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Forord   
Dette er en rapport om tunge drivkrefter som former den globale utviklingen av teknologier 
og markeder. Den handler om hva som har skjedd og skjer, hvorfor det skjer og hva som kan 
skje videre.  

I rapporten forklarer jeg hvordan selvforsterkende mekanismer gir stadig raskere teknologi-
utvikling som i sin tur stimulerer raskere markedsendringer og økonomisk vekst. Og jeg 
forklarer hvorfor global vekst i produksjon og folketall gjør bærekraft til en megatrend.  

Jeg har skrevet rapporten fordi jeg synes temaene er spennende og fordi jeg tror mange 
forskere, analysemiljøer og beslutningstakere trenger et mer bevisst forhold til kommende 
endringer. For å gjøre kloke valg om infrastruktur, klima- og miljøpolitikk, forsknings-
strategier eller utdanningssystemet, trenger vi en god forståelse av de tunge drivkreftene 
som påvirker utviklingen. Nesten alle erkjenner at roboter og IKT vil spille en viktigere rolle i 
fremtiden, men altfor mange stopper fremtidstenkningen der. Uten en aktiv diskusjon om 
bredden og dybden i endringene, ender man lett med å anta at det meste fortsetter som nå, 
kun krydret med litt smartere IT og noen flere roboter. En slik tilnærming kan gi store feil i 
analyser og beslutninger. Jeg håper denne rapporten vil inspirere til videre diskusjon og jeg 
håper du vil finne dette temaet like spennende som jeg gjør. 

Jeg har invitert forskere og analytikere med ulik faglig bakgrunn til å kommentere utkast til 
rapport. Innspillene har bidratt til klarere resonnementer, bedre struktur, bedre formidling 
og en lengre rapport. Den endelige redigeringen og alle gjenværende feil er mitt ansvar.  

Jeg vil takke følgende personer for nyttige innspill: Anne Jorunn Aas, Anders Elverhøi, 
Christian Grorud, Anders Ekeland, Mads Greaker, Antje Klitkou, Knut Hove, Signe Nybø, 
Andreas Bratland, Monica Havskjold, Anders Sivertsgård, Kari Espegren, Martin Kirkengen, 
Audun Ruud, Sabrina Sartori, Piers Crocker, Kristoffer Borgen-Byng, Matthias Hofmann, Frida 
Holand, Martha Marie Øberg, Kitty Byng, Tore Snekkvik, Even Bjørnstad, Vegard Holmefjord, 
Ulf Kolstad og Leiv Erik Ødegaard. 

Jeg bruker hyperlinker til kilder på nettet og et par steder internt i dokumentet. Viktige 
kilder har jeg også lagt i fotnoter for at de som leser rapporten på papir skal kunne finne 
dem. Bøker og kildene som ikke kan hentes fra nettet, er også i referanselisten bakerst.  

Nesodden 24. mars 2017 

Jan Bråten  
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Sammendrag 

Hovedbudskap 

Siden 1950 er jordens befolkning tredoblet, mens global produksjon av varer og tjenester 
(BNP) er tidoblet. Viktige teknologier, og spesielt informasjons- og kommunikasjonsteknologi 
(IKT), har opplevd en eventyrlig fremgang og representerer en voldsom endringskraft.  

Stadig raskere teknologiutvikling og innovasjon kan forklares med tre selvforsterkende 
effekter: (1) Innovasjon gir vekst, og vekst gir ressurser og motivasjon til videre innovasjon. 
(2) Noen teknologier  ̶  og spesielt IKT  ̶  bidrar til mye raskere utvikling av kunnskap og tekno-
logi. IKT vil f.eks. radikalt effektivisere letingen etter nye materialer. Og nye materialer åpner 
nye arenaer for innovasjon. (3) Samfunn som opplever at nye løsninger gir fremgang, blir mer 
åpne for omstilling og innovasjon. Disse mekanismene forsterkes i årene som kommer.  

Den økonomiske veksten gir nye og viktige muligheter, men den gir også store utfordringer 
knyttet til ressursknapphet, global oppvarming og andre miljøproblemer. Disse utfordringene 
skaper politiske og markedsmessige drivkrefter som vil lede teknologiutviklingen og veksten i 
en mer bærekraftig retning. Et aktuelt eksempel er energisektoren, hvor målrettet forskning, 
politiske reguleringer og markedsdynamikk har gitt dramatiske kostnadsreduksjoner for 
viktige utslippsfrie teknologier. Det er fortsatt langt frem, men en snuoperasjon er i gang.    

Teknologirevolusjon og bærekraft er megatrender. Vi har kun sett begynnelsen.  

Eksplosiv vekst 
Sett i et lengre historisk perspektiv har veksten i befolkning, produksjon av varer og tjenester 
(BNP) og informasjonstilgang fulgt et mønster som likner figuren nedenfor. Fra 1850 til 1950 
ble jordens befolkning doblet fra 1,25 milliarder til 2,5 milliarder. I 2017 passerer vi 7,5 milli-
arder. Det gir en tredobling på kun 67 år. Før 2040 vil folketallet trolig passere 9 milliarder og 
mot slutten av århundret kan vi være mellom 10 
og 14 milliarder. Folketallet har vokst raskt siden 
1950, men verdens produksjon av varer og 
tjenester har vokst mye raskere. Den globale 
produksjonen er nå om lag ti ganger så stor som i 
1950. Det betyr at produksjonen per innbygger 
er mer enn tredoblet. En milliard mennesker er 
løftet ut av ekstrem fattigdom siden 1990, og 
forventet levealder er økt med 25 år siden 1950.  Tid
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Med 2,8 % årlig vekst i verdensøkonomien ut dette århundret vil produksjonen av varer og 
tjenester bli hundredoblet fra 1950 til 2100.  
 
Utdanningsnivået stiger og andelen analfabeter har falt fra 37 % i 1970 til under 15 %. Siden 
1950 har den årlige produksjonen av vitenskapelige artikler vokst med 8-9 % per år. En årlig 
vekst på 8 % betyr at det nå hvert år publiseres 160 ganger så mange vitenskapelig artikler 
som i 1950 og dobbelt så mange som for ni år siden. Veksten i publiseringer overdriver trolig 
veksten i kunnskapsproduksjon, men den enorme økningen er likevel en indikator på en 
sterk vekst i den globale forskningsinnsatsen. Et anslag sier at 90 % av alle forskere som noen 
gang har levd, lever nå.  
 
Siden 50-tallet er beregningshastigheten i datamaskiner doblet omtrent hvert annet år. Med 
en slik forbedringstakt går beregninger en milliard ganger raskere etter 60 år. Prisen, 
størrelse på mikroprosessorene og energiforbruket ved dataprosessering har falt i en 
tilsvarende hastighet. Smarttelefonen er en kraftig datamaskin, og via nettet gir den oss 
tilgang til mye kraftigere datamaskiner og til all åpen informasjon. Nå, ti år etter lanseringen 
av iPhone, finnes det mer en 2,1 milliarder smarttelefoner. Dette er en viktig plattform for 
nye tjenester, kunnskapsdeling og utvikling. 
 
Når teknologier og markedsforhold endrer seg raskere, blir det vanskeligere å spå utviklingen 
en del år frem i tid. Samtidig blir det også viktigere. Et bedre bilde av hva som kan skje 
reduserer risikoen for å gjøre uheldige beslutninger.  

Selvforsterkende teknologiutvikling og vekst 
Tre selvforsterkende effekter kan forklare stadig raskere teknologiutvikling og vekst. 

1. Innovasjon gir vekst, og vekst gir mer innovasjon 

Utvikling av teknologi og annen kunnskap (innovasjon i vid forstand) gir bedre produksjons-
metoder og fremmer derfor vekst. Og veksten gir i mange tilfeller raskere kunnskaps- og 
teknologiutvikling. Dette skjer på flere måter: 

Fattige mennesker og fattige samfunn har i liten grad ressurser til å drive forskning og 
utvikling. Vekst øker ressurstilgangen og gjør det lettere å avsette midler til forskning og 
innovasjon. Dette gjelder både for en enkelt investor, for et land og for verdenssamfunnet. 
Velstandsvekst vil også ofte gå sammen med økt utdanningsnivå i befolkningen. Det øker 
tilgangen på forskertalenter. Når man går fra en situasjon hvor kvinner er utestengt fra 
forskning til en situasjon med full likestilling, dobles tilgangen på talenter.  

Entreprenører som gjør det bra, kanskje på grunn av en innovasjon, får mer ressurser som 
de kan investere i anlegg og maskiner eller i mer innovasjon. Når forskning og innovasjon gir 
fremgang og vekst, vil dette motivere til ytterligere satsing på dette området. Denne 
effekten gjelder både for den enkelte entreprenør og for samfunnet som helhet.  

Når flere land opplever økonomisk vekst og blir en del av verdensøkonomien, blir det flere 
som driver forskningen fremover. Kina har nå flere forskere enn EU-landene samlet og 
publiserer flere vitenskapelige artikler internasjonalt. Om få år kan Kina gå forbi USA. 
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En større verdensøkonomi øker også lønnsomheten av innovasjon. Det blir flere som har 
vilje og evne til å betale for hver forbedring. Samtidig skjerpes konkurransen om å komme 
først med forbedringene. Det driver opp tempoet. 

En annen effekt av større markeder, er at de gir mer «learning by doing». Kostnader for nye 
teknologier vil falle raskere på grunn av slike læringseffekter, på grunn av stordriftsfordeler 
og på grunn av økt konkurranse. Raskere kostnadsreduksjon gir hurtigere spredning av de 
nye løsningene og dermed raskere endringer i markedene. 

I en integrert verdensøkonomi blir ny kunnskap i løpet av noen år et fellesgode. Alle bygger 
videre på den kunnskapen andre har utviklet. 

2. Noen nye teknologier fremmer videre utvikling av teknologi og vitenskap  

Kontroll med ild var kanskje menneskehetens første kunnskapsfremmende teknologi. 
Språket var et stort sprang fremover ved at det ble mye lettere å overføre kunnskap mellom 
mennesker og å akkumulere kunnskap over generasjoner. Skriftspråk forbedret disse 
mulighetene, men var lenge kun tilgjengelig for noen få. Med boktrykkerkunsten (ca. år 
1450) ble det mye billigere å spre kunnskap.  

Fra slutten av 1200-tallet lærte man seg å bruke linser for å lage briller. Det økte den 
intellektuelle arbeidskapasiteten til den utdannede eliten. Rundt starten av 1600-tallet ble 
mikroskop og teleskop utviklet og senere gradvis forbedret. Teleskopet ga bedre utsyn til 
verdensrommet, mens mikroskopet ga nye muligheter til å forske på celler, bakterier osv. 
Slik åpnet linsen etter hvert nye områder for utforskning. Det forandret verden. 

I dag gir informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) oss en ny kunnskapsrevolusjon. 
Denne gangen er omfanget mye større, og det går veldig mye raskere. Ny teknologi gir oss 
stadig bedre måleinstrumenter. Vi kan høste data på nye områder og i et omfang vi ikke 
kunne før. IKT gjør oss i stand til å bearbeide og tolke dataene svært effektivt. Vi kan gjøre 
omfattende og raske beregninger og finne mønstre i enorme datamengder. IKT gjør forsk-
ningen mer effektiv og åpner nye områder for forskning. Dette berører nesten alle fag-
disipliner som fysikk og kjemi, meteorologi og klimaforskning, biologi, medisin, økonomi, 
sosiologi, psykologi, språk, historie og arkeologi.  

Et dataprogram som kan simulere et system, for eksempel kraftproduksjon fra en vindturbin, 
kan også være kreativt hvis man lar det eksperimentere med tilfeldige endringer i design, 
velge de variantene som fungerer best, eksperimentere videre med utgangspunkt i disse og 
komme opp med forslag til forbedringer. Slike systemer og ulike former for kunstig 
intelligens (AI) kan jobbe døgnet rundt for å utvikle bedre løsninger. Med kreative og 
problemløsende datasystemer og kunstig intelligens er vi i ferd med å utvikle «oppfinner-
maskinen». IKT-revolusjonen bidrar også til at nye ideer og løsninger spres mye raskere enn 
før over hele verden.  

Materialteknologi har siden steinalderen definert muligheter og rammer for hva mennesker 
kan skape. Store fremskritt i fysikk og kjemi og raskere datamaskiner gjør at man nå kan 
simulere egenskapene til mulige materialer og kombinasjoner av materialer uten å lage dem 
først. Datamaskiner effektiviserer dermed søking etter bedre materialløsninger. Og nye 
materialer åpner nye rom for innovasjon på en rekke områder. 
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Genteknologien er et barn av datateknologien, og legger grunnlaget for utvikling av ny 
kunnskap og nye muligheter innen biologi, medisin og på mange andre områder. 

3. Omstilling øker evnen og viljen til videre omstilling 

Vekst og innovasjon avhenger både av tilgangen på nye ideer og av viljen og evnen til å ta de 
nye ideene i bruk. I moderne samfunn er teknologisk utvikling og omstilling i stor grad blitt 
det normale, noe man forventer. Fleksibilitet og omstillingsevne er sentrale normer i vår tid, 
selv om det også nå kan være motstand mot omstilling når folk opplever at den sosiale trygg-
hetheten svekkes, for eksempel hvis arbeidsledigheten øker. 

I den globale konkurranseøkonomien er innovasjon noe de fleste land etterstreber for å 
kunne konkurrere internasjonalt og for å møte befolkningens forventninger om stadig bedre 
liv. Derfor vil landene i stor grad prøve å lære av hverandre for å utvikle en mer effektiv 
politikk for innovasjon. Dette kan bidra til mer effektiv forskning og raskere teknologi-
utvikling. 

Vi har sett på tre selvforsterkende effekter: (1) Innovasjon gir vekst, og vekst gir mer 
innovasjon. (2) Noen nye teknologier, og særlig IKT, fremmer videre utvikling av teknologi og 
vitenskap. (3) Omstilling øker evnen og viljen til videre omstilling.  

De tre selvforsterkende effektene forklarer den akselererende teknologiutviklingen og 
veksten som vi har sett til nå. Disse effektene vil i fremtiden bidra til enda raskere 
teknologiutvikling, store markedsendringer og videre vekst.  

Bærekraft blir megatrend 
Med den enorme veksten i menneskelig aktivitet følger også et press på ressurser, miljø og 
klima. Utslipp av klimagasser er tett knyttet til produksjon av mat, til fremstilling av viktige 
industriprodukter og særlig til bruk av energi. Omlag 2/3 av utslippene av klimagasser er 
knyttet til energibruk. CO2-utslipp fra fossil energi bidrar også til forsuring av havet, mens 
andre utslipp fra fossil energi bidrar til en rekke lokale forurensningsproblemer. Nyere 
forskning har vist at helseskaden fra denne forurensningen er mye større enn man tidligere 
trodde. 
 
Når skadelige utslipp akkumuleres i naturen og skaden er knyttet til det samlede nivået (som 
ved klimagasser i atmosfæren), er det ikke nok å begrense veksten i utslippene. For å unngå 
en global oppvarming over 2˚C, må utslippene av klimagasser ned mot null i siste halvdel av 
dette århundret. Dette er en stor utfordring, siden utslippene er knyttet til nesten all 
produksjon av varer og tjenester, og siden global produksjon vokser raskt (Med kun 2,5 % 
årlig vekst ut dette århundret blir produksjonen åttedoblet). For å løse de store utfordring-
ene, er det nødvendig med en radikal omlegging av hvordan varer og tjenester produseres 
og hvordan materialer håndteres etter bruk. På noen områder trenger vi nok også en 
endring i hva som produseres. 
 
Siden 1950 har menneskeheten fjernet halvparten av de tropiske skogene. Endringer i bruk 
av land bidrar, sammen med blant annet forurensning, til en rask reduksjon i artsmangfoldet 
på jorden. Etter hvert vil klimaendringer forsterke disse problemene. Det er laget ulike 
anslag for hvor mye menneskelig aktivitet har økt tempoet i utryddelsen av arter. Anslagene 
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varierer fra 100 ganger naturlig rate og helt opp til 10.000. Noen forskere sier at vi lever i 
den 6. store utryddelsesfasen i jordens historie, og denne er menneskeskapt.  
 
Knapphet på en råvare presser opp prisen og tvinger frem nye løsninger som bedre 
utvinningsmetoder, ressursgjenvinning eller utvikling av alternativer. Vi får ikke en slik auto-
matisk hjelp fra markedet til å løse klimaproblemet og andre grenseoverskridende miljø-
problemer. Disse problemene skyldes aktivitet som skader globale fellesgoder, ofte på 
bekostning av mennesker helt andre steder og i senere generasjoner. For å løse slike 
utfordringer trengs det politiske beslutninger og internasjonalt samarbeid. Og før man 
kommer dit må sammenhengen mellom menneskelige handlinger og miljøskader forstås 
vitenskapelig og dernest aksepteres av de relevante beslutningstakerne. Utfordringene er 
store, men drivkreftene for en mye mer ambisiøs miljø- og klimapolitikk vil også vokse seg 
sterkere og sterkere. 
 
Fem faktorer vil bidra til en økende innsats i global klima- og miljøpolitikk:  

1. Økende miljøproblemer og bedre vitenskapelig forståelse av problemene vil trolig 
styrke viljen til å handle. Økt utdanning kan støtte dette  

2. Storbyer vokser mye. Mange steder oppstår det store lokale miljøproblemer. Disse 
problemene er en viktig drivkraft til å utvikle løsninger som samtidig kan redusere 
globale problemer. Aktuelle eksempler er elektrifisering av transport og utbygging av 
utslippsfri kraftproduksjon. Slike løsninger reduserer både lokal forurensning og utslipp 
av klimagasser 

3. En rikere verdensbefolkning har større evne, og trolig også større vilje, til å prioritere 
miljø på bekostning av materielt forbruk 

4. Samfunnsmessige læreprosesser gir gradvis økt forståelse av behovet for handling. 
Holdning skaper handling og handling skaper eller forsterker holdninger. En illustrasjon 
på denne typen læreprosesser er røykelover som går fra å være kontroversielle til å bli 
selvfølgelige. 

5. Suksess avler suksess. Satsing på fornybar energi er i ferd med å bli en stor økonomisk 
suksess, og elektrifisering av transport kan på kort tid bli en minst like stor suksess. Slike 
suksesser viser mulighetene og inspirerer til ytterligere innsats.  

Selv om mange faktorer trekker i retning av en mye sterkere klima- og miljøpolitikk i verden, 
finnes det også snubletråder. Paris-avtalen var et stort fremskritt, men valget av Trump som 
president i USA kan åpenbart svekke USAs innsats og i verste fall påvirke andre land til å 
gjøre mindre. Hvis EU lammes av indre strid, kan det også svekke klimainnsatsen. Hvis 
industrilandene ikke følger opp sine løfter om omfattende støtte til klimatilpasning og 
utslippsreduksjoner i utviklingsland, kan disse landene begrense innsatsen.  

Selv om tilbakeslag ganske sikkert vil komme, 
blir de underliggende drivkreftene for å ta tak i 
klima- og miljøproblemene sterkere over tid. 
Figuren til høyre illustrerer hvordan ressurs-
begrensninger og miljøproblemer (inkludert 
klimahensyn) kan drive teknologiutviklingen og 
veksten i en mer bærekraftig retning. Knapp-

 

Ressursbegrensninger

Miljøproblemer 

Økonomisk vekst

Bærekraftig vekst
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het på ressurser, forbrukermakt og politisk bestemte krav og incentiver presser markedene 
til å omstille seg og til å utvikle nye teknologier og løsninger. Dette kan over noen år endre 
kostnader og markedsforhold dramatisk. Utviklingen i energisektoren er et godt eksempel på 
dette.   

Den lille og den store energirevolusjonen 

Jeg bruker betegnelsen den lille energirevolusjonen om utviklingen av teknologi for offshore 
utvinning av olje og gass og for billigere utvinning av skifergass og skiferolje. Økt etterspørsel 
og høyere markedspriser har vært en viktig drivkraft for å utvikle de nye løsningene.  

Den store energirevolusjonen er drevet frem av alle utfordringene ved fossil energi. Disse 
utfordringene er særlig knyttet til global oppvarming og andre miljøproblemer, men også til 
høye priser og til en uro i mange land over at man er avhengig av import av olje og gass fra 
ustabile områder og regimer. Den store energirevolusjonen handler både om å bruke energi 
mer effektivt og å erstatte fossil energi med utslippsfri energi.  

Fossil energi utgjør i dag om lag 80 % av verdens energiforbruk. For å erstatte den fossile 
energien og dekke forbrukernes behov på en tilfredsstillende måte, må hele energisystemet 
bygges om. I denne ombyggingen spiller elektrisitet en viktig rolle.  

Den store energirevolusjonen har gitt imponerende kostnadsreduksjoner (se tabellen).  

I en rekke land er sol- og vindkraft nå billigere enn 
ny kull- og gasskraft. Videre reduksjon i kostnadene 
vil styrke konkurranseevnen ytterligere. Bloomberg 
New Energy Finance forventer at kostnadene ved 
vindkraft på land vil falle 41 % fra 2016 til 2040, 
mens kostnadene ved solcellepaneler ventes å falle 
60 %. Det finnes mange teknologispor som kan gi 
store kutt i kostnadene. Fremgang innen material-
teknologi vil trolig bidra til forbedringer på alle om-
rådene. Det samme vil IKT. Det forskes for eksem-
pel på hvordan bedre materialer og 3D-printing kan 
bidra til et stort kostnadsfall for vindkraft. IKT vil 
også bli viktigere for å få hele energisystemet til å 
fungere effektivt i fremtiden. Stadig billigere og bedre batterier og hydrogenløsninger 
(brenselsceller) bygger i stor grad på utviklingen innen materialteknologi som støttes av 
avanserte datasimuleringer. Industrialisering av produksjon er også viktig. Toyota venter for 
eksempel at storskala produksjon av brenselsceller vil bidra mye til videre kostnads-
reduksjon.   

Elektrisitet fra vind, sol, biomasse og geotermisk energi dekket kun 1,4 % av verdens energi-
forbruk i 2014. Samtidig vokser verdens energiforbruk fortsatt. Det skjer en rask ekspansjon i 
sol- og vindkraft, men det er langt frem til en fossilfri verden. Det vil derfor ha stor betydning 
at kostnadene for disse teknologiene og ved andre utslippsfrie løsninger fortsetter å falle. 

                                                 

1 Kilder: US Department of Energy og Automotive News 2015. Se detaljer i kapittel 8. 

Nøkkeltall for kostnadsreduksjoner1  

Solcelleanlegg (PV) 1970 - nå >99 % 

… store anlegg 2008 - 2015 64 % 

… distribuert PV 2008 - 2015 54 % 

Vindkraft på land 1980 - 2015 96 %  

… 2008 - 2015 41 % 

LED-lys 2008 – 2015  94 % 

Batterier (elbil) 2008 - 2015 73 % 

Toyota: brenselsceller 2008 - 2015 95 % 

Toyotas mål for brenselsceller 98-99 % 
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For å fremme en raskere utvikling av løsninger for ren energi, har 22 land som står for det 
meste av verdens energiforskning, gått sammen i Mission Innovation og lovet å doble inn-
satsen på dette området frem til 2021.  

Alt endres ikke like raskt 

Teknologier og markeder endres stadig raskere, men alt endres ikke like raskt. Infrastruktur 
med lang levetid endres langsommere enn produkter som skiftes ut ofte. Endringer som 
krever bred sosial aksept eller omforente politiske beslutninger, vil ofte gå langsommere enn 
endringer hvor markedsaktører kan bestemme hver for seg. I det siste tilfellet holder det 
ofte at noen få aktører ser poenget med en ny løsning. Hvis den nye løsningen er vellykket, 
vil mange senere følge etter. Hvis man derimot er avhengig av politiske beslutninger, må 
man overtale et flertall for å få til en endring.  

