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Kjære alle sammen! Velkommen til Zerokonferansen! 

Jeg beundrer modige mennesker som gjør en forskjell. Mine helter er de som 
i viktige øyeblikk i historien ikke bare gjorde det riktige, men som gjorde mer 
enn noen kunne forvente.  

Selv har jeg ikke gjort så mye vågalt. Jeg studerte på Ås, som skolelys fra 
bygda gjerne gjør. Jeg bor i rekkehus. Jeg har fast jobb. Da jeg skadet 
skulderen i en skiulykke i vinter, var det ikke på brattsiden av Bitihorn, men i 
en liten skråning ved Grisputt, i Lillomarka. Og da jeg måtte sy sammen 
leggen min etter en seilulykke, var det ikke i storm utenfor Shetland, men 
under dekk, mens båten lå til kai. Det dristigste jeg har gjort, er å gifte meg 
med en bergenser, men det har gått fint, det og.  

Men la meg ta dere med til en tid med modige valg.   

For femti år si den, begynte den amerikanske boreriggen «Ocean Traveler» å 
bore på 94 meters dyp, i den første letebrønnen på norsk sokkel. Tre år 
senere fant Phillips Ekofisk-feltet.  

Historien de neste 50 årene kjenner dere. Vi fant ikke bare olje, vi fant også 
veien fra ressursrikdom til trygghet, velferd og muligheter for flere 
generasjoner nordmenn. 

Historien om Norges som oljenasjon har mange helter. Jens Evensen, som 
sikret Norge rettighetene til sokkelen, Farouk Al-Kasim som bygget opp 
oljeforvaltningen, og ikke minst nordsjødykkerne, som ofret liv og helse.   

Og i mange norske hjem sitter mindre kjente helter. Pensjonister som med 
stolthet ser tilbake på rollen de spilte i departementer, til sjøs, eller på 
boredekket, i olje-Norges barndom.  

Vi finner dem kanskje ikke i historiebøkene. Men historien har helter vi aldri 
har møtt, som i avgjørende øyeblikk tok sjanser, jobbet hardt, og gjorde valg 
som preget Norge gjennom femti år.  

De satte Norge i en særstilling uten like. En fossil særstilling. 

 

Nå står vi igjen foran store endringer i det norske samfunnet.  
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I mange land rundt oss går den politiske utviklingen i en retning som minner 
så altfor mye om Europa i tiden da mine besteforeldre vokste opp. Det virker 
ikke lenger så opplagt at verden går framover. 

Og samtidig bor vi altså på en klode på kanten av stupet. Barna våre er 
bekymret for framtida. Vår fossile særstilling skjermer ikke dem mot 
klimaendringer.  

 

Den skjermer dem ikke mot ekstremvær som ødelegger hus og hjem, eller 
mot et varmere hav der fiskebestander forsvinner. Den skjermer dem ikke 
mot en ustabil verden der stadig flere mennesker kommer i nød, og må flykte 
fra tørke, ødeleggelse og konflikt.  

Norge er en del av verden. Derfor er klimaendringer også for Norge en trussel 
mot trygghet, velferd og muligheter.  

 

Nå, kjære venner, trenger vi nye helter. Som strekker seg langt, og utviser det 
lederskapet vi trenger. Slik Laurent Fabius, som dere skal få møte etterpå, 
gjorde da han loset Parisavtalen i havn.  

Et samlet Norge har sluttet opp om Paris-avtalen, og målet om å begrense 
temperaturstigningen til godt under to, og helst 1,5 grader. 

Klimamålene gir oss et budsjett, -------- som snart er brukt opp.  

Skal vi være sikre på to grader, har vi under 800 milliarder tonn CO2 igjen. 

Skal vi holde budsjettet, må vi kutte utslipp raskt. Verden må være praktisk 
talt fossilfri innen 2050.   

Likevel hører jeg nesten hver dag, fra norske statsråder og partiledere  – at 
verden er helt avhengig av olje og gass, og at norsk olje- og gassnæring vil 
sikre verdiskaping og velferd i mange tiår til, også dersom Paris-målet nås.  

Men matematikken går ikke opp. Det hjelper ikke å gjenta det. Det er fortsatt 
ikke sant. Den manglende erkjennelsen av dette minner om fornektelse. 

Donald Trump og hans menn fornekter klimavitenskapen. Men vi likner mer 
på ham enn vi liker å tro. For mens Trump fornekter selve vitenskapen, så 
nekter vi i Norge å ta den innover oss.  
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Vi kan kalle det for klimafornektelse 2.0. 

Denne fornektelsen kan koste oss dyrt.  

De neste årene kommer vi til å investere 150 milliarder per år i olje og gass. 

