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Hvem driver miljøkamp i 2018? 

«Ingeniøren» 
 

Jan Kjetil Paulsen 
 

Maritim Ingeniør fra 80-tallet 
 

35 år i næringslivet – 
skipsteknologi, energi/finans, 

utstyrindustri 
 

Jobber med grønne maritime 
løsninger i Norge og 

Internasjonalt. 
 

Teknologi og forretningsmodeller 
er like viktige!  

«Blårussen» 
 

Runa Haug Khoury 
 

SivØk fra NHH, MSc miljøpolitikk og 
regulering 

 
15 år i næringslivet markedsanalyse 

og strategisk rådgivning fornybar 
energi 

 
Jobber med norsk omstilling, grønn 

næringspolitikk, styrket 
fastlandsindustri. 

 
Fremtidens forretningsmodeller 
forstår det store ressursbildet! 



Vi tenker nye løsninger. Reell endring krever nytenking, kritisk analyse og 
langsiktige perspektiver. Visjoner må omsettes til løsningsvalg, praktisk politikk 
og operasjonelle tiltak. 
 

Vi tenker system. Å finne fremtidens løsninger krever et helhetlig 
ressursperspektiv. Miljø er mer enn klima. Bellona finner løsninger i hele 
verdikjeden i og mellom våre fagområder.  
 

Vi tenker politisk. Våre kontorer i Oslo og Brussel driver kontinuerlig dialog 
mot politisk hold – nasjonalt og internasjonalt.  
 

Vi tenker globalt. Bellona er observatør under FNs klima-forhandlinger, og 
deltar hvert år på FNs klimatoppmøter. Bellona sitter i flere internasjonale 
fagplattformer (CCS, maritim sektor, skipsopphugging).  

Bellonas tilnærming 



Samfunn og 
media 

Akademia 

Næringslivet 
Politikk og 
myndighet 

 Bellona skal være en etterspurt og 
verdiskapende samarbeidspartner for 
næringslivet, forskning og myndigheter 

 Bellona skal skape engasjement, 
resultater og flytte grenser med 
faktabasert miljøarbeid 

 Bellona skal utvikle prosjekter i 
samarbeid med våre partnere 

Bellonas visjon: vi vil skape det  
bærekraftige og karbonnegative samfunn 



  SAMARBEIDSPARTNERE 



Bilde: Colourbox 

 

 

15 trender som forandrer alt 
- et miljøperspektiv  
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År 

Eksponensiell Lineær

Vi har en tendens til å overvurdere hvor store endringer som vil skje på 5 år, 
men undervurdere hvor store endringer som vil skje på 10 år 
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1. Belastninger på planeten 



1. Belastninger på planeten 

Planetens tålegrenser 
 
1. Klima 
2. Kjemisk forurensning 
3. Ozonlaget 
4. Partikkelforurensning 
5. Forsuring av havet 
6. Nitrogen- og fosforutslipp 
7. Utnytting av ferskvannsressurser 
8. Arealutnyttelse 
9. Biologisk mangfold 
 



1. Belastninger på planeten 

 
 
 

KEEP CALM 
 

THE PLANET 
WILL 

SURVIVE 
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2. Ressursknapphet 



2. Ressursknapphet 

Ressursknapphet 
 

Mest kritisk for de primære råvarene som er nødvendig 

for å overleve: 

- Vann 

- Mat 

- Energi 

 

I 2050 vil alvorlig vannmangel påvirke 45 prosent av 

verdensøkonomien, og matvareproduksjon må øke 70 

prosent for å dekke behovene til en stadig voksende 

befolkning. 

 



DYRKET MARK 

SKOG 

BOSETTING 

PERMA FROST 

ØRKEN 

FERSKVANN 

IS 

SALTVANN / HAV 

…MEN BARE 2% AV ENERGIEN VI SPISER KOMMER FRA HAVET  

MER ENN 70% HAV…. 