Raske endringer kan skape økte forskjeller, gi arbeidsledighet i noen yrker, ramme noen 
områder spesielt og svekke den sosiale tryggheten. Frykt for svekket sosial trygghet har 
mange ganger ført til motstand mot forandringer. De samfunnsmessige og mellom-
menneskelige sidene ved raske endringer er viktige og representerer en betydelig utfordring. 

Kan vi ha bærekraftig vekst? 

Hva vi produserer og hvordan det produseres, brukes og håndteres, er avgjørende for vårt 
økologiske fotavtrykk. I mange tilfeller kan miljøbelastningene trolig fjernes eller reduseres 
betydelig ved å endre produksjonsmetoder og ved å utvikle en sirkulær økonomi hvor 
materialer i stor grad gjenvinnes og utnyttes videre i nye produkter. Dette kan både redu-
sere ressursbehov og avfallsproblemer. Nye materialer kan gjøre det enklere å lage 
bærekraftige løsninger. Bedre og mer effektiv IKT gjør det enklere å styre prosesser, slik at 
man kan utnytte ressursene effektivt og begrense avfallsproblemene.  

Teknologisk utvikling og særlig IKT forbedrer en rekke tjenester. Blant annet kan vi vente 
langt bedre helsetjenester, bedre og billigere utdanning og trolig også mer effektiv fore-
bygging og håndtering av kriminalitet. Dette kan bety mye for folks velferd og gi små 
belastninger på ressurser og miljø.  

Økt velstand kan også lede til mer miljøskadelig forbruk. Man kan ikke utelukke at noen 
typer forbruk må legges om, fordi det ikke er mulig å redusere de skadelige virkningene til-
strekkelig. Med kjente teknologier kan det f.eks. bli svært krevende å nå klimamålene hvis 10 
milliarder mennesker i fremtiden skal fly like mye som den rikeste milliarden flyr i dag. Man 
kan derfor trenge virkemidler som begrenser forbruket på områder hvor man ikke klarer å 
utvikle bærekraftige alternativer. 

Drivkreftene for å utvikle bærekraftige løsninger blir sterkere, men det vil fortsatt være 
krevende å få på plass de nødvendige beslutningene og et tilstrekkelig internasjonalt 
samarbeid. Bærekraft blir en megatrend fordi jordkloden setter grenser for vår vekst og fordi 
alternativet til en bærekraftig utvikling ikke er særlig tiltalende for menneskeslekten.  

Kreativitet og evne til fleksibelt samarbeid i store grupper har trolig gjort mennesket til 
planetens dominerende art. Kanskje vil disse egenskapene også hjelpe oss å utvikle de 
nødvendige løsningene, både teknologisk og sosialt?   

http://mission-innovation.net/
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1. Problemstilling og rapportstruktur 

Hva forklarer veksten og hva skal vi tro om fremtiden? 

Menneskeheten har opplevd en akselererende vekst i folketall, produksjon av varer og 
tjenester og ikke minste i informasjonsflyt, kunnskap og teknologi. (Se mer om dette i 
kapittel 2.) I denne rapporten spør jeg:  

Hva forklarer den stadig raskere veksten og teknologiutviklingen, og hva kan forklaringene 
si oss om fremtidig teknologiutvikling og vekst?  

Hva skjer når veksten møter utfordringer med begrensede ressurser, global oppvarming og 
andre miljøproblemer? 

Denne rapporten handler om hva som har skjedd, hva som skjer og hva som kan skje, men 
ikke om hva som bør skje. Jeg håper den vil stimulere til videre diskusjon og refleksjon. Uten 
refleksjon ender vi lett med å anta at det meste vil fortsette som før. Da kan vi bomme stort. 

Struktur og logikk i rapporten  

I kapittel 2 beskriver jeg den eksplosive veksten og teknologiutviklingen som menneske-
heten har opplevd og opplever.  

I kapittel 3 ser vi nærmere på behovet for å forstå fremtiden og på en del utfordringer 
knyttet til å danne seg et godt bilde av det som kan komme.  

I kapittel 4 forklarer jeg hvordan selvforsterkende mekanismer har bidratt til stadig raskere 
teknologiutvikling og vekst, og hvorfor disse mekanismene bare vil bli sterkere i fremtiden. 
De etterfølgende kapitlene vil belyse og utdype dette fra ulike synsvinkler. 

I kapittel 5 ser vi tilbake i menneskehetens historie. Dette tilbakeblikket viser oss at de 
samme selvforsterkende mekanismene som fungerer i dag også har bidratt til teknologi-
utvikling og vekst i fortiden. Men tidligere har dette skjedd i langt mindre skala og mye 
langsommere. Fortiden kan også illustrere hvorfor enkelte nye teknologier har mye større 
langsiktig endringskraft enn andre. 

I kapittel 6 forklarer jeg hvordan og hvorfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) 
revolusjonerer produksjon, kultur og samfunnsliv og ikke minst, hvordan IKT legger 
grunnlaget for en mye raskere vekst i hele vår kunnskapsbase. IKT har endret verden og vil 
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endre den mye mer, også ved å støtte utvikling og spredning av kunnskap på nesten alle 
områder.  

I kapittel 7 ser vi på noen viktige utviklingstrekk innen materialteknologi. Nye materialer har 
gjennom hele menneskehetens historie åpnet nye rom for innovasjon, og på den måten 
endret verden.  IKT gir, sammen med bedre grunnleggende kunnskaper i fysikk og kjemi, en 
raskere utvikling av materialteknologi. Økt forskningsinnsats forsterker dette.  

I kapittel 8 skal vi se nærmere på hvordan bivirkninger av menneskelig produksjon og 
forbruk påvirker livet på jorden på en faretruende måte. Uten tilstrekkelig styring kan 
veksten i befolkning og produksjon skape store problemer. Flere faktorer vil presse 
utviklingen inn i en mer bærekraftig retning. Dette vil påvirke markeder direkte og vil 
dessuten påvirke retningen på teknologiutviklingen.  

I kapittel 9 beskriver jeg den lille og den store energirevolusjonen. Den lille energi-
revolusjonen har forbedret evnen til å finne og utvinne fossil energi. Den store 
energirevolusjonen er svaret på de omfattende utfordringene som fossil energi skaper. Den 
viser hvordan klima- og miljøproblemer kan gi teknologiutviklingen en ny retning.  

I kapittel 10 diskuterer jeg noen faktorer som kan påvirke hvor raskt teknologiutvikling og 
omstilling kan skje på ulike områder. Verden endres raskere enn før, men alt endres ikke like 
raskt.  

I kapittel 11 spør jeg om vi kan ha bærekraftig vekst. Mitt svar er at vi trolig kan leve mye 
bedre liv, men vi kan ikke nødvendigvis gjøre alt det vi gjør i dag.  
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2. Bakgrunn: Raskere og raskere vekst  
Vår tid opplever en eksplosiv vekst i teknologi og vitenskap, i produksjon av varer og 
tjenester og i verdens folketall. Siden 1950 er folketallet tredoblet, produksjonen er 
tidoblet og forskningsinnsatsen og informasjonstilgangen har vokst enda raskere. 
Utviklingen løfter stadig flere ut av fattigdom, gir økt tilgang til utdanning, bedrer 
folkehelsen og øker forventet levealder.  

Eksplosiv vekst i kunnskap, produksjon og folketall  

Fra år til år er endringene i teknologi og livsbetingelser nesten umerkelige, men i et lengre 
tidsperspektiv er de dramatiske. Og mange av endringene går raskere og raskere.  

Hvis man plotter utviklingen fra f.eks. år 1000 til 
nå for jordens befolkning, global produksjon av 
varer og tjenester eller informasjonstilgang, vil 
man finne kurver som likner den vil høyre. 
Veksten er ikke like stor på alle områdene, men 
alle områdene kjennetegnes av en stadig raskere 
vekst slik figuren illustrerer. 

Befolkningseksplosjonen 

For 10.000 år siden levde det anslagsvis 5 millioner mennesker på jorden. Jordbruket hadde 
sin spede begynnelse og la etter hvert grunnlaget for en stor befolkningsøkning.  

I 1850 var det 1,25 milliarder mennesker på jorden – litt færre enn det som nå lever i India 
(vel 1,3 milliarder). På 100 år fra 1850 til 1950 ble jordens befolkning doblet til 2,5 milliarder. 
I 2017 passerer jordens folketall 7,5 milliarder. Det gir en tredobling på kun 67 år. Verdens 
befolkning øker nå med vel 80 millioner per år.2 

Den prosentvise veksten i folketallet har vært avtagende i mange år, men befolkningsveksten 
vil likevel fortsette i høyt tempo lenge. Økende velstand og mer utdanning for kvinner bidrar 
til fall i fødselsratene, men når en stor andel av befolkningen i mange land er unge (og 
dermed i fruktbar alder), vil også moderate fødselsrater gi høye fødselstall og en betydelig 
befolkningsvekst. Økt levealder bidrar også til befolkningsvekst. 

                                                 

2 For kilde og ytterligere informasjon, se: http://www.worldometers.info/world-population/  

Tid

https://genographic.nationalgeographic.com/development-of-agriculture/
http://www.worldometers.info/world-population/
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Det er usikkert hvor raskt befolkningsveksten vil bli dempet. Det kan tenkes at folketallet 
stabiliseres under 10 milliarder i 2100, men det er også mulig at verdens befolkning blir mer 
enn 13 milliarder i 2100 og først stabiliseres lenge etter dette. I FNs reviderte befolknings-
prognose fra 2015 er medianen i fremskrivningen at jordens befolkning passerer 8 milliarder 
i 2024, 9 milliarder i 2038 og 10 milliarder i 2056. I denne fremskrivningen blir folketallet 
11,2 milliarder i år 2100.3 

Befolkningsveksten ventes å bli spesielt stor i Afrika. I den omtalte fremskrivningen øker 
Afrikas befolkning fra 1,2 milliarder i 2015 til 4,4 milliarder i 2100. 82 % av den den globale 
befolkningsveksten fra 2015 til 2100 vil ifølge denne prognosen komme i Afrika. Utviklingen i 
fødselsratene i Afrika kan derfor få stor betydning for total befolkningsvekst.4 
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Figur 1. Venstre del av figuren viser befolkningsutviklingen fra år 1500 til 2015 og en høy og en lav bane for 
veksten til år 2100. I høyre del er veksten i produksjon og folketall sammenliknet ved å sette nivået på begge til 
100 i 2015. Det er lagt til grunn 2,5 % årlig vekst i global produksjon (GWP) fra 2015 til 2100.  

Forbruket kan bli 100-doblet fra 1950 til 2100 

Produksjonen av varer og tjenester har, som man ser i høyre del av figur 1, vokst mye 
raskere enn folketallet, og den kan fortsette å vokse i økende tempo lenge. Fra 1950 til nå 
har produksjonen av varer og tjenester (Gross World Product, GWP) blitt om lag tidoblet. 
Sammenholdt med en tredobling av folketallet, betyr dette at gjennomsnittlig produksjon 
per innbygger i verden er mer enn tredoblet.  

Ut dette århundret vil en økonomisk vekst på kun 2,5 % per år (som i figur 1) gi en ytterligere 
åttedobling av global produksjon (GWP), mens en gjennomsnittlig vekst på 3 % vil gi en 
tolvdobling av GWP. Produksjonen av varer og tjenester i 2100 kan derfor  ̶  med rimelige 
anslag for veksten  ̶  bli 100 ganger så stor som produksjonen i 1950. Produksjonen av varer 
og tjenester per verdensborger kan i år 2100 bli mer enn 20 ganger så stor som i 1950.  

Figur 2 viser hvordan den årlige økonomiske veksten (vekstraten) i store trekk har utviklet 
seg fra 1700 til 1998. Vi ser at vekstraten ble høyere over tid, men med en liten nedgang i 
perioden 1913-1950 sammenliknet med perioden 1870-1913. Det lavere veksten fra 1913 til 
1950 skyldes trolig første og annen verdenskrig samt den langvarige depresjonen som fulgte 

                                                 

3  Se f.eks. https://esa.un.org/unpd/wpp/Graphs/Probabilistic/POP/TOT/.  
4   Se for eksempel: http://www.sciencemag.org/news/2014/09/experts-be-damned-world-population-will-continue-rise  

https://esa.un.org/unpd/wpp/Graphs/Probabilistic/POP/TOT/
http://www.sciencemag.org/news/2014/09/experts-be-damned-world-population-will-continue-rise
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det store børskrakket i 1929. Fra 1950 
til 1998 var den økonomiske veksten i 
gjennomsnitt nesten 4 % per år.5   

Verdensøkonomien er nå i en periode 
med lavere vekst. I de 10 årene fra og 
med 1998 til og med 2007 vokste 
økonomien med 34 % eller i gjennom-
snitt 3 % per år.6 Finanskrisen fra 2008 
dempet den økonomiske veksten. Fra 
2008 til 2015 vokste verdensøkonomien 
med 17 % som tilsvarer 2 % gjennomsnittlig vekst per år (samme kilde). Etter 1998 har den 
årlige vekstraten sunket, men det er ikke åpenbart at dette vil fortsette. Man har også 
tidligere hatt perioder med fallende vekstrater, som årene 1913-1950. Vekstraten varierer 
bl.a. på grunn av konjunkturer og kriser, konflikter og endringer i politikk.  

Jeg vil i denne rapporten argumenterer for at vi vil se stadig raskere teknologiutvikling og 
raskere vekst. Men raskere vekst betyr ikke nødvendigvis at den årlige prosentvise veksten i 
BNP må øke over tid. Det er to grunner til dette:  

1. En lik prosentvis vekst fra år til år er en eksponentiell vekst. (Se mer om eksponentiell 
vekst i Tekstboks 1.) Selv om den årlige vekstraten skulle bli noe lavere i årene som 
kommer, for eksempel rundt 2,5 % per år, vil dette innebære stadig raskere vekst. Det 
vises tydelig i høyre del av figur 1 og i Tekstboks 1. 

2. BNP er ikke et perfekt mål på velstand eller velferd. Det skyldes bl.a. at dette målet ikke 
tar hensyn til skadelige effekter av produksjonen, som forurensning og ødeleggelse av 
biologisk mangfold. Slike svakheter kan føre til at BNP-målet overvurderer fremgangen. 
Verdien av fritid og produksjon som ikke inngår i pengeøkonomien (som husarbeid og 
svart arbeid) blir vanligvis heller ikke reflektert i BNP. En annen svakhet er at BNP kan 
undervurdere verdien av nye produkter og tjenester. Hvis en ny medisinsk teknikk gir en 
bedre og billigere helsetjeneste for pasienter, vil endringen isolert sett gi en nedgang i 
BNP. Det skyldes at verdien av slike tjenester måles ved kostnadene. Man kan også spørre 
seg om markedsprisen på en smarttelefon er et godt mål på verdien. Hva ville man for 10 
år siden vært villig til å betale for en liten dings som både er telefon, datamaskin med 
internettforbindelse, filmkamera og fotoapparat, kart og kompass, betalingsinstrument, 
reiseplanlegger og dessuten tilbyr en mengde andre tjenester? Og hvilken verdi skal vi 
tillegge Wikipedia? Siden denne tjenesten er gratis telles den ikke med i BNP, men den er 
like verdifull for forbrukere. Wikipedia og muligheten til å søke etter informasjon på 
internett gjør at få finner på å kjøpe et gammeldags trykket leksikon nå. Erik Brynjolfsson, 
professor ved MIT og medforfatter av boka «The second machine age», hevder i et 
foredrag7 at musikkindustriens målte bidrag til BNP ble halvert på ti år i USA, samtidig 

                                                 

5  Tallgrunnlag er hentet fra http://theworldeconomy.org/statistics.htm. (table B-18). Det bør sies at ulike kilder opererer med litt ulike 
tall for global produksjon på ulike tider. Det kan blant annet skyldes at man må gjøre anslag på usikre størrelser Det store bildet er 
midlertid det samme for alle kilder: akselererende vekst over tid (sett i et langt tidsperspektiv) og en veldig høy global vekst etter 
annen verdenskrig. 

6  Se http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?page=1  

7  https://www.ted.com/talks/erik_brynjolfsson_the_key_to_growth_race_em_with_em_the_machines  
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Figur 2. I et langt historisk perspektiv har den årlige 
vekstraten økt  

https://www.ted.com/talks/erik_brynjolfsson_the_key_to_growth_race_em_with_em_the_machines
http://theworldeconomy.org/statistics.htm
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?page=1
https://www.ted.com/talks/erik_brynjolfsson_the_key_to_growth_race_em_with_em_the_machines
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som tilbudet av musikk ble større og bedre enn noen gang. Når produkter blir nær gratis 
vil de veie lite i BNP, men de kan ha stor verdi for velferden. Dette betyr at viktige former 
for vekst og fremgang kan bli vesentlig undervurdert, enten det handler om bedre 
banktjenester, bedre helsetilbud, underholdning eller andre ting.8 Dette poenget er trolig 
spesielt relevant for en del av de nye produktene vi får ved hjelp av IKT.  

I rike land er det sannsynlig at en økende andel av den økonomiske veksten vil komme i form 
av tjenester. Det kan begrense økning i energibruk og belastning på ressurser, klima og miljø. 
(Flyreiser er et viktig unntak.) I noen velstående land har man hatt vekst i BNP uten at 
energiforbruket har økt.  

I fattige land vil veksten i større grad medføre vekst i boligstandard, omfattende bygging av 
infrastruktur og økt bruk av moderne produkter som kjøleskap og aircondition, biler, 
flyreiser osv. I Kina har økt rikdom gitt en syvdobling av kjøttforbruket fra 1979 til 2010. 
Dette tilsvarer en femdobling per innbygger. På mange områder kan utviklingsland ta etter 
forbruksmønstrene i den rike verden, bl.a. ved å øke energiforbruket betydelig. En stor andel 
av den globale veksten i årene fremover ventes å komme i utviklingsland og mellom-
inntektsland, men også i den rike verden kan man få en betydelig økonomisk vekst.  

                                                 

8  Poenget her er at nytten for mange forbrukere (målt ved det maksimale de kunne vært villig til å betale), kan være mye høyere enn 
markedsprisen. Økonomer kaller forskjellen for konsumentoverskudd.  

Tekstboks 1: Eksponentiell vekst versus jevn vekst 

Figuren til venstre nedenfor illustrerer hva virkningen blir over tid når en størrelse (f.eks. BNP) vokser med henholdsvis 
1,5 % per år, 2,5 %, 4 % og 8 %. I alle tilfellene blir den årlige veksten (målt i absolutte enheter) større over tid, men 
utslagene er mye større når vekstraten er høy. Med en årlig vekstrate på 1,5 % vil totalen bli 3,5 ganger så stor ved 
slutten av dette århundret (vekst fra 2016 til 2100). Ved en vekstrate på 2,5 % får vi en åttedobling, mens en vekstrate 
på 4 % gjør at totalen i 2100 er hele 27 ganger så stor som i 2016. (Jamfør at den gjennomsnittlige økonomiske veksten 
fra 1950 til 1998 var nesten 4 %.) Veksten i publiserte vitenskapelige artikler siden 1950 har vært anslått til 8 % per år.  

 

Figur 3. Illustrasjon av eksponentiell vekst (venstre figur) og av hvordan årlig vekstrate faller over tid hvis 
man har konstant vekst i absolutt forstand (høyre figur) 

Figuren til høyre tar utgangspunkt i en vekst som starter på 3 % per år i 2016 og hvor den absolutte veksten er like stor 
hvert år. Den årlige prosentvise veksten (vekstraten) vil da gå ned som vist i figuren.  

http://www.bing.com/images/search?q=meat+consumption+China&view=detailv2&&id=41C7EF3F2589D055F21CA138F885B7B9F6441631&selectedIndex=0&ccid=NxpOcqim&simid=608038254926039371&thid=OIP.M371a4e72a8a6cd3d089abf76b02b64caH0&ajaxhist=0
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Flere indikatorer på produksjonsveksten 

Verdens BNP, eller GWP, er et veiet gjennom-
snitt av mange endringer i ulike land med ulike 
valutaer, skiftende og ulike produkter. Selv om 
man forsøker å korrigere for ulike feilkilder, blir 
slike tall alltid litt usikre. Det er derfor nyttig å 
se på veksten i produksjon og forbruk av en del 
viktige varer. Tabell 1 viser hvor mange ganger 
større produksjonen var i 2015 enn i 1950. (5 x 
betyr 5 ganger så stor i 2015 som i 1950.)  

I 2014 var det 70 ganger så mange fly som krysser Atlanteren som i 194815. I denne perioden 
har flyene blitt større, de går fortere og flytrafikken vokser også i resten av verden. Den 
totale veksten i flytransport er derfor mye større.  

Økt levealder og bedre helse 

En mye brukt indikator på folkehelsen er hvor lenge et nyfødt barn forventes å leve. I 
gjennomsnitt kunne en nyfødt verdensborger i perioden 1950-55 forvente å bli 46,5 år 
gammelt.  I 2015 var forventet levealder for et nyfødt barn steget til 71,4 år.  Fra 1950 har 
altså forventet levealder for en nyfødt steget med 25 år, eller mer enn 50 %.  En del av 
økningen skyldes redusert dødelighet 
for spebarn og små barn, men dette 
forklarer på ingen måte alt. Fra 1950 til 
2015 økte forventet gjenværende 
levetid for 10-åringer med 14 år.16  
Dette reflekterer lavere dødelighet i 
alle aldersgrupper over 10 år. Fra 2000 
til 2015 økte antall forventede gjen-
værende leveår for en 60-årig verdens-
borger med 1,7 år, mens forventet 
levealder for et nyfødt barn i gjennom-

                                                 

9  Se f.eks. https://www.e-education.psu.edu/earth104/node/1347 for flere informative figurer om utviklingen i globalt energiforbruk.  
10  I følge https://sites.google.com/site/globaloilproduction12/1950-s-oil-production var global oljeproduksjonen i 1900 kun 0,1 

milliarder fat per år og steg til 4,2 milliarder fat per år i 1950. 4,2 milliarder fat per år tilsvarer 11,5 millioner fat per dag. I 2015 var 
oljeproduksjonen om lag 95 millioner fat per dag. Dette gir litt mer enn en åttedobling fra 1950 til 2015. 

11  I følge denne presentasjonen (http://www.oecd.org/sti/ind/49189151.pdf) var global stålproduksjon i 1950 om lag 200 millioner 
tonn.  I følge wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_steel_production) var stålproduksjonen i 1967 497 
millioner tonn og i 2015 var den steget til 1600 millioner tonn. Dette gir en åttedobling fra 1950 til 2015. 

12  Produksjonen av sement steg fra 133 millioner tonn i 1950 til 4,2 milliarder tonn i 2015. Kilde: http://cornerstonemag.net/the-rise-
and-potential-peak-of-cement-demand-in-the-urbanized-world/  

13  I følge http://aluminiumleader.com/economics/how_aluminium_market_works/ var global produksjon av aluminium ca. 1 million 
tonn per år i midten av forrige århundre (dvs. rundt 1950). I 1973 var produksjonen tidoblet til 10 millioner per år. I 2014 var 
produksjonen 55 millioner tonn per år og den vokser relativt raskt. Basert på tallene her setter jeg produksjonen i 2015 til 55 ganger så 
stor som i 1950. 

