekraftig samfunn i 2050. Det er ikke 
bare forblommede ord. Kina vil være 
utslippsfri i 2050, og da vil også inntekts-
fordelingen være noenlunde jevn.

– Har du gitt opp Norge?
– Nei, det har jeg ikke. Jeg bor her, 
og synes vi har gjort det fantastisk bra 
hittil. Norge bygget også landet sitt i hen-
hold til plan i årene 1945 til 1965. Da ble det 
bestemt sentralt hva som skulle gjøres 
og så ble det gjort, sier Randers og legger til:
 – Myndighetene i Kina bryr seg ikke med 
å overbevise folk om det de vil gjøre er greit, 
så lenge de hever levestandarden med 
fire-fem prosent per år, så holder folk kjeft.

Norge som turistmaskin
– Hvis du var en norsk diktator hva ville 
du gjort?

1. Opprettholde forbud mot å bruke olje,  
 gass og kull i oppvarmingsformål, både  
 for private husholdninger og i industrien.

2. Opprettholde subsidier ved kjøp av 
 elektriske biler til alle biler er elek-
 triske. Det samme gjelder selvfølgelig  
 for tog, selv om de stort sett er elek- 
 trifisert. Kysttransporten ville først 
 være gassdrevet, og så senere via
 batteri. Jeg ville hoppet over fly. Det  

INTERVJU MED JØRGEN RANDERS      KAPITTEL 02   KAPITTEL 02     INTERVJU MED JØRGEN RANDERS

Jeg tror ikke vi kommer til 
å løse fattigdomsproble-
mene innen 2052, og vi 
klarer heller ikke å holde 
temperaturen under 
pluss to grader celsius. 
I 2052 vil det være mye 
fattigdom i store deler 
av verden, og en økende 
skjevfordeling mellom 
rike og fattige i de kapita-
listiske samfunnene.

Jørgen Randers er selverklært aktivist og ønsker å få til endring i verden. Han tror ikke verden kommer 
til å nå målene i Parisavtalen, selv om han mener det er fullt mulig. Foto: Christina Gulbrandsen
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ingeniør- og teknologstudenter på 
å løse klima- og miljøproblematikk? 
Hvordan kan vi tilpasse norske ingeniør- 
og teknologutdanninger fremtidens 

arbeidsmarked?» Hva er NITO-medlemmer 
som arbeider innen utdanningssystemet 
opptatt av og hvordan ser studentene på 
dagens utdanning og muligheter i frem-
tidens arbeidsmarked? Sheri D. Sheppard 
m.fl. skriver i boken Educating Engineers 
at på tross av at ingeniørutdanningene har 
som mål å forberede studentene på 
arbeidslivet, så har akademiske tradi-
sjoner mange ganger stått i veien for det 
arbeidslivet krever.1 I dette kapittelet 
skal vi se nærmere på hva som skal til for 
å utdanne ingeniører og teknologer til 
å håndtere klima- og miljøproblematikk 
på en bærekraftig måte. 

Fremtidige behov
Rapporten The Future of Jobs fra 2016 viser 
at det vil være et stort behov for flere inge-
niører og teknologer i tiden som kommer2. 
Behovet for ingeniører og teknologer er 
imidlertid noe større innen visse områder 
enn andre. Mens etterspørselen etter 
ingeniører innen IKT-området er ventet 
å øke, er behovet for ingeniører innen 
enkelte produksjonsområder forventet 
å avta. Rapporten fra World Economic 
Forum understreker i tillegg behovet for 
ingeniører og teknologer dersom tingenes 
internett skal kunne realiseres.3 Samtidig 
vil etterspørselen etter ingeniører og 
teknologer som kan arbeide med drift og 
vedlikehold og grønt næringsliv bli større.4 
Det er ikke bare internasjonalt at denne 
trenden er merkbar. Også i Norge kan vi 
spore de samme tendensene. En utfor-
dring for Norge er imidlertid å utdanne 
nok folk med riktig kompetanse til å møte 
fremtidens utfordringer.  

Ringvirkninger av petroleumsnæringen 
i norsk økonomi utgitt av Statistisk sentral-
byrå i 2016 bekrefter at reduserte investe-
ringer i olje- og gassvirksomhet fra 2013 
har medført at sysselsettingen i næringen 
har blitt kraftig redusert.5 Samtidig har 

nedgangen i olje- og leverandørindustrien 
ført til at færre studenter velger petrole-
umsfag. De siste tre årene har det vært et 
dramatisk fall i antall søkere til petrole-
umsrettede studier både ved Universitetet 
i Stavanger (UiS) og Norges teknisk-natur-
vitenskapelige universitet (NTNU).6 
Et sentralt spørsmål som presser seg frem 
er hvilke typer ingeniører og teknologer 
det vil være behov for fremover? Hvordan 
kan norske ingeniør- og teknologut-
danninger kan ruste seg for fremtidens 
arbeidsmarked? Trenger Norge større 
bredde i undervisningstilbudene? Er 
ingeniører og teknologer under utdanning 
opptatt av andre ting enn de i arbeid?

Ifølge NAVs bedriftsundersøkelse fra 2017 er 
det stor etterspørsel etter ingeniører med 
IKT-fagbakgrunn og kompetanse innen 
bygg- og anleggsfag.7 Det samme bekref-
tes i NITOs behovsundersøkelse fra 2017. 
I sistnevnte undersøkelse kommer det 
frem at endringer i arbeidsmarkedet de 
siste årene har bidratt til at kompetanse-
etterspørselen også har endret seg. Ifølge 
undersøkelsen mener over halvparten av 
de spurte arbeidsgiverne at det er van-
skelig å få tak i kvalifiserte ingeniører. De 
to viktigste årsakene til dette er mangel 
på riktig fagkombinasjon og kvalifiserte 
søkere. Mye tyder på at dette også vil være 
utfordringen i årene kommer. Resultatene 
viser at de virksomhetene som sliter mest 
å rekruttere ingeniører og teknologer, 
er kommunale virksomheter.8 Samtidig 

vet vi at kommunal sektor har et økende 
behov for ingeniører og teknologer som 
kan arbeide med problemstillinger knyttet 
til klimaendringer.9 Store nedbørsmeng-
der og temperatursvingninger gir ekstra 
utfordringer for mange kommuner. For 
å tilpasse oss klimaet og drifte, bygge ut 
og vedlikeholde kritisk infrastruktur vil 
flere kommuner ha et stort behov for mer 
ingeniør- og teknologkompetanse i tiden 
som kommer.  

Grønn industri krever 
grønn kompetanse
Hvordan kunnskap skal bidra til å skape 
nye, grønne arbeidsplasser var tema da 
Solberg-regjeringen inviterte til toppmøte 
om forskning og høyere utdanning i mars 
2017. Her ble det lagt vekt på hvordan 
satsing på forskning og høyere utdanning 
kan medvirke til nye arbeidsplasser og øke 
produktiviteten til norsk næringsliv på en 
bærekraftig måte. Miljøvennlig energi 
og muliggjørende teknologier ble trukket 
frem som viktige innsatsområder.10 Miljø-
teknologiske løsninger og grønn innova-
sjon blir ansett som helt avgjørende for 
å redusere globale utslipp og sikre at 
Norge når målene satt i Parisavtalen. 
Samtidig kan kompetansebygging på 
teknologiområdet gi flere arbeidsplasser 
og bidra til å styrke omstillingsevnen til 
en grønn økonomi på lengre sikt.11 En pre-
miss for dette er imidlertid at flere velger 
å ta ingeniør- og teknologutdanninger.  

Fremtidens ingeniører
Kapittel 03
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passes grønn nærings- og teknologiutvik-
ling svarte hovedparten av respondentene 
at miljøaspektet må frem i læreplaner. 
Det neste forslaget som får bred oppslut-
ning blant disse NITO-medlemmene er 
at skolene i større grad må samarbeide 
med industrien. Dernest fremheves det 
at elevene må lære mer om materialvalg 
og sortering av avfall og at lærere må 
etterutdannes.

Når det gjelder hvilke tre områder utdan-
ningsinstitusjonene bør satse på for 
å støtte opp under Norges klima- og miljø-
ambisjoner er det særlig to områder som 
markerer seg. På en delt førsteplass finner 
vi realfag i skolen og avfallshåndtering og 
gjenvinning. Dette er altså satsningsom-
råder de som arbeider innen utdanning 
i grunnskole og VGS hevder er det mest 
sentrale for å støtte opp under Norges 
klima- og miljøambisjoner. Et tredje om-
råde som fremheves er bruk av biologisk 
materialer og trevirke. 

Det siste spørsmålet handler om hvilke ut-
fordringer utdanningsinstitusjonene står 
overfor i årene som kommer for å lykkes 
med å utdanne elever som i stor grad kan 
bidra til å utvikle et lavutslippssamfunn. 
Følgende tre utfordringer markerer seg: 
Den største utfordringen utdanningsin-
stitusjonene står overfor, ifølge de som 
arbeider innen grunnutdanningene, er 
kompetansemangel. Dernest er det man-
gel på fremtidsrettet utstyr ved institusjo-

nene. Det tredje problematiske området 
er samarbeid med næringslivet. Ifølge 
flere internasjonale undersøkelser krever 
morgendagens arbeidsliv og utfordringer 
et tettere samarbeid mellom universitet 
og høgskoler og industri. Dette skjer blant 
annet med stort hell i Storbritannia, Tysk-
land, Australia og USA.12 På dette området 
mener ingeniører og teknologer vi har 
konsultert at Norge har mye å lære av 
andre land. Samtidig viser en amerikansk 
studie av ingeniører at kunnskap gene-
rert gjennom praksis ofte er av er større 
betydning i jobbhverdagen enn kunnskap 
tilegnet gjennom studieløpet.13

Det er flere gode grunner til å etterlyse 
større bredde i ingeniørutdanningene. 
For det første har ingeniørvirksomhet i 
økende grad blitt nødt til å ta stilling til 
komplekse samfunnsbehov, offentlige 

bekymringer og økonomisk utvikling. 
For det andre har ingeniører i større grad 
enn tidligere blitt nødt til å ta stilling til 
problemstillinger som strekker seg over 
landegrensene.14  Her kan blant annet 
nevnes energi- og miljøutfordringer og 
utfordringer tilknyttet datasikkerhet. Det 
er gjort flere vitenskapelige arbeider som 
argumenterer for at ingeniører må ha gode 
innovasjonsevner, og et suksesskriterium 
for innovasjon er evnen til å forstå mer 
enn kun det tekniske. C. Judson King og 
Karl S. Pister har forsket på ingeniørstu-
dier og deres konklusjon er at mer bredde 
og tverrfaglighet i studiene ville satt 
studentene i bedre stand til å håndtere 
komplekse problemer, også utenfor deres 
fagområde. I en verden med hyppigere 
jobbskifter og større omstilling er tverrfag-
lige kompetanse en nøkkelferdighet, også 
norske ingeniør- og teknologstudenter 
ville hatt stor nytte av. 

For å danne et mer helhetlig bilde av 
hvordan fremtidens ingeniør- og tek-
nologutdanninger bør se ut, kan det 
være hensiktsmessig å vite mer om hva 
millenniumsgenerasjonen og de under 
utdanning er opptatt av. 

Millenniumsingeniører 
Hva tenker dagens unge om fremtidens 
arbeidsmarked?  Millenniumsgenerasjo-
nen er opptatt av andre ting enn tidligere 
generasjoner, ifølge The Deloitte Millennial 
Survey 2017. I undersøkelsen, som baserer 

Hva mener NITO-medlemmer som arbei-
der innen forskning og høyere utdanning 
om hvordan fremtidens ingeniør- og 
teknologutdanninger bør se ut? Da vi 
spurte disse yrkesgruppene om hvordan 
utdanningstilbudet ved norske universitet 
og høgskoler bedre kunne tilpasses grønn 
nærings- og teknologiutvikling, var det 
spesielt tre tiltak som utmerket seg.

Hovedparten av respondentene svarer 
her at miljøperspektiver bør integreres 
i alle tekniske fag. Samtidig støtter også 
flere at utdanningsinstitusjonene bør tilby 
egne miljøfag og at det bør etableres egne 
bachelor- og masterutdanninger innen 
miljø. Fåtallet vi har spurt mener at dagens 
utdanningsløp inneholder nok om miljø 
og bærekraft. Dette tyder på at utdan-
ningsinstitusjonene fortsatt har en vei 
å gå med tanke på å integrere klima- 
og miljøaspektet i utdannelsene. 

Et annet spørsmål vi ønsket svar på var 
hvilke tre områder ingeniører og teknolo-
ger mente universitets- og høgskolesekto-
ren burde satse på for å støtte opp under 
Norges klima- og miljøambisjoner.

De som arbeider innen forskning og/eller 
universitets- og høgskolesektoren har 
mest tro på fornybar energi i årene som 
kommer. Mens samferdsel og infrastruk-
tur ligger på en klar andreplass, peker 
havbruk seg ut som et tredje satsnings-
område som bør vies mer oppmerksom-

het. Av andre satsningsområder oppgis 
miljøvennlige bygg og digitalisering 
og robotisering.  

Til slutt ønsket vi å vite hvilke utfordringer 
de som arbeider innen høyere utdanning 
og forskning mener er det tre største ut-
fordringene universitets- og høgskolesek-
toren står overfor i årene som kommer. 

De fleste respondentene svarer at utdater-
te fag bør erstattes mer samfunnsnyttige 

fag. Nesten like mange svarer at det ikke 
finnes nok finansiering ved institusjo-
nene til å kunne gjennomføre en grønn 
omstilling. En annen utfordring som 
respondentene påpeker er at utdannings-
personell ved universiteter og høgskoler 
mangler kunnskap om klima og miljø. 
Dette indikerer at det er et stort behov for 
kompetanse- og finansieringspåfyll ved 
utdanningsinstitusjonene. Samtidig bør 
man også vurdere å gå gjennom lære-
planene for å undersøke hvilke fag og 
utdanningsløp som kan gjøres mer rele-
vante for kunne løse klima- og miljøutfor-
dringer.

For å kartlegge hvordan det står til i resten 
av utdanningssektoren spurte vi NITO- 
medlemmer som arbeider innen grunn-
utdanningene de samme spørsmålene. 
Svaralternativene baserte seg på innspill 
fra dybdeintervjuer med ingeniører 
og teknologer som arbeider innen dette 
området.

Da vi spurte om hvordan utdanningstil-
budet ved norske skoler bedre kunne til-
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seg på svar fra 8000 unge fra 30 forskjellige 
land, kommer det frem at hovedparten 
av respondentene planlegger å forlate 
arbeidsgiveren sin i løpet av de neste to til 
fem årene for å ta fatt på det de mener er 
viktigere oppgaver. De ser store mulighe-
ter i automatisering og har et sterkt ønske 
om arbeid som kan forandre verden. 
Millenniumsgenerasjonen føler ansvar for 
å løse de store utfordringene verden står 
overfor. Seks av ti oppgir for eksempel 
at de føler ansvar for å ta vare på miljøet. 
Samtidig oppgir færre enn fire av ti at de 
har mulighet til å påvirke dette gjennom 
det arbeidet de gjør i dag.15 Undersøkel-
sen denne rapporten bygger på bekrefter 
noen av de samme ambisjonene blant 
dagens ingeniør- og teknologstudenter 
i Norge. Svarene i Studentundersøkelsen 
skiller seg imidlertid noe fra svarene 
i medlemsundersøkelsen. Som vi skal se 
har de under utdanning i større grad enn 
ingeniører og teknologer i arbeid lyst til 
å arbeide med problemstillinger knyttet til 
bærekraftig utvikling.  

Av de nærmere 500 ingeniør- og tekno-
logstudentene som har svart på undersø-
kelsen er 37 prosent kvinner og 63 prosent 
menn. Hovedparten av respondentene (61 

prosent) befinner seg i aldersspennet 20 til 
24 år, 25 prosent er mellom 25 og 29 år og 
resterende studentmedlemmer befinner 
seg i aldersspennet 30 år og oppover. 

De fagområdene som er sterkest repre-
sentert i studentundersøkelsen er bygg 
og anlegg med 18.2 %, maskin med 12.8 
prosent, energi med 11.5 prosent og auto-
masjon med 7.3 prosent. Samtidig har 17.8 
prosent valgt «annet» som fagområde. 

73.7 prosent av respondentene holder på 
med enten en bachelorgrad, 24.6 prosent 
tar et masterstudium, mens de resterende 

1.7 prosent holder på med et forkurs. 48.6 
prosent av studentene oppgir imidlertid 
at de planlegger å fullføre en mastergrad 
før de begynner å arbeide fulltid. 42.1 
prosent oppgir at de har planlagt å fullføre 
en bachelorgrad før de begynner å jobbe. 
5.9 prosent av respondentene er usikre på 
hvilken grad de kommer til å fullføre, 1.3 
prosent ønsker å ta en doktorgrad og 2.1 
prosent har oppgitt «annet» som svar. I fri-
tekstfeltet i spørreundersøkelsen kommer 
det frem at flere av studentene vurderer 
å fullføre en mastergrad da de opplever at 
det er vanskelig å komme inn i arbeidslivet 
med en bachelorgrad. 

Når vi spør ingeniør- og teknologstuden-
tene om hvordan utdanningstilbudet ved 
norske universitet og høgskoler kan bedre 
tilpasses grønn nærings- og teknologiut-
vikling oppgir hovedparten av responden-
tene at miljøperspektiver bør integreres 
i alle tekniske fag. Merk at ingeniørene 
og teknologene som arbeider innen 
høyere utdanning og forskning også har 
svart at dette er det aller viktigste tiltaket. 
Det andre tiltaket ingeniør- og tekno-
logstudentene mener kan bedre utdan-
ningstilbudet er egne miljøfag. Også her 
har studentrespondentene lik prioritering 

som de innen forskning og UH-sektoren. 
Det tredje tiltaket er også i samsvar med 
svarene fra Omnibusundersøkelsen: Det 
bør etableres egne bachelor- og master-
utdanninger innen miljø. Kun 12.7 prosent 
oppgir at dagens utdanningsløp inneholder 
nok om miljø og bærekraft. Ingeniør- 
og teknologstudentene i NITO er tydelig 
på hva de mener universitets- og høg-
skole- sektoren bør satse på fremover, 
for å støtte opp under Norges klima- 
og miljøambisjoner.

I fritekstfeltet skriver en student: «Det 
bør satses på nytenkning innen energi og 
miljø, og det burde også få mer fokus 
i utdannelsen». Høgskulen på Vestlandet 
er en av utdanningsinstitusjonene som 
tilbyr bachelorstudiet energiingeniør, 
i tråd med hva studentene ønsker seg. 
Høgskulen definerer energiingeniøren 
slik «en som arbeider med produksjon, 
distribusjon og bruk av energi i et globalt 
eller lokalt perspektiv. En ingeniør innen 
energiteknologi har fokus på tekniske 
løsninger, økonomi, samfunnsbehov 
og miljøhensyn.»16

Utdanningsinstitusjonene ser for 
seg at energiingeniøren arbeider 
i industrien, i næringslivet, hos større 
byggeiere, i offentlig forvaltning og 
hos rådgivende ingeniører. Arbeids-
oppgavene eksempelvis Høgskulen 
på Vestlandet lokker studentene med 
er produktutvikler, salg og mekling av 
energiavtaler, saksbehandler, drift av store 

bygningskompleks eller som rådgivende 
ingeniør.

En studentrespondent understreker at det 
å tenke gjennom miljøspørsmål når det 
kommer til fremtidig arbeidsplass 
og arbeidsoppgaver er oppløftende: 
«Merker jeg ble veldig engasjert [av denne 
undersøkelsen], og klar til å ta fatt på 
utfordringer i arbeidslivet på en god 
og bærekraftig måte». 

Høgskolen i Bergen utdanner også 
energiingeniører, og de lover studentene 
kunnskap om energiproduksjon, energi-
distribusjon og energibruk. NTNU tilbyr
bachelor i fornybar energi både i Trond-
heim og på Gjøvik. Ifølge NTNU har sam-
funnet et «voksende behov for effektiv 
energibruk, lagring av energi og miljø-
vennlig produksjon av energi.» Studie-
stedet lover å utdanne ingeniører med 

kompetanse til å jobbe med fremtidens 
energisystemer innen kraftbransjen, byg-
ningsmassen og industri. 

Hvordan stiller det seg så med utford-
ringer? De tre utfordringene studentene 
oppgir som størst for at universitets- 
og høgskolesektoren skal lykkes med 
å utdanne studenter som kan bidra til 
å utvikle et lavutslippssamfunn, er først 
og fremst at utdanningsinstitusjonene 
vurderer å erstatte utdaterte fag med mer 
samfunnsnyttige fag. Den nest største 
utfordringen ifølge studentrespondentene 
er at utdanningspersonell mangler kunn-
skap om klima og miljø. Foruten dette 
oppgir en stor del at det ikke finnes nok 
finansiering ved institusjonene til å kunne 
gjennomføre en grønn omstilling.

Når vi spør hvilken bransje og/eller sektor 
studentene ønsker å arbeide i etter endt 
utdanning svarer 21.5 prosent fornybar-
næringen og tjenester knyttet til miljø-
vennlig utvikling, 18.2 prosent bygg- 
og anleggsbransjen og 14 prosent industri. 
Kun 7.5 prosent svarer at de ønsker 
å arbeide innen olje- og gassvirksomhet. 
Hovedparten av ingeniør- og teknologstu-
dentene oppgir altså at de vil arbeide med 
oppgaver knyttet til fornybarnæringen og 
miljøvennlig utvikling. Det som er bekym-
ringsverdig er hva studentene svarer når 
vi spør i hvilken grad de opplever at det 
finnes grønne jobber i Norge. 63.9 prosent 
svarer at det i liten grad finnes grønne 
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ter økt betydelig.17 Ingeniører har arbeidet 
med en rekke oppdrag, herunder bygging 
av infrastruktur, humanitært arbeid, 
prosjekter underlagt det offentlige og det 
private, og i den senere tid bærekraftig 
virksomhet. I alle disse prosjektene har 
ingeniører ofte blitt betraktet som teknik- 
ere engasjert til å sette ut i livet det andre 
har planlagt. Mens politikere og beslut-
ningstagere har satt mål, forskere definert 
målenes betydning og økonomer avgjort 
hvilke kostnader som er relevante, har 
ingeniører i hovedsak arbeidet med 
å implementere det andre har bestemt.18

Gary Lee Downey og Juan C. Lucena har 
forsket mye på ingeniørutdanninger. Stu-
diene deres viser at ingeniører er mindre 
synlige i utviklingsprosjekter av større 
omfang enn hva forskere og økonomer er. 
Dette på tross av at det ofte er langt flere 
ingeniører tilknyttet slike prosjekter. Hvor-
for er det slik? spør de. Ifølge Downey og 
Lucena har ingeniører tradisjonelt beskjef-
tiget seg med problemløsing, og i mindre 
grad ikke-tekniske problemstillinger, slik 
som økonomi, politikk og kultur. Likevel 

er disse tingene uløselig knyttet sammen 
med de tekniske problemstillingene. At 
dette ikke vektlegges i ingeniørutdannin-

gene, er en av årsakene til at ingeniørstu-
denter ikke er godt nok forberedt når de 
kommer ut i arbeidslivet. Når utdannin-
gene hovedsakelig fokuserer på tekniske 
problemstillinger, er det mange ingeniører 
som kun opplever dette som viktig.19 
Mange av de komplekse utfordringene vi 
står overfor i dag, inkludert klimaendring, 
krever at ingeniører og teknologer også 

forholder seg til de ikke-tekniske dimen-
sjonene. Derfor er Downey og Lucena av 
den oppfatning at utdanningsinstitusjone-
ne er nødt til å inkorporere samfunnsas-
pektet i ingeniørutdanningene.20 Studiene 
deres viser også at mange ingeniører også 
synes det er vanskelig å samarbeide med 
andre faggrupper fordi de har lært å an-
gripe problemstillinger på en annen måte 
enn for eksempel økonomer. Dette er ikke 
nødvendigvis en ulempe, men dette kan 
bidra til at ingeniørfaglige løsninger ikke 
integreres i tverrfaglige prosjekter. En stu-
die gjennomført av Thea Melhuus Hojem, 
Vivian A. Lagesen og Marianne Ryghaug 
bekrefter noe av det samme. Her kommer 
det frem at flere norske ingeniører opple-
ver at det er vanskelig å få gjennomslag for 
miljøvennlige løsninger i prosjektene de 
arbeider på. En av årsakene til dette er at 
økonomiske og politiske hensyn ofte blir 
prioritert foran hensyn til miljø.21    

I Meld. St. 41 (2016-2017): Klimastrategi 
for 2030 – norsk omstilling i europeisk 
samarbeid heter det at en «omstilling 
mot lavutslippssamfunnet forutsetter 

arbeidsplasser å gå til. 22.8 prosent opp- 
lever at det finnes slike jobber, mens 
resten er usikre på hvilke jobbmuligheter 
som finnes innen grønn virksomhet. Med 
grønn virksomhet sikter vi til nærings- 
og teknologiutvikling som kan bidra til 
å redusere klimagassutslipp og skape 
bærekraftig utvikling. 