Illustration: Sahara Forest Project 



2. Ressursknapphet 



2. Ressursknapphet 
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3. Befolkningsvekst 



3. Befolkningsvekst 



3. Befolkningsvekst 

Årlig befolkningsvekst per region 
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4. Urbanisering 



4. Urbanisering 

Innen 2030 bor 60% av verdens befolkning i urbane områder 
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Kilde: DNV GL, Global Compact Report  



4. Urbanisering 

Både velstående byer som globale 
maktsentre, bærekraftige og 
tilpasningsdyktige miljøer 

Og ukontrollert urbanisering i 
overfylte slumområder, fattigdom, 
arbeidsledighet og kriminalitet 



4. Urbanisering 

Illustrasjon: Acando 

«Smart Cities Norway» 
Nettverk av de største byene i Norge 



4. Urbanisering 
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5. Større økonomiske ulikheter 



5. Større økonomiske ulikheter 
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6. Fragmentering av makt 



6. Fragmentering av makt 

Fragmentering av makt 

Verdens maktbalanse er i endring 

Den økonomiske makten beveger seg sør- og østover 

Makten blir spredd, og samler seg rundt nye 
land og organisasjoner 

Svekket tillit til tradisjonelle autoriteter 

En ny bølge med nasjonalisme og proteksjonisme 
vil skape en mindre åpen handelsverden 

Globale avtaler og multilateralisme sette på spill 

Nye nettverk over landegrensene kan brolegge disse nasjonale gapene ved å bringe 
aktørene sammen under delte globale mål 
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7. Nye sikkerhetstrusler 



7. Nye sikkerhetstrusler 

(Nye) globale sikkerhetstrusler 
 

• Tilspisset konkurranse om naturressurser 

• Vann- og matmangel 

• Overbefolkede byer 

• Store flyktningestrømmer 

• Økende arbeidsløshet (blant unge) 

• Større gap mellom rike og fattige 

• Sosial og politisk uro som skaper voldsutbrudd 

• Religiøs ekstremisme 

• Populistiske nasjonale bevegelser 

• Mer sårbare og ustabile stater 

• Grobunn for terrorisme 

 
=> Global næringsvirksomhet kan bli vanskeligere 
       og farligere i flere regioner verden rundt 
 

 

 

 

 



7. Nye sikkerhetstrusler 

Norge 
 

Stabilt land i en rolig del av verden 

Forutsigbare forhold for næringsvirksomhet 

Få av de globale sikkerhetstruslene som er relevante 

 

 

Flere fortrinn ved etablering av f.eks. datasentre 

 

 

 

 

 

 

Men hacking / datakriminalitet kjenner ingen landegrenser 
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8. Lokalt entreprenørskap 



8. Lokalt entreprenørskap 
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9. Bærekraftige forretningsmodeller 



9. Bærekraftige forretningsmodeller 

Trippel bunnlinje 
 
- People 
- Planet 
- Profit 
 
Beregninger av kostnad tar ikke 
lenger bare hensyn til det 
finansielle. Prising med «alt 
inkludert» reflekterer også sosiale 
og miljømessige effekter. 



9. Bærekraftige forretningsmodeller 
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10. Overgang til ny energi 





10. Overgang til ny energi 

Kilde: Bloomberg New Energy Finance (2013) 

Vi lever i en global fornybarrevolusjon 



10. Overgang til ny energi 

Ny fornybar + energilagring skaper disrupsjon:  
Teslas ‘gridsize’ batteri i Australia – 100 MW / 129 MWt 



10. Overgang til ny energi 
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10. Overgang til ny energi 
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11. Automatisering i arbeidslivet 



11. Automatisering i arbeidslivet 

Disse jobbene forsvinner – disse overlever 
  

Jobbene som blir mest påvirket av automatisering i i-land: 

Maskin- og byggeutstyrsoperatører 

Oppvaskere i restaurantbransjen 

Kjøkkenassistenter 

Regnskapsansatte og sekretærer 

Servitører 

 

Jobbene som blir minst påvirket av automatisering i i-land: 

Helsearbeidere, som leger og sykepleiere 

Dataingeniører 

Byggearbeidere 

Lærere  
(Kilde: McKinsey Global Institute) 
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12. Digitaliseringsgenerasjonen 