14   Se http://vitalsigns.worldwatch.org/vs-trend/global-plastic-production-rises-recycling-lags.   
15  Se http://aviationbenefits.org/media/26786/ATAG__AviationBenefits2014_FULL_LowRes.pdf  
16  Forventet gjenværende leveår økte fra 51 år i 1950 til 65,3 år i 2015. Dataunderlag for disse tallene og liknende tall for enkeltland, 

finner du her: https://ourworldindata.org/life-expectancy/  

Tabell 1.  Produksjon i 2015 i forhold til 1950 

Global produksjon (GWP) 10 x 

Energiforbruk9 5 x 
Oljeforbruk10 8 x 

Stål11 8 x 

Sement12 32 x 

Aluminium13 55 x 

Plastmaterialer14 180 x 

http://www.who.int/whr/2003/media_centre/lee_article/en/index2.html
http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/2016/EN_WHS2016_Chapter3.pdf?ua=1
https://www.e-education.psu.edu/earth104/node/1347
https://sites.google.com/site/globaloilproduction12/1950-s-oil-production
http://www.oecd.org/sti/ind/49189151.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_steel_production
http://cornerstonemag.net/the-rise-and-potential-peak-of-cement-demand-in-the-urbanized-world/
http://cornerstonemag.net/the-rise-and-potential-peak-of-cement-demand-in-the-urbanized-world/
http://aluminiumleader.com/economics/how_aluminium_market_works/
http://vitalsigns.worldwatch.org/vs-trend/global-plastic-production-rises-recycling-lags
http://aviationbenefits.org/media/26786/ATAG__AviationBenefits2014_FULL_LowRes.pdf
https://ourworldindata.org/life-expectancy/
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snitt økte med 5 år. Disse forbedringene skyldes både bedre helsetjenester og at økt vel-
stand har gitt bedre ernæring.  

Global ekstrem fattigdom er over en årrekke blitt redusert betydelig. I 1990 levde nesten 
halve befolkningen i utviklingsland for mindre enn $1,25 per dag. I 2015 er andelen som har 
så lav reell kjøpekraft (målt i faste priser) redusert til 14 %. En milliard mennesker er løftet ut 
av ekstrem fattigdom siden 1990.17 

Rask vekst i utdanning, forskning og innovasjon 

Parallelt med den økonomiske veksten har vi opplevd en enorm utvikling i teknologi og 
vitenskap. Det er anslått at antallet publiserte vitenskapelige artikler har økt med 8 – 9 % 
årlig etter annen verdenskrig (Bornmann og Mutz, 2014). En vekstrate på 8 % per år tilsvarer 
at antallet publiserte vitenskapelige artikler dobles hvert 9. år og at det i 2016 ble publisert 
160 ganger så mange artikler som i 1950. Dette tallet overdriver trolig veksten i forsknings-
innsats, men det er likevel en sterk indikator på en svært rask vekst i global forskning. Dette 
bildet støttes også av en enorm økning i antallet uteksaminerte doktorgrader (PhD) og i 
antall patenter. Se for eksempel artikkelen 90% of All the Scientists That Ever Lived Are 
Alive Today av Eric Gastfriend. Den sterke økningen i forskningsinnsats vil også lede til en 
mye raskere fremgang innen vitenskap og teknologi. Dette drøftes også i slutten av 
Gastfriends artikkel. Utdanningsnivået i verden har økt raskt. Fra 1970 til 2015 sank andelen 
analfabeter fra 37 % til under 15 %.18  

IKT-revolusjonen overgår alt annet  

Forbedringene i effektivitet i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) overgår alt 
som har skjedd frem til vår tid: Omtrent hvert annet år siden 50-tallet har hastigheten ved 
dataprosessorene blitt doblet, mens størrelsen og prisen har blitt halvert like raskt. På 60 år 
betyr doblet hastighet hvert annet år at beregninger går en milliard ganger raskere. Stadig 
raskere og billigere prosessorer og raskere datakommunikasjon, gjør at IKT spiller en stadig 
større rolle i samfunnet, blant annet ved å forbedre vår evne til å forske og utvikle nye 
løsninger. Veksten i digital informasjon har vært langt større enn veksten i vitenskapelige 
publikasjoner. Informasjon deles og spres raskere og søkemotorer gjør at vi lettere finner 
frem. Avanserte dataløsninger hjelper oss også i økende grad å finne det som er relevant. 
Dét blir stadig viktigere i den økende flommen av informasjon.   

                                                 

17  Kilde: https://www.un.org/millenniumgoals/poverty.shtml  
18  Kilde: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Literacy  

http://arxiv.org/abs/1402.4578
http://futureoflife.org/2015/11/05/90-of-all-the-scientists-that-ever-lived-are-alive-today/
http://futureoflife.org/2015/11/05/90-of-all-the-scientists-that-ever-lived-are-alive-today/
https://www.un.org/millenniumgoals/poverty.shtml
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Literacy
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3. Vanskelig og viktig å forstå fremtiden 
En god forståelse av drivkreftene og tempoet i utviklingen er viktig for å ta kloke lang-
siktige beslutninger. Dette gjelder både beslutninger om utbygging av infrastruktur, 
langsiktig nærings-, miljø- og klimapolitikk og strategier for forskning og utdanning. Men 
en god forståelse av kommende endringer er vanskelig. Det finnes mange eksempler på 
grove feilvurderinger. Kanskje kan vi lære noe av dem?   

Vi må utfordre oppfatninger om fremtiden 

Gjennom årene har mange prognoser om fremtiden bommet grovt. Tilfeldigheter eller 
undervurderte fenomener og drivkrefter kan mange ganger få stor betydning for utviklingen. 
I lys av alle tidligere bommerter, kan det være fristende å avstå helt fra å spå om fremtiden. 
Men hvis man skal fatte beslutninger med langsiktige virkninger, må man – enten man vil 
eller ei – anta noe om fremtiden. Våre antakelser om fremtiden kan bli bedre hvis vi forstår 
og tar hensyn til viktige politiske, økonomiske og teknologiske trender og langsiktige driv-
krefter. Vi må også se trendene og drivkreftene i sammenheng, på tvers av sektorer og land.  

Eksisterende trender og utviklingstrekk gir oss viktig informasjon noen år frem i tid. Vi kan 
også i stor grad forutse endringer som ligger innbakt i teknologi som allerede finnes, men 
som ennå ikke er fullt implementert. Eksempler på dette er robotisering, økt bruk av sen-
sorer19 og stadig smartere IKT-løsninger, inkludert kunstig intelligens. Det er lett å tenke seg 
at disse teknologiene vil få stor betydning i fremtiden, men det er vanskeligere å vite akkurat 
hvor fort de kommer og hvordan de nye løsningene vil bli utformet og brukt.  

Det er vanskeligere å forutse større teknologiske gjennombrudd eller et trendskifte, og 
denne rapporten gir ikke noe enkelt svar på hvordan man kan gjøre det. Derimot forklarer 
den hvorfor vi kan vente stadig raskere teknologisk utvikling. Rapporten peker også på 
viktige drivkrefter som kan påvirke retningen for utviklingen.  

Forståelsen av at endringene vil komme enda raskere i årene som kommer og at de vil 
omfatte de fleste deler av våre liv, samfunnet og økonomien, er viktig for alle som planlegger 
for fremtiden. Uten en slik forståelse er det fare for at vi i for stor grad lar vanetenkningen 
råde og ubevisst tar dagens situasjon og løsninger for gitt.  

                                                 

19  En sensor registrerer data, f.eks. temperatur, vindforhold, lys, bevegelser, hjerterytme, forurensning i luften eller vibrasjoner i en 
maskin. Sensorer vil sende slike data til en sentral som utnytter informasjonen. Internet of Things handlere om at ulike gjenstander, 
for eksempel et kjøleskap, kommuniserer med nettet. Dette åpner for smartere hjem med bedre sikring mot brann, lekkasjer og andre 
feil og med økte styringsmuligheter for forbrukerne. Se mer om sensorer i kapittel 6: IKT-revolusjonen endrer nesten alt. 
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Raske endringer kan gjøre investeringer ulønnsomme 

Når IKT kan gjøre biler selvkjørende og la dem kommunisere med hverandre og med 
trafikksystemet, blir det mulig å ha mye kortere avstand mellom bilene i trafikken. Det kan gi 
en langt mer effektiv avvikling av trafikken og øke veienes transportkapasitet dramatisk. 
Kostbare investeringer i flere parallelle kjørefelt kan da i løpet av noen få år bli verdiløse.  

Særlig i større byer kan selvkjørende biler gjøre det mer attraktivt å bestille biltransport når 
man har behov for det, i stedet for å eie sin egen bil. Da trengs det langt færre biler og enda 
færre parkeringsplasser. Slike endringer vil i stor grad endre premissene for byplanlegging. 
Endringene vil også begrense etterspørselen etter biler. Sammen med elektrifisering av 
kjøretøy, vil dette bidra til et raskt fall i etterspørsel etter tradisjonelle drivstoff, særlig i 
storbyene.20 Mens byplanlegging og investeringer i veier med flere kjørebaner har en 
tidshorisont på 50-100 år, kan selvkjørende biler få stor utbredelse i løpet av 10-15 år og bli 
enerådende i løpet av 25 år.  

Undervurderer vi de langsiktige endringene? 

Med internett og smarttelefoner har informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) blitt 
en del av vår hverdag. Ingen er i tvil om at IKT har utviklet seg raskt, og vi hører om 
avanserte roboter som i løpet av et par tiår kan endre arbeidslivet radikalt. Vi leser om 
kommende medisinske fremskritt som kan forlenge livet og øke livskvaliteten. Vi vet at 
endringer kommer, men det er likevel lett å overse både bredden og dybden i forandringene. 
Og det er krevende å forestille seg den kombinerte effekten når mange faktorer samspiller og 
endrer seg over tid. Blant annet er det et viktig samspill mellom samfunnsutvikling og 
teknologiutvikling.  

Amaras lov sier at vi mennesker ofte overvurderer de kortsiktige virkningene av ny teknologi 
og undervurdere de langsiktige virkningene. Kanskje er forklaringen denne: De kortsiktige 
virkningene er lettere å forestille seg, dette er direkte virkninger i en verden som vi stort sett 
kjenner godt. De langsiktige virkningene kan derimot forplante seg via mange ledd og i 
samspill med mange andre faktorer som også endrer seg. Det er mye vanskeligere å forstå 
slike endringsprosesser.  

Hvis Amaras lov stemmer, er det ekstra viktig å analysere de langsiktige utviklingstrekkene 
og prøve å forstå samspillet mellom ulike langsiktige drivkrefter. Det er naturligvis ikke noen 
enkel oppgave. 

Hvordan kunne de ta så feil? 

Tidlig på 1980-tallet vurderte telefonselskapet AT&T om man skulle gå inn i mobilmarkedet. 
AT&T ba et av verdens fremste konsulentselskap, McKinsey, om å anslå hvor mange 
mobiltelefoner som ville være i bruk i verden rundt år 2000. McKinsey noterte seg alle 
svakhetene ved mobiltelefoner: de veide flere kilo, batteriene varte kun en kort stund, 
dekningen var dårlig og det var dyrt å bruke dem. På dette grunnlaget anslo man at det ville 

                                                 

20 For interessante synspunkter og klare meninger om dette temaet, se dette foredraget av Tony Seba. 

https://setandbma.wordpress.com/2012/02/06/pace-of-technology-change/
http://tonyseba.com/portfolio-item/clean-disruption-of-energy-transportation/
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være 900.000 mobiltelefoner i bruk i hele verden ved årtusenskiftet.21 Men allerede før år 
2000 ble det registrert 300.000 nye mobilkunder hver dag, eller mer enn 100 millioner nye 
kunder per år. Hvordan kunne McKinsey ta så feil? Det er lett å hovere i ettertid, men tenk 
over saken: selskapet tok utgangspunkt i teknologien slik den var da analysen ble 
gjennomført. Så endret IKT-revolusjonen det meste: Telefonene ble stadig mindre, lettere og 
billigere, de ble mer energieffektive og dessuten ble batteriene mye bedre. I tillegg kom en 
annen viktig positiv effekt: Med mye bedre telefoner kom flere brukere. Og med flere 
brukere kom både billigere telefoner (stordriftsfordeler i produksjonen), bedre dekning og 
lavere priser ved bruk. Dessuten øker nytten ved å eie en mobiltelefon for hver av oss når 
også familie og venner har mobiltelefon. Vekst stimulerte ytterligere vekst i markedet. 

Mange har gjort liknende feil når de har spådd om fremtiden: Det internasjonale 
energibyrået (IEA) og mange andre autoriteter forutså ikke det store kostnadsfallet for vind- 
og solkraft. Den globale utbyggingstakten for sol- og vindkraft har blitt mellom ti og tjue 
ganger så stor som IEA forventet for 15 år siden. Kostnadsfallet for solkraft (PV) overrasket 
selv optimistene innenfor solbransjen. En grunn til det kan være at man har oppnådd 
tusenvis av forbedringer i hele verdikjeden og selv ikke ekspertene har oversikt over alle 
mulige forbedringer som andre jobber med.  

Det finnes også eksempler på at fagmiljøer har overvurdert hvor raskt endringer kommer. 
Hydrogen ble ikke tatt i bruk så raskt som en del energieksperter trodde på 1980-tallet, men 
hydrogenløsninger har opplevd store fremskritt de siste årene og kan meget vel få en viktig 
rolle i fremtiden (se mer om det i kapittel 9). Vi er trolig på vei mot det (nesten) papirløse 
kontoret, men også der har utviklingen gått langsommere enn mange forventet. Mange 
hadde høye forventninger til fusjonskraft allerede for 50 år siden, men kanskje vil de neste 
20 årene gi oss en løsning?  (Se mer om dette i Tekstboks 5 i kapittel 7.)  

Målet for alle som skal ta langsiktige beslutninger, må være å ha et mest mulig realistisk 
bilde av utviklingen innen både teknologi, markeder og samfunnsforhold. Noen forveksler 
realisme med konservatisme. Realisme betyr ikke at man skal være konservativ eller gjøre 
anslag nær konsensus blant analytikere. Derimot betyr det å ta i betrakting alle vesentlige 
utviklingstrekk, inkludert de som virker gjensidig forsterkende og de som virker hemmende. 
Realisme er også å være oppmerksom på betydningen av usikkerhet og hvilke faktorer som 
bidrar til usikkerhet. 

I kapittel 9 anvender jeg tenkningen over på utviklingen i energisektoren. Jeg beskriver 
drivkreftene bak den store energirevolusjonen som skal gjøre energisystemet bærekraftig. 
Utfra det teknologibildet vi ser i dag og utsiktene fremover, peker jeg på syv tunge trender 
som trolig vil prege utviklingen av energisystemene. Jeg drøfter hvordan graden av fremgang 
for ulike teknologier kan påvirke utviklingen innenfor dette hovedbildet og jeg peker til slutt 
på at visse teknologier, hvis de får et gjennombrudd, kan bringe oss i en annen retning. 

                                                 

21 Kilde: The Economist 7. oktober 1999 

http://www.economist.com/node/246152
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4. Selvforsterkende vekst og innovasjon 
Tre selvforsterkende effekter kan forklare stadig raskere teknologiutvikling og vekst:  

1. Innovasjon gir vekst og vekst gir mer innovasjon  
2. En del nye teknologier gir mer effektiv forskning og innovasjon  
3. Vekst og omstilling øker evnen og viljen til nytenkning og omstilling 

 
Kina og Sør-Korea er ferske eksempler på at land som beveger seg ut av fattigdom kan bli 
viktige bidragsytere til global innovasjon.  

Innovasjon gir vekst og vekst gir mer innovasjon22 

Uten innovasjon vil den økonomiske veksten stagnere 

En person kan produsere mer ved å jobbe flere timer, men det er en grense for hvor mye 
man kan jobbe. Hvis ikke arbeidsmetodene og redskapene forbedres, vil man raskt nå en 
grense for hvor mye man kan produsere per arbeider. Men ved å investere i mer og bedre 
maskiner og verktøy og utvikle arbeidsmetodene, kan man øke produksjonen per arbeids-
time.  

Bedre maskiner og rikelig tilgang på (fossil) energi, har gitt en enorm produktivitetsvekst 
siden den industrielle revolusjonen startet. Det er i dag mulig å forestille seg at denne 
produktivitetsveksten videreføres helt til mennesker ikke lenger trenger å jobbe: I en tenkt, 
helautomatisert (robotisert) verden, vil vår arbeidstid ikke lenger være en begrensning for 
produksjonen. Derimot kan ressurstilgang og miljøkonsekvenser sette rammer for hva vi 
produserer, for hvordan vi gjør det og for hvordan vi håndterer avfall fra produksjon og 
forbruk.  

                                                 

22  Jeg bruker generelt ordet innovasjon om alle typer forbedringer som gjør at vi kan nå våre mål mer effektivt. Målene kan være knyttet 
til økt produksjon eller høyere kvalitet på varer og tjenester, eller de kan være knyttet til å bevare naturgoder eller ha mer fritid. I 
praksis tenker man ofte på å produsere mer, heve kvaliteten eller redusere kostnadene. Det er i denne betydningen jeg bruker ordet 
når jeg sier at innovasjon gir vekst. Med denne bruken av ordet innovasjon blir teknologiutvikling en viktig form for innovasjon, men 
absolutt ikke den eneste. 

 Innovasjon oppstår både ved forskning og ved mange små og ofte praktiske rettede forbedringer. Forskningen kan være nysgjerrig-
hetsdrevet eller rettet mot å oppnå forbedringer i konkrete prosesser. Større gjennombrudd i forskning kan legge grunnlaget for helt 
nye løsninger, men i praksis vil det ofte være nødvendig med en rekke praktiske forbedringer i produkt og produksjonsprosess for at en 
totalt ny løsning skal være konkurransedyktig. Einstein forklarte den fotoelektriske effekten i 1905. Kjennskap til denne effekten har 
senere, gjennom en lang forbedringsprosess med tusener av innovasjoner i selve teknologien og i produksjonsprosessene, lagt 
grunnlaget for den pågående solcellerevolusjonen. Det forventes fortsatt mange ulike forbedringer av solcelleteknologien og kost-
nadene vil derfor trolig fortsette å falle i mange år.  
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Den økonomiske fremgangen menneskeheten har opplevd (i produksjon per innbygger), har 
i stor grad vært knyttet til investeringer og til nye ideer som forbedrer produksjons-
prosessene (innovasjon). Ideene handler mye om teknologi, men ikke bare: også 
organisering av samfunn og produksjon er viktig for samlet produktivitet. 

Rikere mennesker har større mulighet til å sette til side midler for å investere. Når enkelt-
personer og samfunn blir rikere, øker derfor mulighetene til å investere.23 Siden vekst 
fremmer investeringer og investeringer gir vekst, kan man med en viss rett si at vekst 
fremmer vekst. Men uten bedret produktivitet (innovasjon), vil veksten etter en stund stoppe. 
Det er grenser for hvor langt man kan komme ved å gjøre mer av det samme. 

Vekst gir mer forskning og innovasjon 

Det er flere faktorer som bidrar til at vekst gir mer forskning og innovasjon. Jeg vil først se på 
faktorer som er knyttet til at en enkelt entreprenør eller ett land blir rikere. Dernest skal jeg 
se på effektene av at flere land opplever vekst og blir en del av verdensøkonomien, dvs. at 
verdensøkonomien blir større.  

Vekst gir midler og motivasjon til forskning og innovasjon 

En person, en bedrift eller et samfunn kan investere i realkapital for å øke produksjonen, 
men det er også et alternativ å investere en del av midlene i forskning og utvikling (FoU) for 
å utvikle bedre produksjonsmetoder.  

Det er rimelig å se på FoU som en investering, men denne investeringen skiller seg fra andre 
investeringer ved at resultatene etter noen år blir et felles gode for hele verdensøkonomien.  

Driftige entreprenører vil ofte lete etter forbedringsmuligheter. Og jo større forbedringer de 
oppnår, jo mer motivert blir de til å fortsette å investere i FoU. En entreprenør som har 
forbedret en produksjonsprosess og tjent penger på det, vil både ha midlene og 
motivasjonen til å satse mer på innovasjon. Det er også sannsynlig at spesielt innovative 
entreprenører i gjennomsnitt vil tjene mer enn andre og dermed få mer midler som de kan 
investere. (Tekstboks 2, om opprinnelsen til Toyota, gir et eksempel på dette og på 
spredning og utvikling av ideer om industriell organisering. Se nedenfor.)  

Et samfunn som opplever at FoU gir fremgang, vil også få mer ressurser og økt vilje til å satse 
på forskning og innovasjon.24   

I menneskehetens historie har mer effektiv matproduksjon gjort det mulig å holde liv i en 
større befolkning og å frigjøre arbeidskraft til å produsere flere varer og tjenester enn man 
kunne før. Dette har også gjort det lettere å bruke tid på å utvikle nye løsninger. 

Det er også andre effekter som kan bidra til at vekst i et land fremmer forskning og 
innovasjon. Høyere velstand går sammen med høyere utdanning i befolkningen. (Se f.eks. 

                                                 

23  Tilbøyeligheten til å spare/investere kan variere mellom individer og kulturer, den påvirkes av forventninger til fremtiden og av en 
rekke andre forhold. Men generelt vil høyere inntekter gjøre det enklere å sette av midler til investeringer. Det er kanskje lettest å 
forestille seg denne effekten for relativt fattige mennesker, siden de i større grad er tvunget til å prioritere de nære behovene. Økt 
velstand gir dem muligheten til å prioritere langsiktige investeringer i maskiner og anlegg, utdanning og innovasjon.  

24  Harari (2014) omtaler dette som den vitenskapelige revolusjonenes feedbackloop. Se mer om dette i kapittel 5.  
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denne figuren25.) Utdanning øker arbeidskraftens produktivitet og er ofte en forutsetning for 
å innføre mer avanserte produksjonsmetoder. Men økt utdanning i brede lag av befolk-
ningen gjør også at tilgangen av talenter til forskning og innovasjon vokser. I land hvor 
kvinner har vært holdt utenfor utdanning og arbeidsmarked, dobles tilgangen på talenter når 
kvinnene slipper til.  

Avskaffelse av fattigdom gir bedre ernæring. Bedre ernæring og økt utdanning er mulige 
forklaringer på at intelligensnivået i velstående land har økt betydelig siden 1930-tallet. (Se 
Flynn-effekten).  Et høyere intelligensnivå gir også flere og bedre talenter som kan drive 
vitenskap og innovasjon fremover. 

En større verdensøkonomi øker lønnsomheten ved innovasjon  

Når flere land industrialiseres og blir en del av verdensmarkedet, blir det også flere 
mennesker som driver med forskning og innovasjon. Den industrielle revolusjon startet i 
England. Flere europeiske land kom med etter hvert og bidro til teknologiutviklingen. USA 
ble i forrige århundre svært viktig for den teknologiske utviklingen og er fortsatt sentral, men 
i tillegg til USA og Europa bidrar nå en rekke andre land. Dette gjelder blant annet Japan, 
Kina og Sør-Korea, India, Russland og Brasil. Land som Iran, Tyrkia, Tunisia, Qatar og 
Singapore har også hatt en rask vekst26 i sin forskningsproduksjon.  

Ny kunnskap flyter nå raskt mellom land. Som jeg kommer tilbake til i kapittel 5, var det 
tidligere i historien en svært begrenset og langsom overføring av kunnskap mellom ulike 
kulturer, f.eks. mellom Kina og Europa. Nå blir nye vitenskapelige erkjennelser og tekno-
logiske løsninger raskt tilgjengelige for hele verden. Riktignok må man i noen år betale for 
lisenser ved bruken av et patent eller kjøpe produkter fra de som har enerett til patentet, 
men når patentbeskyttelsen går ut etter 20 år, blir den nye kunnskapen fritt tilgjengelig. 
Over tid akkumulerer verdenssamfunnet stadig mer kunnskap som er fritt tilgjengelig. 