57.3 prosent av studentene oppgir at de 
enten har valgt eller vil velge å ta høyere 
utdanning dersom det er vanskelig å skaffe 
seg arbeid etter endt studieløp. 24.5 prosent 
svarer at ikke ønsker dette mens 15.3 pro- 
sent svarer at de ikke vet. Når vi samtidig 
spør om endringer i arbeidsmarkedet har 
påvirket hvilken studieretning respondente-

ne har valgt svarer 28.8 prosent «ja» 
og 67.4 prosent «nei». 2,7 prosent vet ikke 
og 1 prosent oppgir «annet». 

Tekniske og ikke-tekniske 
dimensjoner
I løpet av de siste 50 år har ingeniørers del-
takelse i internasjonale utviklingsprosjek-
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I hvilken grad opplever 
du at det finnes «grønne 
jobber» i Norge?

Spørsmål:

Har du valgt eller vil du velge å ta høyere 
utdanning dersom deter vanskelig å skaffe
 seg arbeid etter endt studieløp?

Ja 

57.3 %

I stor grad

22.8 %
I liten grad

63.6%
Vet ikke

13.4 %

Nei

24.5 %
Vet ikke

15.3 %

Gary Lee Downey og Juan 
C. Lucena har forsket mye 
på ingeniørutdanninger. 
Studiene deres viser at 
ingeniører er mindre syn-
lige i utviklingsprosjekter 
av større omfang enn hva 
forskere og økonomer er. 
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Vi behøver ingeniører og teknologer som kan håndtere utfordringer knyttet til ressursbruk og miljøpåvirkninger. Foto: Robert Jomisko
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også en helhetlig forsknings- og innova-
sjonsinnsats og tverrfaglig samarbeid 
mellom samfunnsvitenskap, humaniora, 
teknologifagene og naturvitenskapene. 
Her hjemme må utdanningene innrettes 
slik at fagfolkene vi utdanner i Norge, har 
riktig kompetanse og kan være pådriver 
og sentrale aktører i omstillingen.»22 Med 
utgangspunkt i vår undersøkelse, ser det 

ut til at mye kan gjøres for å bedre tilpasse 
utdanningstilbudet ved norske skoler med 
tanke på grønn nærings- og teknologiut-
vikling. Det er ingen tvil om at utdannings-
systemet i Norge må legges opp på en slik 
måte at vi utdanner ingeniører til mor-
gendagens arbeidsmarked. Det har flere 
ganger vært uttrykt at utdanningsløpene 
ikke samsvarer med behov i samfunnet. 

NITO mener derfor at det er behov for et 
tettere samarbeid mellom universitet 
og høgskoler og private og offentlige 
virksomheter. Samtidig må utdannings-
institusjonene ta sikte på å integrere miljø-
perspektiver og ikke-tekniske problem-
stillinger i ingeniør- og teknologfag. 

Vi har makt til å påvirke både gjennom teknologi og handlinger. Foto: Robert Jomisko
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NGAGE OG NTNU BÆREKRAFT 
takker for muligheten til å gi en 
uttalelse i forbindelse med 
NITOs rapport. Kort om aktør- 
ene: NTNU Bærekraft er et 

tverrfakultært program som koordinerer 
NTNUs innsats på forskning innen bære-
kraft. ENgage består av NTNU Entreprenør-
skolen, Nord Universitet, Eksperter i team, 
Spark* og TrollLabs. ENgage jobber for 
å utvikle tverrfaglig utdanning og å fremme 
entreprenørskap for studenter fra alle 
profesjoner. 

I NITO-undersøkelsen kom det frem at for-
nybar energi, samferdsel og infrastruktur, 
digitalisering og miljøvennlige bygg peker 
seg ut som de løsningene respondentene 
har mest tro på for å støtte opp under 
Norges klima- og miljøambisjoner. Herved 
følger innspill til de tre spørsmålene fra 
undersøkelsen: 

Hvilke muligheter ligger 
i teknologiene? 
Det ligger et stort potensiale i nyskaping 
innen de nevnte løsningene. Spesielt 
koblet til sømløs urban transport, for 
eksempel via førerløse biler i en smart 
city-kontekst, utforming av Powerhouse- 
bygg og nullutslippstransport til lands 
og til vanns. ENgage søker å utdanne 
endringsagenter. Med bærekraft som en 
sentral kontekst vil kunnskap fra dette 
forskningsfeltet kombineres med innsikt 

fra entreprenørskap og det å utvikle 
entreprenørielle holdninger og ferdig-
heter. Pedagogiske virkemidler som 
aksjonslæring er viktig for å sette studen-
tene i stand til å definere problemer, se 
på mulige løsninger, teste løsningene og 
evaluere effekten. Dette er metoder man 
må bruke ved kompleks problemløsning 
som bærekraftbegrepet representerer. 
NTNU ønsker med dette å tilrettelegge for 
at studentene selv er aktive i utformingen 

av studiene og kan skape et dynamisk, 
tverrfaglig miljø som fremmer innovasjon. 
Eksempler på dette er samarbeidsinitiati-
vet Spark*, som løfter frem studentinnova-
sjoner. Når dette kobles mot næringslivet 
for praktisk anvendelse, er potensialet 
svært stort. 

Hvilken virkning kande ha på miljøet? 
I stedet for å legge vekt på én teknologi for 
seg er det viktig å presisere at et samspill 
mellom fornybare teknologier sannsyn-
ligvis vil gi et bedre resultat enn satsning 
på kun én. Ideelt sett bør bærekraft være 
integrert i alle fag som tilbys ved norske 
universitet og høyskoler, for å bygge opp 
under helhetstenkning. 

Hvordan kan Norge best mulig 
tilrettelegge for disse løsningene? 
Det er svært viktig å legge vekt på behovet 
for entreprenørskap når Norge skal 
tilrettelegge for bærekraftige løsninger. 
Fellesnevneren for løsningene er evnen 
til å tenke utenfor boksen, å innta en 
løsningsorientert holdning som utfordrer 
vedtatte sannheter og skaper nye inno-
vasjoner som kan oppskaleres og bli en 
ny storindustri for Norge. ENgage jobber 
for å sette studenter i stand til å ta i bruk 
kunnskapen og øke villigheten til å drive 
endring til det bedre, på tvers av fag-
disipliner og institusjoner. NTNU Bære-
kraft har muligheten til å koble student-
kraften opp mot ledende forskere innen 
bærekraftsfeltet. Derfra er det nærings-
livet og offentlig sektor sin rolle å ta i bruk 
løsningene i deres. 

Sammenkoblingen av forskning, utdan-
ning og samfunn gjennom innovative 
utdanningsmetoder kan bidra til 
å håndtere bærekrafts-utfordringene 
samfunnet står overfor. Design-tenkning 
og systemendringer må til for å sette bruk-
eren i sentrum og sam tidig sikre at verdi-
kjedene fungerer optimalt. 

Diversitet og tverrfaglighet er svært viktig 
for å sikre god innovasjon. Teamarbeid 
må derfor legges vekt på parallelt med 
at enkeltindivider tar på seg rollen som 
endringsagenter. Egenskaper som kan 
brukes i flere kontekster bør dermed 
dyrkes frem og brukes aktivt i nasjonale 
spydspissprosjekter som baner vei mot 
det grønne skiftet.
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Diversitet + tverrfaglighet 
= bærekraft
Av Sunniva Bratt Slette og Marte Konstad,

NTNU ENgage og NTNU Bærekraft
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I stedet for å legge vekt på én 
teknologi for seg, er det viktig 
å presisere at et samspill 
mellom fornybare teknologier 
sannsynligvis vil gi et bedre 
resultat enn satsning på kun én. 
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elt siden 1800-tallet har 
Norge utnyttet vannkraft til 
produksjon av energi. Kraft-
produksjonen gav grunnlag for 
norsk industri og byggingen av 

det moderne Norge. Energiforbruket har 
økt i takt med moderniseringen og vårt 
forbruk er i dag større enn noensinne tid-
ligere. Så og si all norsk strømproduksjon 
er fornybar og klimavennlig.1 Energisys-
temet er en sentral del av økonomien vår, 
og regjeringen skriver i Meld. St. (2015-
2016): Kraft til endring – Energipolitikken 
mot 2030 at energisystemet må være 
bærekraftig i økologisk og sosial forstand.2 

Samtidig som vi er et av de landene 
i Europa som produserer mest fornybar 
energi, er vi også et av de landene som pro-
duserer og eksporter mest olje og gass. 
Naturgass dekker omtrent en fjerdedel av 
verdens energietterspørsel og Norge er den 
tredje største gasseksportøren i verden.3 
Siden vi gikk i gang med å utvinne olje 
og gass har petroleumsvirksomheten 
skapt verdier for om lag 13 000 milliarder 
kroner.4 Det er ingen tvil om at spesielt 
oljen, helt siden de første funnene av 
petroleum i Nordsjøen mot slutten av 
1960-årene, har bidratt sterkt til landets 
økonomi.5 Likevel har olje- og gassressurs-
ene hatt liten betydning for innenlandsk 
energiforsyning. På tross av at Norge ligger 
i verdenstoppen på utvinning av gass, er 
vi et av de landene i Europa som bruker 
minst av denne ressursen. I dag har vi, 
sammenlignet med andre land, en svært 
høy andel av fornybar energi. Over 50 pro-
sent av vårt forbruk  av energi har fornybar 
opprinnelse, i all hovedsak vannfalls-
energi. I 1980-årene kom både vindkraft 
og solenergi. I en periode var Norge 
markedsledende i verden på solceller. Det 
at de mange hyttene i grisgrendte strøk 
trengte strøm, sørget for stor etterspørsel 
etter solceller, og markedet vokste frem 
uten offentlig støtte.6

Med de klima-, energi- og miljøutfordring-
ne verden står overfor, mener mange at 
Norge bør begynne å fase ut olje- 

og gassproduksjon og heller satse på ny 
fornybarenergiproduksjon. Ifølge rap-
porten 100 000 klimajobber utarbeidet av 
Samfunnsøkonomisk analyse, er det ikke 
opplagt at etterspørselen etter olje og 
gass vil holde seg så høyt at uoppdagede 

reserver vil være lønnsomme å utvinne: 
«Det kan godt tenkes at gjennomslag for 
ny transportteknologi (elkraft, hydrogen 
eller annet) gjør at etterspørselen faller så 
raskt at prisene vil falle raskere enn norske 
produsenter klarer å redusere produk-
sjonskostnadene for olje og gass i Norge.»7 

Et annet viktig poeng i rapporten er at en 
forsert utfasing av petroleumssektoren 
ikke trenger å påvirke sysselsettingen. 
Likevel viser de siste års utvikling at dette 
kan bli krevende. 

Det kan se ut til at befolkningen er delt 
i synet på oljeutvinning. I en menings-
måling gjennomført av Ipsos for Dag-
bladet i august 2017 svarer 44 prosent «ja», 
42 prosent «nei» og 15 prosent «vet ikke» 
på om de er villige til å begrense norsk 
oljevirksomhet for å begrense utslipp.8  
Et av de største problemene med en 
større fornybarsatsing i Norge, har vært 
vår samfunnsøkonomiske situasjon. 
«Den er preget av høy kapasitetsutnyt-
telse og mangel på arbeidskraft», skrev 
energiforskeren Knut H. Sørensen for ti år 
siden. Hvis Norge skal satse på ytterligere 
produksjon av fornybar energi, må det 
erstatte eksiterende industri.9 

Et system i endring 
Lenge før produksjonsfallet i norsk olje- 
og gassnæring har spørsmålet om hva vi 
skal leve av etter oljen vært stilt. I løpet 
av de siste par årene har imidlertid dette 
spørsmålet fått stadig mer oppmerksom-
het i samfunnsdebatten. Flere har pekt på 

Fremtidens energisystem
Kapittel 04
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H
Solberg-regjeringen forventer 
at norsk gass vil være en sen-
tral del av Europas energiløs-
ning både før og etter 2035, 
men Bloomberg New Energy 
Finance konkluderer anner-
ledes. I en utredning publisert 
i 2016 understrekes det at nye 
energikilder vil utkonkurrere 
norsk gass i takt med at forny-
barandelen øker.

Ladestasjon for el-sykler installert på en parkeringsplass
i Mountain View i California. Foto: Robert Jomisko
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å implementere bærekraftige løsninger som 
bidrar til å redusere utslipp fra sektoren. 
I dybdeintervjuer med ingeniører og tekno- 
loger som arbeider innen petroleums-
sektoren presenteres flere forslag til hvor-
dan norsk olje- og gassproduksjon kan bli
mer miljøvennlig enn den er i dag. Infor-
 mantene understreker at det ikke kun 
finnes én løsning. Det er mye som kan gjøres 
for å forbedre eksisterende produksjon. Av
den grunn argumenterer flere av ingen-
 iørene og teknologene vi har spurt at halv-
 parten av oppmerksomheten bør vies til 
eksisterende produksjonsprosesser, og den 
andre halvparten på nye løsninger.

«Norge er nødt til å basere seg på eksiste-
rende teknologi. Vi kan ikke kun ha fokus
på det som ennå ikke finnes. De gamle
tingene må gjøres på en ny måte. Vi kan 
ikke kun konsentrere oss om det som er 
nytt. Vi må også gjøre en innsats for 
å forbedre det gamle. Dette kan 
bidra til at løsningene blir mer bære-

kraftige.», forteller en informant. Blant 
løsningsforslag som presenteres i inter-
vjuet er elektrifisering av sokkelen der det 
er hensiktsmessig, materialgjenvinning 
og bruksendring, miljøvennlige tariff-
avtaler, livsløpsanalyser og mer deling av 
ubrukte ressurser. Svarene som kom frem 
i dybdeintervjuene dannet grunnlag for 
en landsomfattende spørreundersøkelse 

som ble sendt ut til ingeniører og tekno-
loger i olje- og gassnæringen. 

Det første spørsmålet vi har valgt å stille 
medlemmene er hvordan de tror olje- 
og gassektoren kan bli mer miljøvennlig 
enn det den er i dag? Respondentene har 
hatt anledning til å velge de tre løsningene 
de hadde mest tro på.

at norske vannkraftverk kan bli Europas 
grønne batteri, og at vi med dette kan 
fortsette å spille vår rolle som energina-
sjon dersom olje- og gassvirksomheten 
fases ut.

Solberg-regjeringen forventer at norsk 
gass vil være en sentral del av Europas 
energiløsning både før og etter 2035, 
men Bloomberg New Energy Finance 
konkluderer annerledes.10 I en utredning 
publisert i 2016 understrekes det at nye 
energikilder vil utkonkurrere norsk gass 
i takt med at fornybarandelen øker. 
Et tilsvarende budskap formidles i en 
REN21-rapport fra i fjor. Her kommer 
det frem at fremvoksende økonomier 
investerer langt mer i fornybar energi 
enn industrialiserte land. Samtidig er sol- 
og vindkraft nå konkurransedyktige med 
fossil energi i mange markeder.11   

Det kan være klokt å ta spådde energi-
scenarier med en klype salt. Norsk olje 
og gass kommer til å ha en sentral plass 
i verdens energimiks i lang tid fremover. 
Det er per dags dato ikke mulig å produsere 
miljøvennlige teknologier uten fossil energi. 

Vi trenger olje for å kunne produsere 
Teslaer. Likevel er det tegn som tyder på 
en ny utvikling i Europa. Flere og flere land 
legger til rette for produksjon av fornybar 
energi. Ved hjelp av vindkraft har Danmark 
flere ganger lykkes med dekke sitt eget 
elektrisitetsbehov, samtidig som betyde-

lige mengder strøm har blitt eksportert til 
blant annet Sverige, Tyskland og Norge.12 
I 2015 utkonkurrerte britisk solenergi kull 
og Portugal var selvforsynt med fornybar 
energi fire dager i strekk. Dette er en spen-
nende utvikling.13

Under et Norgesbesøk i fjor fastslo 
Sveriges tidligere statsminister, Göran 
Persson, at det ikke var noe annet land 

i verden som hadde bedre forutsetninger 
for grønn omstilling enn Norge. Skal vi be-
vare en ledende posisjon på verdensmar-
kedet er vi imidlertid nødt til å utvikle nye 
teknologiske løsninger. De som er i stand 
til å utvikle morgendagens batteritekno-
logi og kraftnett vil ha et stort konkurran-
sefortrinn, fordi fornybar energi ikke har 
samme muligheter for lagring som fossil 
energi. Det er i dag flere aktører som dri-
ver batteriproduksjon for skipsfart i Norge. 
Ved siden av Grenland Energy, PBES og 
ZEM, satser Simens nå stort i Trondheim 
og lanserer en batterifabrikk som skal 
utvikle produkter til maritim næring.14 

Det europeiske energisystemet er i end-
ring. Vi kan se konturene av en utvikling 
som går i retning av et system bestå-
ende av ikke bare store, men også små 
kraftverk. Med solceller på taket kommer 
husene våre til å produsere heller enn 
å trekke strøm og avanserte måle- 
og styringssystemer vil legge til rette for 
et bærekraftig kraftforbruk. For å klare 
å utvikle ledende teknologiselskaper 
og løsninger kan vi ikke bare investere 
i produksjon av råvarer, vi må også inve-
stere betydelig i teknologisk infrastruktur. 
Dette kan gi oss det grunnlaget vi trenger 
for å ruste industrien for fremtiden.

Mot en mer bærekraftig 
petroleumsnæring
I mandatet for utvalget som utredet 
Norges strategi for grønn konkurranse-
kraft heter det at oljeaktivitet ikke lenger 
vil være motoren for vår økonomiske 
vekst og at vi står overfor en omstilling 
hvor petroleumsnæringen, relativt sett, 
blir mindre og annen konkurranseutsatt 
virksomhet større dersom vi lykkes med 
å skape vekst i nye næringer.15 På tross 
av mandatets ordlyd, vet vi at olje- 
og gassaktivitet vil være en av de viktigste 
drivkreftene bak samfunnsutviklingen
i mange år fremover. For å klare å opp-
fylle internasjonale forpliktelser vil det
imidlertid være behov for å gjøre petrole- 
umsnæringen grønnere. Med ingeniør- 
og teknologhjelp kan Norge sørge for 
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Elektrifisering av sokkelen der 
det er hensiktsmessig 19.4 %

3.2 %

12.8 %

21 %

10.2 %

13.1%

3%

1.9 %

Miljøvennlige tariffavtaler

Forbedring av transparente 
livsløpsanalyser

Materialgjenvinning 
og bruksendring

Mer deling av ubrukte 
ressurser og utstyr

Slukking av fakkel for å hindre 
unødvendig brenning av gass 

Gjennom mer kunnskap 
om klima og miljø 

Vet ikke

Annet

Hvordan kan olje- og gassektoren bli mer miljøvennlig enn det den er i dag med tanke 
på arbeidsrutiner, teknologier med mer?

15.5 %

For å klare å utvikle ledende 
teknologiselskaper og løsning-
er kan vi ikke bare investere 
i produksjon av råvarer, vi må 
også investere betydelig
i teknologisk infrastruktur. 

2
Effektivisering 

av produksjons-
prosesser

3
CO2-håndterings-

teknologi

1
Utvikling av 

ny teknologi for 
å gjøre olje- 

og gassvirksomhet 
mer miljøvennlig

TRE PÅ TOPP: Hvilke områder bør olje- og gassektoren satse på i årene som kommer 
for å støtte opp under Norges klima- og miljøambisjoner?

Solcelleanlegg i Aragón, Spania. Foto: Colourbox
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Det olje- og gassektoren anser som det 
mest virkningsfulle tiltaket for å gjøre 
industrien mer miljøvennlig er først 
og fremst materialgjenvinning og bruk-
sendring. Deretter følger elektrifisering 
av sokkelen der det er hensiktsmessig 
og mer deling av ubrukte ressurser 
og utstyr. Slukking av fakkel og forbedring 
av transparente livsløpsanalyser for å 
gjøre produksjonsprosesser mer miljø-
vennlig er også alternativer som får stor 
oppslutning. 

Blant andre forslag som ikke var svar-
alternativer nevnes økte krav til virknings-
grad på turbiner offshore, varmegjenvin-
ning, prosesseffektivisering og redusert 
energiforbruk på installasjoner.

En respondent peker på at offshore vind-
kraft er den teknologien som vil gjøre olje- 
og gassindustrien mer miljøvennlig. 
«Still krav til kundene og forbrukerne, 
de som bruker olje og gass som energi», 
foreslår en annen. «De fleste tiltak vil være 

positive, men det koster. Økte kostnader 
er ikke interessant i en anbudsprosess. 
Kundene våre må sette kriterier som de 
også er villige til å betale for.»

Det andre spørsmålet vi stilte denne 
yrkesgruppen var hvilke områder olje- 
og gassektoren bør satse på i årene som 
kommer for å støtte opp under Norges kli-
ma- og miljøambisjoner. Også her hadde 
respondentene anledning til å velge ut de 
tre områdene de hadde mest tro på. 

Det siste spørsmålet vi valgte å stille inge-
niører og teknologer i olje- og gassektoren 
var hvilke tre utfordringer de mener er de 
største bransjen står overfor i årene som 
kommer? 

Den største miljøutfordringen ifølge de 
som arbeider innenfor olje- og gassvirk-
somhet er kompetansetap som følge 
av nedbemanning i bransjen. Hele 25.3 
prosent svarer dette. En annen utfordring 
respondentene peker på er manglende 
forutsigbarhet fra politikere. Den tredje 
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TOPP TRE UTFORDRINGER: Hvilke utfordringer står olje- og gassektoren overfor i årene 
som kommer?

største utfordringen som bransjen peker 
på er oljevern og sikkerhet.

«Ufornuftige kutt medfører tap av kompe-
tanse. Når olje og gass tar seg opp igjen, 
vil kvaliteten på og kunnskapen hos nye 
arbeidstagere og kontraktører være for 
lav. Det vil medføre dårlig kvalitet og risiko 
for å måtte gjøre samme arbeid mange 
ganger» skriver en respondent i fritekstfel-
tet. «Miljøutslipp på grunn av manglende 
vedlikehold. Det blir tatt høyere risiko for 
å spare penger», hevder en annen.

I fritekstfeltet kommer det også frem for-
skjellige forslag. Respondentene nevner 
blant annet bruk av batterier for å spare 
dieselaggregat i forbindelse med flyttbare 
rigger. Slik er det mulig å spare brensel 
ved dynamisk posisjonering. Et annet 
medlem på at det vil være en fordel å ana-
lysere miljøbelastninger med ressursbruk, 
materialer, transport av væske og avfall 
som parametere. 

Selv om Norge ligger i toppsjiktet i verden 
på ren og sikker olje- og gassproduksjon, 
er det alltid rom for forbedring. Våre inter-
nasjonale miljøforpliktelser krever at alle 
bransjer og sektorer reduserer sine utslipp 
av drivhusgasser og utvikler miljøtiltak. 
Samspillet mellom energi, miljø, økonomi 
og samfunn blir stadig viktigere i tiden 
fremover. Hvilke energikilder skal Norge 
fortsette å bruke og er det eventuelt noen 
nye energikilder bør vi benytte oss mer av? 
Skal vi satse på de tradisjonelle energikil-
dene som vannkraft og fossil energi? Eller 
fornybare energikilder som vindkraft, sole-
nergi og vannkraft? Hva med hydrogen? 

