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Fremtidens utfordringer 

• Befolkningen vokser 

• Større ulikhet 

• Temperaturen stiger 

• Sjeldne dyre- og plantearter forsvinner 

• Ustabilitet i flere land 

• Demokrati 
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FNs bærekraftsmål 



Ren energi for alle 
- men hvordan? 

• Utfasing av kull, olje og gass 

• Reinvesteringer i eksisterende vannkraftanlegg 

• Flytende havvind 

• En ny solrevolusjon? 

• Utenlandskabler 

• Energisparing 

• «Smarte hus» 



Men vi er i gang! 
- endringer i energimiksen i Europa 





Kan energibransjen gjøre noe for å 
redusere klimaendringene? 



 



Hva har skjedd i Stortinget? 

• Selskapsmessig- og funksjonelt skille 

• Energimeldingen  

 - Transportsektoren 

 - Grønne sertifikater skal erstattes 

 - Diskusjoner om opprinnelsesgarantiene 

 - Hydrogenstrategi 

 

 

 

 



Arbeiderpartiet vil:  

• Trekke SPU ut av kull 
• Norge skal være klimanøytralt 

allerede i 2030 
• Klimalov: En styrket klimalov 

med mer styrende og 
forpliktende mål. Utslippsbaner 
for den enkelte sektor. 

• Lavutslipp i olje- og 
gassektoren: Etablere et 
program for 
lavutslippsteknologi for olje- og 
gassektoren og slik bidra til 
lavutslippsløsninger i olje- og 
gassnæringen. 
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Våre klimaforslag 
• Hydrogen: Støtteordning for utbygging av infrastruktur for hydrogenbasert 

transport 

• Biodrivstoff: Tilrettelegge for økt bruk av fornybart drivstoff (biodrivstoff) 
med økt innblanding opp mot 40 pst. i transportsektoren. Dette må også 
vurderes for mobile kilder som traktorer og anleggsmaskiner innen 2030. 
Legge til rette for utvikling og innføring av fornybart drivstoff innen 
innenriks luftfart 

• Lovfeste og innføre lavutslippssoner i storbyene for å begrense 
miljøulemper fra vegtrafikken 

• Havvind: Innen 2017 sørge for en støtteordning til realisering av 
demonstrasjonsprosjekt for flytende havvind og andre former for 
havbasert fornybar teknologi 

• Handlingsplan for naturmangfold: En rekke forbedringstiltak for å sikre en 
bedre forvaltning av naturmangfold i Norge, og oppfølging av FNs 
konvensjon om biologisk mangfold. Nye mål og tiltak for å stanse tap av 
biologisk mangfold 

 



Hva skjer i Stortinget? 

• Private aktører skal få bygge utenlandskablene 

• EUs energiunion – hvilken påvirkning vil det ha 
på norsk energiproduksjon? 

• CCS – Co2 fangt og lagring 

• Verneforslag?  

 



Den beste måten og forutsi fremtiden på  

                     er å skape den.    
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