                                                 

25Lastet fra: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Average_years_of_schooling_versus_GDP_per_capita.jpg  
26 https://www.newscientist.com/article/dn20291-iran-is-top-of-the-world-in-science-growth/    

Tekstboks 2: Toyota lærte av Henry Ford, utviklet LEAN og ble læremester for verden 

Historien om Toyota starter med Sakichi Toyoda (1867 – 1930). I følge historien så han sin mor slite ved en 
vevstol hvor feil stadig stoppet arbeidsprosessen. Han tenkte at det må finnes en bedre løsning, og utviklet 
en automatisk vevemaskin som stoppet av seg selv hvis det oppstod feil. (Dette prinsippet ble senere en 
del av Toyota Production System.) Den automatiske vevemaskinen og flere andre patenter effektiviserte 
vevingen og la grunnlaget for at Toyoda utviklet en større veveindustri. Formuen som ble skapt gjorde det 
senere mulig for familien å etablere seg i bilindustrien. (Entreprenører innoverer og investerer.) 

Henry Ford hadde effektivisert bilproduksjonen ved bruk av samlebånd. Ledelsen i Toyota, inkludert 
Sakichis etterkommere, dro til USA for å lære av Fords system. Men de så også svakheter ved systemet og 
utviklet det derfor videre. Denne utviklingen resulterte i den industrielle tenkningen som kalles LEAN og 
som har bidratt til at Toyota nå er verdens største bilprodusent. Tenkningen bak LEAN tas i økende grad i 
bruk over hele verden for å effektivisere produksjonen og møte kundenes behov. 

Ideer om arbeidsmetoder og organisering deles i en globalisert verden. Land og industrier bygger videre 
på det andre utvikler. Det gir også raskere vekst og innovasjon. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Average_years_of_schooling_versus_GDP_per_capita.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Flynn_effect
https://www.newscientist.com/article/dn20291-iran-is-top-of-the-world-in-science-growth/
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Average_years_of_schooling_versus_GDP_per_capita.jpg
https://www.newscientist.com/article/dn20291-iran-is-top-of-the-world-in-science-growth/
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Sakichi_Toyoda
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Toyota_Production_System
http://www.lean.org/WhatsLean/History.cfm
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Den økte FoU-innsatsen er i stor grad motivert av nasjonale mål, blant annet at landene vil 
styrke konkurranseevnen til eget næringsliv.  

Et viktig poeng er at i en større verdensøkonomi er innovasjon mer lønnsomt fordi 
markedene som kan betale for de nye løsningene, er større. Dermed blir også inntjenings-
mulighetene større for innovatører. Samtidig blir det viktigere å være tidlig ute med 
forbedringer. Dette skaper en sterk kommersiell drivkraft for innovasjon.  

Som nevnt i kapittel 2 har det vært en dobling av antallet vitenskapelige artikler omtrent 
hvert 9. år siden annen verdenskrig. Det er nå mer enn 7 millioner forskere i verden, og målt 
i forhold til folketall27 er det klart flere forskere i rike land. Samtidig har mange frem-
voksende økonomier økt forskningsinnsatsen betydelig parallelt med den økonomiske 
veksten. Det er grunn til å tro at mange andre fattige land også vil øke sin FoU-innsats, når 
de etter hvert får ressursene til å gjøre det. Mange land kan også se utdanning og forskning 
som en viktig strategi for å komme ut av fattigdommen. IKT gjør det også stadig lettere å gi 
utdanning på avansert nivå til verdens fattige. Dette legger grunnlaget for en rask 
utdanningsrevolusjon. (Se mer om dette i kapittel 6. om IKT-revolusjonen.) 

Kanskje blir Kina, på grunn av landets tyngde i verdensøkonomien og dets evne og vilje til 
langsiktige satsinger, om noen år den viktigste utvikleren av ny teknologi, foran USA? På den 
annen side, hvis fremgangen til Kina er veldig stor, kan det stimulere USA og vesten til å 
satse mer. Da Sovjetunionen startet romkappløpet ved å sende opp Sputnik i 1957, ble USA 
sjokkert. Sjokket førte til at USA økte sin vitenskapelige satsing betydelig og blant annet 
nådde målet om å sende mennesker til månen.  

Stormaktene med USA i spissen, har ønsket å ha den beste militære teknologien. Det har gitt 
et kappløp for hele tiden å ligge foran på strategisk viktige områder. Dette har vært med på å 
drive frem nye løsninger, hvorav mange har bred anvendelse, f.eks. innen IKT.  

Lærekurver beskriver hvordan kostnadene for et nytt produkt kan falle etter hvert som 
akkumulert produksjon økes. Man ser ofte et mønster hvor hver dobling av akkumulert 
produksjonen gir omtrent like stor prosentvis nedgang i kostnadene (for eksempel 10 % eller 
20 %).  En del av kostnadsreduksjonen vil gjerne være knyttet til stordriftsfordeler, altså at 
større produksjonsserier gir lavere kostnader per enhet. Men mye er knyttet til at det 
oppstår mange små og store innovasjoner som en bieffekt av produksjon, ved såkalt 
«learning by doing» eller ved at et større marked motiverer mer FoU-innsats.  

Både stordriftsfordeler, learning by doing og økt FoU-innsats medfører at en større verdens-
økonomi vil gi raskere fall i kostnadene for nye teknologier. Raskere kostnadsfall bidrar til 
hurtigere spredning av de nye løsningene, som igjen stimulerer raskere innovasjon. Dette 
leder til stadig raskere endringer i mange globale markeder. 

Den sterke økningen i antallet forskere og innovatører vil gi vesentlig raskere kunnskaps- og 
teknologiutvikling. Men hver dobling av innsatsen vil neppe doble hastigheten av innova-
sjoner, blant annet fordi en del av forskernes arbeid vil overlappe. 

                                                 

27 http://chartsbin.com/view/1124  

http://chartsbin.com/view/1124
http://chartsbin.com/view/1124
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Momentene over betyr at økonomisk vekst og teknologiutvikling i betydelig grad forsterker 
hverandre. Men dette betyr ikke nødvendigvis at den årlige prosentvise veksten i produk-
sjonen vil stige over tid. (Jamfør drøfting i kapittel 2 og særlig tekstboks 1.) Som vi skal se i 
kapittel 8, kan bl.a. ressursbegrensninger og miljøproblemer begrense veksten og særlig 
påvirke hva slags retning veksten tar.  

Oppsummering: Hvordan vekst fremmer forskning og innovasjon  

 Vekst gir ressurser som kan brukes til forskning og utvikling (FoU). Dette gjelder både 
for enkeltinvestorer og for samfunn 

 Vekst som skyldes FoU motiverer til å satse mer på dette området 

 Vekst kan gi utdanning til brede lag av befolkningen og dermed øke tilgangen på 
talenter. Bedre ernæring kan forsterke dette. Likestilling av kvinner og menn kan 
doble tilgangen på talenter 

 En større verdensøkonomi øker lønnsomheten ved innovasjon. Større markeder gir 
større inntjening for dem som lanserer nye løsninger. Presset for å komme først øker 
også 

 Større markeder gir mer «learning by doing» og raskere fall i kostnader for nye 
løsninger (på grunn av læring og stordriftsfordeler)  

 I en integrert verdensøkonomi blir ny kunnskap et fellesgode i løpet av få år 

 Land kan ønske et konkurransefortrinn ved å ligge langt fremme med forskning og 
innovasjon. I noen tilfeller kan dette gi en konkurranse om å være best, kanskje særlig 
på områder av strategisk betydning  

Ny teknologi gir mer effektiv forskning og innovasjon  

Noen typer kunnskaps- og teknologiutvikling bidrar til raskere kunnskaps- og teknologi-
utvikling på en rekke områder. I neste kapittel skal vi se flere historiske eksempler på dette. 
Den store forbedringsfaktoren i dag er IKT som sammen med nye måleinstrumenter (1) 
åpner helt nye områder for forskning og (2) effektiviserer forskning og innovasjon. IKT gir 
også (3) raskere og enklere spredning av ny kunnskap.  

Med nye sensorer og instrumenter kan man samle inn data som før var utilgjengelige, med 
IKT kan man bearbeide og tolke datamengder som før var uoverkommelige, og man kan 
gjøre beregninger som ellers ikke ville vært mulig. I tillegg blir formidling og global diskusjon 
av resultater enklere med IKT. Dette er ikke begrenset til naturvitenskap. Også innenfor fag 
som språk, historie, arkeologi, adferdsforskning, psykologi og økonomi åpnes nye mulig-
heter.  Dette utdyper jeg i kapittel 6 om IKT-revolusjonen. Tekstboks 3 gir eksempler på 
instrumenter og forskningsverktøy som bidrar til raskere kunnskapsvekst. 

Nye dataløsninger kan nå hjelpe forskere og analytikere å finne relevante vitenskapelige 
artikler som behandler en problemstilling. Det kan gi en dramatisk effektivisering av 
informasjonsinnhenting, bidra til at man tar hensyn til all relevant informasjon og begrense 
faren for dobbeltarbeid. (Se beskrivelse av IBMs Watson i kapittel 6.) 
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Tekstboks 3. Nye måleinstrumenter og verktøy bringer forskningen videre 
 

Datainnhenting kan bli bedre ved at man (1) kan registrere flere typer informasjon (flere frekvenser av det 
elektromagnetiske spektrum, magnetisme, gravitasjon, lukt, lyd og andre vibrasjoner), (2) fordi presisjonen 
blir bedre (f.eks. bedre oppløsning på satellittbilder, ved mikroskopi eller ved skanning),(3) fordi mange 
typer sensorer kan plasseres nesten hvor som helst (siden de kan gjøres svært små og ofte kan klare seg 
uten energitilførsel) og (4) fordi vi ved hjelp av stor datakraft kan håndtere og tolke enorme 
datamengder.  

En rekke instrumenter har gjort det mulig å danne seg et bilde av det som skjer i kroppen uten å gjøre inngrep. Ultralyd 
brukes ved graviditeter, røntgen har vært brukt lenge og ved Computerized axial tomography (CAT) blir man i stand til å 
lage en tredimensjonal modell av kroppen. Magnetic resonance imaging (MRI) lager også tredimensjonale modeller, 
slik at man kan se små detaljer i ulike vinkler. Se også artikkelen MRI breakthroughs include ultra-sensitive MRI 
magnetic field sensing, more-sensitive monitoring without chemical or radioactive labels. 
PET-skanning fremheves som egnet for å finne ut hvordan ulike deler av kroppen fungerer (f.eks. responderer på 
behandling) og ikke kun hvordan de ser ut. fMRI gjør det mulig å studere hjerneaktivitet. Bildebehandlingen og 
utvikling av tredimensjonale modeller er mulig ved hjelp av avansert databehandling. EEG har vært i bruk i mange år for 
å registrere hjernens elektromagnetiske signaler. Denne teknikken gir innsikt i hjernens funksjonsmåte og helsetilstand.  
Denne teknologien er nå blitt mye billigere og bedre. Se for eksempel TED-foredraget A headset that reads your 
brainwaves.  
 
Systemer for å registrere øyebevegelser, hva vi fokuserer på og hvor lenge, gir innsikt i menneskelig psykologi og kan 
for eksempel gi bedre forståelse av det som skjer i hjernen til spedbarn. Program som kan analysere mimikk gir også gi 
nye innsikter. 

Bedre mikroskoper gir oss mulighet til å forstå mer innen biologi og materialvitenskap. I 2014 fikk Erik Betzig sammen 
med Stefan Hell og William E. Moerner, nobelprisen i kjemi for utviklingen av fluorescensmikroskopi som gir mye bedre 
oppløsning enn man tidligere trodde var mulig. Deres løsning gjør at man kan følge prosesser, f.eks. i levende celler, 
mens de skjer. Betzig er tilknyttet Janelia Research Campus som beskriver hans forskning slik: “Eric Betzig develops 
novel optical imaging tools in an effort to open new windows into molecular, cellular, and neurobiology.” Se mer her. Et 
annet forbedret mikroskop beskrives i artikkelen Compact new microscope chemically identifies micrometer-sized 
particles. IKT spiller en sentral rolle ved avansert mikroskopi. Se for eksempel artikkelen New machine-learning 
algorithms may revolutionize drug discovery — and our understanding of life. 

DNA-analyser kan gi ny kunnskap innen helse, biologi og historie, og vil trolig legge grunnlaget for medisinsk behandling 
tilpasset hver person. CRISPR er en teknikk som gjør det mulig å endre gener med stor presisjon. Dette betyr blant 
annet at forskere mye lettere kan teste hypoteser om hvilken funksjon de enkelte genene i en organisme har. Det 
åpner bl.a. for nye innsikter innen biologi og medisin.  

Evnen til å registrere elektromagnetiske bølger utenfor området for synlig lys, gir mulighet på en rekke områder. 
Nytten forsterkes av IT-systemer som kan tolke store datamengder.  Arkeologer kan ved hjelp av Ground-penetrating 
radar (GPR), magnetometer, GPS og datamaskiner effektivt kartlegge store områder uten å grave først. Sarah Parcak og 
andre forskere bruker høyoppløselige satellittbilder (basert på et bredere spektrum enn det vi ser) til å identifisere 
aktuelle områder for arkeologiske utgravinger. Karbon-14-datering hjelper forskere å bestemme alderen på rester av 
organisk materiale opp til 50.000 år tilbake i tid. Metoden ble utviklet på slutten av 1940-tallet og er senere forbedret.  
 
Spesialbygde miniubåter og undervannsdroner gjør det mulig å kartlegge bunnen av verdenshavene. Til nå har vi visst 
lite om disse enorme områdene. Denne kunnskapen kan blant annet ha stor betydning for kartlegging av livet i disse 
enorme områdene, forståelse av globale miljøutfordringer og utnyttelse av mineraler.  
 
Stadig bedre teleskoper, plassert i verdensrommet og på jorden, gir grunnlag for å forstå mer av kosmos. Satellitt-
overvåking (elektromagnetiske bølger og måling av små variasjoner i tyngdekraften) gir en enorm mengde informasjon 
om livet og utviklingen på jorden. Her er noen få eksempler: avskoging, smelting av ismasser på Grønland og andre 
steder, lekkasjer av metan fra fossil industri og fra naturlige prosesser og utviklingen i temperaturen i ulike områder på 
jorden. Dette er eksempler på informasjon som er viktig for forståelsen av klimaet på jorden og for en rekke andre 
problemstillinger. Uten avanserte datamaskiner kunne vi ikke hatt klimamodeller eller gjort andre avanserte 
beregninger som nå brukes innen nesten alle fagfelt. 
 
Large Hadron Collider ved CERN i Sveits, brukes til å finne og studere de minste elementærpartiklene og de 
grunnleggende lovene i fysikken. Dette er det største og mest komplekse testanlegg som noen gang er laget og det 
sysselsetter flere tusen forskere. Kina vurderer å bygge et anlegg som er dobbelt så stort som anlegget i CERN. 

http://science.howstuffworks.com/mri.htm
http://www.kurzweilai.net/mri-breakthroughs-include-ultra-sensitive-mri-magnetic-field-sensing-more-sensitive-monitoring-without-chemical-or-radioactive-labels
http://www.medicalnewstoday.com/articles/154877.php
http://science.howstuffworks.com/fmri1.htm
https://www.ted.com/talks/tan_le_a_headset_that_reads_your_brainwaves?utm_campaign=ios-share&utm_medium=social&source=email&utm_source=email
https://www.ted.com/talks/tan_le_a_headset_that_reads_your_brainwaves?utm_campaign=ios-share&utm_medium=social&source=email&utm_source=email
http://www.hhmi.org/scientists/eric-betzig
http://www.kurzweilai.net/compact-new-microscope-chemically-identifies-micrometer-sized-particles?utm_source=KurzweilAI+Weekly+Newsletter&utm_campaign=992b2553bf-UA-946742-1&utm_medium=email&utm_term=0_147a5a48c1-992b2553bf-282221269
http://www.kurzweilai.net/compact-new-microscope-chemically-identifies-micrometer-sized-particles?utm_source=KurzweilAI+Weekly+Newsletter&utm_campaign=992b2553bf-UA-946742-1&utm_medium=email&utm_term=0_147a5a48c1-992b2553bf-282221269
http://www.kurzweilai.net/new-machine-learning-algorithms-may-revolutionize-drug-discover-and-our-understanding-of-life?utm_source=KurzweilAI+Weekly+Newsletter&utm_campaign=86d09a0d2a-UA-946742-1&utm_medium=email&utm_term=0_147a5a48c1-86d09a0d2a-282221269
http://www.kurzweilai.net/new-machine-learning-algorithms-may-revolutionize-drug-discover-and-our-understanding-of-life?utm_source=KurzweilAI+Weekly+Newsletter&utm_campaign=86d09a0d2a-UA-946742-1&utm_medium=email&utm_term=0_147a5a48c1-86d09a0d2a-282221269
http://gizmodo.com/everything-you-need-to-know-about-crispr-the-new-tool-1702114381
https://en.wikipedia.org/wiki/Ground-penetrating_radar
https://en.wikipedia.org/wiki/Ground-penetrating_radar
https://en.wikipedia.org/wiki/Radiocarbon_dating
https://en.wikipedia.org/wiki/Large_Hadron_Collider
http://www.techtimes.com/articles/160191/20160522/chinas-supercollider-higgs-factory-will-be-twice-the-size-of-cerns-large-hadron-collider.htm
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IKT kan nå forsere kunnskapsutviklingen innen materialteknologi. Bedre grunnleggende 
kunnskaper i fysikk og kjemi og kraftige datamaskiner, gjør det mulig å simulere egen-
skapene ved nye materialer og materialkombinasjoner uten å lage dem. Dette kan gi mye 
raskere utvikling av materialer og materialløsninger for å dekke ulike behov. 

Materialene definerer hva det er mulig å lage. Forskning som utvikler nye materialer åpner 
nye rom for innovasjon. IKT kan også hjelpe innovatører med å finne de best egnede 
materialene blant hundretusener av mulige alternativer.   

Genteknologi (som er avhengig av IKT) åpner nye forskningsfelt innen biologi, natur-
forvaltning, helse, historie med mer. I kapittel 7 ser jeg nærmere på utviklingen av 
materialteknologi og jeg kommenterer også kort genteknologi og bioteknologi. 

Datamaskiner blir intelligente og innovative. En datamaskin som kan simulere et system, 
kan også utvikle nye løsninger, alene eller sammen med mennesker. Ved såkalt maskinlæring 
utvikler datamaskinene selv løsningene, uten omfattende programmering. Slike systemer 
kan identifisere ukjente sammenhenger og mønstre og komme opp med nye løsningsforslag. 
Kunstig intelligens (AI) har de siste årene gjort raske fremskritt. DeepMind Technologies som 
eies av Google har denne ubeskjedne visjonen28: (1) Solve intelligence (2) Use it to solve 
everything else. (Se mer om IKTs rolle og bidrag til ny kunnskap i kapittel 7.) 

Den industrielle revolusjon og etterfølgende innovasjoner ga oss maskiner og energi som 
kunne hundredoble produktiviteten ved fysisk arbeid på viktige områder. I dag gir IKT oss 
verktøy som kan øke vår intellektuelle arbeidskapasitet på en rekke felt på en like dramatisk 
måte. 

Vekst og omstilling styrker evnen og viljen til nytenkning  

Vekst og innovasjon avhenger både av hvor mange og hvor gode ideer som utvikles og av 
viljen og evnen til å ta ideene i bruk.  

Økt aksept for nye ideer  

Gjennom det meste av historien var teknologien og økonomien tilnærmet uendret fra en 
generasjon til den neste. I motsetning til nå, forventet ikke folk teknologisk fremgang. Nye 
tanker ble ofte møtt med betydelig skepsis. Også i dag kan nye løsninger møte motstand. 
Men i moderne samfunn er teknologisk utvikling og omstilling i stor grad blitt det normale, 
noe man forventer og har lært seg å leve med. Fleksibilitet og omstillingsevne er vår tids 
norm.  

I den globale konkurranseøkonomien er innovasjon noe de fleste land etterstreber for å 
kunne konkurrere internasjonalt og for å møte befolkningens forventninger om stadig bedre 
materielle vilkår.  

                                                 

28  https://www.youtube.com/watch?v=rbsqaJwpu6A&feature=youtu.be  

https://www.youtube.com/watch?v=rbsqaJwpu6A&feature=youtu.be
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Mer effektiv politikk for forskning, innovasjon og vekst  

Innovasjon og vekst kan begrenses av ideologier og holdninger, korrupsjon og ineffektiv 
organisering av innovasjonsprosesser. Men siden de fleste land ønsker teknologisk utvikling 
og vekst, er det grunn til å tro at det også foregår en viss politisk og institusjonell innovasjon 
hvor land med mindre vellykket innovasjonspolitikk prøver å etterlikne politikk som har vært 
mer vellykket. 

Opplysningstiden var viktig for utviklingen av den vitenskapelige metode, med åpenhet for at 
vi ikke vet sannheten om mange ting, og med vekt på å teste hypoteser og teorier. Kanskje 
har Kevin Kelly, forfatteren av boka The Inevitable29, rett når han sier: 

“Our greatest invention in the past 200 years was not a particular gadget or tool but 
the invention of the scientific process itself.”   

Fortsatt kan gjennomføringen av den vitenskapelige prosessen forbedres, blant annet med 
større åpenhet, etterprøvbarhet og bedre bruk av statistiske metoder.30 Slike forbedringer 
kan bidra til raskere vekst i kunnskapen. 

Selv om historien ofte gjør overraskende krumspring, er det grunn til å forvente at mange 
land vil forsøke å lære av de landene som har best resultater med velferdsforbedringer, 
forskning og innovasjon. Det betyr at organiseringen av forsking og innovasjon kan bli mer 
effektiv over tid.    

Også i en samfunnsmessig eller kulturell forstand kan vi si at teknologiutvikling blir mer 
effektiv og at evnen og viljen til å ta i bruk nye løsninger sannsynligvis vil øke rundt om i 
verden. Dette bidrar også til raskere kunnskapsutvikling og raskere omstilling globalt. 

Det er flere faktorer som påvirker hvor fort man tar i bruk mer produktive arbeidsmetoder. 
Produktiviteten (og BNP per innbygger) varierer svært mye mellom fattige og rike land. Det 
skyldes både forskjeller i utdanning, ulik tilgang på kapital, ulikt ressursgrunnlag, ulik 
organisering og kultur. Alt dette kan påvirke hvor raskt man tar i bruk nye løsninger.  

Singapore er et av verdens rikeste land og har lite naturressurser. I følge Det Internasjonale 
Pengefondet (IMF) og Wikipedia, var gjennomsnittlig BNP per innbygger i verden $15536 i 
2015. Singapores BNP per innbygger var hele 5,5 ganger så stort. Litt forenklet kan vi si at 
hvis hele verden klarte å utnytte eksisterende teknologi like effektivt som Singapore, ville 
verdens BNP blitt 5,5 ganger så stort som i dag.31 Det kan med andre ord ligge meget store 
globale vekstmuligheter i å utnytte teknologi som allerede er utviklet, men en rekke ulike 
barrierer kan begrense utnyttelsen.32   

                                                 

29  THE INEVITABLE -  UNDERSTANDING THE 12 TECHNOLOGICAL FORCES THAT WILL SHAPE OUR FUTURE, Kevin Kelly 2016  
30  Se for eksempel The Economist, Oct 19th 2013: How science goes wrong.  
31 I følge tallene fra IMF var Quatars BNP per innbygger hele 8,5 ganger så stort som verdensgjennomsnittet, men her er store natur-

ressurser med høy pris på verdensmarkeder og lavt innbyggertall den viktigste forklaringen. Norges BNP per innbygger var i 2015 4,4 
ganger verdensgjennomsnittet og for USA var dette tallet 3,6.   