Har ingeniører og teknologer 
endret mening? 
For 10 år siden spurte vi våre medlem-
mer i hvilken grad de trodde at moderne 
vitenskap og teknologiutvikling kunne 
løse miljøproblemer uten at de selv måtte 
endre levesett. I tillegg ba vi dem om 
å rangere de tre klima- og energitiltak 
de hadde mest tro på. For å se i hvilken 
grad ingeniører og teknologer har endret 

mening i løpet av ti år, og om det er noen 
forskjell på hva de under utdanning og hva 
de i arbeid svarer, har vi stilt de samme 
spørsmålene på nytt. La oss se nærmere 
på resultatet av disse undersøkelsene.   

I 2007 svarte 61.5 prosent av respondente-
ne at moderne vitenskap og teknologiut-
vikling enten i ganske stor eller meget stor 
grad kunne løse miljøproblemene uten 
at de måtte endre levesett. 37.1 prosent 

svarte at teknologi og vitenskap alene ikke 
kunne løse miljøproblemer. 

Når vi ti år senere stiller NITO-medlemmer 
samme spørsmål, svarer respondente-
ne så og si det samme. 60.5 prosent av 
medlemmene tror at miljøproblemene i 
ganske stor eller meget stor grad vil kunne 
løses ved hjelp av moderne vitenskap og 
teknologiutvikling. 36.6 prosent svarer at 
det må mer til enn dette.

Hvordan stiller det seg så med ingeniør- 
og teknologstudentene? Svarene viser at 
teknologioptimismen er enda sterkere 
blant studentene.  69.9 prosent av respon-
dentene tror at moderne vitenskap og 
teknologi er i stand til å løse miljøpro-
blemene. 28.8 prosent svarer at man 
i tillegg vil være nødt til å endre måten 
man lever på.

Det som er interessant er at noen av de 
klima- og miljøtiltakene Solberg-regje-
ringen beskriver som de viktigste, er de 
ingeniører og teknologer har minst tro 
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La oss se nærmere på om det er noen forskjell mellom hvilke klima- og energitiltak 
medlemmene hadde tro på i 2007 og i 2017. For 10 år siden hadde medlemmene størst 
tro på følgende tiltak:

I 2017 er resultatet noe annerledes:

Økt kraftproduksjon vil kreve robust infrastruktur. Foto: Robert Jomisko

Selv om Norge ligger i topp-
sjiktet i verden på ren og sikker 
olje- og gassproduksjon, er 
det alltid rom for forbedring, 
og våre internasjonale mil-
jøforpliktelser krever at alle 
bransjer og sektorer reduserer 
sine utslipp av drivhusgasser 
og utvikler miljøtiltak. 
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på.16 Høyere avgift på utslipp av klima-
gasser kommer dårligst ut i samtlige 
undersøkelser. Samtidig ser vi at troen 
på CO2-fangst og -lagring ikke er stor 
verken blant studenter eller de i yrkeslivet. 
Olje- og energiminister Terje Søviknes 
hevder det vil være svært vanskelig å innfri 
FNs bærekraftmål og Parisavtalen uten 
karbonfangst og – lagring.17 Spørsmålet 
mange stiller seg er om det bør satses på 
CO2-håndtering, eller om Norge heller bør 
konsentrere seg om å produsere fornybar 
energi, først til egne formål og deretter 

for eventuell eksport. Flere er uenige i om 
CCS vil være lønnsomt og bærekraftig. 
Mens enkelte mener overgangen til et 
fossilfritt energisystem blir billigere der-
som CCS-teknologi tas i bruk, hevder 
andre at kostnadene med CCS er enorme 
og at det vil være bedre å investere i for-
nybar energi enn å bruke enorme ressur-
ser på å prøve å rense skitten energi fra 
olje og kull.18 Likevel er CCS-teknologi 
per i dag en nødvendighet ifølge FNs 
Klimapanel for å klare å nå internasjonale 
klimamål.19 

Norge har, i likhet med andre land, stort 
behov for energi. Spørsmålet mange 
stiller seg i dag er hvordan skal vi møte 
fremtidens energibehov på en bærekraftig 
måte? Mange peker på at løsningen ligger 
hos ingeniører som har bred kunnskap 
og tilnærming til spørsmål rundt ener-
gi, klima og miljø. Nettopp solenergi er 
det klima- og energitiltaket ingeniør- 
og teknologstudenter i NITO oppgir at de 
har størst tro på. Etterfulgt av havvindkraft 
og bølgekraft. 
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Elektrisitetsproduksjon flyttes nærmere de stedene hvor elektrisitet brukes. Foto: Robert Jomisko
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NORGE, SOM RESTEN AV EUROPA, 
er energi- og transportsystemene 
i forandring. Norge er i forhold til de 
fleste deler av verden svært godt 
stilt, med nær 100% fornybar kraft-

forsyning via vannkraften. Likevel er det 
behov for endringer også her hjemme. 
Dette kommer ikke minst av det faktum at 
kapasiteten i distribusjonsnettet mange 
steder ikke er god nok og at den i økende 
grad utfordres av at stadig flere av oss tar 
i bruk svært effektintensive teknologier 
som elektriske biler og induksjonstopper. 
Ettersom utslippskutt i Norge i stor grad 
skal tas i transportsektoren, fører elektri-
fisering til et behov for mer effekt lokalt. 
Samtidig er Norge en del av et internasjo-
nalt kraftmarked, noe som betyr at kraften 
vi bruker til å lade elbilen, varme husene 
eller drifte industri her hjemme ikke nød-
vendigvis er å regne som «ren». Videre ser 
vi et dramatisk prisfall på solcelleteknolo-
gi som fases hurtig internasjonalt. I sum 
gir dette en situasjon i Norge hvor mange 
ønsker mer fornybar energiproduksjon, 
men også vesentlige endringer i vår 
forbruksmønster når det gjelder energi. 
NITOs medlemmer fanger dette tydelig 
opp i omnibusundersøkelsen. 

NITOs medlemmer har tro på en kombina-
sjon av fornybar energi (særlig solenergi), 
batteriteknologi og grønn transport. 
I noen grad har de også tro på digitali-
sering. Dermed peker de på to sentrale 

utviklingstrekk både her hjemme og inter-
nasjonalt. På den ene siden handler dette 
om utviklingen av et såkalt «smart» strøm-
nett. På den andre siden handler det om 
integrasjon mellom infrastruktur som tid-
ligere har vært adskilt: transportsystemet 
og elektrisitetssystemet. 

Ved senter for bærekraftige energistudier 
(CenSES) og Institutt for tverrfaglige 
kulturstudier (NTNU), har vi forsket mye 
på de samfunnsmessige aspektene ved 
slik omstilling. I det følgende vil vi drøfte 
noen av våre nye forskningsinnsikter 

i lys av svarene i NITOs medlemsunder-
søkelse, og de muligheter og utfordringer 
som forskningen vår peker på. La oss først 
se på endringene i elektrisitetssystemet, 
og hva de kan tenkes å medføre. Et sen-
tralt poeng her er at vi antakelig beveger 
oss fra et relativt statisk energisystem 
hvor kraftproduksjonen foregår i store, 
sentraliserte enheter (vannkraft i Norge, 
atomkraft, kull o.l. andre steder i Europa), 
til et mer distribuert system hvor kraft-
produksjonen foregår på mange måter, 
og på mange ulike steder ved hjelp av 
vindkraft, solenergi og bioenergi i tillegg 

til eksisterende vannkraft. Dermed flyttes 
elektrisitetsproduksjonen nær de stedene 
hvor elektrisiteten forbrukes, som for 
eksempel når det monteres solceller på en 
bolig eller på taket til et kjølelager. 

Dette en teknologisk endring, som med-
fører noen utfordringer. Solen og vinden 
er ikke like stabil som vannkraften, noe 
som betyr at behovet for et mer fleksibelt 
forbruk av elektrisitet forsterkes. I praksis 
betyr dette at forbruksmønsteret på ett 
eller annet vis bør endres. Den tekniske 
endringen har altså sosiale konsekvenser, 
og over hele Europa arbeides det nå med 
pilotprosjekter innenfor såkalt «smart» 
energiteknologi som skal gi forbrukere 
redskaper som skal gjøre dem mer aktive 
og fleksible. Litt forenklet er det her to 
perspektiver som dominerer. På den ene 
siden har vi forskere og bransje som har 
stor tro på automatisering. Ved å digita-
lisere og automatisere kundenes valg, 
gjerne i kombinasjon med batteriinstalla-
sjoner er drømmen at kundene i stor grad 
skal kunne fortsette som i dag. Maskiner 
skal ta de aktive valgene for kundene, som 
ikke vil merke noen forskjell. På den andre 
siden er det stor tro på at en kombinasjon 
av nye prisincentiver som for eksempel ef-
fekttariff og god informasjon om forbruket 
i sanntid via apper og monitorer vil lede 
til et mer aktivt og «smartere» forbruk av 
elektrisitet. 

Erfaringene fra studier av slike teknologier 
er varierte, men det teoretisk tekniske 
og økonomiske potensialet realiseres sjel-
den i pilot- og demonstrasjonsprosjekter. 
Samtidig viser slike piloter at det er mulig 
å oppnå endringer i forbruksmønstre, som 

vil kunne gagne elektrisitetssystemet. Ny 
forskning fra CenSES (Skjølsvold, Jørgen-
sen og Ryghaug 2017) viser for eksempel 
at nye informasjonssystemer åpner for at 
kunder får bedre kunnskap, at de bytter 
ut strøm-intensive husholdningsvarer, at 
det etableres nye normer i husholdninge-
ne for elektrisitetsbruk og at det legges 
til rette for nye rutiner. Samtidig peker 
denne forskningen på store utfordringer, 
som også speiler situasjonen i resten av 
Europa: teknologien fenger et snevert 
utvalg av befolkningen, typisk svært 
teknologiinteresserte og høyt utdannede 
menn. Ettersom elektrisitetsforbruk i 
liten grad er et individuelt valg, men et 
kollektivt husholdningsanliggende som 
i stor grad formes av og følger dagligli-
vets rytme, står vi derfor ovenfor en stor 
teknologidesignutfordring: hvordan lage 
teknologier som fenger bedre og ikke 
ekskluderer store deler av befolkningen? 
Forskningen vår (Throndsen og Ryghaug 
2015) peker også på at deler av befolknin-
gen har et stort ønske om å bidra, dersom 
de opplever at deres bidrag produserer 
miljø- og samfunnsgoder ut over det rent 
økonomiske. Dette betyr at bransje og 
myndigheter både har en kommunika-
sjons- og en designutfordring. Det ligger 
imidlertid også en betydelig mulighet her, 
når det gjelder å tenke nytt om hva disse 
teknologiene skal kunne bidra med. Vi tror 
Norge er godt rustet til å ta en lederrolle 
når det gjelder videreutviklingen av smart 
energiteknologi. Dette fordrer imidlertid at 
det satses på reelt tverrfaglig samarbeid i 
årene fremover, både når det gjelder å for-
stå hvordan de nye teknologiene påvirker 
samfunnet og hvordan teknologiene best 
kan utvikles i tråd med samfunnets behov 
og interesser.  

Samtidig har vi, som NITOs medlemmer, 
registrert at interessen for solstrøm er 
sterkt økende. Vi har for tiden mange 
forskningsaktiviteter rundt folks mot-
ivasjon for å installere solcellepaneler 
(Throndsen m. fl. 2017). Teknologiinteresse, 
interesse for miljø og et ønske om å bidra 
til et bedre samfunn peker seg ut som 
sentrale motivasjonsfaktorer. Samtidig er 
det mye som tyder på at småskala 

og lokal kraftproduksjon med sol er i ferd 
med å etablere seg som en del av en ny 
miljøteknologisk orientert livsstil, hvor 
solcellepaneler samvirker med teknologi-
er som elbil, elsykkel, varmepumper 
og smarte styringssystemer i hus og an-
nen energiteknologi. Mange som har kjøpt 
elbil sier for eksempel at de har fått en 
fornyet interesse og forståelse for elektri-
sitet som ressurs (se Rygghaug og Toftaker 
2014; 2016), og at de ønsker å installere 
solcellepaneler primært for å kunne lade 
elbilen med egen strøm (Throndsen m.fl. 
2017). Samtidig peker våre studier (Chris-
tensen, Friis & Skjølsvold 2017) på at en del 
kunder som installerer solcellepaneler blir 
mer interesserte i å kjøpe og ta i bruk elbil.

Dette er interessant i et virkemiddelper-
spektiv. Norske myndigheter har lenge 
satset på incentiver på elbil, på en måte 
som har gjort Norge til en verdensleder 
på området. Kanskje skulle man fremover 
tenke på muligheten for å stimulere til 
vekst på «tvers» av infrastruktur: tilskudd 
til solceller kunne for eksempel gradvis 
erstatte noen av virkemidlene til elbil, 
ettersom de to så tydelig syntes å virke 
godt sammen?

Koblingen mellom ny fornybar kraftpro-
duksjon og grønn transport er også loven-
de innenfor industri og næringsliv. Vi har 
det siste året studert hvordan foregangs-
bedrifter innenfor for eksempel matva-
relogistikk arbeider for å effektivisere egen 
energibruk til kjøling og oppbevaring, 
samt hvordan denne typen bedrifter med 
store lagerrom og mye takflate har svært 
gode muligheter til å installere solceller for 
egen kraftproduksjon. Det er særlig 
interessant å se på virksomheter som 
kobler dette til mulighetene for å avkar-
bonisere sitt eget transport/energifor-
bruk. Her finnes det eksempler på bedrif-
ter som ser på mulighetene for å bruke 
overskuddsproduksjon av solkraft til pro-
duksjon av brenselceller med hydrogen 
via elektrolyse, slik at tungtransport kan 
kjøres på grønt drivstoff. 

Myndighetene har en betydelig mulighet 
til å legge til rette for denne typen aktivi-

tet. Mange offentlige virksomheter har selv 
store transportflåter, og det er viktig at det 
her tas aktive valg med hensyn på klima 
og miljø i videreutviklingen av disse. Videre 
tror vi det er viktig at kommuner og andre 
som bedriver store offentlige innkjøp, 
i større grad enn i dag vekter miljøhensyn 
tungt i utforming av anbudskriterier. Som 
NITOs medlemmer har vi begrenset tro på 
en generell CO2-avgift. Likevel tror vi mer 
målrettede tiltak, som for eksempel lokale 
avgifter for dieseldrevne kjøretøy, eller 
generelt forbud mot bruk av fossilt brensel 
i bynære strøk, innfasing av miljøgater 
o.l. kan være med på å stimulere tungt-
ransportaktører til å investere i grønn 
transportteknologi. Dette kan eventuelt 
kombineres med tydelige anbudskrav, 
slik at man får en god blanding av pisk 
og gulrot som peker i samme retning. 
Også her er det antakelig formålstjenlig 
å tenke mer helhetlig rundt tiltak for 
å fremme ny fornybar energi og grønn 
transport, da disse i økende grad henger 
sammen.

Mot fornybare og distribuerte 
energisystemer: Muligheter 
og utfordringer

Av Tomas Moe Skjølsvold,

Centre for Sustainable Energy Studies,

Institutt for tverrfaglige kulturstudier,

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

I
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Solen og vinden er ikke like 
stabil som vannkraften, noe 
som betyr at behovet for et 
mer fleksibelt forbruk av elek-
trisitet forsterkes. I praksis 
betyr dette at forbruksmøn-
steret på ett eller annet vis 
bør endres. 
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Å TROSS AV at klimagass-
utslippene fra norsk landbruk 
har blitt redusert med 13 
prosent siden 1990, er Norge 
nødt til å redusere de negative 

miljøkonsekvensene ytterligere for å kun-
ne oppfylle internasjonale forpliktelser. 
En arbeidsgruppe nedsatt av Landbruks- 
og matdepartementet leverte i 2016 en 
rapport til regjeringen som tar for seg 
landbrukets klimautfordringer. I rapporten 
skisseres to hovedstrategier for å redusere 
utslipp fra sektoren. Den første strategien 
er orientert mot endret konsum og sam-
mensetning av matforbruket. Den andre 
strategien er å redusere utslipp innenfor 
samme produksjonsvolum.1 NITO slutter 
seg til disse strategiene, men mener at
 det finnes rom for en tredje strategi. 
Arbeidsgruppen påpeker selv i rapporten 
at det kan være aktuelt å ta i bruk ny tek-
nologi for å få ned klimabelastningen fra 
landbruksområdet. Flere ingeniører 
og teknologer vi har konsultert er enige i at 
dette vil kunne gi positive miljøgevinster.

Den grønne omstillingen som skjer i Norge, 
skjer også flere andre steder. Myndig-
hetene i Vancouver har som mål å bli den 
første byen i Canada som helt og holdent 
skal basere seg på lokalprodusert forny-
bar energi. Byens initiativ har vakt stor 
begeistring, og flere andre nordamerikan-
ske byer har nå fulgt etter. For å klare å nå 
målsettingen om å bli selvforsynt med for-
nybar energi har myndighetene lagt opp 
til en omstilling der det satses på «grønne 
jobber» i fornybarnæringen, i bygg- 
og anleggsbransjen og i matindustrien. 
Legg spesielt merke til den siste kategorien. 
I Norge forsøker vi også å gjennomføre 
endringer som kan bidra i utviklingen av et 
mer bærekraftig samfunn gjennom ny for-
nybar energi og lav- og nullutslippsbygg, 
men hva med matproduksjonen?

Ifølge norske myndigheter er matsikkerhet 
et prioritert område. Mellom 2005 og 2013 
ble imidlertid selvforsyningsgraden for 
planteprodukter i Norge redusert fra 52 til 
46 prosent. Med andre ord ser det ikke ut 

til å gå i ønskelig retning. Klimaendringer 
har ført til at det har blitt vanskeligere 
å dyrke mat flere steder og stadig oftere 
raporteres det om at avlinger slår feil. 
I Norge har vi også erfart at dyrkbar jord 
stadig tas i bruk til nye formål, slik som 
bolig- og fritidsbebyggelse og trafikk-

områder. Sett i lys av matproduksjon 
og fremtidig befolkningsvekst er dette et 
presserende problem.   

Disruptiv mat-teknologi
Så hvordan skal vi møte disse utfordringe-
ne? Hvis vi for et øyeblikk glemmer alt vi 
har lært om det konvensjonelle land-
bruket, løfter blikket og ser over dammen, 

vil vi raskt oppdage at våre naboer i både 
øst og vest er i ferd med å revolusjonere 
matindustrien; I London dyrkes det ferske 
grønnsaker i gamle bomberom 33 meter 
under jorden. Japanerne har etablert ver-
dens største veksthus i det som tidligere 
var en Sony-fabrikk. I Nevadaørkenen(!) 
produseres det store mengder mat ved 
hjelp av hydroponikk. Og gjennom Kick-
starter-prosjektet Grove Labs har noen 
dyktige amerikanske ingeniører utviklet 
et veksthus på størrelse med et kjøleskap 
som tillater deg å dyrke frukt og grønt i 
ditt eget kjøkken ved hjelp av en app. Ny 
teknologi har gjort det mulig å produsere 
mat på steder som tidligere var utenkelig. 
Det er fullt mulig å implementere disse 
løsningene i det norske landbruket og 
teknologien kan endre måten matvare-
produksjon drives på.

En stadig økende befolkning, mindre 
dyrkbar mark og klimaendringer utfordrer 
hvordan mat produseres. Mange bønder 
ser derfor på teknologi som den første-
hjelpen de trenger for å kunne produsere 
nok mat på mindre plass, med mindre kar-
bonutslipp og mindre bruk av plantevern-
midler. FNs organisasjon for ernæring 
og landbruk publiserte i 2009 en rapport 

Smartmat-teknologi
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Veksthus i Atlanta. Vil matproduksjon i større grad skje i byer i fremtiden? Foto: Robert Jomisko

I Norge har vi også erfart 
at dyrkbar jord stadig tas 
i bruk til nye formål, slik som 
bolig- og fritidsbebyggelse 
og trafikkområder. Sett i lys 
av matproduksjon og frem-
tidig befolkningsvekst er 
dette et presserende problem.   
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 og eksperter tror sprøyting fra luften  
 kan skje fem ganger raskere med 
 droner enn tradisjonelle maskiner.

4. Uforutsigbare værforhold gjør over-
 våkning av avlingene vanskelig. Sate-  
 litt-bilder hjelper noe, men de er ofte  
 upresise, dyre og viser kun enkelt 
 dager. Droner kan gi bilder som viser  
 den eksakte utviklingen i sanntid 
 og dermed gjør overvåkningen lettere.

5. Droner kan identifisere hvilke områder  
 som er tørre og dermed sørge for 
 nøyaktig vanning.

6. Droner kan ved hjelp av infrarødt lys  
 kunne identifisere bakterielle infek-
 sjoner eller soppinfeksjoner, i tillegg  
 til å spore forandringer i avlinger. 
 Dermed kan bøndene reagere raskt 
 om det er noe galt, og redde hele 
 avlingen.

Eksperter tror vi i fremtiden vil få flåter av 
droner som sørger for jordbruksovervåk-
ning og som samler inn nødvendige data 
for mer effektiv og bærekraftig matpro-
duksjon. Utfordringen er at dronene 
trenger gode sensorer og kameraer, 
og bør kunne manøvreres lettere enn det 
de gjør i dag. Hvilket betyr at de i større
grad bør automatiseres. I tillegg må 
personvernspørsmål og luftromssikkerhet 
tas stilling til.

I Australia har bruk av satellittbilder gitt 
bøndene uvurderlig hjelp, spesielt i kam-
pen mot naturkreftene. Overvåkningstek-
nologi over store områder gjør at de raskt 
vet hvor fort avlingene tørker ut, og kan 
dermed justere tidspunkt for vanning 
og gjødsling.

I kampen mot flom gir satellittbildene 
bøndene informasjon om hvilke bygninger 
som kan bli oversvømt, og forsikringssel-
skapene ønsker også å bruke satellittba-
serte indekser for å gi utbetalinger, selv 
om regjeringen ikke har erklært tørke, 
dersom det når visse nivåer. I mai i år 

ble det bevilget 15.3 millioner australske 
dollar til Digital Earth Australia. Prosjektet 
gir åpen tilgang til tre tiår med historiske 
satellittdata. 95 prosent av dem som har 
brukt satellittdata til analyser, forteller at 
teknologi har bidratt til å forbedre produk-
tivitet og bærekraft.5

National Geographic er også bekymret 
for hvordan vi skal klare å fø ni milliarder 
mennesker i årene som kommer, uten 
at det går på bekostning av planeten. 
Magasinet ba derfor forskere svare på et 
enkelt spørsmål om hvordan kan vi doble 
tilgjengeligheten av mat, samtidig som vi 
begrenser den negative miljøpåvirkningen 
forårsaket av landbruket? Løsningen er en 
plan bestående av fem steg.6

1. Frys jordbrukets fotavtrykk. Gjennom  

 historien har vi kuttet ned skoger 
 og tatt av grøntområdene for å få plass  
 til mer produksjon av mat, eksperter  
 mener at det må slutte.

2. Dyrk mer på allerede eksisterende 
 gårder. Dette kan skje ved hjelp av   
 høyteknologi, systemer for presisjons-
 jordbruk, se til økologisk landbruk.

3. Bruk ressursene mer effektivt. 
 Teknologi gir mulighet for å redusere 
 miljøpåvirkningen dramatisk. Data-
 styrte traktorer utstyrt med avanserte  
 sensorer og GPS-systemer sørger for  
 målrettet bruk av gjødsel og plante-
 vernmidler. Mange benytter seg av 
 teknologi for å kunne bruke spesial-
 tilpassede blandinger av gjødsel, 
 skreddersydd for jordforholdene 
 akkurat der du er, hvilket reduserer
 utslipp av kjemikalier. Teknologi 
 bidrar  også til bedre vanningsystemer.

4. Bytt diett. Eksperter mener det er
  nødvendig å finne mer effektive måter
 å dyrke kjøtt på, i tillegg til at flere 
 skifter til mindre kjøttintensive dietter.