Skattesystemet gir samfunnet nesten hele overskuddet i olja. Men det betyr 
også at skattebetalerne tar nesten hele risikoen ved nye investeringer.  

Goliat-feltet har kostet oss skattebetalere 40 milliarder kroner. Hvis 
oljeprisen faller, er prosjektet ulønnsomt. Investeringen gir null kroner i 
oljefondet og null velferd.  

Og på norsk sokkel står det mange Goliater er i kø. For øyeblikket er 
oljeselskapene forsiktige. Men hvis oljeprisen blir høy en liten periode, får de 
troen på evig høye priser igjen, og vil atter investere, på vegne av oss alle.  

 

Å tvile på lønnsomhet i nye oljeinvesteringer, det skal man helst ikke gjøre. 
Da kommer det raskt henvisning til de 200 milliardene staten tjente på olje 
bare i fjor.  

Men at gamle oljefelt er lønnsomme, blir aldri noe gyldig argument for å 
investere i nye, hvis de er ulønnsomme. Norsk oljepolitikk handler ikke om 
Statfjord. Den handler om nye felt, om Lofoten, om Barentshavet, og om det 
er lurt å holde stø kurs, når verden skal inn i en sving.  

Det internasjonale energibyrået skisserte i forrige uke hva som skal til for å nå 
Paris-målene. Selv i det romsligste karbonbudsjettet deres faller 
oljeetterspørselen i 2040 med femten ganger norsk oljeproduksjon.  

Her ser dere hva olje brukes til nå, til sammen over 90 millioner fat per dag.  

Det er ikke sikkert Parismålene nås. Men det grønne skiftet er i ferd med å 
bli et tog som ikke lar seg stoppe. Det går foreløpig ikke fort nok til å stanse 
klimaendringene. Men farten øker.  

For ti år siden kostet solenergi 5 kroner per kilowattime. I fjor skrøt jeg av 
prisrekorder på solenergi til 50 øre. I år er rekordene for både sol og vind 
under 25 øre per kwh.  
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Vi må stadig lengre tilbake i tid for å finne en mynt som passer som 
illustrasjon...  

Det finnes ikke et scenario i verden, der norsk gass kan konkurrere med 
disse prisene. Sol og vind vil sammen med andre fornybare energikilder 
erstatte all olje i varme- og kraftproduksjon. 

 

Det grønne skiftet kan gi en motbakke for olje-Norge. Men det er også fullt av 
muligheter. Investeringene må mangedobles for å stoppe klimaendringer. 
Hva er råvaren i det grønne skiftet? Solskinn og vind? Ja, men de er gratis. 

Råvaren er kapital. Teknologier som ikke går på drivstoff, har nesten ingen 
driftskostnad, de har bare investeringskostnad.  Norge har kapital – og den 
norske fornybarnæringen er bred og kompetent.  

Scatec Solar bygger sol over hele verden. Statkraft bygger vannkraft. Statoil 
bygger offshore vind. Og solcellefabrikkene er på beina igjen.  

 

For prisen av én Goliat, kunne vi bygd nok solenergi til 7,5 millioner 
husstander i India, til større avkastning enn oljefondet har i dag.   

Dette er ikke bare et konvoluttregnestykke. Det er det vi må gjøre! 
Investeringer i fornybar er den beste måten å stoppe kullkraft i 
vekstøkonomiene på.  

Vi har kapitalen og grunnlaget for å etablere en stor fornybarklynge, som 
utvikler sol, vind og vannkraft slik at vi kan gi alle mennesker tilgang til energi. 
Slik at ingen unge kvinner må bruke timer på sanke ved. Slik at ingen barn 
må dø av luftforurensning fra parafinlys.    

--- 

Sol og vind erstatter ikke bare kull, olje og gass i kraftbransjen. Den vil også 
erstatte oljen som drivstoff. For prisen på batterier har fulgt samme kurven 
som sol! 

Dette skjer ikke av seg selv. Det er marked, som det vi har skapt i Norge, 
som gir elbilen fart og volum.  
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Nå bør målet  være at minst 80 prosent av nybilsalget er nullutslippsbiler i 
2020. Da må vi investere mer i infrastruktur – og tørre å øke prisen på fossile 
biler.  

Allerede om få år kan batteriprisen falle til 100 dollar per kilowatttime. Og det 
er en magisk grense. For hva skjer da? Jo, kjære venner. Da blir fossil energi 
utkonkurrert.  

Da koster nemlig en elbil med bra rekkevidde mindre enn en bensinbil. I 
innkjøp. Og når du først har kjøpt bilen, koster det lite å kjøre.  

Fra 2025 spår mange at mesteparten av nybilsalget i verden kan bli elektrisk. 
Da forsvinner 1 million fat oljeetterspørsel per dag. 20 år senere, når alle 
bilene er skiftet ut, er 20 millioner fat per dag borte.  