32  Mange faktorer kan hemme vekst og sosial fremgang: utbredt aksept for nepotisme og korrupsjon, ideologier som i Kina frem til ca. 
1978, svake rettssystemer, konflikter og i verste fall krig. Flere land har vist at det er mulig å overvinne slike hindre. Megatrenden er at 
verden blir fredeligere, selv om krigen i Syria har gitt et tilbakeslag etter 2011. (Se f.eks. www.Vox.com 22.12.2016: It may have 
seemed like the world fell apart in 2016. Steven Pinker is here to tell you it didn’t.) Mange land i Afrika opplever betydelig økonomisk 
vekst. Og internett, smarttelefoner og solcellepaneler kan bidra til at veksten går raskere i fattige områder som i dag har svak offentlig 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(PPP)_per_capita
http://www.economist.com/news/leaders/21588069-scientific-research-has-changed-world-now-it-needs-change-itself-how-science-goes-wrong
http://www.vox.com/
http://www.vox.com/science-and-health/2016/12/22/14042506/steven-pinker-optimistic-future-2016
http://www.vox.com/science-and-health/2016/12/22/14042506/steven-pinker-optimistic-future-2016


Teknologirevolusjon, vekst og bærekraft 

 Side 31 

 

Kina – først lære, så bidra for til slutt å lede? 

Kina har hatt en svært høy økonomisk vekst siden 1980-tallet og har bevisst hentet kunnskap 
og inspirasjon fra andre land. Fra slutten av 70-tallet, under ledelse av Deng Xiaoping, ble 
kinesisk økonomisk politikk mer pragmatisk og 
markedsorientert. Spesielle økonomiske soner ble 
opprettet for å tiltrekke seg utenlandske selskap og 
lære av deres organisering og arbeidsmetoder. Deng 
Xiaoping var bl.a. inspirert av Singapore og Hong 
Kong som hadde svært raskt økonomisk vekst og 
dermed viste at høy vekst er mulig (i områder med 
overveiende kinesisk befolkning). I 1980 utgjorde 
Kinas BNP kun 2,19 % av verdens BNP mens det i 2016 utgjorde hele 18 %. Kina er nå blitt en 
inspirasjon for andre land.  

Lenge var en stor del av veksten i Kina drevet av sammenkoblingen av utenlandsk teknologi 
og kapital med en enorm hær av billig kinesisk arbeidskraft. Men etter hvert er Kina også 
blitt en viktig bidragsyter til utvikling av teknologi og vitenskap. Og Kinas forskningsinnsats 
vokser svært raskt. I 2006 la regjeringen frem en plan for å gjøre Kina til et «scientific 
powerhouse» i 2020. Allerede i 2006 var det litt flere forskere i Kina enn i hele EU og nesten 
like mange som i USA. Antallet personer med doktorgrad stiger raskt og målt ved publikasjon 
av artikler i internasjonale tidsskrifter var Kina i 2015 nummer to i verden, bak USA. Det er 
ventet at Kina vil gå forbi USA tidlig på 2020-tallet. Se mer om dette i artikkelen China’s rise 
as a major contributor to science and technology. 

Kina betyr svært mye i kraft av sin størrelse. Noen har påpekt at utfordringer med byråkrati 
kan sinke innovasjon i Kina. På den annen side er kinesiske myndigheter svært positive til 
naturvitenskap og teknologi og man har både ressursene og langsiktigheten som skal til for å 
drive utviklingen videre. Byråkratiet har dessuten vist evne til å handle relativt raskt for å 
implementere kraftfulle strategier for utvikling av blant annet solenergi, vindkraft og 
elektrisk transport. 

Kina er på ingen måte alene. Japan ble teknologisk stormakt før de andre asiatiske landene. 
Sør-Korea har på noen få tiår tatt en svært imponerende rolle som innovatør. I 2015 kåret 
Bloomberg Sør-Korea til det mest innovative landet i verden, med Japan som nummer to. Se 
også artikkelen Why South Korea Will Be The Next Global Hub For Tech Startups.  

Nye land kan i årene som kommer følge i de nevnte landenes fotspor. Man ser vekst-
modeller som fungerer og lærer av dem, slik Deng Xiaoping lærte av bl.a. Singapore. 

                                                                                                                                                         

infrastruktur. Landenes omstillingsevne kan også ha mye å si for veksten. I 1990 var BNP per innbygger i Sør-Korea 63 % av BNP per 
innbygger i Hellas (målt ved kjøpekraft (PPP)). I perioden frem til 2015 vokste økonomien i Sør-Korea raskt og i 2015 var BNP per 
innbygger 31 % høyere enn i Hellas. (Tall fra http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD) Hvis noen i 1980 hadde spådd 
at Kina vil legge om sin økonomiske politikk og oppleve tre tiår med økonomisk vekst rundt 10 % per år, ville de blitt sett på som 
drømmere.  

 

World Bank: “Since initiating market 
reforms in 1978, China has shifted from 
a centrally-planned to a market-based 
economy and has experienced rapid 
economic and social development. GDP 
growth has averaged nearly 10 percent 
a year—the fastest sustained expansion 
by a major economy in history” 

https://www.theguardian.com/news/datablog/2012/mar/23/china-gdp-since-1980
http://journalistsresource.org/studies/international/china/china-rising-science-technology-research-contributions
http://journalistsresource.org/studies/international/china/china-rising-science-technology-research-contributions
http://www.bloomberg.com/graphics/2015-innovative-countries/
http://www.forbes.com/sites/alanmcglade/2014/02/06/why-south-korea-will-be-the-next-global-hub-for-tech-startups/#6f91af4174d9
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD
http://www.worldbank.org/en/country/china/overview
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Men går ikke teknologiutviklingen og veksten langsommere? 

Noen økonomer mener at teknologiutviklingen ikke er særlig imponerende eller at den ikke 
har særlig betydning for utviklingen i BNP eller i folks velferd. Jeg skal her se nærmere på 
disse synspunktene. 

Produktivitetsparadokset 

En mye anvendt indikator på utviklingen på produktiviteten i samfunnet er total faktor-
produktivitet. Denne indikatoren måler brutto nasjonalprodukt (BNP) i forhold til ressurs-
innsatsen (en vektet sum av arbeidsinnsats og kapitalinnsats). Med pågående digitalisering 
og robotisering, kunne vi ventet en raskere vekst enn før i total faktorproduktivitet, men det 
har man ikke observert. Dette har fått en del økonomer til enten å bestride at det skjer en 
omfattede teknologisk revolusjon eller til å si at teknologirevolusjonen har liten praktisk 
betydning for velferden eller for veksten i BNP. Flere faktorer kan imidlertid bidra til å 
forklare at den totale faktorproduktiviteten ikke har vokst raskere: 

1. Det tar tid før en ny teknologi gir bedre produktivitet i hele samfunnet 

General Purpose Technologies (GPT) har evne til å endre store deler av 
økonomien. Eksempler er dampmaskinen, bensinmotoren, elektrisitet 
og IKT. Selv om slike teknologier har stor anvendelighet, kan det likevel 
ta lang tid før de får stor betydning for samlet vekst eller produktivitet i 
økonomien. Det er flere grunner til dette: (1) Teknologier blir ofte 
billigere og bedre etter hvert. Det bidrar til at både utbredelsen og 
lønnsomheten ved bruk øker over tid. De store økonomiske gevinstene 
kan dermed ligge et stykke ut i tid. (2) I en bedrift vil det ofte være 
lønnsomt å vente med å ta i bruk en ny teknologi til man likevel må 
reinvestere. (3) Det kan ta tid før samfunnet og bedrifter fullt ut forstår 
de nye mulighetene og tar dem i bruk.  

De tre momentene tilsier at det kan ta noen tiår før nye løsninger får full effekt for 
verdiskapingen. Økende utbredelse og fallende kostnader betyr at den nye teknologien etter 
hvert får større betydning for faktorproduktiviteten. 

Den industrielle revolusjonen i England ga heller ikke noen rask økning i faktor-
produktiviteten, og likevel er det få som vil benekte at den industrielle revolusjonen faktisk 
skjedde og at den over tid førte til store endringer. Også ved innføringen av elektrisitet tok 
det tid før produktiviteten økte vesentlig.33  

En ny teknologi kan skape store omveltninger i enkelte bransjer før det gir store utslag i 
samlet produksjon i landet og i faktorproduktiviteten. Det er også mange andre faktorer som 
kan påvirke utviklingen i faktorproduktiviteten og som dermed kan kamuflere et trendskifte i 
noen år. 

                                                 

33  Se for eksempel PRODUCTIVITY GROWTH IN THE INDUSTRIAL REVOLUTION:  A NEW GROWTH ACCOUNTING PERSPECTIVE Nicholas 

Crafts, London School of Economics, January 2002.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Total_factor_productivity
https://en.wikipedia.org/wiki/Total_factor_productivity
http://www.frbsf.org/economic-research/files/crafts.pdf
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2. BNP fanger ikke opp alle former for fremgang  

En dobling av antallet biler eller av boligmassen er lett å måle i BNP, mens verdien av radikalt 
forbedrede eller helt nye typer produkter og tjenester er vanskeligere å verdsette. En bedre 
og billigere metode for hjerteoperasjoner kan gi lavere målt bidrag til BNP. Tilsvarende kan 
bedre og billigere diagnoser eller medisiner redde mange liv og heve livskvaliteten dramatisk 
for de berørte, men dette blir registrert som lavere bidrag til BNP hvis de nye løsningene er 
billigere enn de gamle. Wikipedia er gratis, mens et gammeldags leksikon kostet mye og ble 
telt med i BNP. (Denne rapporten og alle linkene til dokumenter på nettet er også gratis, og 
bidrar derfor heller ikke til det målte BNP.) Internett kan gi oss svært verdifulle tjenester, 
gratis eller nesten gratis.  

I velstående land ville de fleste være villig til å betale mange ganger dagens pris for en 
smarttelefon. For 35 år siden kjøpte jeg (den gang på en lærerlønn) et videokamera. Med 
dagens kroneverdi kostet det anslagsvis fire ganger så mye som det en smarttelefon koster 
nå. Samtidig gir min nåværende smarttelefon bedre videoopptak, og i tillegg kan den tilby en 
mengde andre tjenester. Det generelle poenget her er at BNP nok er bedre egnet til å måle 
økt produksjon av kjente produkter, mens verdien av radikalt forbedrede (og samtidig 
billigere) produkter og tjenester er mye vanskeligere å fange opp.  

“Gross domestic product (GDP) is increasingly a poor measure of prosperity” skriver The 
Economist i innledningen til artikkelen The trouble with GDP (April 30th 2016). 

3. Noe av produktivitetsveksten kan bli brukt til gode formål som ikke øker BNP 

Hvis produksjon av varer og tjenester blir mer effektiv, kan vi bruke en del av forbedringen til 
å oppnå andre goder som økt sikkerhet og trivsel på arbeidsplassen, eller bedre ivaretakelse 
av ulike samfunnshensyn. Infrastrukturprosjekter i velstående land må for eksempel bruke 
betydelige ressurser på å begrense miljøskader, ivareta estetiske hensyn, kartlegge og ta 
hensyn til fortidsminner osv. Dette er gode formål, men de krever ressurser og kan gi lavere 
målt produktivitet.   

Det er naturligvis også mulig at samfunnet byråkratiseres mer enn ønskelig ved at man lager 
regler og ordninger som kompliserer ting urimelig i forhold til hva de gir av nytte.  

Vil USAs vekst stagnere? 

Robert J. Gordon har skrevet boka The Rise and Fall of American Growth: 
The U.S. Standard of Living since the Civil War.34 Gordon har fått mye oppmerksomhet for 
sine spådommer om lav fremtidig vekst i den amerikanske økonomien. Han peker på viktig-
heten av innovasjoner i perioden 1870 til 1970: Amerikanerne fikk tilgang til biler og fly, 
innlagt vann og sentralvarme i husene, og samfunnet ble elektrifisert, slik at familiene kunne 
ha både vaskemaskiner og kjøleskap. Disse endringer ga et bedre liv for storparten av 
befolkningen. Ikke minst førte introduksjonen av husholdningsapparater som vaskemaskin 
og kjøleskap til at kvinnene kunne gå ut i arbeidslivet i langt større grad enn før.  

                                                 

34 Robert J. Gordon (2016) THE RISE AND FALL OF AMERICAN GROWTH: The U.S. Standard of Living Since the Civil War Princeton 
University Press. Paul Krugman har skrevet en lesverdig og relativt positiv omtale av boka i New York Times. Se også en mer kritisk 
gjennomgang fra bloggeren Tren Griffin: We Have Not “Reached an Innovation Plateau”. Han refererer også en del argumenter fra Bill 
Gates og fra økonomen Bradford DeLong ved University of California, Berkeley. Disse synspunktene er i stor grad på linje med mine.   

http://www.economist.com/news/briefing/21697845-gross-domestic-product-gdp-increasingly-poor-measure-prosperity-it-not-even
http://press.princeton.edu/titles/10544.html
http://press.princeton.edu/titles/10544.html
https://www.nytimes.com/2016/01/31/books/review/the-powers-that-were.html?_r=0
https://25iq.com/2016/12/16/we-have-not-reached-an-innovation-plateau/
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Samtidig mener Gordon at man nådde et innovasjonsplatå rundt 1971 og at det nå er 
vanskelig å matche forbedringene frem til 1971 med nyere innovasjoner. Han mener også at 
USA står overfor fire spesielle utfordringer som hemmer vekst: (1) demografiske endringer 
begrenser veksten i arbeidskraft og gir flere pensjonister, (2) USAs utdanningssystem 
fungerer dårlig, (3) stor privat gjeld kan svekke veksten og (4) økende ulikheter kan også 
begrense vekstmulighetene. Gordon presenterer sine synspunkter i TED-foredraget The 
death of innovation, the end of growth. 

Gordon kan ha rett mht. de fire utfordringene han nevner for USA, men det er vanskelig å gi 
ham rett i påstanden at verden nådde et innovasjonsplatå rundt 1971. Tvert om. Vi ser nå at 
svært mye arbeid kan automatiseres, også på områder hvor man tidligere anså automati-
sering som uaktuelt eller umulig. Til nå har roboter først og fremst overtatt rutinejobber ved 
samlebånd. Kommende roboter blir langt mer fleksible og kan løse varierte oppgaver som å 
jobbe i kjøkkenet på en restaurant. Og avanserte IKT-systemer kan gi en enorm effektivitets-
forbedring i nesten all kunnskapsbasert virksomhet, inkludert forskning og utdanning. 

Gordon peker på hvor viktige innovasjonene frem til 1970 var for dagliglivet. En tolkning er 
at han mener det er vanskelig å finne opp nye produkter som kan forbedre livet like mye 
som gode hus, innlagt vann, elektrisitet og transport. Kort sagt: Kan middelklassen egentlig 
få det særlig mye bedre? Gordon kan ha et poeng her, men det er vanskelig å være sikker på 
dette så lenge man ikke kjenner produktene og tjenestene som ennå ikke er utviklet.  

De fleste vil være enig i av de første 50 m2 med bolig er viktigere for en familie enn de neste 
50 m2, og at hver påfølgende økning i boareal gir mindre ekstra velferd. Tilsvarende har økt 
tilgang på mat mindre verdi når vi allerede har nok mat til å bli mett. Kanskje representerer 
godene Gordon refererer til de mest basale behovene våre, slik at nye produkter vil ha 
lavere nytte? Hvis den amerikanske middelklassens goder dekker alle de viktige behovene, 
kan det være vanskelig å øke nytten mye for denne gruppen. Her er det imidlertid grunn til å 
påpeke tre ting: 

1. BNP måler ikke nytten, men produksjonen. Hvis boligmassen, antall flyreiser, 
restaurantbesøk osv. dobles i et land, vil BNP bli tilsvarende større. Hvis USA ble like 
rikt som Singapore, eller hvis nesten alle amerikanere oppnådde levestandarden til 
øvre middelklasse i USA, ville BNP blitt mye større. Dette kan skje hvis produktiviteten 
øker, slik at produktene blir billigere (i faste priser) og flere får råd til å kjøpe dem.  

2. Innovasjon i produksjonsprosessene kan også brukes til å redusere arbeidstiden. For 
grupper hvor økt forbruk ikke beriker livet vesentlig, kan kortere arbeidstid være et 
godt alternativ. Karl Marx refererer til drømmen om et samfunn hvor maskinene frigjør 
mennesket fra tvangen til å jobbe. Vi ser nå, i det fjerne, konturene av en slik verden. 
Og i den nære horisonten ser vi at svært mange oppgaver kan automatiseres. Selv om 
man, som Gordon, skulle mene at middelklassen ikke kan få vesentlig nytte av nye 
produkter og tjenester, kan man godt ha en teknologirevolusjon som gir mye høyere 
produktivitet og kortere arbeidstid. Hvis fordelingen av arbeid og goder ikke blir for 
ujevn, kan dette gi en betydelig velferdsforbedring.  

3. Nye produkter og tjenester kan gi oss viktige forbedringer i livsstandard. Gordon 
mener tilsynelatende at det ikke kan komme mange nye varer eller tjenester som kan 
gi amerikanere flest reelt forbedret nytte. Det er vanskelig å vite dette. Hvem ønsket 
seg kjøleskap og elektrisk lys før de visste at det kunne lages? Det kan komme nye 
produkter som er nyttige og som ingen har fantasi til å forestille seg. Men det finnes 

https://www.ted.com/talks/robert_gordon_the_death_of_innovation_the_end_of_growth
https://www.ted.com/talks/robert_gordon_the_death_of_innovation_the_end_of_growth
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også en del nye løsninger eller produkter som vi lett kan forestille oss, som trolig 
kommer og som vil gi en vesentlig forbedring i levestandarden.  Man kan få mye bedre 
undervisning, bedre helsetjenester (forebygging, overvåking, diagnoser og behandling), 
færre ulykker i arbeidslivet og i trafikken og kanskje også vesentlig lavere kriminalitet. 
Alt dette er høyst reelle forbedringer som vil være viktige i folks liv. Teknologier som 
allerede er i bruk, forbedringer av disse teknologiene og helt nye løsninger vil bidra til 
dette. Mennesker som ikke har opplevd gleden ved gode dataspill eller nytten av 
Twitter, kan mene at disse produktene kun gir uvesentlige fremskritt. Men flere friske 
leveår og mindre lidelse ved sykdom er åpenbart viktige og mulige fremskritt.  

Men tjenesteyting er det vel vanskeligere å effektivisere? 

For 3-4 år siden overvar jeg et foredrag hvor en norsk økonomiprofessor gjentok den vanlige 
oppfatningen at veksten i rike land vil avta i fremtiden fordi en større del av økonomien vil 
være tjenesteyting og tjenesteyting er, antar man, vanskeligere å effektivisere. Jeg tok ordet 
og nevnte banktjenester som et eksempel på en tjeneste som både er blitt mye mer effektiv 
og samtidig langt bedre for kundene. Ja, han var enig i det. - Men det er nok et unntak, 
mente han. Så nevnte han taxi-tjenester som noe det er umulig å effektivisere. Jeg innvendte 
at biler jo kan bli selvkjørende, noe som kan heve produktiviteten i taxinæringen dramatisk. 
Men nei, at biler kunne bli selvkjørende trodde han ikke mye på. 

Man er ikke i mål med helt selvkjørende biler, men mange mener at dette kommer i løpet av 
noen år. For noen transportoppgaver brukes allerede selvkjørende kjøretøy, og det plan-

legges også ubemannede skip. Og bare så det er nevnt, gode apper øker 
allerede nytten for brukerne ved kollektivtransport og taxitjenester. 

Veldig mange tjenester består i å samle, flytte, lagre, bearbeide og dele 
informasjon. Dette gjelder regnskap, banktjenester og forsikring, 
prosjektering, underholdning, nyhetsformidling, undervisning, megling, 
og juridisk rådgiving. Det gjelder også medisinske diagnoser og 
rådgiving. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er, som 
navnet indikerer, spesielt egnet til å håndtere informasjon. Tjenester 
hvor informasjon er et sentralt element kan derfor være spesielt egnet 

for effektivisering ved hjelp av IKT. For å bekjempe kriminalitet bruker man både IKT og en 
rekke andre teknologier, og mye mer kan komme.  

Men barer og restauranter kan vel ikke effektiviseres? Det er ikke sikkert kundene ønsker 
det, men det er åpenbart mulig å erstatte en del av personalet med automater. Roboter kan 
jobbe på kjøkkenet og bestilling og betaling kan automatiseres. Så da gjenstår vel bare 
frisører og massasje? Vel, jeg nyter massasjestolen min fra tid til annen, men fullt så god som 
en flink massør er den jo ikke. Derimot er den lettere tilgjengelig når en lang skriveøkt gir 
meg stiv nakke. Og hvis vi stoler på en robot, kan den vel gjerne klippe håret vårt? Roboter 
har i årtier sveiset mer presist enn mennesker klarer og de kan også lære å ta forsiktig på 
ting.  

I virkeligheten har mange former for underholdningstjenester blitt dramatisk effektivisert 
ved innføring av boktrykking, grammofonen, film, TV og internett. En populær underholder 
kan levere tjenester til noen milliarder mennesker. Det representerer en enorm 
produktivitetsvekst for slike tjenester. Så vil vi nok fortsatt foretrekke levende musikk og 

http://www.safety4sea.com/towards-unmanned-shipping/
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levende underholdning i noen situasjoner, slik vi også foretrekker at noen produkter er 
håndlagede eller lokale, selv om masseproduserte varer er mye billigere. 

Tjenesteyting kommer i mange former. Det kan naturligvis finnes former som er vanskelige å 
effektivisere med datamaskiner og roboter, kanskje fordi vi ønsker å ha mennesker som den 
primære leverandøren av tjenesten. Samtidig er det mange tjenester som er godt egnet for 
effektivisering med IKT. Vi bør derfor vente store omlegginger i mange former for 
tjenesteyting. Siden mange tjenester ikke er avhengig av kostbar infrastruktur med lang 
levetid, kan endringene komme raskt. Dette lever mediebransjen og musikkbransjen med nå. 

Økt innsats og bedre forskningsverktøy gir raskere innovasjon  

Det synes rimelig at man først får de enkle ideene og at det gradvis blir vanskeligere å oppnå 
ytterlige fremgang innen forskning og innovasjon. Noen bruker dette som argument for at 
innovasjonstakten vil gå ned. De som spår slutten på innovasjoner vil trolig en gang få rett, 
men om det skjer om 200 år eller 2000 år er vanskelig å si. Slik verden ser ut i 2017, har vi 
gode grunner til å tro på stadig raskere teknologiutvikling og innovasjon. Det skyldes den 
store økningen i global innsats for forskning og innovasjon, at vi får mye bedre verktøy og at 
åpenheten for nye løsninger øker. I årene fremover vil utviklingen av materialteknologi og 
bioteknologi trolig bli forsert betydelig. Dette åpner nye områder for innovasjon og kan gi en 
strøm av nye løsninger.35 Kapitlene 5, 6 og 7 utdyper dette.   