5. Reduserer avfall. Anslagsvis går opptilsom slår fast at jordbruksproduksjonen 
må øke med 70 prosent innen 2050 for 
å kunne fø på de ni milliarder menneskene 
som da vil leve på jorden.2

I USA har bruk av teknologi redusert 
behovet for dyrkbart land markant, hvilket 
gjør at selv om befolkningen øker kan det 
dyrkes mer mat på samme område eller 
mindre plass. For produksjon av soyabøn-
ner gikk behovet for plass ned med 35 
prosent, for mais 30 prosent, for bomull 
30 prosent, for hvete 18 prosent, for ris 35 
prosent og for poteter gikk behovet for 
plass ned med 37 prosent.3

Det kom også frem at spesielt bruk av GPS 
sørget for større avlinger, mindre bruk av 
naturlige ressurser, lavere bruk av plante-
vernmidler, reduksjon i bensindrevet 
utstyr og vann som går med til vanning. 
Dette fordi bøndene kunne drive mer 

presist jordbruk. Droner kan ikke lenger 
regnes som en ny teknologi, men den 
teknologiske utviklingen har gjort at disse 
ubemannede flyvende fartøyene er til stor 
hjelp i produksjon av mat. Eksperter har 
slått fast at droner kan sørge for både økt 
produktivitet og mer bærekraft i landbru-
ket. PwC har estimert at markedet for dro-
nedrevne løsninger i landbruket vil være 

på 32.4 milliarder dollar, og det er spesielt 
innenfor seks områder eksperter tenker at 
droner vil bidra til økte avlinger.4

1. Droner kan hjelpe til med analyse av
 jorden gjennom presise 3D-kart, som  
 vil sørge for bedre frøplanting. Ana-  
 lysene kan også gi bedre muligheter 
 for vanning og nitrogenstyring.

2. Droneplantesystemer, utviklet av opp- 
 startsbedrifter, har redusert plante-  
 kostnadene med 85 prosent, ved 
 å skyte frøene ned i jordene og sørge  
 for at frøene har de næringsstoffene 
 de trenger for å vokse.

3. Droner kan sørge for optimal sprøyting,
 gjennom å skanne bakken og sprøyte 
 riktig mengde væske. Dermed redu-
 seres mengden kjemikalier som trekker  
 inn i grunnvannet, effektiviteten øker  
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Droner er i ferd med å revolusjonere landbruket. Foto: Istock

I Norge har vi også erfart at 
dyrkbarjord stadig tas 
i bruk til nye formål, slik som 
bolig- og fritidsbebyggelse 
og trafikkområder. Sett i lys 
av matproduksjon og frem-
tidig befolkningsvekst er 
dette et presserende problem.   

Eksperter tror vi i fremtiden 
vil få flåter av droner som 
sørger for jordbruksover-
våkning og som samler 
inn nødvendige data for 
mer effektiv og bærekraftig 
matproduksjon. 

I Australia har bruk av satellittbilder gitt bøndene uvurderlig 
hjelp, spesielt i kampen mot naturkreftene. Foto: Istock
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Mantiqueira er et eksempel, hvor åtte 
millioner høner legger 5.4 millioner egg 
hver dag. Transportbånd sender eggene 
rett til emballasjeanlegget.8

Landbruk fører til global oppvarming, 
og slipper ut mer klimagasser enn alle 
biler, lastebiler, tog og fly i statene kom-
binert. Det skyldes i all hovedsak metan 
fra storfe- og risgårder, nitrogenoksid fra 
dyrket mark og karbondioksid som følge 
av kutting av regnskogen. Oppdrett påvir-
ker vannforsyningene og avløp fra gjødsel 
påvirker innsjøer og elver. Derfor må flere 
ingeniører og teknologer bli bevist på 
mulighetene grønn ingeniørkunst gir, 
spesielt nå når den teknologiske utvik-
lingen går så fort.9

Endringer i norsk landbruk og matindustri
For å finne ut hvordan matindustrien kan 
bli mer bærekraftig og miljøvennlig enn 
den er i dag gjennomførte vi dybdeinter-
vjuer med ingeniører og teknologer som 
arbeider med mat og teknologi. Forslag-
ene vi har fått dreier seg både om konsum 
og sammensetning av matforbruket, 
og ny teknologi og nye metoder for å sikre 
bærekraft og utslippsreduksjoner i mat-
industrien. Mange av forslagene bygger på 
grønn ingeniørkunst.

Det understrekes blant annet at matindu-
strien vil være tjent med å vurdere hele 
livsløpet til produkter, fra råvare til for-
eldet vare. Slik vil det være mulig 
å kartlegge energiforbruk og beregne 
miljøbelastninger. Med mer komplette 
livsløpsanalyser vil produsenter og for-
brukere ha bedre forutsetninger for 
å redusere negative miljøkonsekvenser. 
De som arbeider innen matindustrien 
er også nødt til å få opplæring i hvordan 
bruk av kjemikalier, vann, energi og avfall 
kan reduseres. Dette vil bidra til å øke 
bevisstheten om effektiv og miljøvennlig 
ressursbruk. Samtidig fremhever infor-
mantene at det vil være av avgjørende 
betydning å innføre tiltak på reduksjon 
av energi, vann, organisk og ikke-orga-
nisk avfall, samt benytte miljømerkede 

kjemikalier, doseringsutstyr og kjemika-
liefrie løsninger. Det må utarbeides klare 
prosedyrer for hvordan disse tiltakene 
skal iverksettes. Gode vedlikeholdsruti-
ner for utstyr må også implementeres. 
Dette kan forhindre lekkasje av både luft 
og vann. Gammelt utstyr kan erstattes 
med nytt energisparende utstyr, som for 
eksempel mer miljøvennlige kjøle- og 
fryseenheter, lyspære o.l. En omlegging 
til fornybar energi kan på sikt bidra til at 
produksjonsprosesser blir mer bærekraf-
tig og at miljøproblemene reduseres. Valg 
og bruk av emballasje er også sentralt. 
Ved å redusere unødvendig bruk av plast 

vil produsenter både kunne redusere 
kostnader og sitt miljøfotavtrykk. Av andre 
forslag informantene nevner er sortering 
av organisk og uorganisk avfall, kontroll 
av matsvinn (for å få oversikt over hva 
som kastes), klare retningslinjer for hvilke 
råvarer som skal benyttes (ansvarlig, etisk 
og miljømessig praksis), og forholde seg til 
Verdens naturfond (WWF) sine anbefalin-
ger om å ikke benytte råvarer som står på 
«rødliste» over truede arter.10    

Når vi spør ingeniører og teknologer som 
arbeider med mat og teknologi om hvor-
dan norsk landbruk og matindustri kan 

 50 prosent av den totale matvekten 
 tapt før den kan konsumeres. I rike 
 land er største delen av matsvinnet 
 i private husholdninger, restauranter 
 og i butikkene, i fattige land blir mat 
 ofte tapt på veien mellom bonden 
 og markedet. Det skyldes upålitelig   
 lagring og transport.

Ifølge National Geographic vil gjennom-
føring av disse fem stegene sørge for 
å doble verdens matforsyninger og kutte 
landbrukets miljøpåvirkning verden over. 
Men de konkluderer med at det ikke blir 

lett, og det er her grønn ingeniørkunst 
kommer inn i bildet. 

Grønn ingeniørkunst en premiss 
for bærekraftig matproduksjon
Grønn ingeniørkunst er en forutsetning for 
å få til disse fem stegene. Norske ingen-
iører og teknologer både kan og må bidra 
for å få resultater. Det er så lett å glemme 
at matproduksjon er en forutsetning for 
sivilisasjon, og at matproduksjon har hatt 
en enorm påvirkning på miljøet. Grønn 
ingeniørkunst kan være svaret på hvordan 
vi skal produsere nok mat, bærekraftig.

Teknologi gjør sitt innpass i matproduk-
sjonen på mange områder. I California 
dyrkes 80 prosent av verdens forsyning 
av mandler. Utfordringen er at mandler 
trenger mye vann. Ifølge nederlandske 
forskere behøver man rundt én liter vann 
for å produsere én mandel. The Economist 
intervjuet nylig mandelprodusenten Tom 
Rogers, som bruker trådløs teknologi for 
å forbedre resultatene. Gården til Rogers, 
i likhet med andre bønder, er mer å regne 
for et laboratorium som drives som en 
fabrikk. Han bruker fuktighetssensorer for 
å få rede på hva som skjer nede i jorden. 
Dataene sendes trådløst opp i en sky for 
så å bli analysert. De ferdig analyserte 
resultatene sendes tilbake til gårdens 
vanningsanlegg.7 På kort sikt vil denne 
type teknologisk gårdsdrift øke bøndenes 
fortjeneste gjennom å redusere kostna-
der og øke avkastningen. På lengre sikt 
kan det være løsningen på å få en stadig 
voksende befolkning.

Vulgamore Family Farm, i nærheten av 
Scott City i Kansas, er et eksempel på en 
gård som har effektivisert landbruket ved 
hjelp av teknologi. Her høstes det opptil 
25 dekar i timen, i tillegg til at det registre-
res sanntidsdata på avlingene. I USA blir 
nå det meste av maten som forbrukes 
produsert på store, mekaniske gårder. 
Ved å ha rad på rad på hver enkelt avling, 
kan bøndene rekke over mer med mindre 
arbeidskraft. Og i Brasil produseres det 
egg på løpene bånd. Gårdsbruket Granja 

De som arbeider innen mat-
industrien er også nødt til 
å få opplæring i hvordan bruk 
av kjemikalier, vann, energi 
og avfall kan reduseres. Dette 
vil bidra til å øke bevisstheten 
om effektiv og miljøvennlig 
ressursbruk. 

I rike land er største delen av matsvinnet i private husholdninger, 
restauranter og i butikkene. Foto: Istock

Innendørs matproduksjon med hydroponikk. Foto: Colourbox
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TRE PÅ TOPP: Hvilke områder bør norsk landbruk og matindustri satse på i årene som 
kommer for å støtte opp under Norges klima- og miljøambisjoner?
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bli mer miljøvennlig enn det den er i dag 
svarer størsteparten av respondentene 
at det mest sentrale er å redusere bruk 
av kjemikalier, vann, energi og avfall. Det 
er et tiltak som kan gjøre bransjen mer 
miljøvennlig enn den er i dag. På andre 
plass, ikke langt bak dette tiltaket, finner 
vi vi energieffektivisering. Det tredje tilta-
ket som ingeniører og teknologer oppgir 
kan gi en stor miljøgevinst er kontroll av 
matsvinn. 

Det andre spørsmålet vi valgte å stille in-
geniører og teknologer som arbeider med 
mat og teknologi var hvilke områder norsk 
landbruk og matindustri burde satse på 
i årene fremover for å støtte opp under 
Norges klima- og miljøambisjoner. Vi ba 
respondentene velge de tre områdene de 
hadde størst tro på. 

Det er særlig to satsningsområder som 
peker seg ut blant medlemmene i under-

søkelsen. Det ene er endret konsum 
og sammensetning av matforbruket. 
Det andre er havteknologi og havbaserte 
næringer. På en tredje plass finner vi 
urbant landbruk som drar nytte av ny 
teknologi, herunder akvaponi.  

Det siste vi ønsket å vite var hvilke miljøut-
fordringer NITO-medlemmer mente var de 
tre største utfordringene norsk landbruk 
og matindustri står overfor i kommende 
år. På en delt førsteplass finner vi lønn-
somhet ved implementering av miljøvenn-
lige løsninger og forutsigbarhet fra poli-
tikere. Den tredje største utfordringen er 
klimaendringer og ekstremvær. Med andre 
ord oppleves spørsmål omkring finansi-
ering av klimateknologi og manglende 
forutsigbarhet fra politikere som en større 
trussel enn ekstremværet. I fritekstfeltet 
kommer det frem at flere også er bekym-
ret for at ingeniørkompetanse som finnes 
i matindustrien ikke blir utnyttet godt nok.

2
Klimaendringer 
ved ekstremvær

3
Matsikkerhet

1
Lønnsomhet ved 
implementering 
av miljøvennlige 

løsninger/Forutsig-
barhet fra politikere

TOPP TRE UTFORDRINGER: Hvilke miljøutfordringer står norsk landbruk 
og matindustri overfor i årene som kommer?

Landbruket står for hovedparten av verdens vannforbruk. Foto: Robert Jomisko
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Tingenes internett
I 2020 forventes det at 34 milliarder enhet-
er vil være koblet til tingenes internett.
Med tingenes internett menes et nettverk
bestående av internettilkoblede objekter
som er i stand til å samle inn og utveksle
data.1 Allerede har en rekke hverdagstek-
nologier blitt en del av dette nettverket.
Aktivitetsmålere registrerer alt fra antall
skritt til søvnkvalitet. Siri sender meldin-
ger for deg og sjekker kalenderen din.
Google husker når du sist besøkte Mathal-
len og dine e-poster er lagret et eller annet
sted i skyen. Vi lever i et informasjonssam-
funn hvor flere og flere ting kobles opp 
mot hverandre. Bilen din leveres med
ferdiginstallerte app-er, Amazon Echo lar
deg regulere temperaturen hjemme, og
spør du Alexa om musikk, setter hun på
Spotify for deg. Dette er bare begynnel-
sen. Tingenes internett har blitt betegnet
som den fjerde industrielle revolusjon
fordi det vil endre måten vi lever, arbeider
og reiser på. I tillegg vil det endre hvordan
myndigheter og forretninger samhandler
med verden.

Tingenes internett åpner samtidig opp for
uante muligheter når det gjelder å reduse-
re klimagassutslipp og kan bidra til å gjøre
verden mer bærekraftig. Fordi enheter 
i tingenes internett både kan kommunise-
re med hverandre og analysere data som
samles inn, vil det være mulig å overvåke
naturmiljøer på helt nye måter. Med ny
teknologi kan vi for eksempel finne ut om
vannkilder har blitt forurenset, om avlin-
ger er i ferd med å ødelegges eller om det
vil gå et ras. Det vil være mulig å installere
sensorer og programvare i maskiner 
og teknologi som overvåker deres tilstand 
og dermed kartlegge hva som kan gjenb-
rukes. Det norske selskapet Sensonomic
som holder til i London, ønsker å bli ver-
densledende på overvåking av naturres-
surser. Ved hjelp av forskjellige teknologier
og programvare samler selskapet inn data
som viser hvordan man kan tjener penger
på naturressurser og samtidig forvalte
disse på en bærekraftig måte.2 

Med kunstig intelligens kan vi kartlegge
forskjellige industriers energiforbruk
og lage smarte løsninger. Organisasjonen
The Green Grid arbeider for eksempel
med programvare og teknologi som
sørger for at strømforbruk i forskjellige
industrier kan reduseres i visse perioder.3

Smarte teknologier kan bidra til å reduse-
re matsvinn og vannforbruk. Selvkjørende
biler kan redusere transportbehov 
og antall kjøretøy på veiene. Det er med 
andre ord nærmest ubegrenset med 
muligheter.

Utfordringer
Tingenes internett byr også på visse
utfordringer. Flere industrier og individer
vil måtte samarbeide. Amazon, DHL 
og Audi arbeider for eksempel sammen 
omå levere varer direkte i bilen din. Digital
Norway er også et eksempel på hvordan
flere kommersielle aktører vil bli nødt til
å samarbeide for å lage bærekraftige og
konkurransedyktige løsninger fremover.
Selskapet er et næringslivsdrevet initiativ
for å digitalisere norske virksomheter. Ved
å koble sammen bedrifter håper Digital
Norway at små og store skal lære av
hverandre og at tempoet i digitalisering av
arbeids- og produksjonsprosesser øker.4

En fare ved at store aktører velger å sam-
arbeide, er at andre aktører kan tvinges til
å legge ned sin virksomhet.

Samtidig er det flere som har påpekt at jo
flere teknologier som kobles til tingenes
internett, jo mer energi vil måtte brukes
og at karbonavtrykket potensielt kan øke.5 
Med inntoget av IKT har verdens energi
bruk steget betydelig. Dette har skapt
bekymring for skadevirkninger på miljøet.
Forskning på miljøvennlig programvare
har økt, men ifølge en internasjonal studie
fra 2016 er det fremdeles uklart hvilke
tiltak som kan iverksettes for å redusere
bruk av energi fra IKT. I løpet av det siste
tiåret har vi vært vitne til store teknologi-
endringer. Mens stasjonære datamaskiner
i stor grad ble erstattet av bærbare data-
maskineri 2010, tok nye teknologier over
markedet i 2013. Mens antall solgte PC-er
lå på rundt 317 millioner, ble det til sam-
menligning solgt 206 millioner nettbrett
og 1.2 milliarder smarttelefoner.6

Det er estimert at tingenes internett kan
påvirke økonomien med over 6 trillioner
amerikanske dollar frem til 2025.7

Sammenkoblingen av teknologier er
med andre ord god forretning for mange
aktører. Problemet er bare at jo flere
teknologier som kobles sammen, jo flere
sikkerhetshull oppstår. Hver enkelt enhet
tilkoblet nettverket står i fare for å bli
hacket. Ingeniørene og teknologene vi
har intervjuet ser på IKT-sikkerhet som
en av de aller største utfordringene når
tingenes internett vokser seg større. En
annen utfordring er utkontraktering. Ikke
bare fordi arbeidsplasser kan gå tapt, men
fordi vi ikke klarer å etablere nødvendig
infrastruktur i Norge eller har nok folk med
kompetanse til å tiltrekke store utenland-
ske aktører. Medlemmene etterlyser en
politisk strategi for grønne datasentre.
En annen utfordring er at de maskinspråk-
ene som utvikles ikke «snakker» med
hverandre. For å kunne utnytte det fulle
potensialet i teknologiene, vil dette være
helt avgjørende å få på plass kompatible
systemer. En siste utfordring som skal
nevnes er produktene levetid.

Hvordan skal vi sørge for at digitalise-
ringen av samfunnet gjennomføres på

Bærekraft revolusjonert
Kapittel 06

Fordi enheter i tingenes inter-
nett både kan kommunisere
med hverandre og analysere
data som samles inn, vil det 
være mulig å overvåke
naturmiljøer på helt nye
måter. Med ny teknologi kan
vi for eksempel finne ut om
vannkilder har blitt forurenset,
om avlinger er i ferd med
å ødelegges eller om det vil
gå et ras.
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er 120.000 m2 er fremdeles under utvikling
og kan romme en rekke datahaller. Ambi-
sjonene til senteret er å gjøre Norge til
verdensledende innen grønne datasen-
tre.10 Det norsk-amerikanske selskapet
Kolos er også i ferd med å planlegge
verdens største datalagringssenter i Bal-
langen.11 De informantene vi har intervjuet
uttaler at det ligger ytterligere muligheter
for etablering av miljøvennlige datasentre
i Norge.

Kunstig intelligens
En annen teknologi som fremheves
i intervjuene er muligheter som ligger
i kodesnutter og algoritmer. Kunstig
intelligens kommer til å endre en rekke
prosesser i årene som kommer. Ved hjelp
av smarte strømmålere kan strømforbruk
i private hjem reduseres. Maskiner
og teknologier vil være i stand til å regule-
re seg selv. Hjemmeautomasjon er noe
som kan bidra til å redusere energi 
og ressursforbruk. Solcellepanel brukes
i større grad enn tidligere, samtidig utnyt-
tes ikke teknologiene godt nok. Ved
å designe programvare for solcelletekno-
logi forteller informantene at energiressur-
ser kan optimaliseres og utnyttes på en
langt bedre måte enn i dag. Flere norske
bedrifter har de senere årene satset på
slike teknologier, blant annet HomeCon-
trol og Futurehome.

Når vi spør ingeniører og teknologer som
arbeider med digitalisering om å velge
tre områder som de tror IKT kan bidra til
miljøvennlig utvikling, svarer hovedparten
av respondentene at teknologi som bidrar
til å spare reisevirksomhet er det tiltaket
som kan gi størst miljøgevinst. Et annet til-
tak respondentene har stor tro på er bruk
av avanserte måle- og styringssystemer
(AMS). Som nevnt i det foregående ligger
det et stort potensial i bruk av AMS
og kunstig intelligens i alt fra energifor-
valtning i husstander til å optimalisere
produksjonsprosesser. Det tredje tiltaket
som får stor oppslutning blant våre med-
lemmer er å dra nytte av restvarme fra
datasentre. 

Hvilke områder mener ingeniører 
og teknologer norsk IKT-sektor bør satse 
på i årene som kommer for å støtte opp
under Norges klima- og miljøambisjoner?
De tre områdene medlemmene våre har
størst tro på er utvikling av programvare
for solcellepanel og miljøvennlige tekno-
logier. 21.2 prosent av respondentene 
svarer at de har tro på nettopp dette 
området. Blant andre satsningsområder 
respondentene tror vil støtte opp under 
Norges klima og miljøambisjoner er 
avanserte måle og styringssystemer 
og digitalisering av offentlig sektor.

Hvordan stiller det seg så med utfordrin-
ger? Digitaliseringsprosesser har medført
at ingeniører og teknologer har blitt nødt
til å forholde seg til større mengder data,
i tillegg til arbeidsutfordringer knyttet til
globalisering. Digitaliseringsprosesser
har de siste årene vært med å endre tradi-
sjonelle ingeniørfelt og omstrukturere
ingeniørers arbeidshverdag.12 Når vi spør
NITO medlemmer om de tre største utfor-
dringene IKT-sektoren står overfor i årene
som kommer, er det ikke overraskende
at data- og informasjonssikkerhet er det
som anses som den største utfordringen.

en bærekraftig måte? NITO mener at det
er behov for koordinering på tvers av
sektorer for å sørge for at digitalisering
beveger samfunnet i riktig retning. Ved 
å ta utgangspunkti prinsipper for grønn 
ingeniørkunst vildet være mulig å designe 
og produsere miljøvennlige løsninger.

Smarte løsninger
For å få et glimt inn i fremtiden er det bare
å se til København. Målet er å bli fossilfrie
innen 2050. I byplanleggingen har man
integrert smart teknologi i offentlig trans-
port,arkitektur og andre operasjoner.
Dette har bidratt til å redusere kostnader
og redusert klimagassutslipp.

Ingeniører og teknologer vi har intervjuet
forteller at digitale teknologier kan gi store
ressurs- og miljøgevinster. Det har skjedd
og skjer mye på digitaliseringsfronten som
kan bidra til å skape smartere byer. Ved
hjelp av måleinstrumenter og ny teknologi
er det mulig å overvåke trafikkflyt 
og omdirigeretrafikk for å redusere foru-
rensing. Det er mulig å regulere belysning 
langsveistrekninger og i byrom og dermed
spare energi. Med bakkesensorer installert

i bakken vil bilister ved hjelp av mobiltele-
fonenkunne lokalisere og bestille ledige
parkeringsplasser. En rapport utarbeidet

av IBM viser at bilister som ferdes i byer
gjennomsnittlig bruker 20 minutter per
kjøretur på å finne en parkeringsplass.8

Ved å implementere bakkesensorer i store
norske byer vil CO2-utslipp innenlands
kunne reduseres betydelig. Det Trond-
heimsbaserteselskapet Q-Free og Telenor
samarbeider om å ta i bruk nettopp slike
sensorer i Trondheim og i Oslo tester
Bymiljøetaten ut smart trafikkstyring
og parkering.9

En annen løsning informantene vi har
snakket med peker på er massevarsling.
Dette handler i stor grad om at offentlige
myndigheter og private virksomheter
bør varsle befolkningen om relevante
forhold på SMS eller gjennom app-er
og nyhetsmating. Dette kan være alt fra
om veiene i området du befinner deg i er
glatte til at det har skjedd en ulykke eller
at togene står. Massevarsling kan bidra
til at innbyggerne velger løsninger som
både er miljø- og tidsbesparende. Mange
av teknologiene er allerede implementert,
det handler om å utnytte potensialet som
ligger i teknologien. Det samme nevnes 
i forbindelse med datasentre. En rekke
ingeniører og teknologer vi har intervjuet
hevder at det er mulig å bruke overskudds-
varme fra datamaskiner. Datalagring er en 
industri som er i sterk vekst. Medlemmene 
vi har konsultert har stor tro på at Norge 
kan ta en lederrolle i etableringen av 
grønne datasentre som drives på fornybar 
energi. I mai 2017 ble et av Europas største 
datasentre åpnet i en gammel gruve uten-
for Måløy. Lefdal Mine Datacenter drives 
på miljøvennlig strøm. Blant kundene som 
flytter inn er IBM og Fortuitus AG. Gruven

For å få et glimt inn i fremtiden 
er det bare å se til København. 
Målet er å bli fossilfrie innen 
2050. I byplanleggingen har 
man integrert smart teknologi
 i offentlig transport, arkitektur 
og andre operasjoner. 