Jaja. Da er det likevel 70 millioner fat per dag igjen, tenker du kanskje da.  

Så la oss se på resten av oljeforbruket.   

Her kjører Erna lastebil hos ASKO! Den er elektrisk, den vil bli lønnsom – og 
den vil ta over bytransporten. Med lave batteripriser er den nedbetalt på 
halvannet år!  

Og nå er ASKO jammen i gang med å utvikle hydrogenlastebiler også, 
sammen med Sintef og Scania.  

Og apropos Scania. På syttitallet ville svenskene bytte volvoaksjer mot 
oljefelt. Det ble ikke noe av. Men la oss nå innlede et industrisamarbeid med 
naboen vår. Sverige lager lastebiler. Vi har leverandørindustri – med lette 
materialer, batterier og ikke minst hydrogen, som vil konkurrere ut diesel 
overalt der batterier ikke strekker til.  

La oss utfordre Sverige: Mot et omfattende industrisamarbeid, garanterer vi 
dem et marked for 1000 nullutslippslastebiler innen 2025, og 10 000 til innen 
2030. Det er et stort nok antall til å industrialisere teknologien.  

Kjære Erna og Jonas. JEG VET HVA DERE TENKER: «Hm, artig tanke, men 
det er ikke sånn vi gjør ting, akkurat.» Nei, jeg vet det. Men det er sånne 
modig valg dere må gjøre, hvis dere vil gjøre den store forskjellen. Det er 
dette som er lederskap.  

På ferger er vi godt i gang. Etter at Ampere kom på plass, er det nå 8 nye 
elferger på vei i Hordaland, og de andre fylkene følger rett bak!  
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Her i salen sitter noen av menneskene som har gjort dette mulig. Vi trenger 
flere som dere! Og vi trenger flere like modige vedtak som vi fikk da Stortinget 
stilte krav om null- og lavutslipp for alle nye fergeanbud!  

En ferge som Ampere har ikke mer batterier enn 12 Teslaer, men bruker 
diesel for 5 millioner i året. Med fallende batteripriser, blir dette lønnsomt over 
hele verden.  

Se på dette kartet. NEI, det er ikke nye App-utviklere som har fått støtte fra 
Innovasjon-Norge!  

Dette er maritime industribedrifter. De har knekt verre nøtter før. Alt som flyter 
på vann er disse bedriftene verdens dyktigste på.  

La oss tenke lengre enn å krysse en fjord. La oss investere i nullutslippsfartøy 
i alle kategorier. Kostnaden er mindre enn fem letebrønner i Barentshavet.   

Nå starter utviklingen av den første hydrogenfergen. Da kan vi strekke oss. 
Gjerne over Vestfjorden på hydrogen og batterier. Så Lofoten kan bli oljefritt, 
på ordentlig – nå som Selfa lager elektriske fiskebåter.   

Og når vi har vist hva vi kan – så seiler vi til Rotterdam med containere. Der 
hvor skip går i fast rute, er hydrogen og batterier mulig.  

 

Kommer dette virkelig til å skje? Det bestemmer vi. For hvis ikke vi, hvem? 
Ingen andre kan, og ingen andre tør. 

Uansett, her forsvinner et par millioner fat til.  

 

Og nå sier du kanskje at jojo, men snart har alle i verden råd til å fly like mye 
som nordmenn. Og fly kan ikke gå på batteri. Det trodde jeg også.  

Men ta en tur til ZEROexpo. Rett utenfor. Airbus utvikler nå elektriske 
passasjerfly for korte distanser. 

Og for de lengre distansene, skal vi snu 30 års nedgang i norsk treforedling til 
medgang, med nye biodrivstoffabrikker. Først til lastebiler og maskiner, men 
snart til fly. Oljeetterspørselen faller videre. 
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Og så, til selve halmstrået: Brukes ikke store deler av oljen til å lage plast og 
alle mulige greier?  

Til det vil jeg bare si: Bli værende i denne salen i dag. Lytt til Gunter Pauli, og 
lær hvordan bioraffinerier, som Borregaard, kan lage alt vi i dag lager av olje, 
fra biomasse. Lytt til Jennifer Holmgren fra Lanzatech, som viser hvordan vi 
kan bruke det samme karbonet igjen, og igjen, og igjen.  

Når ressurskjeden blir sirkulær, har vi nok fornybare materialer til å erstatte 
de fossile.  

Vi kan ta lederskap i bioøkonomien: I 2025 bør all norsk plast være fossilfri, 
gjenvinningsgraden bør være doblet, og norsk petrokjemisk industri kan være 
petroleumsfri.  

Det vil kreve investeringer. Men mindre enn en kvart Goliat.  