Raskere innovasjon vil gi raskere endringer i markeder og mulighet til å forbedre livs-
kvaliteten for menneskeheten. Gevinsten ved økt produktivitet kan fordeles på ulike måter 
mellom mennesker og land og en større eller mindre andel kan tas ut i form av kortere 
arbeidstid eller som økt forbruk. I hvilken grad nye produkter eller tjenester, som for 
eksempel bedre helsetjenester, også måles som økt BNP, er av mindre interesse. 

                                                 

35Her kommer en litt teoretisk refleksjon for dem som setter pris på det: En selvforsterkende effekt kan avta eller tilta over tid. Et 
eksempel kan forklare dette. Hvis et nytt produkt er så attraktivt at hver kjøper i gjennomsnitt overtaler mer enn én ny person til å kjøpe 
produktet, vil salget øke av seg selv (uten annen markedsføring) og det vil øke raskere og raskere inntil markedet er mettet. Hvis hver 
kunde derimot i gjennomsnitt overbeviser mindre enn en annen om å kjøpe produktet, vil salget gradvis avta hvis man ikke supplerer 
med reklame. Disse prinsippene gjelder også for de selvforsterkende effektene jeg beskriver. I denne rapporten drøfter jeg flere 
mekanismer som forsterker teknologiutviklingen. Global forskningsinnsats kan over noen år bli doblet, men dette vil neppe, isolert sett, 
gi en dobling i strømmen av ny kunnskap. Det skyldes at det vil være økt overlapp i forskningen og at det kan bli mer og mer krevende å 
utvikle ny kunnskap. Bedre forskningsverktøy kan derimot ha en mye sterkere effekt. Bedre verktøy åpner for forskning på områder 
hvor det tidligere ikke var mulig å forske, og de effektiviserer forskning, kunnskapsinnhenting og kunnskapsspredning. Svært mye av den 
forskningen som foregår nå kunne man ikke gjort uten IKT. Bedre IKT, bedre instrumenter og økt bevissthet om mulighetene gjør at vi 
stadig kan åpne nye felt for spennende forskning. Materialteknologi og bioteknologi (inkludert DNA-analyser) er gode eksempler på 
dette. Her gir IKT kraftfulle verktøy på områder hvor vi før enten ikke kunne forske i det hele tatt (DNA) eller hvor vi famlet i blinde 
(materialer). Produktiviteten i forskningen kan godt bli hundredoblet på viktige områder. Bedre forskningsverktøy kan derfor være en 
mye sterkere driver for vitenskapelig og teknologisk fremgang enn f.eks. en dobling av forskningsinnsatsen.  Så kan det tenkes at vi om 
noen tiår har uttømt mulighetene som nå åpner seg innen f. eks. materialteknologi og bioteknologi. Da går det kanskje langsommere 
igjen, eller kanskje vil vi på nytt finne kraftfulle verktøy som åpner nye områder for forskning og effektiviserer prosessene slik at vi får en 
ny periode med rask vekst i kunnskapen. Noen mener veldig avansert og generell kunstig intelligens kan ha en slik effekt. 
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5. Et tilbakeblikk hjelper oss å forstå  
Menneskehetens historie er ikke en jevn bevegelse med vekst og fremgang. Hvis vi ser på 
de store linjene i utviklingen, er det likevel mulig å identifisere selvforsterkende vekst-
mekanismer: fremgang som gradvis la grunnlaget for videre fremgang. Vi har blitt stadig 
flinkere til å utvikle ny kunnskap og til å spre og lagre den. Og siden produksjon bygger på 
kunnskap, har vi fått en stadig raskere vekst i produksjon.  

De aller første selvforsterkende effektene 

Våre tidlige forfedre var jegere og samlere i et par millioner år. Mennesker har drevet med 
jordbruk i ti tusen år. Vi har hatt industri i et par hundre år og informasjonssamfunnet har 
vart i noen tiår. Både den tidlige utviklingen og den siste kan forklares med selvforsterkende 
mekanismer som fremmet oppbygging av kunnskap.  De første endringene som utløste 
videre vekst var kontroll med ilden og utviklingen av språket. Disse endringene formet oss 
som art. 

Kontroll med ild gjorde oss trolig smartere 

For mer enn 500.000 år siden lærte våre forfedre seg å bruke ild. 
Dette ga mange nye muligheter som våpen, lys og varme. I et 
evolusjonsperspektiv kan en av de viktigste sidene ved bruk av ild 
være at man begynte med koking og steking av mat. Flere forskere 
mener dette var avgjørende for å få nok energi slik at vi kunne 
utvikle vår svært energikrevende hjerne. Den utgjør bare 2 % av 
vekten vår, men bruker hele 20 % av energien. Koking og steking 
gjør det mye lettere å fordøye mange kalorier på kort tid. Uten 
varmebehandling måtte vi brukt det meste av dagen til å spise og vi 
måtte hatt mye større mage slik mange andre primater har.36 
Utvikling av metoder for å mose kjøtt og rotgrønnsaker med stein-
redskaper, for et par millioner år siden, kan også ha bidratt til 
enklere energitilgang og kanskje til utvikling av moderne munn og 
kjeve. Noen mener dette gjorde det mulig å utvikle talespråket.37 

                                                 

36  Se Rebecca Boyles artikkel Eating Cooked Food Made Us Human, Science, 23. oktober 2012.  
37  Diskusjonen om dette spørsmålet er nylig drevet fremover ved hjelp av datasimuleringer. Jeg referer denne utviklingen i forskningen 

kun fordi den illustrerer hvordan IKT kan være et hjelpemiddel i mange typer forskning. Lizzie Wades skriver i artikkelen How sliced 
meat drove human evolution (Science, 9. mars, 2016) at våre forfedre for et par millioner år siden kan ha lært seg å bruke 
steinredskap for å mose rotgrønnsaker og dele opp kjøtt i lettere fordøyelige småbiter.  Det har vært en vanlig oppfatning at andre 

http://www.ancient.eu/article/991/
http://www.popsci.com/popsci-authors/rebecca-boyle
http://www.popsci.com/science/article/2012-10/eating-cooked-food-made-us-human-study-finds
http://www.sciencemag.org/news/2016/03/how-sliced-meat-drove-human-evolution
http://www.sciencemag.org/news/2016/03/how-sliced-meat-drove-human-evolution
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Teknologien knyttet til bruk av ild kan altså ha vært med å forme oss som art ved å stimulere 
utviklingen av vår intelligens. Den økte intelligensen var kanskje avgjørende for at våre 
forfedre etter hvert utviklet avansert språk. Kontroll med ild kan dermed ha vært en av de 
aller første selvforsterkende innovasjonene. 

Avansert talespråk fremmet samarbeid og oppbygging av kunnskap 

Menneskets kroppsbygning og fysiologi har ikke endret seg merkbart de siste 200.000 år. En 
stund før den store utvandringen fra Afrika startet, for omkring 60.000 – 70.000 år siden, var 
våre forfedre en liten stamme, kanskje bare et par tusen individer. Jorden var på denne tiden 
inne i en istid og i Afrika var klimaet tørt. Vi var en ubetydelig art som lett kunne ha dødd ut.  

Av ukjente årsaker – kanskje på grunn av en eller flere mutasjoner – ble våre forfedre mer 
kreative, noe som manifesterte seg i kunst, håndverk og forbedrede redskaper. Langsomt, 
svært langsomt, begynte utviklingen av nye teknologier. Den økte kreativiteten er kanskje 
også forklaringen på at våre forfedre etter hvert utkonkurrerte de sterkere og mer robuste 
neandertalerne og fem andre slektninger som de møtte i ulike verdensdeler ved 
utvandringen fra Afrika.38  

Språket utviklet seg trolig gradvis39, men det er mulig at det ble mye mer avansert da 
menneskene ble mer kreative for 60-70.000 år siden. I boka Sapiens, A Brief History of 
Humankind (2014) kaller Yuval Noah Harari utviklingen i denne perioden en kognitiv 
revolusjon. Han mener at vi på denne tiden utviklet et langt mer avansert språk.  

Et avansert talespråk (på nivå med dagens) er en dramatisk forbedring i informasjons-
teknologien: Språket gjør det lettere å koordinere et stort antall individer til samarbeid og 
felles handling. Kanskje er denne evnen en viktig forklaring på vår arts suksess?40 Språket 
gjør det også mulig å formidle avansert tenkning og lagre informasjon ved muntlig over-
levering fra en generasjon til den neste. Slik kan store mengder kunnskap akkumuleres og 
videreføres gjennom generasjoner.  

Linsen og trykkekunsten fremmet kunnskap på bred front 

Fra slutten av 1200-tallet lærte europeerne seg å bruke linser for å lage briller. Jeg leste for 
mange år siden en teori om at dette kan ha bidratt til renessansen, fordi briller gjorde at 
lærde mennesker kunne fortsette sitt intellektuelle arbeid selv om synet ble svekket, for 
eksempel på grunn av langsynthet som ofte kommer etter 40-årsalderen. Brillene økte 

                                                                                                                                                         

primater har kjever og munnhule som gjør avansert tale svært vanskelig for ikke å si umulig. I tråd med denne oppfatningen argumen-
terer Wades for at finhakking av kjøtt og rotgrønnsaker reduserte behovet for kraftige kjever og dermed la grunnlaget for utviklingen 
av en strupe og munn som kan fremføre avansert tale. I desember 2016 publiserte imidlertid en gruppe forskere artikkelen Monkey 
vocal tracts are speech-ready (Fitch, de Boer, Mathur og Ghazanfar, Science Advances, 9. desember 2016). Basert på datasimuleringer 
finner de at Macaquer kun mangler de kognitive forutsetningene for å snakke. Kjeve og munn er ikke noe hinder. Kunnskap om å mose 
kjøtt og rotgrønnsaker kan ha vært viktig for raskere energitilførsel og dermed for utviklingen av hjernen, men var kanskje ikke 
avgjørende for utviklingen av evnen til artikulert tale.   

38  Se f.eks. boka Den sjette utryddelsen av Elizabeth Kolbert (2015). 
39  Også noen dyrearter har et visst rudimentært språk med dedikerte lyder for ulike typer varsler og annen viktig informasjon. Aper kan 

lære seg å uttrykke enkle sammenhenger med tegnspråk. Neandertalere hadde trolig språk. En primitiv form for språk har vi nok 
derfor hatt lenge.  

40  For mer om dette, se f.eks. Yuval Noah Hararis foredrag What explains the rise of humans? på ted.com, eller les hans bok Sapiens, A 
Brief History of Humankind (2014).   

http://advances.sciencemag.org/content/2/12/e1600723.full
http://advances.sciencemag.org/content/2/12/e1600723.full
http://www.ted.com/talks/yuval_noah_harari_what_explains_the_rise_of_humans?utm_campaign=ios-share&utm_medium=social&source=email&utm_source=email
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dermed den intellektuelle arbeidskapasiteten i den utdannede delen av befolkningen.41 Det 
er vanskelig å si hvor mye brillene betydde, men linsens mulighet til å gi oss et klarere syn og 
forstå verden rundt oss bedre, er uansett et godt bilde på hvordan teknologi kan fremme 
kunnskapsutvikling og vitenskap.  

De første spirene til mikroskopet kom ca. 1590, mens luper hadde vært tilgjengelig tidligere. 
I 1608 søkte nederlenderen Hans Lipphey patent på teleskopet. Disse oppfinnelsene – og 
gradvise forbedringer av dem – ga ny innsikt i mikro- og makrokosmos og brakte dermed 
vitenskapen videre på flere områder.  

Allerede i 1543, lenge før teleskopet ble utviklet, fremsatte Kopernikus teorien om at jorden 
går i bane rundt solen. Men Galileo Galilei brukte i 1610 observasjoner med et selvutviklet 
teleskop til å underbygge teorien (det heliosentriske verdensbildet). Den kopernikanske 

revolusjon skapte strid med den katolske kirke, endret opplyste 
europeeres syn på menneskets plass i kosmos og regnes som en 
forløper for den vitenskapelige revolusjonen.  

Mikroskopet har kanskje hatt enda større betydning, blant annet 
for vår forståelse av medisin og biologi. Anton van Leeuwenhoek 
var i 1674 den første til å observere encellede organismer ved 
hjelp av et egenutviklet mikroskop. Inntil da viste man ikke at det 
fantes mikroorganismer. Anton van Leeuwenhoek ble med dette 
den første pioneren innen mikrobiologi. 

I Europa ble trykkekunsten utviklet av Gutenberg ca. år 1450. 
(Som på flere andre områder var Kina mye tidligere ute.) Med 
trykking ble det mye billigere å produsere bøker og trykksaker, og 
det ble meningsfullt å gi flere leseopplæring. I Nord-Europa ble 

dette forsterket av reformasjonen (fra 1517), siden Luther la vekt på at alle skulle kunne lese 
Bibelen på sitt morsmål. Leseopplæringen ga mulighet for spredning av annen kunnskap. 

Utviklingen av briller økte den intellektuelle arbeidskapasiteten, teleskopet og mikroskopet 
fremmet utvikling av ny kunnskap og boktrykkerkunst gjorde det lettere å spre kunnskapen. 
Europeernes verdensbilde ble endret: Man forstod at det var mye man ikke hadde visst 
tidligere. 

 

                                                 

41  Jeg har ikke funnet igjen kilden for denne teorien. Mitt poeng her er ikke å forklare renessansen, men å påpeke at briller faktisk økte 
den intellektuelle arbeidskapasiteten. Alle som bruker briller eller linser ved lesing og skriving, kan levende forestille seg hvor mye 
vanskeligere dette vil være uten briller. Introduksjonen av briller kan over noen år ha gitt en vesentlig økning i den intellektuelle 
produksjonen.    

https://en.wikipedia.org/wiki/Copernican_Revolution
https://en.wikipedia.org/wiki/Copernican_Revolution
https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_revolution
http://www.ucmp.berkeley.edu/history/leeuwenhoek.html
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_printing_in_East_Asia
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Fra separate stammer og kulturer til global landsby 

Lenge var menneskeheten delt i små stammer med ulike språk. Imperier bidro til å samle 
kulturer og etablere større språklige fellesskap. Handel og andre former for kontakt mellom 
fjerntliggende land har gitt en viss spredning av ideer, særlig innenfor imperier (Harari, 
2014). Mellom imperier eller adskilte kulturer (som Kina og Europa), har det vært begrenset 
utveksling av ideer og når det har skjedd har det ofte vært med flere århundres forsinkelse. 

Marco Polo var på en 24-årig reise til Kina på slutten av 1200-tallet og kunne ved tilbake-
komsten til Venezia fortelle om fyrverkeri, papirpenger, kompass og mye annet. Men ikke 
alle trodde på ham. Avstanden var stor og det var vanskelig å etterprøve hans påstander. 
Med økt handel og flere oppdagelsesreiser kom mange nye impulser. Dette forsterket 
inntrykket av at verden kunne være annerledes enn man til da hadde tenkt. 

Tabell 2 Raskere og raskere utvikling av informasjonsteknologien 

Ca. 70.000 
år siden  

Avansert talespråk utviklet seg i følge Harari (2014) for om lag 70.000 år siden. Han 
snakker om en kognitiv revolusjon hvor mennesker ble mestre i fleksibelt samarbeid. 
Avansert språk spiller en sentral rolle for å bygge kulturer med felles forestillinger og for å 
akkumulere kunnskap over generasjoner 

5.000 år Første kjente skriftspråk. Skriftspråk har vært utviklet minst fire ganger uavhengig av 
hverandre. Lenge var det kun et fåtall som kunne lese.  

720 år Briller gjorde det lettere for lærde å fortsette sitt virke selv om synet ble svekket med 
årene 

560 år Gutenberg utviklet boktrykkerkunsten. Bøker ble dermed mye billigere 

442 år Det første vitenskapelige tidsskriftet kom i 1655: Philosophical Transactions of the Royal 
Society 

167 år Første telegrafisk forbindelse etablert mellom to land, England og Frankrike 

75 år Den spede starten på dataalderen 

25 år Internett ble tatt i vanlig bruk tidlig på 1990-tallet. Informasjonsformidling «eksploderer». 
Hastighet og utbredelse øker i et tempo som langt overgår tidligere informasjons-
teknologier 

10 år Den første iPhone ble lansert i 2007. I 2016 var det mer enn 2 milliarder brukere av 
smarttelefoner 
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Fra antikken ble gresk filosofi formidlet til arabiske filosofer og senere hentet tilbake til 
Europa i middelalderen og renessansen. Renessansen startet i Nord-Italia ca. 1350 og var 
bl.a. inspirert av antikken og arabiske kilder. Arabisk matematikk ga også inspirasjon til en 
oppblomstring av matematikk i Europa etter middelalderen. 

Den kinesiske filosofen Konfucius (551 – 479 BC) utviklet ideene om meritokrati, at ut-
velgelsen av ledere til statlig styre skal være basert på prestasjoner (meritter) og ikke på 
arvede posisjoner. Disse ideene kom til Europa først på 1600-tallet og ble tatt opp av bl.a. 
det britiske imperiet.42 Ideen om at posisjoner skal fordeles ut fra dyktighet eller presta-
sjoner kan både motivere til innsats for å oppnå forfremmelse og bidra til langt bedre 
administrasjon og ledelse. Disse ideene var med å skape Europas fremgang og endrer nå 
verden. Men det tok altså om lag 2000 år fra ideen om meritokrati var skapt i Kina til den 
nådde Europa.   

Gradvis har den globale informasjonsutvekslingen økt i omfang og hastighet. En bedre 
mikroprosessor som utvikles i Sør-Korea, kan nå være i bruk over hele verden i løpet av et 
par år. Nye tanker og impulser flyter i mange tilfeller fritt mellom spesielt interesserte 
grupper, for eksempel forskere, på tvers av land og kulturer. 

Den vitenskapelige revolusjonen   

Fra 1500-tallet skapte oppdagelsesreiser, oppfinnelser og ny vitenskapelig innsikt en stadig 
større tro på vitenskap og fremskritt i Europa. Inntil da hadde man liten tro på muligheten 
for større fremskritt og i de fleste kulturer var oppfatningen at man visste det som var verdt 
å vite. 

During the last five centuries, humans increasingly came to believe that they could 
increase their capabilities by investing in scientific research. This wasn’t just blind faith 
– it was repeatedly proven empirically. The more proofs there were, the more resources 
wealthy people and governments were willing to put into science.  

(Harari, 2014) 

Moderne vitenskap skiller seg ifølge Harari fra tidligere tradisjon på tre viktige områder:  

 Erkjennelse av at det er mye vi ikke vet, og at det vi tror vi vet kan være feil43 

 Vektlegging av observasjoner og matematikk (gradvis mer raffinert) 

 Vekt på utvikling av nye løsninger (new powers) og ikke minst ny teknologi  

Harari beskriver det han kaller den vitenskapelige revolusjonens feedbackloop, illustrert 
ved figuren nedenfor.  

                                                 

42   Se https://en.m.wikipedia.org/wiki/Meritocracy som bl.a. skriver: “The concept of meritocracy spread from China to British India 
during the seventeenth century, and then into continental Europe and the United States.” Se også: 
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Confucianism. 

43  Harari ser nok her på de store linjene. Antikkens filosofer som f.eks. Sokrates og Platon, var meget klar over sin uvitenhet og 
usikkerheten. Platons hulelignelse er et godt eksempel på at han skiller mellom en tenkt reell virkelighet (for Platon: ideenes verden) 
og den verden vi opplever. Sokrates argumenterer sterkt for at han er uvitende. Han viser at de som tror de vet, tar feil. Renessansen 
(gjenfødelsen) førte til at man tok opp igjen antikk tenkning i Europa.  

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Meritocracy
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Confucianism
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Figur 4. Den vitenskapelige revolusjonens feedbackloop (etter Harari) 

Forskning ga resultater eller løsninger (Power), det ga vekst (Resources) som igjen genererte 
mer støtte til forskning. Når forskning gir fremgang kan det gi mer ressurser til forskning av 
to grunner: (1) fordi man får mer ressurser å disponere totalt sett og (2) fordi gode resultater 
motiverer til å bruke mer ressurser på forskning.   

Den vitenskapelige fremgangen i Europa spilte i følge Harari (2014) på lag med europeisk 
imperialisme. Han skriver:  

“European imperialism was entirely unlike all other imperial projects in history. 
Previous seekers of empire tended to assume that they already understood the world.” 
… ”European imperialists set out to distant shores in the hope of obtaining new 
knowledge along with new territories.”   

Britiske ekspedisjoner erobret land og kartla kultur, språk, natur og samfunn i de erobrede 
områdene. Det er i dette lyset vi må se HMS Beagles reise i 1831 for å kartlegge kysten av 
Sør-Amerika og blant annet Galapagos. På denne reisen fikk den 22 år gamle Charles Darwin 
delta fordi ingen anerkjente vitenskapsmenn ville være med. Denne reisen ble starten på 
Darwins mangeårige arbeid med Artenes opprinnelse.  

Noen teknologier endrer mange sektorer samtidig  

Noen teknologier åpner nye muligheter på mange områder samtidig. På engelsk snakker 
man om general purpose technologies. Det er utviklingen av slike teknologier som driver 
frem de virkelig store samfunnsendringene. Materialer spiller en viktig rolle for slike 
endringer, men energi er kanskje enda viktigere. 

Bedre materialer formet samfunnet  

Det er ikke tilfeldig at mange historiske epoker, som steinalderen, bronsealderen og 
jernalderen er oppkalt etter de materialene man hadde lært seg å bruke. Materialer påvirker 
hva det er mulig å lage av verktøy, våpen, maskiner og 
byggverk. Et nytt materiale åpner døra til mange nye 
innovasjoner. Slik former de samfunnet. 

Jordbruket la grunnlaget for en betydelig befolknings-
vekst. Treplogen forbedret jordbruket, og fra middel-
alderen ga jernplogen ytterligere forbedringer. Betong 
har preget infrastruktur og dermed samfunn siden 
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romerne bygget sine akvedukter og viadukter (se bildet). Moderne og sterkere betong er 
svært viktig for infrastruktur. Sammen med stål og dynamitt har betong formet våre 
moderne bysamfunn og det meste av vår infrastruktur. 

 
Nye energiteknologier ga vekst 

Renessansen fra ca. 1350 skapte en ny åpenhet i Europa og 
trykkekunsten (ca 1450) gjorde spredning av kunnskap mye 
billigere. Men de virkelig store endringene som leder opp til 
vår tid, begynte med den første industrielle revolusjonen 
(1780-1880). Derfra har det gått raskere og raskere. Damp-
maskinen (1781) gjorde det enklere å hente ut kull fra gruvene 
og damplokomotiv transporterte kullet frem til fabrikkene. Der 
drev dampmaskiner store maskiner, blant annet i tekstil-
industrien. Dampskip og tog økte også handelen og stimulerte 
vekst og spredning av ideer. Den fossile tidsalder tok til.  

Oljealderen startet så smått i 1848, men forbruket av olje var 
lenge svært lavt, sett med vår tids målestokk. Bilismen tok av i 
noen områder tidlig på 1900-tallet. Fords effektive masseproduksjon bidro sammen med 
bedre finansieringsmuligheter, til at den amerikanske middelklassen kunne kjøpe bil. Bildene 
nedenfor er fra Easter Parade i New York og illustrerer overgangen fra nesten bare 
hestekjerrer i 1900 til nesten bare biler i 1913. Bildene brukes ofte som en illustrasjon på 
hvor raskt et teknologisk skifte kan skje. Men overgangen fra hest og kjerre til bil gikk på 
ingen måte like raskt alle steder. I et globalt perspektiv er denne overgangen knapt avsluttet 
i dag. Omleggingen kunne skje raskt i områder med god økonomi og en viss kvalitet på 
veinettet. Så sent som i 1930 var global oljeproduksjon kun om lag 5 % av dagens nivå. 
Veldig mye av veksten i oljeforbruk og transport har skjedd etter annen verdenskrig. 