IKT for å spare 
reisevirksomhet

Bruk av avanserte måle- 
og styringssystemer

Gjennom å dra nytte av 
restvarme fra datasentre

Ta i bruk 
tingenes internett

Livsløpsanalyser knyttet til 
energi- og materialforbruk

Ved hjelp av programmering og 
algoritmer (ressurshåndtering)

Gjenvinning og gjenbruk av IKT 
på en mer miljøvennlig måte

Vet ikke

Hvordan kan IKT bidra til miljøvennlig utvikling?

18.8 %

15.6 %

13.9 %

12.9 %

10.2 %

9.7 %

7.8 %

1.6 %

Med kunstig intelligens kan vi løse komplekse problemstillinger knyttet til ressursbruk og klimaendringer. Foto: Istock
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TRE PÅ TOPP: Hvilke tre områder burde norsk IKT-sektor satse på i årene som kommer
for å støtte opp under Norges klima- og miljøambisjoner?
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Ettersom mer sensitiv data og prosesser
digitaliseres vil det være et økende behov
for IKT-sikkerhet slik at informasjon ikke
kommer på avveie og at kritisk infra-
struktur står i fare for å bli hacket. Hele 
30 prosent av respondentene peker på at 
data og informasjonssikkerhet er hoved-
utfordringen til sektoren.

Som utfordring nummer to nevnes utkon-
traktering og tjenesteutsetting. Dette har

preget flere deler av sektoren de siste par
årene. Utkontraktering kan på sikt være
ulønnsomt fordi det er med på å under-
grave kompetansemiljøer i Norge.
Den tredje utfordringen medlemmene
opplever som stor er manglende forutsig-
barhet fra politikere. Dette får like høy
svarprosent blant våre medlemmer som
utkontraktering og tjenesteutsetting.
Dersom flere arbeidsoppgaver flyttes fra
Norge til utlandet risikerer vi at kompetan-
se forsvinner fra sektoren. På tross av
at ikke IKT-sikkerhet og utkontraktering
ikke knytter seg direkte til grønn ingeniør-
kunst, kommer det frem i dybdeintervjuer
med ingeniører og teknologer at det ikke
vil være mulig å digitalisere samfunnet
uten rett og nok kompetanse. Vi anser
derfor rekruttering til sektoren og kompe-
tanseoppbygging i arbeidsstyrkene som
helt avgjørende for fremtidens digitale
samfunn. Samtidig må det satses på digi-
tal kompetanse i ingeniørutdanningene
slik at digitale miljø- og klimaløsninger kan
implementeres.

Ettersom mer sensitiv data
og prosesser digitaliseres vil 
det være et økende behov for 
IKT-sikkerhet slik at informasjo-
nikke kommer på avveie og at
kritisk infrastruktur står i fare
for å bli hacket.

2
Forutsigbarhet

fra politikere

3
Utkontraktering

og tjenesteutsetting

1
Dataog

informasjons-
sikkerhet

TOPP TRE UTFORDRINGER: Hvilke utfordringer står IKT-sektoren overfor
i årene som kommer?

NITO medlemmer mener at største utfordringene IKT-sektoren står overfor
i årene som kommer er data- og informasjonssikkerhet. Foto: Istock

KAPITTEL 06     BÆREKRAFT REVOLUSJONERT   

FOTNOTER

1 Greenough, John og Jonathan Camhi, The IoT Ecosystem (BI Intelligence 2016).

2 Sensonomic, http://sensonomic.com/

3 The Green Grid, https://www.thegreengrid.org/.

4  Digital Norway, https://www.digitalnorway.com/.

5 Cristol, Steven, «The Internet of Things: Net Positive or Negative for Sustainability?», Sustainable Brands den 21. juni 2016,
 http://www.sustainablebrands.com/news_and_views/ict_big_data/steven_cristol/internet_things_net_positive_or_
 negative_sustainability.

6 Manotas, Irene m.fl., «An Empirical Study of Practitioners’ Perspectives on Green Software Engineering» i 2016 IEEE/ACM 38th
 IEEE International Conference on Software Engineering.

7 Columbus, Louis, Roundup of Internet of Things Forcasts and Market Estimates (Forbes Tech 2016); IHS Markit, IoT Platforms
 – Enabling the Internet of Things 2015.

8 IBM, IBM Global Parking Survey: Drivers Share Worldwide Parking Woes 2011 (IBM and Smarter Traffic 2011),
 https://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/35515.wss#release.

9 Telenor, «First in Norway with Narrowband IOT», Telenor Group oktober 2016 https://www.telenor.com/first-in-norway-with-
 narrowband-iot/; Kommunal- og moderniseringsdepartementet, «Oslo: Smart trafikkstyring og parkering», regjeringen.no den 
 2. juni 2016, https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/by--og-stedsutvikling/bysatsing1/prosjekter-
 satsingen/-oslo-smart-parkering/id2502491/.

10 Lekander, Knut, «Åpnet nord-Europas største datasenter», digi.no den 10. mai 2017; Lefdal Mine Datacenter,
 http://www.lefdalmine.com.

11 NTB, «Ballangen blir verdens største datasenter», Dagens Næringsliv den 16. august 2017,
 https://www.dn.no/nyheter/2017/08/16/1108/Teknologi/ballangen-blir-verdens-storste-datasenter.

12 Schmiede, Rudi og Mascha Christina Will-Zocholl, «Engineers’ work on the move: challenges in automobile engineering
 in a globalized world», Engineering Studies 2011, 1-21.

FOTNOTER      KAPITTEL 06  



56 57NITO GRØNN INGENIØRKUNST 2017 NITO GRØNN INGENIØRKUNST 2017

KAPITTEL 06     KOMMENTAR  KOMMENTAR      KAPITTEL 06   

en teknologiske utviklingen, 
spesielt innen digital tekno-
logi, er i ferd med å endre 
verden. Vi ser i dag anvendel-
ser av teknologi på måter vi får 

få år siden anså som utenkelige, urealis-
tiske eller som fremtidsvisjoner. Norge er 
av mange ansett som et modellsamfunn 
for elektriske biler. Mens mange ser på 
Tesla som en pioner på elektriske biler er 
dagens modeller bare første steg i å bygge 
økosystem basert på elektrisk, selvkjø-
rende og sol. I denne kombinasjonen kan 
man utvikle en miljøvennlig infrastruktur 
for mobilitet som er enkel og fleksibel 
i bruk. Google har stått for gjennombrudd 
både innen selvkjørende bilder og bruk 
av kunstig intelligens til spille komplekse 
spill som brettspillet Go. IBM har gjentatte 
ganger demonstrert potensialet i deres 
Watson-teknologi, blant annet innen 
kreftdiagnose i samarbeid med Oslo 
Cancer Cluster. Amazon, Google, Microsoft 
og Apple har alle digitale assistenter vi kan 
snakke med, og disse blir stadig bedre. 
Virtuelle roboter overtar standardiserte 
arbeidsoppgaver fra andre medarbeidere 
innen områder som saksbehandling og 
kundesentre.

Felles for mange av disse eksemplene er 
at digital teknologi bidrar til forbedringer 
i form av kvantesprang, ikke prosent(!) 
Virtuelle roboter kan brukes til å automati-
sere prosesser der den løpende kostnad-
en er en brøkdel av lønnskostnaden for 
en medarbeider, og kan erstatte mellom 
tre og syv medarbeidere. Den innledende 
investeringskostnaden er mindre enn den 
typiske rekrutteringskostnaden for 

å ansette en medarbeider. I et slikt scena-
rio snakker vi om forbedringer med en 
faktor på mellom 10 og 20 og ikke lenger 
forbedringer på 10 til 20 prosent. Vi ser 
eksempler på tilsvarende forbedringer 
innen kundeservice. De underliggende 
teknologiske driverne i denne utviklingen 
er eksponentiell vekst i kapasitet og i ytelse 
og forbedringer av kapabilitet gjennom ny 
funksjonalitet og nye metoder. Dette har 
ført til at lagring, kommunikasjon og pro-
sessering er blitt tilnærmet gratis med en 
grensekostnad nær null. Pris, ytelse 

og tilgjengelighet har medført at digitale 
verktøy er blitt praktisk anvendbare og 
økonomisk overkommelige i nesten alle 
sammenhenger; teknologien er over alt 
og alt er sammenkoblet. Dette fører til at 
vi produserer mer data enn noensinne, at 
vi kan behandle og analysere disse data-
mengdene, og at vi ved hjelp av kunstig 
intelligens kan fatte komplekse beslutnin-
ger i sanntid. 

Hvilke gevinster samfunnet vil få av denne 
utviklingen henger sammen med vår vilje 
og evne til å utnytte den. Det omfatter 
hvordan vi tilpasser lover og regler til den 
nye teknologien. Dette berører alt fra 
sikkerhet og personvern til regulering av 
arbeidslivet og næringslivets vilkår. Det 
vil også berøre arbeidsdelingen mellom 
offentlig sektor og private aktører. 

Den underliggende digitale teknologien 
som ligger til grunn for de fleste nyskap-
ende løsninger er relativt generell 
og standardisert. Ifølge Google er det 
samme maskinlæringsmotor som brukes 
i deres selvkjørende biler og for å spille 
brettspillet Go. Når teknologien er generell 
er det kun fantasien som setter begrens-
ninger for hva vi kan bruke den til. Når det 
er enkelt å sette sammen teknologiske 
komponenter til en enhetlig og integrert 
plattform er det vår evne til å utvikle og 
bruke standarder som blir den begrensen-
de faktoren. Det er samme type teknologi 
som vil brukes for optimalisering i grønne 
datasentre, hjemmeautomasjon samt 
mange andre måle- og styringssystemer. 
Skal vi ta ut slike gevinster må vi ten-
ke nytt og skifte fokus fra prosentvise 
forbedringer til kvantesprang. Et slikt 
kvantesprang er fra dagens elektriske biler 
til selvkjørende biler som forhandler med 
hverandre og andre trafikanter. Et annet 
eksempel er at Norge tar etter Finlands 
og tar i bruk kunstig intelligens for å gi alle 
fastleger tilgang til en digital ekspert som 
alltid er faglig oppdatert. De vil kunne ha 
en uvurderlig effekt på fastlegers evne til 
å stille korrekt diagnose, spesielt for alle 
diagnoser som er mindre vanlige. Like-
ledes vil de være mer oppdatert når det 
gjelder behandling av en diagnose.

Norge er rikt land med relativt godt utbyg-
get infrastruktur, og vi har en befolkning 
som er vant til å bruke digitale tjenester. 
Vi har en unik mulighet til å investere
 i en digital infrastruktur vi kan bruke til 
å løse samfunnsmessige utfordringer. 
Det vil kreve at vi mange steder er villige 
til å gi slipp på det vi har og spørre oss 
om hvordan vi ville gjort dette dersom vi 
kunne starte med blanke ark og utnytte 
dagens og morgendagens teknologi til de 
fulle. Det offentlige bør gå foran og være 

tilrettelegger, og de bør ha fokus på data, 
kommunikasjon og prosessering.

Data: Offentlig sektor på både statlig 
og kommunalt nivå er preget av organisa-
toriske siloer og teknisk fragmentering. 
Skal man utnytte de muligheter som ligger 
i stordataanalyse og kunstig intelligens 
til for eksempel optimalisering og auto-
masjon i sanntid krever det at man kan 
standardisere og integrere løsninger slik 
at data automatisk flyter dit de skal. Data-
fangst bør utvides gjennom omfattende 
bruk av billige sensorer som genererer 
data og gjennom bruk av 3D-skanning for 
å lage digitale representasjoner av fysiske 
objekter der det ikke finnes.

Kommunikasjon: Offentlig sektor bør 
åpne offentlige data (som er egnet for det) 

slik at både private og offentlige aktører 
kan kombinere offentlige og private data 
for å skape nye tjenester og optimalisere 
eksisterende tjenester.

Prosessering: Offentlig sektor bør tilret-
telegge sine løsninger slik at de gir et riktig 
bilde i sanntid. Da kan de for eksempel 

designe innbyggertjenester med utgangs-
punkt i hva de vet, og ikke etter hva vi ber 
om. Det offentlige bør også sørge for at 
det etableres en skybasert tjeneste som 
gir tilgang til både data og prosesserings-
kraft for å sikre at analyser av offentlige 
data skjer i sikre omgivelser.

Gjennom en slik tilrettelegging kan man 
åpne for innovativ tjenesteutvikling på 
tvers av sektorer. Private aktører bør få 
bruke sin kompetanse og ekspertise til 
å utforske data for å se hva de klarer 
å få til. Det vil gi mer bærekraft fortere 
og bedre enn gjennom tradisjonell tenk-
ning i offentlig sektor.

Digitale økosystemer 
med generell teknologi 
Av Ragnvald Sannes, Institutt for strategi 

og entreprenørskap,Senter for digitalisering,

Handelshøyskolen BI

D
Mens mange ser på Tesla 
som en pioner på elektriske 
biler er dagens modeller 
bare første steg i å bygge 
økosystem basert på elek-
trisk, selvkjørende og sol.

Virtuelle roboter kan brukes til å automatisere prosesser der den løpende 
kostnaden er en brøkdel av lønnskostnaden for en medarbeider, og kan 
erstatte mellom tre og syv medarbeidere. Foto: Istock

Når det er enkelt å sette 
sammen teknologiske 
komponenter til en enhetlig 
og integrert plattform er det 
vår evne til å utvikle og bruke 
standarder som blir den 
begrensende faktoren. 
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TILLEGG TIL Å ARBEIDE med å redu-
sere utslipp i kvotepliktig sektor sam-
arbeider Norge med EU om å redusere 
ikke-kvotepliktige utslipp. De ikke-kvo-
tepliktige utslippene kommer i hoved-

sak fra transport, jordbruk, bygg og av-
fall. Bygg- og anleggsområdet er  en av 
de sektorene der regjeringen har store 
ambisjoner om å redusere utslipp. I 2015 
ble det sluppet ut over 850 000 tonn 
CO2-ekvivalenter fra sektoren. I tillegg til 
dette kommer det store klimagassutslipp 
fra transport til og fra byggeplasser. I Oslo 
slipper anleggsmaskiner nesten ut like 
mye CO2 som det personbiler gjør. Bygg- 
og anleggsbransjen er stor. Det finnes 
flere enn 200 000 arbeidsplasser tilknyttet 
bransjen i Norge. Hva skal til for å redusere 
utslipp fra denne sektoren? Hvordan kan 
nye klima- og miljøvennlige teknologier på 
bygg- og anleggsområdet bidra negativt 
i Norges utslippsregnskap?  

Gjennom dybdeintervjuer med ingeni-
ører og teknologer som arbeider innen 
sektoren kommer det frem at det finnes 
mange teknologiske løsninger som kan 
bidra til å gjøre bygg- og anleggsbransjen 
mer miljøvennlig enn den er i dag. Flere av 
informantene vi har snakket med forteller 
at det bør stilles strengere krav til bransjen 
når det gjelder bruk av miljøvennlige ma-
terialer. Samtidig som det kommer forslag 
om å merke materialer på samme måte 
som ENOVAs energimerkeordning, peker 
flere på fordelene av å bruke kortreiste 
materialer. 

Som en av informantene vi har konsultert 
bemerker opplever Oslo en knapphet på 
enkelte ressurser. I dag hentes mellom 80 
og 90 prosent av alt pukkverk fra andre 
plasser. Akershus er en av de viktigste 
leverandørene til Oslo. Samtidig blir store 
mengder overskuddsmasser fra bygge.
prosjekter i Oslo deponert i Akershus. 
Ifølge våre medlemmer kan riktig masse-
forvaltning bare i Oslo og Akershus bidra til 
å redusere flere millioner tonn CO2. 

Norge ligger langt fremme i å bruke tre 
som byggemateriale. Vi har mye skog som 
kan brukes på innovative måter. Fordi tre 
er et fornybart materiale som på enkelte 
områder kan erstatte betong, kan økt 

bruk av tre bidra positivt til reduksjon av 
klimagassutslipp.3 Samtidig arbeides det 
med å gjøre sement til et sterkere og mer 
miljøvennlig byggemateriale. Betong står 
i dag for nærmere fem prosent av verdens 
CO2-utslipp.4 

Norcem og HeidenbergCement har ved 
betongfabrikken i Brevik igangsatt et pro- 
 sjekt for å gjøre betongprodukter klima- 
nøytrale.5 Blant andre klimavennlige løsnin-
ger ingeniører og teknologer peker på er 
prefabrikkerte materialer og byggemodu-

ler. Modulbygging kan ha en miljøgevinst 
fordi prefabrikkerte konstruksjonselemen-
ter både kan være energi- og ressursbes-
parende. Så hva skal til for å implemen-
tere miljøvennlige løsninger i sektoren? 
Samtidig som kompetanse omkring 
produktene må heves i hele sektoren, 
kan det bli enklere å implementere visse 
byggematerialer dersom de i en periode 
subsidieres på samme måte som andre 
miljøteknologier. Elbilordningen er et 
godt eksempel på dette. Ingeniører og 
teknologer fremhever at det er flere miljø-
teknologier som kan bidra til å muliggjøre 
et grønt skifte i byggenæringen dersom de 
subsidieres, produksjonskostnadene faller 
eller bransjen får kjennskap til dem.   

Samtidig som det er viktig å ta i bruk nye 
teknologier og materialer, er vi nødt til 
å tenke på eksisterende byggkonstruk-
sjoner. Nærmere 80 prosent av dagens 
bygg vil trolig være i bruk om 40 år.6 Hvor-
dan skal vi sørge for at disse konstruksjo-
nene ikke bidrar til negative miljøkonse-
kvenser? I EU-kommisjonens forslag til en 
politikk for sirkulær økonomi er det et mål 
om å forbedre materialgjenvinning innen 
bygg- og anleggsavfall med 70 prosent 
innen 2020. Kommisjonen arbeider for 

Bærekraftig bygging
Kapittel 07
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I
Fordi tre er et fornybart 
materiale som på enkelte 
områder kan erstatte 
betong, kan økt bruk av 
tre bidra positivt til reduk-
sjon av klimagassutslipp.

Norge har mye skog som kan brukes på innovative måter. Foto: Istock
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er det derfor viktig å sikre at bygningen får 
godt inneklima og en miljøvennlig energi-
løsning, som også er økonomisk lønnsom. 

På bakgrunn av fokusintervjuene formu-
lerte vi spørsmål som ble sendt ut til ingeni-
ører og teknologer i bygg- og anleggsbran-
sjen. Det første spørsmålet vi stilte var på 
hvilke tre områder bygg- og anleggssekto-
ren kunne bli mer miljøvennlig enn det den 
er i dag. 

Blant de tiltakene respondentene har 
mest tro på er at drift og vedlikehold må 
planlegges bedre. Samtidig må kompe-
tanse i sektoren heves for å unngå feilpro-
sjektering og feilbygging. En stor andel 
mener også at bygge- og anleggssektoren 
kan bli mer miljøvennlig enn den er i dag 
dersom man drar nytte av kortreiste 
og miljøvennlige byggematerialer.

Det neste spørsmålet vi stilte var hvilke 
tre områder NITO-medlemmene mente 
bygge- og anleggssektoren burde satse 
på i årene fremover for å støtte opp under 
Norges klima- og miljøarbeid? 

Det viktigste satsningsområde, ifølge 
respondentene, er energieffektivisering. 
På annen plass finner vi miljøvennlige 
byggematerialer, som får nesten like høy 
oppslutning. Deretter fremhever norske 
ingeniører og teknologer i bygge- 
og anleggsbransjen at livsløpsanalyser av 
bygg og anlegg kan ha et stort potensial. 
Vi ønsket i tillegg å vite hvilke tre miljø-
utfordringer respondentene mente var de 
største bygge- og anleggsbransjen stod 
overfor i årene som kommer. 

Den aller største utfordringen synes 
å være vedlikeholdsetterslepet. Dette 
etterfølges av mangel på rett kompetan-
se. Den tredje største utfordringer som 
oppgis er feilprosjektering og feilbygging. 
Ellers peker en stor andel medlemmer 
på at useriøsitet i bransjen er en stor 
utfordring. 

øyeblikket med å utarbeide retningslinjer 
om miljøkartlegging, sortering og materi-
algjenvinning i forkant av rivningsarbeid. 
Samtidig arbeides det med å utvikle indi-
katorer for miljøpåvirkning fra byggverk 
gjennom livsløpet med håp om at man på 
sikt vil redusere mengden avfall. I Norge er 
det allerede krav om kartlegging av miljø-
farlige komponenter i bygg som bidrar til at 
det er mulig med miljøsanering før rivear-
beidet starter. Miljøklassifiseringssystemer 
for bygg slik som BREEEAM-NOR ivaretar til 
en viss grad livssyklustankegang.7 

Ved siden av dette kan digitale verktøy 
som IK-Bygg og Bygnings-Informa-

sjons-Modell (BIM) være en god måte 
å vedlikeholde og resirkulere materialer 
i eksisterende bygningsmasse. Med BIM 
kan man simulere i 3D hvordan et bygg vil 
fungere og man har anledning til å kon-
trollere at en konstruksjon er byggbar.8 
Både IK-Bygg og BIM kan være nyttige 
hjelpemidler da de gir god oversikt over 
skaderisiko og hvilken tilstand et bygg 
er i.9 Bruk av digitale verktøy kan på sikt 
bidra til et mer bærekraftig vedlikehold 
av bygningsmasse.   

Flere av ingeniørene vi har intervjuet 
viser til at digitalisering av bygg- 
og anleggsprosesser kan gi store 

miljøgevinster. En av årsakene til dette er 
at digitale verktøy gjør det enklere å drifte 
og vedlikeholde bygninger på bærekraftige 
måter. Samtidig kan en mer utbredt 
bruk av miljøklassifiseringssystemer, 
bygningsinformasjonsmodeller og 
internkontrollsystem sørge for at man 
unngår feilprosjektering og feilbygging. 
Mange tekniske anlegg og konstruksjoner 
får i dag langt kortere levetider enn 
forventet grunnet nettopp dette. Et av 
forslagene som kommer frem i samtaler 
med ingeniører og teknologer er et 
«100-års merke». Dersom konstruksjoner 
er bygd på riktig måte med de rette 
materialene hevder informantene at dette 
kan gi en holdbarhet på over 100 år. Vi bør 
etterstrebe en slik standard.  

På tross av at digitale verktøy kan bidra 
til å gjøre bygg- og anleggsområdet mer 
miljøvennlig forteller ingeniører og tekno-
loger vi har spurt at det likevel er kompe-
tanse som er det viktigste. De anbefaler 
derfor at ingeniører og teknologer involve-
res tidlig i planprosessene slik at feilpro-
sjektering og -bygging kan unngås. Dette 
vil ikke kun bidra til å redusere negative 
miljøkonsekvenser, det vil i tillegg være 
kostnads- og ressursbesparende. Det er 
samtidig viktig at utdanningsinstitusjoner 
integrerer digitale verktøy som brukes i 
bygg- og anleggsbransjen i undervisnings-
opplegget til de som skal arbeide med 
dette i fremtiden. 

Hovedparten av informantene vi har 
intervjuet påpeker i tillegg at bransjen 
hadde vært tjent med at utdanningsinsti-
tusjonene i større grad samarbeider med 
industrien. Dette kan bidra til å gi nyut-
dannede den nødvendige kompetansen 
de behøver før de kommer ut i arbeidsli-
vet. Ifølge den nasjonale nettportalen for 
informasjon om utdanning og yrke er det 
et stort behov for energi- og miljøingeni-
ører som kan lage gode løsninger i både 
nye og gamle bygg.10 Energibruk og miljø 
står sentralt i planlegging av nybygg og re-
novering av eksisterende bygningsmasse. 
Når en bygning skal bygges eller renoveres 

Vi er nødt til å redusere utslipp fra bygg- og anleggsbransjen for å nå målene i Parisavtalen. Foto: Robert Jomisko
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KAPITTEL 07     BÆREKRAFTIG BYGGING

JUNI 2017 VEDTOK STORTINGET 
klimaloven, som lovfester målet om 
lavutslippssamfunnet i 2050. Norge 
har mål om å redusere klimagassut-
slippene med minst 40 prosent i 2030, 

sammenlignet med 1990. For å oppnå 
klimamålene så trengs det utslippsreduk-
sjoner og tiltak i alle sektorer. Den norske 
bygg- og anleggssektoren er allerede i 
gang, hvorav over 20 aktører har tilsluttet 
seg de ti strakstiltakene i Eiendomssek-
torens veikart mot 2050. Store og små 
byggeiere gjennomfører strakstiltak, som 
blant annet å fjerne fossil oppvarming i 
bygg, bestille energibudsjett for beregnet 
reelt energibruk, etterspørre bygnings-
produkter med lave klimagassutslipp 
dokumentert gjennom EPD (environ-
mental product declaration), etterspørre 
fossilfri byggeplass, premiere innovative 
løsninger, og planlegge for gjenbruk 
og minst mulig avfall. Fremtidsrettede 
ingeniører og teknologer har en særskilt 
rolle i å realisere nye og smarte løsninger. 
Vi vil her presentere noen av klima- og 
miljøløsningene innen bygg og anlegg i et 
lavutslippssamfunn. 