Jeg overdriver ikke. Det er faktisk dette som må til for å stanse 
klimaendringene. Men om bare halvparten av disse endringene slår til, vil 
oljeprisen uansett falle dramatisk. 

Også om Trump forsøker å trenere. Og før dere avfeier meg som 
teknologioptimist, tenk gjennom dette:  

Vi leser om hvordan digitalisering, roboter og kunstig intelligens vil erstatte 
leger, butikkmedarbeider, sjåfører, fotomodeller og sportsjournalister.  

Men likevel, altså, holder vi fast på at INGEN ny teknologi kan erstatte norsk 
olje og gass. Smak litt på den… 

 

Men selv om teknologiskift er mulig,  går ikke dette av seg selv. Alle 
optimistiske prognoser er basert på at prisen faller fordi etterspørsel øker. 

Og det her klimapolitikken kommer inn: TRUMP-sikker klimapolitikk – det er 
den politikken som industrialiserer ny teknologi og gjør den så god og så 
konkurransedyktig, at selv den mest hardbarka klimafornekter vil kjøpe den!  

Vi lever i en verden der en tredjedel av landene ikke har råd til klimapolitikk - 
og en tredjedel ikke vil. Men den siste tredjedelen av land, som har både 
evne og vilje, kan endre alle land - om man gjør de smarte tingene.  
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Så hvorfor skal vi selv ødelegge forretningsmodellen til AS-Norge?  

For 20 år siden kjøpte Norske skog avispapirfabrikker for mange milliarder.  

Nettavisene var oppfunnet, men de så dem ikke som en trussel. Norske skog 
tenkte sikkert at ingen gidder å ta med seg en ti kilos PC på bussen.  

Nå er Norske skog praktisk talt konkurs.  

Jeg klandrer ikke Norske skogeiere for at de ikke forutså smarttelefonen. Men 
nå er det oljeselskapene som tar investeringsbeslutninger – og de tar dem på 
vegne av oss alle. De er akkurat like skeptiske til batterier og selvkjørende 
biler, som Norske skog var til utviklingen av nettet.  

Kjære venner, ingenting er farligere enn å sitte stille når verden endrer seg.  

Og derfor, er det ingen land som har mer å tape på sitte stille, enn oss som 
lever av olje.  

Og nettopp derfor, er vi tjent med å gå først, og trekke noen tunge lass.  

 

Vi begynte med å gå tilbake 50 år i tid. 

La oss nå forsøke oss på se litt fram i tid – til 2040. Da har de to guttene mine 
blitt voksne. Har de jobb? Har de like gode muligheter som vi har hatt?  

Hva slags Norge lever de i? Hva slags forside vil The Economist bruke – om 
de i 2040 skal beskrive Norge? 

Kjære venner – det er det opp til oss å bestemme. 

Hvilken kurs staket vi ut for landet vårt? Hva valgte våre ledere?  

Valgte de stø kurs, fordi det alltid føles tryggest?  

Eller tørte de å stake ut en ny kurs?  

Tørte vi å investere både penger og politisk kapital i et nytt prosjekt for Norge, 
på veien mot null utslipp, og teknologisk lederskap? 

Jeg har vist noen muligheter. Framtidens grønne klynger. Infrastrukturen for 
null utslipp. Teknologisk lederskap i dugnaden for jorda framtid.  

Det blir ikke enkelt. Det vil koste, ikke minst fordi vi noen ganger vil feile.  
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Men det vil totalt koste mindre enn det vi som fellesskap i dag investerer på 
ETT år i fossil energi, med stor risiko.  

 

For femti år siden tok vi modige valg. Vi investerte, selv om fortjenesten lå 
langt fram i tid.  Vi utviklet politikk for en ny tid – forankret i en felles visjon for 
hva oljen skulle gjøre med landet vårt. Vi skapte arbeid, velferd og 
verdensledende bedrifter.  

Fordi vi tørte. Fordi vi ville bygge landet.  

Nå må vi igjen tørre. Vi må utvikle politikk for en ny tid. Vi må ta Norge fra 
fossil til grønn særstilling. 

Erna og Jonas, dere har ansvaret for å ta oss inn i ny tid. Dere har makten, 
dere har muligheten! Men dere må tørre å bruke den.   

Vi vil trenge nye helter. Denne salen er full av mulige helter. 

Alle kan vi vi bruke livet vårt, jobben vår og makten vår til å skape endring. Til 
å skape en bedre framtid. Min drøm er at dere blir noen av de grønne 
heltene, som i 2040 kan se tilbake på at dere gjorde en forskjell.  

Jeg håper dere får ideer til hvordan - her på Zerokonferansen 2016.  

Ha en god, lærerik og spennende dag! 

	