1900 1913  

http://www.history.com/news/history-lists/10-innovations-that-built-ancient-rome
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Med utviklingen av eksplosjonsmotoren (bensin og diesel) kom en sterk mekanisering av 
jordbruket. Det frigjorde arbeidskraft til andre oppgaver. Anleggsmaskiner reduserte det 
menneskelige slitet ved bygging av infrastruktur og ga enorme produktivitetsforbedringer.  

Dampmaskiner og senere bensin- og dieselmotorer, har gitt fremdrift til alle typer transport 
og har gjort det mulig å øke produktiviteten hundretalls ganger i mange typer industri. 
Billigere transport har lagt grunnlag for bedre utnyttelse av naturressurser og mer 
omfattende (global) arbeidsdeling. 

Elektrisitet har revolusjonert produksjon, forbruk og livsstil og vil bidra til enda større 
endringer i fremtiden. Elektrisiteten gjorde sitt inntog fra 1870 og har gradvis fått økt 
utbredelse. Men fortsatt er mer enn en milliard mennesker uten tilgang til strøm og omtrent 
like mange har ustabil forsyning.   

Elektrisiteten gir oss lys, kjøling og 
varme, den gir energien vi trenger til IKT, 
den driver uhyre effektive, slitesterke, 
utslippsfrie og nesten lydløse maskiner i 
alle størrelser og den driver en rekke 
industrielle prosesser. Elektrisitet blir 
viktig på stadig nye områder på grunn av 
klimautfordringen og andre miljø-
utfordringer (jamfør elektrifisering av 
transport), på grunn av velstands-

utviklingen (automatisering privat og i arbeidslivet) og fordi vi trenger strøm til IKT som 
brukes på stadig nye områder. Elektrifiseringen av samfunnet har en lang vei å gå i fattige 
land og er langt fra avsluttet i velstående land. 

I en rikere verden kan skifter i forbrukerteknologier skje mye raskere. Privatbilen kunne få 
rask utbredelse der hvor folk hadde råd til å kjøpe den og hvor det fantes brukbare veier. 
Smarttelefoner ble veldig raskt tatt i bruk i rike land fordi den var teknologisk overlegen, 
men i dette tilfellet har fattige land kommet svært raskt etter. Det skyldes at denne 
teknologien er blitt en viktig kilde til vekst og velstand ved at den kan fungere som betalings-
formidler og bank, en viktig informasjonskilde og mye mer. I fattige land går man rett til 
moderne mobiltelefoner og får dermed mulighet til raskere økonomisk vekst og utvikling.  

IKT er også en teknologi med evne til å omforme det meste i samfunnet, kanskje mer enn 
noe annet i historien. IKT griper etter hvert inn i alt. Det skal vi se nærmere på i neste 
kapittel.  
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6. IKT-revolusjonen endrer nesten alt  
IKT påvirker hvordan vi organiserer arbeidsliv og samfunnsstyring, hvordan vi produserer 
varer og tjenester og hva vi produserer. IKT endrer også hvordan vi kommuniserer og hvem 
vi kommuniserer med, hvordan vi samhandler og hvordan vi lever. Og enda viktigere i vår 
sammenheng: IKT åpner nye områder for forskning og bidrar til mer effektiv utvikling av 
kunnskap og teknologi.  

Doblet produktivitet hvert annet år gir enorm forbedring over tid 

Siden 1950 har datamaskiner blitt stadig raskere, billigere, mindre og mer energieffektive.44 I 
1965 skrev Gordon Moore en artikkel der han viste at man hvert år hadde klart å doble antall 
transistorer på et gitt areal i en integrert krets og han forutså at dette ville fortsette til 1975. 
I 1975 reduserte han anslaget for de kommende 10 årene til en dobling hvert annet år. 
Moores prognose har vist seg å stemme bra til nå. Den blir derfor ofte omtalte som Moores 
lov.45 Kanskje vil utviklingen fra nå av gå noe langsommere, men det er fortsatt store 
muligheter til forbedring. Det kommer jeg tilbake til i slutten av kapitlet.   

Når transistorene kan gjøres mindre og plasseres tettere, øker beregningshastigheten om-
trent tilsvarende. Når beregningshastigheten dobles hvert annet år vil en gitt beregning etter 
20 år gå 1000 ganger raskere, etter 40 år går den 1 million ganger raskere og etter 60 år går 
den en milliard ganger raskere. Kostnadene ved prosessorkapasitet og størrelsen på data-
brikker er blitt halvert omtrent hvert annet år, mens energiforbruket ved dataprosessering 
er halvert ca. hver 18. måned. (Koomys lov.) Denne forbedringstakten betyr at energi-
forbruket ved en gitt dataprosessering blir redusert med 99,9 % på 15 år. 

I følge Erik Brynjolfsson ved MIT hadde en Playstation 3 i 2013 like mye datakraft som en 
militær supercomputer hadde i 1996.46 Overføring av data over korte og lange avstander har 
også blitt dramatisk mye billigere og raskere. Smarttelefonen er en liten «supercomputer». 
Via det trådløse nettet har den tilgang til en enorm ekstern datakraft og i prinsippet til 
verdens samlede kunnskap. 

                                                 

44  I begynnelsen kom fremgangen i form av overgang fra radiorør til transistorer og deretter ved en overgang fra transistorer til 
integrerte kretser. Begge disse overgangene ga lavere kostnader og store forbedringer i ytelse. IT-revolusjonen har fortsatt ved at de 
integrerte kretsene har blitt stadig mindre, billigere, raskere og mer energieffektive. 

45  Se f.eks. 50 Years of Moore's Law http://www.intel.com/content/www/us/en/silicon-innovations/moores-law-technology.html og 
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Moore%27s_law eller http://www.mooreslaw.org/  

46  Race with the machines: Erik Brynjolfsson at TED2013.  

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Koomey%27s_law
http://www.intel.com/content/www/us/en/silicon-innovations/moores-law-technology.html
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Moore%27s_law
http://www.mooreslaw.org/
http://blog.ted.com/race-with-the-machines-erik-brynjolfsson-at-ted2013/
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Sensorer blir også stadig mindre og så energieffektive at de i mange tilfeller kan hente den 
nødvendige energi fra lys, vibrasjoner, radiobølger e.l. i omgivelsene. Det gjør at de kan 
plasseres langt friere enn tidligere, f.eks. på bladene til en vindturbin eller inne i kroppen vår.  

Mindre er bedre og kopier er gratis  

Kostnadene ved IKT skiller seg på mange måter fra kostnadene ved produksjon av de fleste 
andre varer og tjenester. Dette gjelder både maskinvare og programvare. 

Maskinvare blir bedre ved å bli mindre. Når informasjon kan pakkes tettere, krever data-
maskinen mindre plass, det trengs mindre materialer for å lage den, dataene er raskere til-
gjengelig og prosesseringen krever mindre energi. Derfor har den utrolige økningen i 
beregningshastighet gått parallelt med en tilsvarende reduksjon i kostnader, størrelse og 
energiforbruk.  

Programvare kan kopieres nesten uten kostnader. Programvare har derfor enorme stor-
driftsfordeler. Dette er grunnen til at avanserte apper kan være svært billige for den enkelte 
kjøper. I en stor verdensøkonomi kan sofistikert programvare og all verdens kunnskap (i 
prinsippet) gjøres tilgjengelig for alle, nesten gratis. Samtidig kan de utviklerne som lykkes 
med å lage de beste løsningene, tjene svært mye når markedet er stort.47 

IKT endrer vår verden på seks viktige måter 

IKT gir oss en helt ny evne til å behandle informasjon. Da man begynte med de første data-
maskinene var det bl.a. for å håndtere store og kompliserte beregninger og litt senere for å 
føre regnskap. Etter hvert har IKT fått anvendelse på svært mange områder, og nye områder 
kommer stadig til. Som med andre hjelpemidler, utvikler vi også avhengighet av IKT. Det kan 
skape sårbarhet. Og, som med alle andre verktøy, finnes det ingen garanti for at IKT kun vil 
bli brukt til gode formål. 

Informasjon er involvert i alt vi gjør: produksjon av varer og tjenester, design, bygging, 
styring av prosesser, administrasjon, forskning, undervisning og kommunikasjon. Selv det å 
styre en hammer for å treffe spikeren handler om informasjon. Derfor kan en robot lære å 
gjøre den jobben, slik et datasystem kan lære å stille diagnoser eller undervise elever.  

IKT effektiviserer vår håndtering av informasjon. Derfor påvirker IKT – etter hvert – nesten 
alt vi gjør. IKT endrer verden, samfunnet og vår livsstil og kultur ved: 

 

                                                 

47  En relevant bekymring ved den raske teknologiutviklingen er at inntektsfordelingen kan bli mye skjevere. Hvis det oppstår stort over-
skudd av visse typer arbeidskraft, for eksempel som følge av robotisering, kan lønnsnivået for slike grupper bli presset ned.  

 Et annet fenomen, som også er teknogidrevet, er at noen få kan tjene veldig mye på programvare.  Flere av verdens rikeste har skapt 
sine formuer ved å utvikle programvare (Google, Facebook, Microsoft). Evnen til å levere en tjeneste til veldig mange har gjort det 
mulig for noen få å tjene veldig mye. Dette er ikke prinsipielt nytt med programvare. Bøker gjorde det mulig for noen få forfattere å 
tjene formuer. Edisons oppfinnelse av grammofonen gjorde at noen få musikere kunne selge musikk til millioner og bli rike. Filmen 
gjorde at skuespillere kunne ha oppvisning for mange millioner mennesker i stedet for noen få tusen som kan besøke teateret. Selv en 
lav betaling per seer kunne dermed generere store formuer til de mest berømte skuespillerne. Med overføring av idrett på TV har også 
de mest populære idrettsutøverne fått mulighet til å tjene store formuer. Det som er felles for disse eksemplene er en enorm 
produktivitetsforbedring i formidlingen av informasjon eller underholdning. Dette kan både gi billige produkter for kjøperne og enorme 
inntekter for noen få og populære leverandører.  
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1. Mer effektiv produksjon av varer og tjenester 

2. Nye eller forbedrede produkter. Mange produkter blir smartere 

3. Nye forretningskonsepter og endret samfunnsorganisering 

4. Mer effektiv forskning og raskere teknologiutvikling 

5. Enklere spredning og innhenting av kunnskap 

6. Økt global utveksling av ideer og kultur 

I mange tilfeller vil en ny anvendelse av IKT ha betydning for flere av områdene samtidig. Et 
nytt produkt kan f.eks. også åpne for nye forretningskonsepter.  

Jeg utdyper de seks punktene nedenfor. 

1. Mer effektiv produksjon av varer og tjenester 
IKT kan støtte og effektivisere produksjon av varer og tjenester, og i en del tilfeller gjøre helt 
nye produksjonsprosesser mulig. Effektiviseringen omfatter bedre administrative rutiner, 
regnskap og tekstbehandling, bedre overvåking og styring av produksjonsprosesser, roboter 
som overtar det manuelle arbeidet og dataløsninger som overtar analytisk arbeid og koordi-
nering. Svært mange former for produksjon er nå avhengig av IKT. Små vannkraftverk i 
Norge var f.eks. truet av nedleggelse på 1980-tallet fordi lønnskostnadene ved manuell 
styring ble for høye. IKT-revolusjonen har gjort det mulig å automatisere driften slik at 
kostnadene kan holdes nede. Om relativt få år kan vi få skip uten mannskap og biler – 
inkludert drosjer – uten sjåfør. 

IKT kan gi oss bedre og billigere helsetjenester. Et fascinerende eksempel er at en 
spesialtilpasset smarttelefon kan brukes til å diagnostisere øyensykdommer. Dette utstyret 
har spesielt stor verdi i utkantstrøk i fattige land. Her blir mange mennesker blinde av 
sykdommer som lett kunne vært kurert hvis diagnosen hadde kommet tidligere. Den lille 
smarttelefonen erstatter tungt og kostbart utstyr som tidligere måtte fraktes med store biler 
sammen med et eget dieselaggregat for strømforsyning. Nå kan alt gjøres med et lite 
solcellepanel og en smarttelefon. Se Andrew Bastawrous foredrag: Get your next eye exam 
on a smartphone (ted.com). I artikkelen AI can spot skin cancers like a trained 
professional48 beskrives også planer for å bruke kameraet på smarttelefoner til å stille 
diagnoser (basert på støtte over nettet).  

Datateknologi gir også muligheter til raskere og bedre design av nye produkter og løsninger, 
for eksempel ved dataassistert konstruksjon av store og små bygg eller for den saks skyld av 
den neste kjøkkeninnredningen din. 3D-printing gjør det dessuten i økende grad mulig å 
bygge prototyper eller ferdige produkter raskt. Spesielt gjør 3D-printing det enklere og 
billigere å skreddersy et produkt til kundens behov. Dette kan endre hva vi lager, hvor vi 
lager det og når. Reservedeler kan f.eks. oftere lages på stedet når behovet oppstår.  

 

                                                 

48 Nick Lavars, January 26th, 2017, newatlas.com.  Artikkelen hos nature.com finner du her. 

http://www.ted.com/talks/andrew_bastawrous_get_your_next_eye_exam_on_a_smartphone#t-108609
http://www.ted.com/talks/andrew_bastawrous_get_your_next_eye_exam_on_a_smartphone#t-108609
http://newatlas.com/ai-skin-doctor/47584/?utm_source=Gizmag+Subscribers&utm_campaign=3f0bfe361c-UA-2235360-4&utm_medium=email&utm_term=0_65b67362bd-3f0bfe361c-92241933
http://newatlas.com/ai-skin-doctor/47584/?utm_source=Gizmag+Subscribers&utm_campaign=3f0bfe361c-UA-2235360-4&utm_medium=email&utm_term=0_65b67362bd-3f0bfe361c-92241933
http://www.nature.com/articles/nature21056.epdf?referrer_access_token=GSeIvA5E1Bpsu8DYFYdiANRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0NXpMHRAJy8Qn10ys2O4tuPxB4B9GCLPvFTfGPu3BrO0RvL6Zi_ok9X3NvF_zeHZra2WAHp2WDZLrCkVtI8xa4_7WgbnWbHQrjSP1oYN3kVl6vv2exazbelfNqioIEt5MyRoXRafGcgutONVvSnB7DNmDPJsMXP_VlR0jqaE3u6HA%3D%3D&tracking_referrer=www.bbc.com
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Mer effektiv produksjon kan fjerne mange av dagens arbeidsplasser. En studie fra University 
of Oxford har for eksempel anslått at 47 % av jobbene i USA står i fare for å bli automatisert 
de neste 20 årene.49  
 
Historisk har store produktivitetsforbedringer over tid bidratt til at det oppstår jobber på nye 
områder. Det kan skje igjen. Men omstilling tar tid. Raskt bortfall av mange arbeidsplasser 
kan gi stor arbeidsledighet, økte forskjeller og sosiale konflikter. Dette kan føre til motstand 
mot omstillinger og skape dype konflikter.  
 
Som en del av globaliseringen har utviklingsland som Kina, India og Vietnam oppnådd stor 
økonomisk vekst ved å tilby billig arbeidskraft. Særlig har Kina vært verdens fabrikk. Bedre og 
billigere roboter og andre former for automasjon kan få industri til å flytte tilbake til 
industrilandene og derved svekke mulighetene for nye utviklingsland til å konkurrere ved 
hjelp av lavere lønninger.  

2. Nye eller forbedrede produkter 
Mobiltelefonen og smarttelefonen er et IKT-produkt. Også nyere musikkanlegg, digitale 
kamera, lesebrett, mange leker og annen forbrukerelektronikk er mulig på grunn av IKT. 
Stadig oftere er produktforbedringer knyttet til at man integrerer avansert IKT. Dette er for 
eksempel tilfelle i biler hvor mye av forbedringene de siste ti årene er knyttet til 
datateknologi. De fleste produkter vil bli smartere og de vil i stor grad være tilkoblet nettet 
(The Internett of Things).  
 
Blant annet fordi Internett senker transaksjonskostnader og forenkler koordinering mellom 
mennesker, kan utviklingen gå i retning av at man i større grad kjøper tjenester i stedet for å 
kjøpe ting. For eksempel vil mange kanskje leie en førerløs bil når de har behov for transport, 
i stedet for å eie sin egen bil. Dette åpner for nye typer jobber og forretningskonsept. 

3. Nye forretningskonsepter og endret samfunnsorganisering 
Teknologi har alltid påvirket organisering av bedrifter, institusjoner og samfunn, og 
teknologiutviklingen har på sin side blitt påvirket av samfunnets behov og organisering. (Det 
første kjente skriftspråket ble trolig utviklet for å holde orden på kontrakter, handelsavtaler 
og oppgjør hos Sumererne.) Her er noen eksempler: 

 

Før introduksjonen av PCer var det kun større bedrifter og institusjoner som hadde råd til å 
ha datakraft til omfattende beregninger. Med PC og enda mer med internett, ble dette 
endret radikalt. 

Internett har allerede endret bank- og finansnæringen, og kan gjøre mange tradisjonelle 
mellomledd (som f.eks. aksjemeglere og eiendomsmeglere) overflødige. I økende grad kan vi 
kjøpe ting på nett, uten å besøke en butikk. Nye digitale mellomledd (og forretnings-
konsepter) oppstår for å hjelpe oss å finne billigste reise, overnatting osv. Lavere 

                                                 

49 Kilde: http://www.eng.ox.ac.uk/about/news/new-study-shows-nearly-half-of-us-jobs-at-risk-of-computerisation 
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transaksjonskostnader kan også åpne for nye forretningskonsepter, blant annet delings-
økonomi. For å dele ressurser effektivt mellom mennesker eller samarbeide om å utnytte 
dem (som f.eks. ved airbnb) må to kriterier oppfylles: (1) transaksjonskostnadene må ikke 
være for høye og (2) begge parter må være trygge på at den andre holder sin del av avtalen. 
IKT kan bidra til begge deler. Nettet gjør det lett for kjøper og selger å finne hverandre og 
det gjør det enkelt og billig for kjøper og selger å gjennomføre transaksjonen. Ulike IT-
løsninger kan også bidra til økt tillit, slik at partene er villig til å gjennomføre transaksjonen. 
Et eksempel på en slik løsning er Blockchain (teknologien bak bitcoin) som distribuerer 
kopier av alle transaksjoner til en rekke noder slik at det blir vanskelig å forfalske 
transaksjoner. Denne typen løsninger kan være spesielt viktig i land med mye korrupsjon og 
liten tillit til andre mennesker og til myndighetene. Dan Tapscot forklarer i et foredrag på 
ted.com hvordan teknologien virker og hvorfor han mener dette kan legge grunnlaget for 
mer effektive transaksjon og vekst, særlig i land med svake og upålitelige myndigheter. (How 
the blockchain is changing money and business.) 
 
Smarttelefoner og programvare som forenkler og verifiserer transaksjoner, kan bidra til 
raskere utvikling i mange fattige land. I områder hvor man ikke har strøm fra nettet, kan 
lokale solcellepaneler og batterier åpne disse mulighetene. Internett kan også åpne for langt 
større transparens og enklere innsyn i hva myndigheter og bedrifter gjør, hvis man legger til 
rette for dette.  
  
Siden økt utbredelse eller bruk av programvare er nesten gratis, kan et tidlig etablert selskap 
ta store markedsandeler. Dette forsterkes når produktet blir mer verdt for forbrukeren hvis 
mange andre også bruker det. I slike tilfeller kan leverandøren få et tilnærmet monopol – slik 
Facebook har. Mediebildet endres og tradisjonelle medier får hard konkurranse fra sosiale 
medier om oppmerksomhet og særlig om reklameinntekter.  
 
Utbredelse av bredbånd gjør at mye kontorarbeid kan gjøres mange andre steder enn på 
kontoret samtidig som man beholder god kommunikasjon med kolleger. Møter kan i økende 
grad foregå på nettet. Dette gjør samarbeid mellom personer og avdelinger i ulike byer og 
land enklere og kan redusere behovet for forretningsreiser.   

4. Mer effektiv forskning og raskere teknologiutvikling 
IKT muliggjør og effektiviserer mange typer forskning og bidrar til raskere teknologiutvikling. 
Med IKT kan man foreta flere målinger, analysere større datamengder, søke etter bedre 
løsninger, og man kan finne og spre kunnskap raskere. Mange typer forskning ville vært 
umulig uten IKT. Avanserte meteorologiske modeller og klimamodeller forutsetter kraftige 
datamaskiner. I økende grad kan datasimulering erstatte praktiske forsøk på en rekke 
områder. Det kan gi raskere resultater og lavere utviklingskostnader. Kraftige datamaskiner 
gjør det mulig å analysere enorme datamengder innen teoretisk fysikk (CERN), astronomi, 
genetikk (DNA) og språk, og å finne mønstre i menneskelig adferd. Ved billigere og raskere 
DNA-analyse åpnes en rekke forskningsområder for nye analyser, for eksempel 
menneskehetens og andre dyrearters utvikling på jorden, tilstanden og robustheten til en 
art, forholdet mellom arv og miljø og den arvelige komponenten i sykdommer.  
 

https://www.airbnb.no/
http://www.bbc.com/news/technology-34278163
https://www.ted.com/talks/don_tapscott_how_the_blockchain_is_changing_money_and_business?utm_campaign=ios-share&utm_medium=social&source=email&utm_source=email
https://www.ted.com/talks/don_tapscott_how_the_blockchain_is_changing_money_and_business?utm_campaign=ios-share&utm_medium=social&source=email&utm_source=email
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”Big Data” håndterer og analyserer store mengder data. DNV GL skrev i 2014: ”We are in the 
middle of an explosion of data, and the ability to store, combine and analyse these data is 
now available to everyone”.50  
 
Eksplosjonen i tilgang på data kommer blant annet av økende bruk av billige sensorer som 
kan registrere data i fysiske anlegg, i naturen, i trafikk og i menneskelig adferd, inkludert vår 
bruk av internett. Her er et eksempel: Russ Altman forklarer i et foredrag på ted.com 
hvordan man brukte data fra folks google-søk på nettet til å kartlegge bivirkninger som kan 
oppstå når folk bruker flere medisiner sammen. Slike effekter av samspillet mellom ulike 
medisiner er vanskelig å undersøke ved vanlige kliniske tester, siden antallet mulige 
kombinasjoner er veldig stort.  

  
Også samfunnsfag og humanistiske fag har i økende grad nytte av IKT som verktøy for 
forskning, for eksempel innen fag som historie og arkeologi. Se for eksempel Gregory 
Heyworths TED-Talk How I'm discovering the secrets of ancient texts. Arkeologer kan ved 
hjelp av Ground-penetrating radar (GPR), magnetometer, GPS og datamaskiner effektivt 
kartlegge store områder. Slik kan man identifisere de mest lovende stedene for utgraving. I 
foredraget «Hunting for Perus lost civilizations – with satellites» på ted.com beskriver Sarah 
Parcak hvordan forskerne vil bruke satellittbilder og internett for å avdekke historiske 
skatter, først i Peru og siden andre steder. Se også hennes siste foredrag Help discover 
ancient ruins — before it's too late (også ted.com). 
 