Mer effektiv bruk av energi
Det er velkjent at byggsektoren står for 
rundt 40 prosent av netto innenlands 
energibruk i Norge. Det er ønskelig at bygg 
bruker mindre strøm, slik at denne ener-
gien istedenfor kan brukes til andre ting 
– som for eksempel i transportsektoren, 
ny industri eller eksporteres til naboland. 
Nye bygg er relativt energieffektive, siden 
disse følger energikravene i byggeteknisk 

forskrift (TEK). Blant eksisterende bygg så 
er det et stort potensial for forbedring, 
og Norges mål er at energibruken 
i eksisterende bygg skal reduseres med 
10 TWh innen 2030. Dette er ambisiøst, 
og ingeniører og teknologer har en viktig 
rolle å spille for at dette kan oppnås på 
en god og kostnadseffektiv måte. 

Egen strømproduksjon 
og smarte løsninger
Bygg er tradisjonelt en passiv bruker av 
energi, men dette er nå i endring. Flere 

norske bygg blir nå Plusskunder, som 
også leverer egenprodusert elektrisitet 
til nettet. Vanligvis så kommer denne 
strømmen fra solceller, og byggherren kan 
selge overskuddsstrøm på solfylte dager 

i sommerhalvåret. I 2016 ble det installert 
over 11 MWp solceller i Norge. Dette er 
366 prosent  mer enn i 2015, da det ble 
installert 2.45 MWp. Alt tyder på at denne 
veksten fortsetter – Både i boliger 
og i næringsbygg. 

Ny teknologi legger til rette for nye 
smarte løsninger. For eksempel så får alle 
strømkunder nå installert nye og smarte 
strømmålere, som leser av strømforbruket 
på timesbasis. Målerne legger til rette for 
nye tilleggstjenester, som kan leveres av 
energiselskapet eller tredjepart. Smart 
styring av energi- og effektforbruket 
i bygg, smart ladning av elbiler og bruk 
av egenprodusert elektrisitet er bare 
noen av mulighetene framover, for smarte 
løsninger i bygg. Nye løsninger innen di-
gitalisering legger til rette for bedre plan-
legging, drift og vedlikehold av bygninger, 
som igjen fører til økt kvalitet, lavere 
energibruk og lavere utslipp. Også innen 
dette feltet har ingeniører og teknologer 
en nøkkelrolle, og kan både identifisere 
behov og utvikle løsninger. 

Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser
Det finnes mange overførbare teknologier 
fra andre sektorer, som kan føre til betyde-
lige kutt i klimagassutslipp i bygg- 

Klima- og miljøløsninger 
innen bygg og anlegg
Av Marianne Kjendseth Wiik og Åse Lekang 

Sørensen, SINTEF-forskere i forskningssentrene 

for miljøvennlig energi (FME) for både null-

utslippsbygg (ZEB) og nullutslippsnabolag (ZEN).

I
Bygg er tradisjonelt en 
passiv bruker av energi, 
men dette er nå i endring. 
Flere norske bygg blir nå 
Plusskunder, som også 
leverer egenprodusert 
elektrisitet til nettet. 
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og anleggssektoren. Et slikt eksempel 
finnes hos Fiskerstrand Verft i maritimsek-
toren, hvor en utslippsfri hydrogen- 
og batteriferge er utviklet. Per i dag står 
transportsektoren for 61 prosent av alle 
utslipp i Oslo kommune, og av disse 
utslippene står fossile-drevne anleggs-
maskiner for 30 prosent. En midlertidig 
klimaløsning kan være å bruke biodiesel 
istedenfor vanlig diesel, mens en mer 
fremtidsrettet løsning kan være å tilpasse 
anleggsmaskiner til elektrisitet og hydro-
gen. Dette vil bidra til 
vesentlig reduksjon 
i utslipp, og fremme in-
geniørers kompetanse 
innenfor ny teknologi. 

Mindre utslipp 
fra materialer
Et annet eksempel på 
overførbare teknologi-
er kommer fra forbru-
kere, og etterspørselen 
etter kortreist økolo-
gisk mat. På samme vis 
så etterspør miljøklas-
sifiseringssystemer 
som BREEAM og 
offentlige byggherrer 
kortreiste, miljøvenn-
lige byggematerialer 
dokumentert gjennom 
EPD. Resultater fra 
forskningssenteret 
for nullutslippsbygg (FME ZEB) har vist at 
byggematerialer står for en stor andel av 
totalutslippene i nullutslippsbygg (cirka 
55-87 prosent), spesielt når energibruk 
i driftsfasen allerede er kraftig redusert. 
Disse utslippene er knyttet til både pro-
duksjon og utskiftning av byggemateriale-
ne. Fordelen med kortreiste miljøvennlige 
byggematerialer er at de vanligvis har 
lavere transportutslipp enn importerte 
varer, og lavere utslipp fra produksjonen 
på grunn av norsk elektrisitet fra vann-
kraft. I tillegg så har det vært økende 
interesse for høye hus i massivtre, som 
kan føre til opptil 40-70 prosent reduksjon 
i klimagassutslipp, sammenlignet med en 

tilsvarende konstruksjon i stål og betong. 
I framtiden kan ingeniører forvente høyere 
etterspørsel etter EPD, LCA- og miljøkom-
petanse, spesielt etter at den kommende 
norske standarden for klimagassberegn-
inger for bygg er utgitt.

Mer effektiv bruk av ressurser
Økende fokus på å skaffe en sirkulær 
økonomi har også ført til endringer
 i forretningsmodeller. Sirkulær økonomi 
er et rammeverk som utnytter ressurser 

mest mulig effektivt, og 
samtidig oppnå god øko-
nomi. Dette gir forsterket 
grønn konkurransekraft 
i næringslivet gjennom 
forbedret ressurstilgang, 
forlenget produktlevetid, 
utleie av produkter som 
tjenester, industriell 
symbiose  og delings- 
økonomi. Det finnes 
mange eksempler på 
dette, fra utleie av sol-
celler på bygg, deling av 
bysykler, og OBOS Nabo-
hjelp app-en for deling av 
redskap og verktøy 
i nærområdet. Delings-
økonomien er derfor 
et godt eksempel på 
hvordan et nabolag kan 
utnytte forskjellene 
mellom mennesker, bygg 

og infrastruktur på en positiv måte, og 
det er potensial for å utvikle flere smarte 
løsninger. For eksempel – hvordan kan 
energisystemet i flere bygg best spille 
sammen, dele overskuddsvarme eller 
elektrisitet, samt jevne ut effekttopper? 

Industriell symbiose er også et godt 
eksempel på ressursutvinning i verdikje-
den. Partnerne i industriparken i Kalund-
borg, Danmark utveksler rundt 30 typer 
materialer i 50 prosesser for optimert res-
sursutnyttelse. På samme måte skal Mo 
Industripark tilrettelegge for at industriav-
fall blir til nye materialer. Denne ombruks-
prosessen sparer miljøet belastningen fra 

utvinning av nye råmaterialer, siden det 
kun er prosessering som slipper ut klima-
gasser. Prinsippet kan overføres til 
bygge- og anleggsbransjen gjennom 
industrialisering. Eksempler finnes allerede 
i Rockwools retursystem, prefabrikkerte 
elementer, lean produksjon og 3D-printing, 
som fører til mindre avfall og bedre ressurs- 
utnyttelse og produksjonslinjer. 

Fra enkeltbygg til smarte områder og byer
I fremtiden er det altså forventet at bygg 
og infrastruktur blir mer aktive. Fra 
å snakke om enkeltbygg er blitt naturlig 
å snakke om nabolag. Det nye forsknings-
senteret for nullutslippsområder i smarte 
byer (FME ZEN) skal utvikle løsninger for 
framtidens bygninger og byområder 
Gjennom senteret så samarbeider kom- 
muner, næringsliv, myndighetsorgan 
og forskningsinstitutter for å planlegge, 
utvikle og drifte områder uten klimagass-
utslipp. Integrerte løsninger vil testes 
i flere pilotområder. De nye løsningene 
vil bidra til å bedre miljøet lokalt og til 
å realisere nasjonale klimamål om null-
utslippssamfunnet. Områdeperspektivet 
demonstrerer både muligheter og barrie-
rer i dagens rammevilkår. Myndighetene 
kan tilrettelegge for lavutslippssamfunnet 
ved å forbedre dagens lovverk og støt-
teordninger, slik at private og offentlige 
aktører kan realisere nye løsninger, tekno-
logier og næringsutvikling.

Fremtidsrettede ingeniører 
gir smarte løsninger
Ingeniører og teknologer har en viktig 
rolle i arbeidet for en bærekraftig bygg- 
og anleggssektor. Erfaring og kompetanse 
fra både byggsektoren og andre sektorer 
kan videreutvikles til nye, spennende løsnin-
ger og produkter. Det er imponerende å se 
hva enkeltpersoner og bedrifter kan oppnå, 
gjennom en kombinasjon av kunnskap, 
optimisme og gode rammevilkår. Gjennom 
å dele erfaringer fra nye, innovative løsnin-
ger, kan vi sammen øke kunnskapsnivået 
innen dette feltet. Slik kan vi oppnå reduser-
te utslipp, bærekraftig aktivitet og ny grønn 
næring innen bygg og anlegg.
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Ingeniører og teknologer 
har en viktig rolle i arbei-
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av kunnskap, optimisme 
og gode rammevilkår. 
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RANSPORTSEKTOREN stod 
i 2015 for en tredjedel av norske 
klimagassutslipp. Prognoser 
og fremskrivinger i Nasjonal 
transportplan 2018-2029 tyder 

på at transportomfang og transportmiddel-
bruk vil øke i årene som kommer. Fordi 
Norge har en betinget forpliktelse om minst 
40 prosent reduksjon i klimagassutslippene 
i 2030 sammenlignet med 1990, er hele 
transportsektoren nødt til å omstilles mot 
et lavutslippssamfunn.  

For å bidra til å redusere negative effekt-
er fra transportsektoren vil Solberg-
regjeringen bruke nærmere en milliard 
kroner på å prøve ut og teste ny teknologi 
som både kan øke effektiviteten til 
og redusere utslipp fra transportsystemet. 
Ny teknologi gir mange muligheter. 
Spørsmålet er bare hvilke teknologiske 
løsninger som bør satses på når klima-
gassutslippene skal begrenses? Hvordan 
kan Norge sørge for å utvikle et sikkert 
transportsystem som bidrar til å redusere 
negative miljøkonsekvenser, og som 
i tillegg skaper bedre fremkommelighet?

I planleggingen av fremtidens transportsys-
tem er vi nødt til å ivareta både miljø- 
og teknologiperspektiv. Den teknologiske 
utviklingen går raskt, den byr på større 
kompleksitet og flere muligheter. Ingeniører 
og teknologer har en viktig rolle ved valg, 
implementering og bruk av ny teknologi 
og nye metoder i samferdselssektoren. 
Deres kompetanse vil være avgjørende for 
å realisere ambisjonene i transportplanen.

Dagens transportsystem er tuftet på 
ingeniør- og teknologkompetanse. Det 
er ingen andre faggrupper som er i bedre 
stand til å planlegge for morgendagens 
infrastruktur enn ingeniører og teknologer. 
Riktig valg av teknologi vil ikke bare lede 
til bedre fremkommelighet og reduksjon 
av negative miljøkonsekvenser, men sam-
tidig bidra til at løsningene blir mer kost-
nadseffektive. Derfor er det av avgjørende 
betydning at ingeniører og teknologer 
involveres i beslutningsprosessene.  

For å kartlegge hvilke tiltak ingeniører 
og teknologer som arbeider innen sam-
ferdselssektoren mener er fornuftig 
å implementere for å redusere klimagass-
utslipp, gjennomførte vi dybdeintervjuer 

med NITO-medlemmer som arbeider 
innen dette området. Et forslag flere stiller 
seg bak er elektrifisering av lastebiler, bus-
ser, godstog og skipsfart. Elbiler må både 
benyttes til vare- og persontransport, 
opplyser informantene. Samtidig vil det 
være en fordel å innføre flere modulvogn-
tog på veiene. Dette kan bidra til at større 
mengder varer kan transporteres. Samti-
dig kan antall lastebiler på veiene halveres 
på enkelte strekninger. 

«Varedistribusjon i storbyene forurenser 
mye. Derfor er vi nødt til å tenke nytt», 
påpeker en informant. Laste- og losse-
soner må planlegges bedre, spesielt 
i større byer. Dette må gjøres idet ny 
infrastruktur bygges ut. En annen nevner at 
«gods bør elektrifiseres mellom Oslo havn 
og Alna. Dette kan implementeres for en 
rimelig penge.» På tross av at overførsel av 
gods fra vei til sjø og bane i enkelte tilfeller 
vil være bærekraftig, er det fornuftig å ta 
i bruk modulvogntog på strekninger der
det er dårlige togforbindelser. En forut-
setning for dette er likevel at veistrek-
ningene er gode nok til at det er forsvarlig 
å benytte seg av slike kjøretøy på veiene. 
Ifølge informantene er det stadig flere 
aktører som benytter kjøretøy med Euro 
6-motor. Denne teknologien har vist seg 
å være mer miljøvennlig og har lavere
utslipp av helseskadelige avgasskomponen-
ter enn kjøretøy med Euro 5-teknologi.2 
Informantene opplyser at det vil være 
fornuftig å finne virkemidler som kan 
stimulere til Euro 6-teknologi i Norge.

Når lastebilparken skiftes ut, blir mange 
kjøretøy ofte solgt videre til aktører 
i andre land. Mange av disse kjøretøyene 
slippes inn på norske veier igjen. «På tross 
av at kjøretøyene selges til kjøpere på 

Intelligente transportsystemer
Kapittel 08
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For å bidra til å redusere 
negative effekter fra trans-
portsektoren vil Solberg-
regjeringen bruke nærmere 
en milliard kroner på å prø-
ve ut og teste ny teknologi 
som både kan øke effektivi-
teten til og redusere utslipp 
fra transportsystemet. 

Miljøvennlige busser i San Francisco. Foto: Robert Jomisko
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andre kontinenter, vil de fortsette å slippe 
ut like mye her», påpeker en informant. 
Av den grunn forslår de ingeniørene 
og teknologene vi har intervjuet at det 
innføres en vrakpantordning for lastebiler 
som er modne for utskiftning. Dette kan 
begrense videresalg av forurensende 
kjøretøy til utlandet. En slik løsning kan 
utvikles med utgangspunkt i prinsipper 
fra grønn ingeniørkunst. De ingeniører 
og teknologer vi har snakket med er 
opptatt av at kjøretøyprodusenter må 
tenke mer helhetlig og ha større fokus på 
materialbruk. Vrakpant kan smeltes om 
til andre ting og skape ny næring i Norge, 
spesielt dersom gamle oljerigger også skal 
gjenvinnes, påpeker en ingeniør.               

Informantene forteller at en rekke 
norske aktører er i ferd med å utvikle 
intelligente transportsystemer (ITS). 
«Det er et kolossalt område og vi må se 
de store linjene. Mye av teknologien er 
allerede integrert i flere kjøretøy. Blant 
annet sanntidsinformasjon og teknologi 
for å overvåke kjølesystemer. ITS kommer 
til å vies større oppmerksomhet i tiden 
fremover.» ITS kan bidra til å bedre logi-
stikken på flere områder. Tomkjøring med

lastebiler og tog er et problem. Med 
intelligente transportsystemer kan vi sørge 
for å bedre utnyttelsen av transport-
midlenes kapasitet. Det kan bidra til at 
ressurs- og energiforbruket går ned.

Implementering av intelligente trans-
portsystemer og ny teknologi kan gi en 
betydelig reduksjon i klimagassutslipp. 
Samtidig kan utslippsreduserende tekno-
logi bidra til å oppfylle nasjonale mål for 
ren luft og støy. Gjennom strategisk plan-
legging vil transportbehovet også kunne 
ivaretas uten at utslippene øker.     

Selv om Oslo foreløpig er den eneste byen 
i Norge som kan skilte med at halvparten 
av transportmiddelbruken er miljøvennlig, 
kan fremdeles mye gjøres for å lage mer 
intelligente transportsystemer i hovedsta-
den. På tross av at Oslos befolkning har et 
svært godt tilbud, skulle man helst sett at 
det var flere som benyttet seg av trans-
porttjenestene. Kollektivtransporttilbudet 
i Oslo er på mange måter sammenlignbart 
med det i Zürich, som gjerne trekkes 
frem som et kroneksempel på et velfun-
gerende transportsystem. Forskjellen er 
bare at kollektivtransporten benyttes av 

to ganger så mange i Zürich som den gjør 
i Oslo, på tross av at byene er av tilnærmet 
lik størrelse. Oslos T-baner, trikker, busser 
og ferger kjører med andre ord rundt med 
mer luft enn de sveitsiske. Ifølge den tyske 
ingeniøren Axel Kühn skyldes dette at 
befolkningstettheten i Oslos utkanter er 
tynnere befolket enn de i Zürich. På tross 
av dette besøker Ruters operatørselskaper 
disse stedene titt og ofte.3 Setter man 
antall avganger opp mot antall passasje-
rer, ser vi at det er rom for smartere løs-
ninger. Ruter ser for eksempel for seg at 
selvkjørende busser kan være på plass 
i Oslo allerede i 2018.4 

«Transport-på-forespørsel»
Mens byråd for samferdsel i Stockholm 
har et mål om å snu transportpyramiden 
på hodet ved å prioritere mennesker, 
syklister og offentlig transport fremfor 
bilisme, har myndighetene i Helsinki en 
ambisjon om at byens innbyggere skal
la være å investere i personbiler fra 2025. 
Ved å satse på kollektivtransport, økte 
bilavgifter, ny teknologi og ingeniør-
kompetanse skal det utvikles et trans-
portsystem som gjør det så ugunstig 
å kjøre bil i Helsinkis gater, at man heller 
velger å bruke andre fremkomstmidler. 
Tanken er at såkalt «transport-på-fore-
spørsel» skal være så brukervennlig, 
rimelig og lett tilgjengelig at hovedparten 
av de reisende vil benytte seg av kollektive 
transportmidler. 

Selv om systemet ikke skal være på plass 
før om nærmere ti år, har man allerede 
begynt å se resultatene av myndighetenes 
samferdselsstrategi. I 2012 ble den 
offentlig finansierte minibusstjenesten 
Kutsuplus introdusert. Med en serie 
av 9-seters busser rullende i Helsinkis 
gater klarte myndighetene i en periode 
å forbedre kollektivtransporttilbudet, 
stimulere til miljøvennlig transport 
og redusere antall biler i Finlands 
hovedstad. Ved hjelp av en app kunne 
innbyggerne i en periode bestille seg 
et sete på en minibuss som kjører 
passasjerene hvor enn de måtte ønske 
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innenfor byens grenser. Tjenesten kostet 
litt mer enn en bussbillett, men langt 
mindre enn en drosjetur. Det intelligente 
transportsystemet klarte å regne ut 
hvilken reiserute som var raskest ved hjelp 
av en algoritme og app-en hadde mer 
enn 500 000 ruter.5 Kanskje er dette en 
måte å effektivisere transportsystemet 
i Oslo? Grunnet manglende offentlige 
støtte ble tjenesten lagt ned i 2016, men 
flere andre byer arbeider nå med å utvikle 
skyttelbuss-tilbud som har til hensikt 
å frakte passasjerer fra dørstokken til 
ønsket destinasjon.6 

Hva mener norske ingeniører 
og teknologer?
For å danne et mer helhetlig bilde av hvil-
ke tiltak ingeniører og teknologer mener 

kan gjøre samferdsels- og transportsek-
toren mer miljøvennlig, sendte vi ut en 
spørreundersøkelse til medlemmer som 
arbeider innen disse områdene.

Her er det tre svar som har fått like stor 
oppmerksomhet. Dette er overførsel av 
gods til jernbane, jernbanesatsing og 
satsing på kollektivtransport i byene. 
Blant andre tiltak som får høy oppslutning 

Solcelleteknologi lader el-bilen. Foto: Robert Jomisko
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finner vi satsing på bruk av elbiler i vare- 
og persontransport. Det hovedparten av 
ingeniører og teknologer i NITO etterlyser 
er en satsing på jernbane og kollektiv-
transport. 

Det andre spørsmålet vi stilte medlemmene 
er hvilke tre områder transportsektoren bør 

satse på i årene som kommer for å støtte 
opp under Norges klima- og miljøambi-
sjoner?

Størsteparten svarer at jernbane 
og kollektivtransport er områder norsk 
transportsektor bør satse på for å støtte 
opp under Norges klima- og miljøambisjo-

ner. Deretter oppgir respondentene at det 
bør satses på overføring av gods fra vei til 
sjø og bane. Det tredje satsningsområdet 
er fornying av vei og reduksjon av vedlike-
holdsetterslep.

Det siste spørsmålet vi valgte å stille 
respondentene er hva som er de tre stør-
ste utfordringene som samferdselssekto-
ren står overfor i årene som kommer.  

Når det gjelder utfordringer i samferd-
selssektoren i kommende år er det først 
og fremst forurensing fra personbiltra-
fikken og trafikkvekst som anses som 
en utfordring. Etter dette er det to andre 
utfordringer som vies like stor oppmerk-
somhet blant respondentene. Det ene er 
trafikksikkerhet på veiene og det andre er 
utbygging av miljøvennlig infrastruktur.
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TOPP TRE UTFORDRINGER: Hvilke utfordringer står vi overfor i samferdselssektoren 
i årene som kommer?

På Bishop Test Site i San Ramon testes selvkjørende el-busser. Foto: Robert Jomisko
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KAPITTEL 08     KOMMENTAR  KOMMENTAR      KAPITTEL 06  

et har i flere tiår vært et 
betydelig og økende fokus på 
å redusere utslipp av klima-
gasser fra transportsektoren. 
Transportsektoren står nå for 

omtrent 15.4 millioner av i alt 27.4 tonn 
CO2 utslipp i ikke-kvotepliktig sektor i 
Norge. Vegtransporten stå for cirka 10 
millioner tonn, hvorav personbiler står 
for cirka 2/3. Til tross for at transportmid-
lene er blitt stadig mer energieffektive, 
har forbedringene blitt spist opp av økt 
transport. 

Drivkreftene for økt transport er sterke. 
Transport er normalt ikke et gode i seg 
selv, men et middel for å oppnå mobilitet. 
Mobiliteten bruker vi til å knytte sammen 
aktiviteter som finner sted på ulike steder. 
Personer har behov for å flytte seg fra 
hjem til jobb, fra jobb til barnehage til 
butikk og hjem igjen og fra hverdagen 
i byen til rekreasjon på fjellhytta eller 
i Syden. Verdikjedene i varemarkedene går 
fra råstoffprodusenter ulike steder i ver-
den via ulike industri- og omsetningsledd 
ut til butikkene vi handler i eller blir levert 
hjem til oss. Teknologiske forbedringer har 
gjort transportene stadig mer effektive 
og mindre tidkrevende. Fortsatt globalise-
ring, befolkningsvekst og økonomisk vekst 
gir et enormt potensiale for økt transpor-
taktivitet; forsyningskjedene for varer blir 
lengre og mer spesialisert, vi blir flere som 
etterspør flere varer og det blir flere av 
oss som skal reise lengre når vi blir rikere 
samtidig som tiden vi har blir mer verdifull 
(rikdommen øker raskere enn levetiden). 
Motstykket til dette er proteksjonisme, 
resesjon og befolkningsnedgang som vel 
ingen ønsker. Dermed viser også fram-

skrivningene at transportomfanget kan 
øke med henholdsvis 50-100 prosent og 
35 prosent fram til 2050 for hhv gods- 
og persontransport. Dette gir enorme 
utfordringer når en har mål om å redusere 
utslippene fra ikke-kvotepliktig sektor 
med 40 prosent innen 2030.