12. Digitaliseringsgenerasjonen 

Millenniumsgenerasjonen 
 
• Lommekjent i den digitale verden 
• Høy tilgang på informasjon 
• Alltid tilkoblet 
• Høy grad av samarbeid 
• Forlanger åpenhet og ansvarlighet 
• Godt utdannet 
• Nye innovasjonsplattformer 
• Ressurssterke og selvstendige 
• Deler gjerne om seg selv 
• Nye forretningsmodeller 
•   Utfordrer tradisjonelle 

organisasjonsformer 
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13. Full åpenhet 



13. Full åpenhet 

Full åpenhet 
 

Åpenhet og gjennomsiktighet 

Leverandørlister, fabrikker og miljødata 

Påvirkning på samfunn og miljø 

Kunder og forbrukere ønsker å ta mer opplyste valg 

Ikke bare produktet, men hele historien rundt det 
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14. Smartere ting 



14. Smartere ting 



14. Smartere ting 



14. Smartere ting 



14. Smartere ting 

Sikkert nok mot 
hacking? 
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15. Radikal innovasjon 



15. Radikal inovasjon 

Kunstig intelligens Selvkjørende biler Solrevolusjonen 

Genredigering Blockchain 



15. Radikal inovasjon 



15. Radikal inovasjon 



15. Radikal inovasjon 



Bilde: Colourbox 

Globale megatrender – implikasjoner  



Refleksjoner om norsk omstilling 

• Vi står foran noen globale megatrender som vil 
måtte legge føringer for all aktivitet fremover – og 
som krever et helhetlig ressursperspektiv.  
 

• Å bygge robuste forretningsmodeller for fremtiden 
krever en forståelse for disse. 
 

• Det finnes allerede flere gode næringer i Norge i 
dag, som vil bli langt viktigere i fremtiden om Norge 
spiller sine kort riktig. Vi trenger å forstå disses rolle 
bedre, og gi dem bedre forutsetninger for å styrke 
seg fremover.  
 

• AS Norge må igjen våge å ta noen modige 
næringspolitiske valg. Norske politikere må våge å 
putte tro og penger på noen helt nye næringsspor – 
og norsk næringsliv må våge seg utpå! 
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Grønn vekst er næringsutvikling som ivaretar 
miljøhensyn 

Høsting og forvaltning 
av naturressurser 

Utnytte ressurser på 
avveie (sirkulær) 

Gode materialer til en 
voksende befolkning 

Ren energiproduksjon 
– og bruk! 



Fornybar energi i nord:  
enormt teoretisk potensiale 



På vei inn i et nordisk kraftoverskudd 
- Øker overskuddet: 

- Norsk-svenske sertifikat-markedet: (26,4) 

28,4 TWh ny fornybar produksjonskapasitet 

innen 2020 

- Ny kjernekraft i Finland:  15TWh til 

- Tiltak for energieffektivisering 

- Industrielt 

- Byggforskrifter 

- Solpaneler  

 

- Reduserer overskuddet: 

- Utfasing av fossil energibruk 

- Ny industri 

- Utfasing av svensk kjernekraft 

Kilde: Statkraft (2015) 



Nordland har et betydelig kraftoverskudd 



Ta krafta i bruk! Ny nordnorsk verdiskapning 

Grønn datasenter-
industri 

Hydrogen-
produksjon 

Arktisk økoturisme 

Elektrifisering på vei Elektrifisering til havs 



Et hav av muligheter i nord 

«Et Norge i omstilling må våge å ta sats 
mot helt nye næringer. Bellona mener 
Norge, og Nord-Norge spesielt, har unike 
muligheter til å utvikle storstilt 
algeindustri.» 

 
http://www.highnorthnews.com/kommenta

ren-et-hav-av-muligheter/ 



Fremtidens havbruk produserer met, fôr og marin bioenergi med 
et mindre fotavtrykk 

Multitrofisk havbruk: avfall fra en art blir næring for en annen 



Alt var ikke bedre før. 

 

«Du har ikke bruk for de gamle gode dager. (…) 
Ethvert øyeblikk i historien er ladet med sine egne 
problemer, sine egne urettferdigheter, og enhver 
periode skaper sine egne legender og 
helligdommer.» 

Paul Auster, Vinteropptegnelser 



THE BEST WAY TO PREDICT THE FUTURE IS TO INVENT 
IT  - Alan Kay 
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