Utslippene fra transportsektoren kan 
i prinsippet reduseres på tre måter; redu-
sere transportbehovene, overføre trans-
porter til mindre forurensende transport-
midler eller forbedre transportmidlene. 

Mulighetene og virkemidlene 
er ganske forskjellig
Redusert transportbehov innebærer at 
transportdistansene blir kortere og at 
flere varer produseres lokalt. Urbanisering 
i smartere byer kan redusere reisebehove-
ne og gi bedre grunnlag for miljøvennlige 
transportformer som å gå, sykle og reise 
kollektivt, men også mindre effektiv 
vareproduksjon som gir økte utslipp 
i andre sektorer enn transport. Banandyr-
king i Norge kunne redusere transportbe-
hovet for bananer, men øke energibehovet 
i bananproduksjon. Transport er en 

forutsetning for arbeidsdeling både nasjo-
nalt og internasjonalt og dermed også for 
økonomisk vekst og velstand.
Digitaliseringen gir allerede muligheter 
for å gjøre ting som var utenkelige for få år 
siden. Digitale plattformer kobler sammen 
tilbydere og brukere av varer og tjenester 
sånn at jeg med et trykk på telefonen kan 
få ferskt brød levert hjem før frokost eller 
en vaskehjelp til å gjøre rent på fredag. 
Den første vegtrafikkloven i Norge benyt-
tet «hestelause kjøregreier» som begrep 
på automobilen. Førerlause kjøregreier 
i full drift fikk en i London allerede på 
1990-tallet da Metroen til Docklands 
åpnet og vi kjenner slike fra såvel Køben-
havns Metro som en rekke flyplasser rundt 
om i verden. Førerløse personbiler, fly og 
skip er under utprøving og i 2018 starter et 
forsøk med såkalt «platooning» der flere 
vogntog kobles sammen og transporterer 
fisk langs krevende E8 mellom Norge, 
Sverige og Finland. De første dronene 
som leverer varer på kommersiell basis er 
allerede i drift – de leverer kritiske reserve-
deler til skip i fart og netthandleselskaper 
eksperimenter med droneløsninger for 
å levere bøker så vel som pizza hjem til folk.

Førerløse kjøretøy kan revolusjonere 
transportsektoren. Mannskapskostna-
dene er dominerende i de fleste trans-
portgrener og utgjør typisk rundt 1/3 av 
kostnadene i landtransport. Billigere, 
raskere og mer pålitelig transport vil både 
personer og vareeiere gjerne ha mer av. 
I klimaperspektivet er en derfor avhengig 
av at lavutslippsteknologier både utvikles 
og kan slå raskt igjennom i markedene om 
en skal lykkes med å få utslippene ned 
og opprettholde mobiliteten. 

På forskningsbasis har en allerede 
3D-printet kjøtt, hus (i full skala) og 
brukbare sko. 3D-print av småting i plast-

materialer og ulike metaller foregår på 
kommersiell basis. Dette er tekno-
logier som i prinsippet  er i stand til 
å snu opp ned på både lokale og globale 
varestrømmer slik at det som det haster 
å få fram – spesifikasjoner og oppskrifter 
selges globalt over internett, mens varen 
produseres nær sluttbrukeren av råvarer 
som kan lagres lenge og stiller beskjedne 
krav til transportkvalitet og tid.

Overføring av personer og gods til jernba-
ne er bra, men har nok begrenset poten-
siale. Rutegående transport går som regel 
fra et sted du ikke er til et sted du ikke skal 
til et tidspunkt du ikke skal være der, med 
andre ord tidkrevende og lite fleksibelt. 
Det er svært lite varer som «oppstår» 
eller forbrukes på jernbaneterminaler. Så 
godt som alle varer trenger tenger noen 
første og siste mil på bil for å komme fram. 
Siden varene trenger omlasting – noe som 
koster ressurser (både tid og penger), må 
jernbanedelen av transporten være gan-
ske lang for å forsvare ressursbruken. På 
de lengre distansene der det er jernbane 
og større markeder, som mellom Oslo og 
Bergen, Trondheim, Stavanger, Bodø og 
Narvik, er allerede jernbanens markedsan-
del betydelig.

I Nasjonal transportplan (NTP) hvor en 
planlegger å bruke mer enn tusen milli-
arder kroner på samferdsel de neste 12 
årene, viser også transportpolitikken for 
å endre transportmiddelvalg svært små 
effekter på klimagassutslippene. Prosjek-
ter på jernbanen, tiltak for å nå det såkalte 
nullvekstmålet for personbiltrafikk i byene 
bidrar til sammen til ca. 1/15 av målet om 
40 prosent reduksjon.  Resten, det vil si 
14/15 må da tas gjennom forbedring av 
transportmidler og drivstoff.

Det er kjent at Norge har verdens største 
tetthet av elektriske personbiler. 95 pro-
sent har likevel fortsatt forbrennings-
motor. Målet i NTP om at det ikke skal sel-
ges nye biler med forbrenningsmotor etter 
2025 innebærer at det må importeres 
og selges langt flere biler med nullutslipp, 
men også at det må utvikles bedre, smar-

tere og mer effektive løsninger for ladning 
og strømforsyning i Norge.

For lange og tunge transporter med 
lastebil, er ikke batterielektriske løsnin-
ger økonomisk bærekraftige siden krav 
til rekkevidde med dagens teknologi 
krever svært tunge og kostbare batterier. 
Her arbeides det med å utvikle hybride 
løsninger der en kan lade underveis, mens 
man fortsatt venter på gjennomslag for 
storskala produksjon av hydrogenbiler.

På sjøen stiller det seg annerledes. Siden 
et skip uansett trenger betydelig ballast, 
er ikke størrelsen på batterier like begren-
sende som på lastebilene. Det er allerede 
i drift elektriske ferjer og potensialet 
for elektrifisering av hurtigbåter, ferjer, 
fiskebåter, og forsynings- og brønnbåter til 
oppdrettsnæringen er betydelig. Dette gir 
muligheter for den maritime industrien i 
Norge og krever nok også smartere løsnin-
ger for lading og strømforsyning.

Det meste av jernbanen er elektrifisert 
i Norge. Samtidig er det svært kostbart 
å hel-elektrifisere det som gjenstår 

(Nordlandsbanen, Rørosbanen). Med nye 
hybridløsninger og batterier, kan det være 
mulig å kjøre elektriske tog med kjøreled-
ning bare på deler av strekningene.

Bærekraftig drivstoff er et vanskelig tema. 
Karbonnøytralt drivstoff forutsetter at 
råvaren alternativt ville gå i forråtnelse 
og sakte slippe ut klimagasser. Slikt råstoff 
er antakelig en altfor knapp ressurs til 
å dekke transportsektorens behov i Norge. 
Selv om en har eksperimentert med fly 
drevet av solceller, er det i overskuelig 
framtid vanskelig å se for seg elektrifise-
ring av kommersiell luftfart. Utvikling 
og produksjon av bærekraftig biodrivstoff 
kan imidlertid bidra til betydelig reduk-
sjon i klimagassutslippene fra Luftfarten.

For å nå målene om utslippskutt 
og bærekraftig vekst er det altså nød-
vendig med mange løsninger som både 
reduserer transportbehov, flytter til mer 
miljøeffektive transportmidler og sørger 
for at langt mer miljøvennlige transport-
teknologier tas i bruk i stor skala.

Utfordringer og muligheter 
i samferdselssektoren
Av Kjell Werner Johansen, Transportøkonomisk 

institutt (TØI)

D
Fortsatt globalisering, be-
folkningsvekst og økonomisk 
vekst gir et enormt potensiale 
for økt transportaktivitet; 
forsyningskjedene for varer 
blir lengre og mer spesialisert, 
vi blir flere som etterspør flere 
varer og det blir flere av oss 
som skal reise lengre når vi 
blir rikere samtidig som tiden 
vi har blir mer verdifull.

Utslippene fra transportsektoren kan i prinsippet reduseres på tre måter; redusere 
transportbehovene, overføre transporter til mindre forurensende transportmidler 
eller forbedre transportmidlene. Foto: Istock
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DERSOM DU MOT FORMODNING ikke 
vet hvem Willoch er, så har mannen som 
gjerne presenteres som «en av samfunns-
debattens mest reflekterte aktører» et 
nøkternt svar. Han sier hva han heter (Kåre 
Isaachsen Willoch) og når han er født 
(1928), slik normal skikk og bruk er. Han 
synes ikke det er hans oppdrag å trekke 
frem høydepunktene fra sin innholdsrike 
karriere fra politikk og samfunnsliv.
 – For tiden er jeg pensjonist. Passelig 
travel, men jeg forsøker å dempe ned etter 
mine siste møter med helsevesenet, sier 
Willoch.

– Gradvis påvirke miljøproblemer
Den tidligere statsministeren har sin faste 
plass i Stortingets kantine. Bordet lengst 
nede til venstre. Stolen plassert ved vindu-
et med utsikt både ut og utover i lokalet. 
Enkelte ganger har noen andre satt seg 
der, men stort sett er plassen ledig for 
Kåre Willoch. Han ber dessuten aldri noen 
om å flytte seg fra plassen. Da setter han 
seg heller et annet sted. 
 Willoch var regjeringens overhode fra 
14. oktober 1981 til 9. mai 1986.
 – Slik jeg husker det, var vi var opptatt 
av at politikken gradvis skulle innrettes 
slik at den motvirket miljøproblemer.

–Feil å tie
Interessen for politikk og samfunnsenga-
sjementet våknet i ung alder.
 – I mitt barndomshjem fulgte mine 
foreldre ikke den gamle parole om at barn 

skal tie i forsamlinger. Min farmor skrev en 
bok om barneoppdragelse, der hun var 
meget imot at barn skulle tie i forsam-
linger, isteden skulle de være til stede 
og lære av de voksnes engasjement. Det 
fulgte min mor og far, sier han og legger til:
 – Både i fars og mors omgangskrets var 
det mange som var veldig interessert 
i samfunnsspørsmål. Interessen for politikk 
var adskillig høyere etter krigen. Min gene-
rasjon har sett de mest dramatiske utslag 
av politikk, nemlig andre verdenskrig.

Innholdsrik karriere
89-åringen er vokst opp på Ullern 
og studerte sosialøkonomi ved Universite-
tet i Oslo, og ble uteksaminert som cand. 
oecon. i 1953. Han har arbeidet i både 
Norges Rederiforbund og Norges Industri-

forbund. I 1952 til 1959 representerte han 
Høyre i Oslos bystyre, og i 1954 kom han inn 
som varamedlem på Stortinget. Fra 1957 var 
han fast medlem, blant annet i finans-
komiteen, og både i 1963 og i perioden 
1965 til 1970 var Willoch sjef for Handels- 
og skipsfartsdepartementet. 
 I årene 1963 til 1965 var han Høyres 
generalsekretær, før han i 1970 ble valgt til 
partiets formann. Etter valgserien i 1981 
kunne Willoch danne den første rene høy-
reregjeringen siden 1928. Fra 1983 omfattet 
regjeringen også statsråder fra Kristelig 
Folkeparti og Senterpartiet. Da flertallet 
glapp i 1985 fikk Willoch-regjeringen støtte 
fra Fremskrittspartiet, som lovet å støtte 
regjeringen hvis statsministeren stilte 
kabinettspørsmål.

Ville heve bensinavgiften
Oljeprisen falt kraftig i 1986 og regjeringen 
til Willoch la frem et forslag på innstram-
mingstiltak, et av forslagene var høyere 
bensinavgift. Statsministeren stilte kabi-
nettspørsmål om innstrammingstiltakene, 
fikk stortingsflertallet mot seg og overlot 
regjeringsmakten til Gro Harlem Brundt-
land (Ap). Men som Willoch sier, gjennom-
førte Brundtland-regjeringen raskt alle de 
tiltak som de hadde stemt imot.
 - Jeg minnes at den regjeringen jeg 
hadde ære og glede av å lede, ble felt på 
våre grundige tiltak for å unngå økono-
misk krise. Blant disse var et forslag om 
å heve bensinavgiften, fordi man ellers 
ville få lavere bensinpris. Det var ikke 

Intervju med Kåre Willoch
«Efterpåklokskap på forhånd»Kapittel 09

INTERVJU MED KÅRE WILLOCH      KAPITTEL 09  

TEKST    CHRISTINA GULBRANDSEN (ANSVARLIG REDAKTØR, INGENIØRENES STEMME) OG ROBERT JOMISKO (SAMFUNNSPOLITISK RÅDGIVER, NITO)

Kåre Willoch ønsker ikke gjentagelser av gamle feil. Han ser parallellene 
mellom klimadebatten i vår tid og «En folkefiende» av Henrik Ibsen. 
Dr. Stockmann avdekker miljøproblemer i byens sunnhetsanstalt, men 
hans svigerfar Morten Kiil mener det var trygt å se bort fra vitenskapens 
advarsler, så lenge man ikke kunne se uhumskhetene i vannet.

Jeg minnes at den regjeringen 
jeg hadde ære og glede av å lede, 
ble felt på våre grundige tiltak for 
å unngå økonomisk krise. Blant 
disse var et forslag om å heve 
bensinavgiften, fordi man ellers 
ville få lavere bensinpris. Det var 
ikke naturlig at vi skulle øke leve-
standard og forbruk når Norges 
inntekter gikk drastisk ned og 
gjelden til utlandet var veldig stor.

Den tidligere statsministeren 
har sin faste plass i Stortingets 
kantine. Foto: Frode Hansen/VG



76 77NITO GRØNN INGENIØRKUNST 2017 NITO GRØNN INGENIØRKUNST 2017

– La staten bestemme
Willoch er oppriktig bekymret for at det 
kan bli for lite mat, dersom miljøvernet 
ikke blir bedre.
 – Nedbyggingen av dyrkbar jord
i Norge er problematisk. Avgjørelsen om
å bygge på dyrkbart land bør ikke over-
lates til kommunene. For kommunene er
det andre hensyn som vil veie tyngre, 
og deres økonomi vil ofte være tjent med
å bygge ned dyrkbart land, mens sam-
funnshensyn på lenger sikt taler veldig
sterkt imot. Derfor bør man ta kostnaden
ved å bygge på annet land. På dette om-
rådetmener jeg myndigheten til å avgjøre
om det skal bygges på dyrkbart land eller
ikke, skal være staten.

Bekymret bestefar, 
men teknologioptimist
– Kjenner du deg igjen i beskrivelsen av at 
du er en bekymret bestefar som er opptatt 
av barnebarnas klode?
 – Ja, men bekymringer er bare en del 
av sannheten.
 Willoch tror på den teknologiske utvik-
lingen. Han beskriver meget av det som 
skjer som «oppløftende».
 – Ingeniører og teknologer har en veldig 
viktig funksjon, både når det kommer til 
å stå for utvikling og sørge for at de som tref-
fer økonomiske beslutninger blir kjent med 
mulighetene. Det er ingen tvil om at den 
teknologiske utviklingen de siste 10-20 årene 
har gitt veldig viktige, nye sjanser til å løse 
miljøproblemene, blant annet utviklingen 
på transportmidler, sier han og fortsetter:
 – Den teknologiske utviklingen er vel-
dig viktig, derfor må det være økonomiske 
motiver som sørger for at teknologien blir 
brukt best mulig.
 – Tenker du at det er plass til flere inge-
niører og teknologer i politikkutvikling?
 – Ja, men jeg skal være svært forsiktig 
med å karakterisere ingeniører generelt, 
de er en svært sammensatt yrkesgruppe. 
Men jeg må fastholde at når det gjelder 
å påvirke den generelle utvikling, så er 
selvfølgelig teknologi kolossalt viktig, men 
økonomi er også viktig. Disse to tingene 
må brukes sammen. 

 – Høy risiko for at vårt forbruk 
påvirker klima
– Hva er det viktigste vi kan gjøre for klima, 
miljø og bærekraftig utvikling?
 – Begrense utslipp av gasser som, 
ifølge vitenskapen, påvirker klima på en 
uheldig måte. Det er for enkelt å svare 
ja eller nei på spørsmålet om vi tror 
mennesker påvirker klima eller ikke. Ingen 
kan benekte at det er høy risiko for at vårt 
forbruk påvirker klima og at skadene kan 
bli store. Derfor er det meningsløst å ikke 
fatte tiltak som begrenser det, sier Willoch 
og legger til:
 - Jeg synes det er høyst kritikkverdig at 
noen ønsker at tiltak skal begrenses fordi 
det ikke er så sikkert dette her. Risikoen 
er så høy, at det ikke er tilbørlig å ta den 
risikoen og la utslippene fortsette.
 – Vil vi nå målene satt i Parisavtalen?
 - Jeg vil håpe det, men det er enda vik-
tigere å sette regler for å begrense utslipp, 
enn mål for summen av begrensningen av 
utslipp. For det siste er det lettere 

å snakke seg bort ifra. Konkrete tiltak for 
å begrense utslipp er vanskeligere for de 
enkelte stater å snakke seg bort ifra.

Redd for den store klimakatastrofen
Den tidligere statsministeren ønsker seg 
mennesker med evnen til å avdekke hum-
bug hos dem som vil lokke oss til å «gå 
utenom» tidenes store oppgaver, akkurat 
som Ibsen, og som samtidig er bjørnson-
ske ildsjeler som tvinger frem gjennom-
føringen av dem.
 – Det er viktig at besteforeldregene-
rasjonen gjør sin plikt og medvirker til at 
våre barn og barnebarn ikke må leve 
i en atmosfære som inneholder så meget 
klimagasser at den store klimakatastrofen 
ikke lenger kan unngås, sier Willoch.
 – Det er hevet over tvil at vi kan stanse 
klimakatastrofen. Teknologien finnes 
allerede. Derfor er vi i situasjonen der «det 
er viljen som gjælder». Hittil har den vært 
bedrøvelig mangelfull, legger han til.

naturlig at vi skulle øke levestandard 
og forbruk når Norges inntekter gikk dras-
tisk ned og gjelden til utlandet var veldig 
stor, sier Willoch og fortsetter:
 – Men dette var også et miljøtiltak. 
Det er all mulig grunn til å tro at bensin- 
og dieselpriser, spesielt på lengre sikt 
påvirker bilfabrikantenes innsats for mer 
økonomiske biler. Det er liten tvil om at 
det at drivstoff gradvis har blitt dyrere 
har påvirket produsentene. Nu foregår 
det en forbløffende rask utvikling i retning 
av forurensningsfri transport. Det er et 
eksempel på at miljøbevegelsen hadde 
rett i sin tankegang. 
 Da Willoch i 1989 ble fylkesmann 
i Oslo og Akershus, forlot han Stortinget 
etter mer enn 30 år. Han har i tillegg sittet 
som formann i International Democratic 
Union, vært direktør ved Fridtjof Nansens 
Institutt og styreformann i NRK.
 – Det beste med å være statsminister 
er at man kommer over i en situasjon hvor 
man har vært det. Det er voldsomt interes-
sant, meget strevsomt og veldig lærerikt, 
sier Willoch.

Synes det går sakte
– Er du optimist eller pessimist på klodens 
vegne?
 - Jeg synes nok det går tregt, men den 
veldig sterke teknologiske utviklingen 
gir grunnlag for optimisme. Teknologi gir 
mulighet til å løse problemene, uten slike 
sosiale og økonomiske skadevirkninger 
som man kunne frykte, sier Willoch.
 – Et annet oppløftende tegn er den 
veldige interesse for slike spørsmål i Asia, 
det bor mange mennesker der, for å si det 
forsiktig. Asia er en viktig del av verden-
søkonomien. Det alene vil bety meget, 
legger han til og trekker frem Kina som et 
begynnende foregangsland.

Mener vi har undervurdert Kina
- Kina er veldig interessant. Den vestlige 
verden har nok lenge undervurdert Kina. 
Det kineserne gjør slår ut i verdensøkono-
mien, og sannsynligvis i en bedre miljøpo-
litikk, sier Willoch og legger til:
 – Det ville være en ganske tankevekken-

de om Kina kommer langt foran USA i noe så 
moderne som miljøpolitikk.
 Willoch er ikke alene om å se mot Kina. 
Jørgen Randers er fast bestemt på at 
Kina er det landet som først vil klare å bli 
utslippsfritt.
 – Jeg regner det ikke som usannsynlig 
at Randers har rett og det er oppløftende. 
Han er en klok og velinformert mann. Jeg 
har selv fulgt utviklingen i Kina med stor 
interesse.

– Uimotståelig trang til å gjenta 
fortidens feil
Både i pamfletten «En ny miljøpolitikk» fra 
1996 og boken «Erfaringer for fremtiden» 
fra 2010 er Willoch opptatt av hvordan sta-
bil velstand kan kombineres med bevaring 
av klodens miljø og bærekraft. Likevel er 
han varsom med å blande seg for mye inn 
i dagens politikk.
 – Men Donald Trump er et skremmen-
de eksempel på hvor sakte det gå med 
forståelsen for klimaendringer. Han er 
meget reaksjonær og har en uimotståelig 
trang til å gjenta fortidens feil.

– Må bli dyrere å forurense
Willoch mener dagens norske politikere 
tar klima- og miljøproblemene på alvor, 
men er samtidig tydelig på at Norge ikke 
har klart å bli et foregangsland på klima, 
miljø og bærekraft.
 – De totale utslippstallene er ikke opp-
løftene. Og den nedgangen i utslipp som 

trengs, har vi knapt begynt på. Jeg håper 
vi begynner nå, sier han og fortsetter:
 – Det er fullt mulig å få en mer miljø-
vennlig politikk. Heldigvis øker forståelsen 
for at det er nødvendig å gjøre mer. Det 
må bli dyrere å forurense, men jeg vil 
legge til at inntekten man får fra avgifter 
og annet som gjør det dyrere å forurense, 
må brukes til å gjøre det mer fordelaktig 
og rimelig å ikke forurense.

– Kortsiktighet
– Tror du økonomiske hensyn av og til går 
foran miljøhensyn?
 – Ja for mange gjør det nok det, men 
det bør ikke komme som en overraskelse 
at direktøren for et oljeselskap faller for 
fristelsen til å komme med argumenter 
som sier at det han gjør er miljøvennlig, 
sier Willoch og fortsetter:
 – Mange mennesker setter sine person-
lige interesser høyt. Det kan være kortsik-
tig i den globale sammenheng, men ikke 
i sitt eget livs varighet, for det er så meget 
kortere.

Forkjemper for markedsøkonomien
Willoch mener bestemt at markedsøko-
nomien gir de beste mulighetene for en 
velfungerende klimapolitikk. 
 – Samfunnsøkonomi viser muligheter 
for å påvirke disse spørsmålene slik at de 
blir løst av teknologene. Sammenhengen 
mellom økonomi, tilbud og etterspørsel 
er påfallende sterk, og prismekanismer er 
veldig viktig for å påvirke handlingsmøn-
ster i næringslivet. Jeg kan ikke skjønne 
at det er en brems for miljøpolitikken, sier 
Willoch og fortsetter:
 – Det er ingen samfunnsøkonom som 
har antydet at økonomisk vekst er det 
eneste som betyr noe. Deres fag er å vise 
de økonomiske sammenhengene og så 
må det suppleres med engasjement i an-
dre sammenhenger. Jeg hadde den glede 
av å ha to Nobelprisvinnere i økonomi 
som lærere ved universitetet. De bidro 
ikke på noen som helst måte til denne 
vrangforestillingen om at økonomi er det 
viktigste og at det er det eneste som betyr 
noe, langt ifra.

INTERVJU MED KÅRE WILLOCH      KAPITTEL 09  KAPITTEL 09     INTERVJU MED KÅRE WILLOCH

Jeg hadde den glede av 
å ha to Nobelprisvinnere 
i økonomi som lærere ved 
universitetet. De bidro ikke 
på noen som helst måte til 
denne vrangforestillingen 
om at økonomi er det viktig-
ste og at det er det eneste 
som betyr noe, langt ifra.

Kåre Willoch er bekymret for kloden, men har tro på teknologiutviklingen. Han vil at stabil velstand 
kombineres med bærekraft. Foto: Tore Meek/NTB scanpix
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rinsippene gjort rede for 
i kapittelet om grønn inge-
niørkunst og tankegods fra 
sirkulær økonomi, gir et godt 
utgangspunkt for å designe 

og implementere klima- og miljøvennlige 
løsninger. Sirkulær økonomi innebærer 
et utvidet syn på hva som er ressurser 
og hvordan de kan forbli i økonomien 
lengst mulig. I en verden med begrensede 
naturressurser, er det avgjørende for 
miljøet at ressurser gjenbrukes og får nye 
funksjoner. Europakommisjonens poli-
tikkpakke om sirkulær økonomi omfatter 
blant annet produktdesign og produk-
sjonsprosesser. Med økodesigndirektivet 
har det kommet krav til produsenter om 
redusert energibruk. Hensikten med 
direktivet er å sikre flyt av miljøvennlige 
produkter innen EU. Et virkemiddel 
i direktivet er å redusere energiforbruket 
fra produkter. Norge har for eksempel 
implementert direktiver som stiller krav til 
energieffektivitet for kjøleskap, frysere 
og lysstoffrør. Disse forskriftene er hjemlet 
i Produktkontrolloven.1

I tillegg til økodesigndirektivet har EU 
foreslått at det skal stilles krav til andre 
miljøeffekter, slik som krav til lengre levetid, 
økt mulighet for reparasjon og bedre tilret-
telegging for materialgjenvinning.2  Hvor-
dan dette kan implementeres er ikke like 
klart. For å utvikle bærekraftige løsninger 
foreslår NITO at EU og Norge tar utgangs-
punkt i prinsipper for grønn ingeniørkunst 
når retningslinjer og lovverk skal utvikles. 
På tross av at Klima-og miljødeparte-
mentet i Meld. St. 45 (2016-2017): Avfall
 som ressurs – avfallspolitikk og sirkulær-
økonomi hevder at det ikke er virk-
ningsfullt å arbeide for nasjonale, men 
internasjonale standarder og regelverk når 
det gjelder design og produksjon av pro-
dukter, mener NITO at det er nødvendig 
at Norge går foran.3 Selv om det norske 
markedet utgjør en liten del av totalmar-
kedet, er Norge nødt til å ta sitt ansvar. 
Med kompetanse fra norske ingeniør- 
og teknologmiljøer kan vi tilrettelegge 
for «sirkulær ingeniørkunst». 

Sirkulær ingeniørkunst
Med sirkulær ingeniørkunst sikter vi til 
praksiser som både tar utgangspunkt 
i prinsipper fra sirkulær økonomi og grønn 
ingeniørkunst. Vi mener en tverrfaglig til-
nærming til klima-  og miljøproblematikk 
vil være den mest hensiktsmessige måten 

å skape bærekraftig utvikling. Som nevnt 
i det innledende kapittelet har verden 
blitt alt annet enn mer bærekraftig siden 
Brundtland-kommisjonen for 30 år siden 
la frem Vår felles framtid. Selv om det nød-
vendigvis ikke har vært, eller er, politisk 
vilje til å løse miljøproblematikk, slik som 
Gro Harlem Brundtland selv hevdet i 2012, 
vet vi at ingeniører og teknologer er i stand 

til å utvikle og implementere løsninger som 
kan sørge for at målsetningene i Parisavta-
len blir nådd.   

Fra romfart til hverdagsteknologi   
Denne utredningen bygger i stor grad på 
prinsipper hentet fra grønn ingeniørkunst. 
Innovasjon innen ingeniørvirksomhet 
spenner seg fra utvikling av mikroproses-
sorer til romfart. Vi er nødt til å dra nytte 
av den samme innovasjonsevnen for 
å utvikle bærekraftige produkter 
og løsninger.4  Som vi har vært inne på, er 
det ikke kun teknologiske løsninger som 
kan bidra til å redusere negative miljøkon-
sekvenser. Ved å ta i bruk grønn ingeniør-
kunst kan vi sørge for at produksjonspro-
sessene og teknikkene som brukes for 
å utvikle teknologi også blir bærekraftige. 
NASA har i mer enn 50 år tatt i bruk prin-
sippene for å optimalisere energi- 
og ressursforbruk under oppdrag 
i verdensrommet. Noe av disse løsning-
ene har også blitt brukt for å utvikle 
hverdagsteknologier.5

Vi undersøkte i hvilken grad ingeniører 
og teknologer i NITO mente deres bransje 
eller fag vektlegger produkters livsløp 
og sirkulær økonomi, slik som levetidsfor-
lengelse, bruksendring, materialgjenvin-
ning og energibesparelse. 

Sirkulær ingeniørkunst
Kapittel 10

SIRKULÆR INGENIØRKUNST      KAPITTEL 10  

P
Med sirkulær ingeniørkunst 
sikter vi til praksiser som både 
tar utgangspunkt i prinsipper 
fra sirkulær økonomi og grønn 
ingeniørkunst. Vi mener en 
tverrfaglig tilnærming til 
klima-  og miljøproblematikk 
vil være den mest hensikts-
messige måten å skape 
bærekraftig utvikling. 

Spørsmål: I hvilken grad mener du din bransje/ditt fag vektlegger produkters livsløp 
og sirkulær økonomi (levetidsforlengelse, bruksendring, materialgjenvinning, energi-
besparelse etc.)?

I meget stor grad 

9.2 %
I ganske stor grad 

41 %
I liten grad 

38.3 %

The Ocean CleanUp 
fanger opp plast 
i havet.
Foto: Erwin Zwart/-
The Ocean Cleanup
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elektronisk søppel.7  Norge er med andre 
ord et av de landene som kaster mest 
elektronikk. Ingeniørene og teknologene 
vi har intervjuet i foregående kapitler er 
tydelige på at det er mulig å skape en 
ny industri av å resirkulere og gjenvinne 
en rekke produkter og materialer. Med 
tingenes internett, kunstig intelligens 
og livsløpsanalyser er det også mulig å 
redusere energi- og ressursforbruk i en 
rekke sektorer.   

Med smartteknologi har vi anledning til 
å øke matproduksjon, redusere avfall og 

forhindre avskoging. En forskningsstasjon 
i Indonesia overvåker allerede kakaoavlin-
ger med et nettverk av trådløse sensorer, 
slik at produksjonen kan optimaliseres. 
Dette bidrar blant annet til å redusere 
vannforbruk, bruk av gjødsel og forhindre 
at sykdom forekommer.  

Flere hundre tusen tonn plast flyter 
rundt i verdens hav. Marin forsøpling og 
mikroplast ødelegger havmiljøet fordi 
det inneholder helse- og miljøskadelige 
stoffer. Det er behov for renseanlegg og 
nye teknologier for å fjerne store mengder 

menneskeskapt avfall. Dette er i stor grad 
en oppgave for ingeniører og teknologer, 
men det trengs politisk vilje og kapital.

Plasten som samles opp kan gjenvinnes 
og brukes til nye formål. Adidas har for 
eksempel begynt å 3D-printe sko med 
resirkulert plast funnet i havet.8 Dette er 
bare én av mange løsninger. 20-åringen 
Boyan Slat, en nederlandsk ingeniør-
student, har utviklet en løsning som kan 
fange opp plast i havet. For dette vant han 
årets designpris som deles ut av Design 
Museum i London.9 Slik vi påpeker innled-

Mens 49.2 prosent «i meget stor grad» 
(9.2 prosent) eller «i ganske stor grad» 
(41 prosent) mener at det i deres bransje 
brukes tid og ressurser på produkters 
livsløp og sirkulær økonomi, oppgir 42.8 
prosent at det «i liten grad» (38.3 prosent) 
eller at det «ikke i det hele tatt» (4.5 pro-
sent) brukes tid og ressurser på dette. Her 
er det med andre ord et stort potensial for 
forbedringer.

Hvordan stiller så NITOs ingeniør- og tek-
nologstudenter seg til problemstillingen? 
Som svar på spørsmålet: I hvilken grad 
mener du din bransje/ ditt fag fokuserer 
på produkters livsløp og sirkulær økonomi 
oppgir 18.8 prosent «i meget stor grad» 
og 49.2 prosent «i ganske stor grad. 24.7 
prosent av respondentene svarer «i liten 
grad», 1.9 prosent «ikke i det hele tatt» 
og 5.4 prosent «vet ikke». Studentene har 
med andre ord stor tro på at hensyn til 
produkters livsløp og sirkulær økonomi 
er noe som blir ivaretatt i bransjene de 
tenker å arbeide i. 

Norge trenger ingeniører og teknologer 
som kan bidra til å tenke ut smarte løsnin-
ger for avfall og gjenvinning, noe som kan 
bidra til å sysselsette mange mennesker. 

Dette kan bidra til å sysselsette en rekke 
mennesker. Med klima- og miljøutfordrin-
gene vi står overfor må ombruk og materi-
ell gjenvinning få større oppmerksomhet. 
For at avfall skal kunne bli til nye råvarer 
har vi behov for at ingeniør- og teknolog-

utdanningene tilpasses nye samfunnsbe-
hov. Utvikling av bærekraftige verdikjeder 
med lengre livsløp er svært viktig. Dette 
kan være alt fra å minimere energiforbruk 
i produksjon av varer til å tenke nytt 
i forhold til kretsløpsbasert ressursut-
nyttelse. Når teknologier utvikles bør det 
stilles strengere krav til at produsentene 
når det gjelder hvilken gjenbruksnytte 
produktet skal ha i ettertid. Samtidig bør 
det stilles krav om at produktene skal ha 
lang varighet. 

Å resirkulere teknologi kan gi store miljø-
gevinster. Det finnes for eksempel et stort 
potensial i å resirkulere datamaskiner og 
mobiltelefoner. Ifølge Project MainStream 
vil ikke dette kun bidra til å redusere ne-
gative miljøkonsekvenser. Samtidig vil det 
kunne bidra til ny næring. Nærmere $ 52 
milliarder spares hvert år dersom vi lykkes 
med å bli bedre på gjenbruk.6  FN-prosjek-
tet StEP har som mål å overvåke hvor mye 
elektronisk søppel som kastes hvert år. 
Mens det internasjonale gjennomsnittet 
ligger på rundt syv kg per år, kaster den 
gjennomsnittlige nordmann rundt 33 kg 

Spørsmål stilt NITOs studentmedlemmer:I hvilken grad mener du din bransje/ditt
fag vektlegger produkters livsløp og sirkulær økonomi (levetidsforlengelse, bruks-
endring, materialgjenvinning, energibesparelse etc.)?

Spørsmål: Hva bør Norge satse på i årene som kommer for å støtte 
opp under Norges klima- og miljøambisjoner? 

I meget stor grad 

18.8 %
I ganske stor grad 

49.2 %
I liten grad 

24.7%

Spørsmål: Hvordan kan din bransje bli mer miljøvennlig enn den er i dag?

Økt gjenvinning 
av avfall

Gjennom 
digitalisering

Gjennom større fokus på 
arbeidstakersklimaavtrykk 

i og utenfor jobben

Gjennom mer kunnskap 
om klima og miljø

Livsløpsanalyser for 
å evaluere miljøvennlige

konsekvenser

Implementering 
av  miljøvennlige

teknologier

Energieffektivisering

Automatisering og
robotisering

Miljøvennlig 
bygging

Tiltak for å 
redusere utslipp i

landbrukssektoren

Vann og avløp

Miljøvennlig 
transport

Havteknologi 
og havbaserte 

næringer

CO2-håndterings-
teknologi

Innovasjon i 
offentlig sektor

Batteriteknologi 
og utbygging 
av kraftnettet

Fornybar 
energi

Gjenvinning 
og gjenbruk

Digitalisering 
av industrien

1

2

3

1

2

3
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4.5 %

24.9 %

13.5 %

3.3 %

8.2 %

8.7 %

4.2 %

6.1 %

3.8 %

13.8 %

4.8 %

4.2 %

11.7 %

24.6 %

10.8 %

7,7 %

11.6 %

9,6 %

23.9 %
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ningsvis i denne rapporten, vil ingeniører 
under utdanning arbeide med helt andre 
ting enn det ingeniører tradisjonelt har 
gjort. Som forskerne Andrew Jamison, 
Andrew Russell og Lee Vinsel er inne på, vil 
fremtidens ingeniører i større grad arbeide 
med problemstillinger knyttet til bære-
kraftig utvikling enn dagens ingeniører.

Klimatilpasning, satsingsområder 
satsningsområder og utfordringer 
Vi ønsket også å undersøke hva ingeniører 
og teknologer utenom de spesifikke sekto-
rene tenker om klimatilpasning, satsings-
områder og utfordringer. 

Som vi ser av figuren oppgir de fleste 
respondentene at energieffektivisering 
kan gjøre deres bransje mer miljøvennlig. 
På andre plass ligger implementering av 
miljøvennlige teknologier, mens økt gjen-
vinning av avfall havner på tredjeplass. 

Likevel har flere ingeniører og teknologier 
digitalisering som førstevalg enn avfalls-
gjenvinning. 

Satsing på fornybar energi er det NITO-
medlemmer har størst tro på. Foruten 
dette oppgir de at Norge bør satse på 
miljøvennlig transport og gjenvinning 
og gjenbruk. Hvordan stiller det seg så 
med klima- og miljøutfordringer? På 
tross av at ekstremvær er den klima- 
og miljøutfordringen flest medlemmer 

peker på først, er det likevel interessekon-
flikter mellom gjennomføring av miljøtil-
tak og lønnsomhet som anses som den 
største utfordringen. Ved siden av dette er 
manglende forutsigbarhet fra politikere, 
og finansiering av klima- og miljøtiltak de 
nest største utfordringene.   

Oppsummering av innspill 
fra eksterne forskningsmiljøer
Marte Konstad og Sunniva Bratt Slette 
ved NTNU ENgage og NTNU Bærekraft 
skriver at det ligger et stort potensiale 
i sømløs urban transport, førerløse biler 
i en smart city-kontekst, Powerhou-
se-bygg og nullutslippstransport. Et 
holistisk perspektiv er sentralt for å oppnå 
bærekraftig utvikling. Mens NTNU ENgage 
jobber for å sette studenter i stand til 
å ta i bruk kunnskap og øke villigheten til 
å drive endring, har NTNU Bærekraft 
mulighet til å koble løsninger opp mot 
ledende forskere innen bærekraftsfel-
tet. Et viktig poeng er at bærekraft bør 
integreres i alle fag som tilbys ved norske 
universitet og høgskoler, og at tverrfaglig-
het er viktig for å sikre god innovasjon.

Tomas Moe Skjølsvold ved Centre for 
Sustainable Energy Studies (CenSES) 
og Institutt for tverrfaglige kulturstudier 
ved NTNU peker på at infrastruktur som 
tidligere har vært atskilt – transport-
systemet og elektrisitetssystemet – må 
integreres. Forskning gjort ved senteret 
viser at koblingen mellom fornybar kraft-
produksjon og grønn transport er lovende 
innen industri og næringsliv. Samtidig er 
interessen for solenergi sterkt økende. Det 
bemerkes også at avgifter for dieseldrevne 
kjøretøy, eller forbud mot bruk av fossilt 
brensel i bynære strøk, kan stimulere 
tungtransportaktører til å investere 
i miljøvennlig transportteknologi. 

Ragnvald Sannes ved Handelshøgsko-
len BI skriver at digital teknologi bidrar 
til forbedringer i form av kvantesprang, 
ikke prosent. Et slikt kvantesprang er fra 
dagens elektriske biler til selvkjørende 
biler som forhandler med hverandre 

og andre trafikanter. De underliggen-
de teknologiske driverne i den digitale 
transformasjonen er eksponentiell vekst 
i kapasitet og i ytelse, og forbedringer 
av kapabilitet gjennom ny funksjonalitet 
og nye metoder. Hvilke gevinster sam-
funnet vil få av denne utviklingen henger 
sammen med vår vilje og evne til å utnytte 

den. Data, kommunikasjon og prosesse-
ring kan gi mer bærekraft fortere og bedre 
enn tradisjonell tenkning.       

Marianne Kjendseth Wiik og Åse Lekang 
Sørensen ved SINTEF og Zero Emission 
Buildings (ZEB) bemerker at det finnes 
mange miljøvennlige teknologier som kan 

overføres til bygg- og anleggssektoren fra 
andre sektorer. Her nevnes blant annet 
bruk av hydrogen- og batteriferger til 
transport av materialer, og en tilpassing 
av anleggsmaskiner slik at de kan drives 
på elektrisitet og hydrogen. Av andre 
eksempler på overførbare teknologier 
og miljøvennlige tiltak er miljøklassifise-

Spørsmål: Hvilke klima- og miljøutfordringer står din bransje 
overfor i årene som kommer?

Det er vanskelig å 
utvikle/implementere

miljøvennlige teknologier

Utfasing av 
fossilt brennstoff

Mangel på kompetanse/ 
retningslinjer innen

klima og miljø

Finansiering av 
klima- og miljøtiltak

Manglende forutsig-
barhet fra politikere

Interessekonflikter 
mellom gjennomføring
av tiltak og lønnsomhet

Skepsis til om 
klimaendringer er
menneskeskapte

Ekstremvær

Det er behov for renseanlegg 
og nye teknologier for å fjerne 
store mengder menneske-
skapt avfall. Dette er i stor 
grad en oppgave for ingen-
iører og teknologer.

1

2

3
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Løsningen for klodens klimautfordringer ligger blant annet i sirkulær ingeniørkunst. Foto: Robert Jomisko

10.7 %

9.6 %

9.9 %

12.7 %

12.9 %

18.7 %

20.8 %

5.3 %
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ringssystemer slik som BREEM, kortreiste, 
miljøvennlige materialer og økt fokus på 
sirkulær økonomi og prinsipper for grønn 
ingeniørkunst (forlenget levetid, energief-
fektivisering og fokus på ressurstilgang). 

Som Kjell Werner Johansen fra Transpor-
tøkonomisk institutt (TØI) bemerker, har 
teknologiske forbedringer gjort transpor-
tene stadig mer effektive og mindre tidkre-

vende. Likevel øker transportaktiviteten 
og utslippsmengdene. Ifølge TØI er det tre 
måter å redusere utslipp på: 1. Redusere 
transportbehovet 2. Overføre transporter 
til mindre forurensende transportmidler 
eller 3. Forbedre transportmidlene. Det er 
mange teknologier som har stort poten-
sial, men de må tilpasses forholdene de 
skal brukes i. Blant de forslag som trekkes 
frem er digitale plattformer som kobler 

sammen tilbydere og brukere av varer 
og tjenester, nye hybridløsninger og bat-
terier til jernbanen, og elektrifisering av 
skipsfart og personbiler.       

Innspillene fra de eksterne forskningsmil-
jøene viser at det er mange samfunnsom-
råder som krever ingeniør- og teknolog-
kompetanse for å gjennomføre et grønt 
skifte. Mange forhold må imidlertid ligge til 
rette for å oppnå ønsket effekt med tanke 
på å redusere negative miljøkonsekven-
ser. NITO mener Norge bør gå foran med 
å implementere eksisterende teknologier 
og utvikle nye miljøvennlige løsninger. 
Ingeniørene og teknologene sitter på 
kunnskapen.

Denne rapporten trekker frem flere 
konkrete eksempler på hvordan olje- 
og gassektoren, samferdselssektoren, 
IKT-sektoren, bygg- og anleggssektoren 
og landbruksektoren kan bli mer miljø-
vennlige enn de er i dag. For å lykkes med 
dette er kunnskap og kompetanse innen 
grønn ingeniørkunst en avgjørende faktor. 
Utdanningsinstitusjonene må, i samspill 
med industrien, forberede fremtidige 
ingeniører og teknologer på morgen-
dagens arbeidsliv. Vi har alle et ansvar for 
å redusere negative miljøkonsekvenser, 
bry oss og skape bærekraftig utvikling.  
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FOTNOTER      KAPITTEL 10 

Sammen om en grønnere fremtid: Utdanningsinstitusjonene må, i samspill med industrien, forberede 
fremtidige ingeniører og teknologer på morgendagens arbeidsliv. Vi har alle et ansvar for å redusere 
negative miljøkonsekvenser, bry oss og skape bærekraftig utvikling. Foto: Istock

NITO mener Norge bør 
gå foran med å imple-
mentere eksisterende 
teknologier og utvikle 
nye miljøvennlige løs-
ninger. Ingeniørene 
og teknologene sitter 
på kunnskapen.
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TOPP TRE SATSINGSOMRÅDER I FORSKJELLIGE SEKTORER TOPP TRE UTFORDRINGER I FORSKJELLIGE SEKTORER

Universitets- og høyskolesektoren 
1. Man bør vurdere å erstatte 
 utdaterte fag med mer samfunns- 
 nyttige fag 
2. Det finnes ikke nok finansiering   
 ved institusjonene til å kunne   
 gjennomføre en grønn omstilling 
3. Utdanningspersonell mangler   
 kunnskap om klima og miljø

Universitets- og høyskolesektoren 
1. Fornybar energi
2. Samferdsel og infrastruktur
3. Havbruk og havrom

Universitets- og høyskolesektoren 
(NITOs studentmedlemmer)
1. Solenergi
2. Havvindkraft
3. Bølgekraft

Grunnskolen 
1. Kompetansemangel 
2. Mangel på fremtidsrettet utstyr 
3. Samarbeid med næringsliv 

Grunnskolen
1 Realfag i skolen
2. Avfallshåndtering og gjenvinning
3. Bruk av biologiske materialer 
 og trevirke

Universitets- og høyskolesektoren 
(NITOs studentmedlemmer)
1 Man bør vurdere å erstatte 
 utdaterte fag med mer 
 samfunnsnyttige fag 
2. Utdanningspersonell mangler   
 kunnskap om klima og miljø 
3. Det finnes ikke nok finansiering   
 ved institusjonene til å kunne   
 gjennomføre en grønn omstilling 

1. 2. 2.3. 3.

Olje- og gassektoren 
1. Utvikling av ny teknologi for 
 å gjøre olje- og gassvirksomhet   
 mer miljøvennlig
2. Effektivisering av produksjons-
 prosesser
3. CO2-håndteringsteknologi

Olje- og gassektoren 
1. Kompetansetap som følge 
 av nedbemanning 
2. Manglende forutsigbarhet 
 fra politikere 
3. Oljevern og sikkerhet 

Ingeniører og teknologer 
utenfor utvalgte sektorer
1. Solenergi
2. Havvindkraft
3. Vindkraft på land Mat- og landbrukssektoren

1. Lønnsomhet ved implementering  
 av miljøvennlige løsninge-/
 Forutsigbarhet fra politikere 
2. Klimaendringer ved ekstremvær 
3. Matsikkerhet 

Mat- og landbrukssektoren
1. Endret konsum og sammen-
 setning av matforbruket
2. Havteknologi og havbaserte 
 næringer
3. Urbant landbruk

IKT-sektoren 
1. Data- og informasjonssikkerhet 
2 Manglende forutsigbarhet fra   
 politikere 
3. Utkontraktering og tjeneste-
 utsetting 

4.

4.

5.

5.

6.

6.

IKT-sektoren
1. Utvikling av programvare for 
 solcellepanel og miljøvennlige   
 teknologier
2. Avanserte måle- og styrings  
 systemer (AMS) 
3. Hjemmeautomasjon

Bygg- og anleggssektoren  
1. Vedlikeholdsetterslep 
2. Mangel på rett kompetanse 
3. Feilprosjektering og feilbygging 

Bygg- og anleggssektoren
1. Energieffektivisering
2. Miljøvennlig byggematerialer
3. Livsløpsanalyser av bygg 
 og anlegg

Transport- og samferdselssektoren  
1. Forurensning fra person-
 biltrafikken og trafikkvekst 
2. Trafikksikkerhet på vei/Utbygging  
 av miljøvennlig/klima robust 
 infrastruktur
3. Finansiering av miljøvennlige 
 transportsystemer

Transport- og samferdselssektoren 
1. Jernbane og kollektivtransport 
2. Overføring av gods fra vei til sjø 
 og bane
3. Fornying av vei og reduksjon 
 av vedlikeholdsetterslep

7.

7.

8.

8.

9.

1.
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