Det er en seiglivet myte at datamaskiner ikke kan være kreative. Når datamaskiner kan 
simulere bruken av en teknologi (for eksempel en vindturbin) eller et system, kan de også 
bidra kreativt til å videreutvikle teknologien eller systemet. Datamaskinen kan gjøre ulike 
tilfeldige justeringer i design og simulere hvordan de endrede løsningene fungerer. I en 
evolusjonær prosess kan programmet bygge videre på de løsningene som fungerer best og 
gjøre ytterligere variasjoner. Via slike prosesser kan datamaskinen komme opp med nye og 
bedre løsninger som ingen hadde tenkt på. En datamaskin kan naturligvis jobbe døgnet 
rundt og simulere stadig nye varianter på leting etter den beste løsningen.  

I TED-foredraget Back to the future (of 1994), beskriver Danny Hillis hvordan han bruker 
datamaskiner til å lage bedre datamaskiner og hvordan han bruker evolusjonsmetoder til å 
la datamaskiner komme opp med bedre forslag til programkode for ulike oppgaver. 
(Foredraget er også verdt å se på grunn av en interessant sammenlikning med utviklingen av 
livet på jorden.) Jeg vil også anbefale Maurice Contis TED-foredrag, The incredible 
inventions of intuitive AI. (TEDxPortland, april 2016) I dette foredraget gir Conti flere gode 
illustrasjoner av hvordan kunstig intelligens (AI) kan utvikle nye løsninger.  

I flere tiår har det vært et mål å utvikle kunstig intelligens (AI) og de siste årene har man 
opplevd stor fremgang. Det er krevende å utvikle en så generell intelligens som mennesket 
har, og noen mener det ikke er ønskelig. Men kunstig intelligens trenger ikke å være så 
generell som vår for å få en enorm betydning. Datamaskiner kan på enkeltområder ha en 
analyseevne som er millioner ganger kraftigere (eller raskere) enn det mennesker kan klare. 
En god illustrasjon er at et svært enkelt dataprogram med noen få linjer med kode, kan løse 

                                                 

50  DNV GL: BIG DATA Position paper 4-2014. 

https://www.ted.com/talks/russ_altman_what_really_happens_when_you_mix_medications?utm_campaign=ios-share&utm_medium=social&source=email&utm_source=email
https://www.ted.com/talks/gregory_heyworth_how_i_m_discovering_the_secrets_of_ancient_texts?utm_campaign=ios-share&utm_medium=social&source=email&utm_source=email
http://www.global-gpr.com/gpr-technology/how-gpr-works.html
https://www.ted.com/talks/sarah_parcak_hunting_for_peru_s_lost_civilizations_with_satellites
https://www.ted.com/talks/sarah_parcak_help_discover_ancient_ruins_before_it_s_too_late
https://www.ted.com/talks/sarah_parcak_help_discover_ancient_ruins_before_it_s_too_late
https://www.ted.com/talks/danny_hillis_back_to_the_future_of_1994
https://www.ted.com/talks/maurice_conti_the_incredible_inventions_of_intuitive_ai?utm_campaign=ios-share&utm_medium=social&source=email&utm_source=email
https://www.ted.com/talks/maurice_conti_the_incredible_inventions_of_intuitive_ai?utm_campaign=ios-share&utm_medium=social&source=email&utm_source=email
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de mest krevende oppgavene i Sudoku på brøkdelen av et sekund, mens mennesker kan 
bruke en time på samme oppgave. I dette tilfellet løser maskinen oppgaven ved å sjekke alle 
mulige kombinasjoner. Det er ikke en spesielt smart fremgangsmåte, men den gjør jobben 
og finner løsningen flere tusen ganger raskere enn en normalt trent Sudoku-spiller kan klare. 
For mer kompliserte oppgaver må man bruke mer avanserte metoder. 

I 1997 vant IBMs datamaskin, Deep Blue, for første gang en sjakkturnering mot den davær-
ende verdensmesteren, Kasparov. Siden da har datamaskiner blitt mye raskere og sjakk-
programmene er blitt bedre, slik at maskinene nå er overlegne de beste spillerne. Men den 
sterkeste «spilleren» er i følge Erik Brynjolfsson et team med både mennesker og maskin. 

Ved Deep learning51 utvikler datamaskiner selv 
kunnskap og metoder for å løse problemer, for 
eksempel hvordan man kan tolke bilder og tekst, 
eller spille et dataspill. Deep learning utnytter 
nevrale nettverk52. Roboter som skal anvendes på 
mange ulike oppgaver, vil også bli laget for å lære 
fra omgivelsene ved prøving og feiling. De kan 
senere overføre læringen til andre roboter via 
nettet.  

IBMs superdatamaskin Watson vant i 2011 over tid-
ligere verdensmestere i Jeopardy53. I mars 2016 
vant Googles AlphaGo over verdens beste spiller i det gamle kinesiske spillet GO. Dette 
spillet har mange flere kombinasjonsmuligheter enn sjakk, og har derfor vært regnet som 
mye vanskeligere for datamaskiner.  AlthaGO er ikke programmert på vanlig måte. I stedet 
har den et nevralt nettverk som lærte seg å spille ved å se på 150.000 spill gjort av eksperter. 
Deretter ble den bedre ved å spille mot seg selv.54 Liknende datasystemer har blitt satt til å 
spille ulike PC-spill, uten noen forhåndsinformasjon om regler eller strategi, kun med beskjed 
om å vinne spillet. I starten vil slike systemer være ganske dumme og gjøre mange banale 
feil, men ved tilstrekkelig øvelse har de blitt klart bedre enn mennesker. Systemene tester ut 
ulike strategier og videreutvikler de som fungerer godt.    

AlphaGo ble utviklet av DeepMind Technologies hvor Demis Hassabis er leder. Han opp-
summerer selskapets visjon slik55: 

1. Solve intelligence 
2. Use it to solve everything else  

                                                 

51  For mer om dette, se for eksempel dette foredraget: 
http://www.ted.com/talks/jeremy_howard_the_wonderful_and_terrifying_implications_of_computers_that_can_learn 

52  Et nevralt nettverk etterlikner måten dyr og mennesker lærer på.  
53  På dette tidspunktet brukte Watson ca. 80 kW med strøm for å søke gjennom de enorme databasene. Til sammenlikning bruker 

menneskehjernen ca. 20 W. Noen forskere mener vi må lære av nevrobiologien for å lage datamaskiner som blir enda mer effektive til 
slike oppgaver. Link: https://en.wikipedia.org/wiki/Watson_(computer)  

54 For mer informasjon om AlphaGo kan du gå til hjemmesiden https://deepmind.com/research/alphago/. Artikkelen What the AI 
Behind AlphaGo Can Teach Us About Being Human, WIRED.com, gir en interessant beskrivelse av kampen mellom AlphaGo og 
verdensmesteren Lee Sedol. Artikkelen beskriver blant annet hvordan maskinen tilsynelatende gjorde en tabbe som viste seg å være 
meget smart, og hvordan Sedol senere forbedret sitt eget spill ved hjelp av maskinen. Se også https://www.deepmind.com/alpha-
go.html   

55  https://www.youtube.com/watch?v=rbsqaJwpu6A&feature=youtu.be  

https://www.ted.com/talks/erik_brynjolfsson_the_key_to_growth_race_em_with_em_the_machines
http://www.techrepublic.com/article/ibm-watson-the-inside-story-of-how-the-jeopardy-winning-supercomputer-was-born-and-what-it-wants-to-do-next/
http://www.gizmag.com/google-alphago-artificial-intelligence/42241/?utm_source=Gizmag+Subscribers&utm_campaign=f5f5d2ffd0-UA-2235360-4&utm_medium=email&utm_term=0_65b67362bd-f5f5d2ffd0-92241933
http://www.ted.com/talks/jeremy_howard_the_wonderful_and_terrifying_implications_of_computers_that_can_learn
https://en.wikipedia.org/wiki/Watson_(computer)
https://deepmind.com/research/alphago/
https://www.wired.com/2016/05/google-alpha-go-ai/
https://www.wired.com/2016/05/google-alpha-go-ai/
https://www.deepmind.com/alpha-go.html
https://www.deepmind.com/alpha-go.html
https://www.youtube.com/watch?v=rbsqaJwpu6A&feature=youtu.be
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Hvis du vil lære mer om kunnskapsstatus og muligheter for kunstig intelligens, kan du starte 
med et foredrag av professor Jürgen Schmidhuber. Det har den megetsigende tittelen: True 
Artificial Intelligence Will Change Everything.56 (Noen vil også finne hans litt eksentriske 
form fornøyelig.)  

Datateknologi har lenge bidratt til bedre datateknologi. Noen mener vi kan komme til et 
punkt (ofte kalt singularity) hvor utviklingen vil akselerere fordi bedre datamaskiner lager 
stadig bedre datamaskiner som lager enda bedre maskiner osv.  

Mer effektiv forskning og teknologiutvikling vil ikke nødvendigvis gi store synlige effekter på 
noen få års sikt, men kan endre kunnskaps-, teknologi- og samfunnsutviklingen radikalt over 
noen tiår. IKT forsterker vår intellektuelle og analytiske arbeidskapasitet. Det vil endre 
verden. Som vi skal se i kapittel 7 bidrar dette blant annet til raskere utvikling innen material-
teknologi. 

5. Enklere spredning og innhenting av kunnskap 
Søkemotorer gir oss rask tilgang til informasjon som er lagret digitalt. Men i en økende strøm 
av informasjon trenger vi mer enn dette for å kunne utnytte den store mengden av informa-
sjon. Avanserte datasystemer, som IBMs Watson, kan være en viktig del av løsningen. 
Watson kan på få minutter søke gjennom mange millioner sider med tekst og data, tolke 
skriftlig informasjon og legge frem det som er relevant for brukeren. Watson kan for 
eksempel foreslå medisinske diagnoser basert på all tilgjengelig faglitteratur og relevant 
pasientinformasjon inkludert DNA-profilen. (Her kan du lese mer om hva Watson kan57.) 
Dette ville tatt mange måneder for et menneske. Et annet eksempel er Iris AI som skal hjelpe 
folk å finne relevant forskning knyttet til temaene i TED-foredrag. Når flommen av infor-
masjon øker, blir det viktigere at man lett kan finne frem til det mest relevante.   

Internett gjør det mulig å spre ny informasjon raskt over hele verden. Det blir for eksempel 
lettere for forskere i ulike land å samarbeide via epost, videomøter og oversetter-
programmer. Også tilgang til vitenskapelige publikasjoner blir raskere og enklere. Man kan 
allerede følge (mange av) verdens beste foredrag og forelesninger fra sin egen stue. Store 
universiteter som MIT gjør praktisk talt alt læremateriell tilgjengelig for alle online. I kombi-
nasjon med smarttelefoner, PC eller nettbrett kan slike løsninger og andre IT-baserte under-
visningssystemer gjøre ny kunnskap mye lettere tilgjengelig for alle.  

Det er fullt mulig å lage undervisningsprogrammer som til sammen dekker alt fra lese-
opplæring og tallforståelse til utdanning på universitetsnivå, og som er tilgjengelig for hele 
verden via internett, aller helst gratis. Slike undervisningssystemer kan tilpasse seg 
brukerens nivå og gi umiddelbar tilbakemelding slik at læringen går lettere. Undervisningen 
kan altså både bli gratis og reelt tilrettelagt for den enkelte eleven. Programmene kan også 
inneholde kunstig intelligens, slik at de forbedrer seg over tid.  

Databaserte undervisningssystemer kan få stor betydning for alle land og aldersgrupper og 
særlig for barn og unge som ikke har tilgang til skole i dag. Den tidligere britiske stats-

                                                 

56 https://www.youtube.com/watch?v=eX2sb-TKOvI  
57 http://www.gizmag.com/tag/watson/  

https://www.youtube.com/watch?v=eX2sb-TKOvI
https://www.youtube.com/watch?v=eX2sb-TKOvI
https://en.wikipedia.org/wiki/Technological_singularity
http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/Den-nye-ekspertlegen-Aer-en-maskin-7859090.html
http://www.gizmag.com/tag/watson/
http://iris.ai/
http://ocw.mit.edu/about/
https://www.youtube.com/watch?v=eX2sb-TKOvI
http://www.gizmag.com/tag/watson/
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ministeren Gordon Brown, har promotert slike løsninger og også henvist til NORADs 
konkurranse for å lage apper med undervisning for flyktningbarn fra Syria58. IKT legger 
grunnlaget for en rask global utdanningsrevolusjon. 

Denne rapporten er et eksempel på hvordan IKT øker produktiviteten og gir nye muligheter 
ved utvikling og deling av informasjon. Uten internett og Google ville arbeidet vært mye mer 
tidkrevende, og enkelte deler ville ikke vært praktisk overkommelig. Ved søk på nettet finner 
jeg, som forfatter, frem til informasjon jeg har lest eller hørt om, men ikke husker nøyaktig. 
Hyperlinker gir deg som leser lett tilgang til de fleste av kildene og hvis du vil sjekke relaterte 
tema, finner du selv raskt relevant informasjon på nettet. (Uten tekstbehandling og regneark 
ville naturligvis det øvrige arbeidet tatt mye lenger tid.)  

6. Økt global utveksling av ideer og kultur 
Kommunikasjonsteknologien gjør at folk lettere får tilgang til informasjon fra andre områder 
og land. Så fremt tilgangen til internett ikke aktivt sensureres eller hindres, betyr geografisk 
nærhet stadig mindre for informasjonstilgangen. Lokale informasjonsmonopoler og autori-
teter blir derved svekket. Dette startet med bøker, ble forsterket av radio og parabol-TV og 
forsterkes nå ytterligere av internett. Nye ideer, både gode og mindre gode, kan spres 
raskere og enklere. Forskere på hver sin side av jordkloden kan samarbeide nesten like 
effektivt som om de var i samme bygg.  Jazz-entusiaster i Iran kan utveksle musikk og syns-
punkter med likesinnede i Sør-Afrika, Japan eller Norge. Sammen med økt geografisk mobili-
tet og handel, vil denne utviklingen gi mye sterkere gjensidig kulturpåvirkning. Økt flyt av 
informasjon kan både gi nye konflikter (som karikaturstriden) og større gjensidig forståelse. 
 
Massemedia, internett og økt handel, turisme og migrasjon gjør at vi etablerer en global 
kultur hvor nye ideer og teknologier flyter stadig raskere mellom land og verdensdeler. Nå 
skjer utvekslingen momentant og man kan dermed raskt bygge videre på hverandres 
resultater. Grupper med spesielle interesser innen forskning, kultur eller på andre områder 
kan utvikle et sterkt fellesskap på tvers av tradisjonelle kultur- og landegrenser.  
 
Ny teknologi endrer også hvordan vi lever. Hans Rosling har trolig rett i at vaskemaskinen59 
(og liknende hjelpemidler) var avgjørende for kvinners deltakelse i arbeidslivet, og dermed 
for utviklingen av moderne vestlige samfunn. Utviklingen av prevensjon var avgjørende for 
seksuell frigjøring og for fallende fødselsrater i store deler av verden. Tilsvarende endrer IKT i 
alle sine varianter, hvordan vi lever og samhandler, og dermed også hvordan vi tenker.  

IKT-revolusjonen ruller videre 
Dataprosessering kan fortsatt bli mye raskere  

Forbedringene av silikonbrikkene går nå langsommere enn Moores lov tilsier. Hvis utvikling-
en av hardware hadde stoppet helt opp i dag, ville det imidlertid fortsatt være mange 
muligheter til å utvikle smartere programvare og ta i bruk IKT på en rekke nye områder. Vi 

                                                 

58  eduapp4Syria — to develop smartphone applications that “can build foundational literacy skills in Arabic and improve psychosocial 
well-being for Syrian refugee children aged five to 10”. Les artikkel fra Gordon Brown her.  

59 Se https://www.gapminder.org/videos/hans-rosling-and-the-magic-washing-machine/  

http://www.jordantimes.com/opinion/gordon-brown/virtual-education-conflict-zones
https://www.gapminder.org/videos/hans-rosling-and-the-magic-washing-machine/
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har ikke på langt nær utnyttet mulighetene i den datateknologien vi allerede har. I tillegg er 
det et stort potensial for videre utvikling av hardware. 

Intels minste mikroprosessor («Atom») har 47 millioner transistorer på en brikke som kun er 

26 mm2 (ca. 0,5*0,5 cm). Den er beregnet på bruk i smarttelefoner og liknende utstyr. 
Fortsatt kan mikroprosessorer gjøres mindre og mer effektive, men kostnadene ved å oppnå 
ytterligere forbedringer stiger og det er en fysisk grense for hvor små silisiumtransistorene 
kan bli og hvor tett de kan pakkes. (Se f.eks. How small can CPUs get?)  

Det jobbes imidlertid med flere andre konsepter for å gjøre dataløsninger bedre, raskere og 
billigere. IBM meldte i 2014 at de bruker grafén for å utvikle en databrikke som er 10.000 
ganger raskere enn dagens.60 Andre materialer med samme todimensjonale struktur som 
grafén kan også gi grunnlag for bedre og raskere databrikker. (Se mer om grafén i Tekstboks 
4 i kapittel 7.) Databrikker basert på galliumnitrid (GaN) skal i teorien kunne få en ytelse som 
er 6000 ganger så god61 som ved bruk av silisium, og til en akseptabel kostnad. Hastigheten 
kan kanskje også økes vesentlig ved tredimensjonale databrikker (kortere vei for 
informasjonsflyt) og ved optisk overføring av signaler i og mellom prosessorer.  

Prosessorer som er spesialbygd for bestemte formål kan også bidra til en stor økning i 
hastigheten. Man har utviklet en helt ny databrikke som er svært godt egnet for mønster-
gjenkjenning – en såkalt memristor. Ideen til denne brikken har vært kjent lenge, men som 
så ofte ellers, er det nye materialer som gjør det mulig å realisere ideen. Basert på 
memristorer planlegger Hewlett-Packard en ny og revolusjonerende prototype datamaskin 
(kalt The Machine). Mens HP har drevet frem denne teknologien, lanserte nystartede 
Knowm i januar 2016 forbedrede memristorer for kommersiell bruk.62 

Også design av databrikker kan ha stor betydning for ytelsen. I mange år har grafikkbrikker 
(GPU) vært utviklet for å gjøre veldig raske beregninger slik at skjermbilder kan oppdateres 
lynraskt, for eksempel i dataspill. Denne teknologien har etter hvert vist seg også å være 
godt egnet for å gjøre andre beregninger svært raskt. I artikkelen “Home PC outperforms a 
supercomputer in complex calculations”, beskriver Michael Irving (Newatlas, 30. Juni 2016) 
hvordan russiske fysikere ved å bruke grafikkort som er hyllevare kunne lage en dataløsning 
som gjør beregninger raskere enn det som var mulig på en supercomputer.    

Det jobbes også med å utvikle kvantedatamaskiner (quantum computers). Hvis man lykkes 
blir man i stand til å gjøre beregninger mange millioner ganger raskere enn med dagens 
superdatamaskiner.63 Det vil gjøre nye typer av simuleringer og beregninger mulig. Blant 
annet kan man lage langt mer komplekse meteorologisk modeller. 

                                                 

60  http://www.extremetech.com/extreme/175727-ibm-builds-graphene-chip-thats-10000-times-faster-using-standard-cmos-processes   
61  http://epc-co.com/epc/GaNTalk/Post/13751/Forget-Everything-You-Thought-You-Knew-About-Semiconductors   
62  I en pressemelding fra januar 2016 sier selskapet bl.a.: “Memristors not only hold tremendous potential to advance digital computing, 

they also provide the unique physical properties needed to directly map learning and inference to physical circuits and create extremely 
efficient AI.” (AI star for Artificial Intelligence, kunstig intelligens.) 

 https://thestack.com/world/2016/01/21/knowms-new-memristor-improves-efficient-ai-processors/  
63  For en enkel innføring, se http://ideas.ted.com/the-jaw-dropping-promise-and-brain-twisting-challenge-of-quantum-computing/   

http://www.intel.com/content/www/us/en/processors/atom/atom-processor.html
http://computer.howstuffworks.com/small-cpu2.htm
http://www.extremetech.com/extreme/175727-ibm-builds-graphene-chip-thats-10000-times-faster-using-standard-cmos-processes
http://www.extremetech.com/extreme/175727-ibm-builds-graphene-chip-thats-10000-times-faster-using-standard-cmos-processes
http://epc-co.com/epc/GaNTalk/Post/13751/Forget-Everything-You-Thought-You-Knew-About-Semiconductors
https://en.wikipedia.org/wiki/Memristor
https://www.technologyreview.com/s/533066/hp-will-release-a-revolutionary-new-operating-system-in-2015/
https://thestack.com/world/2016/01/21/knowms-new-memristor-improves-efficient-ai-processors/
https://thestack.com/world/2016/01/21/knowms-new-memristor-improves-efficient-ai-processors/
http://www.gizmag.com/nvidia-gpu-outperforms-supercomputer/44112/
http://www.gizmag.com/nvidia-gpu-outperforms-supercomputer/44112/
http://www.gizmag.com/author/michael-irving/
https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_computing
http://www.extremetech.com/extreme/175727-ibm-builds-graphene-chip-thats-10000-times-faster-using-standard-cmos-processes
http://epc-co.com/epc/GaNTalk/Post/13751/Forget-Everything-You-Thought-You-Knew-About-Semiconductors
https://thestack.com/world/2016/01/21/knowms-new-memristor-improves-efficient-ai-processors/
http://ideas.ted.com/the-jaw-dropping-promise-and-brain-twisting-challenge-of-quantum-computing/
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Mye raskere overføring av data gir oss tilgang til «alt» 

Også dataoverføring vil bli mye raskere. Forskere ved University College London (UCL) har 
utviklet et optisk system som kan overføre data 50.000 ganger raskere64 enn standard 
bredbånd. Med en oppnådd hastighet på 1,125 terabytes per sekund, kan hele TV-serien 
Game of Thrones lastes ned i HD-format på mindre enn ett sekund.  

4G er under utbygging og gir en betydelig økning i overføringshastigheten til mobile enheter. 
Neste trinn er 5G som kan gi opp til 1000 ganger65 høyere overføringshastighet enn 4G.  

WiFi gir rask trådløs overføring lokalt, men det er visse begrensninger mht. mengden ledige 
frekvenser. Ved å bruke lys (Li-Fi) som informasjonsbærer kan hastigheten trolig mer enn 
tidobles, og på grunn av mye større båndbredde kan langt flere signaler sendes parallelt 
innenfor et område uten å forstyrre hverandre. En litt modifisert LED-lampe kan fungere 
som sender og en fotocelle (eller et vanlig solcellepanel på taket) kan fungere som mottaker. 
Variasjonene i lyset er så raske at vi ikke merker dem og lyset kan være så svakt at vi ikke ser 
det. Det at lys ikke går gjennom vegger kan være både en fordel (unngå tapping av signaler) 
og en praktisk ulempe. Det er nok at lyset treffer mottakeren indirekte via en vegg, men da 
senkes oppnådd hastigheten noe. LiFi kan både ha bruksområder innen bygg og f.eks. i 
trafikken, for kommunikasjon mellom (selvstyrte) biler eller mellom bil og trafikklys (eller 
andre anlegg for trafikkovervåking og styring). Harald Haars er pioneren bak Li-Fi og gir i 
dette foredraget på ted.com en gjennomgang av konseptet og en enkel demonstrasjon av 
teknologien.  

Raskere dataoverføring til og fra mobile enheter åpner for en mengde nye tjenester eller 
apper, f.eks. i forhold til personlig sikkerhet, helse mm.  

Både for stasjonære og mobile enheter åpner raske nettforbindelser for en enorm økning i til-
gjengelig beregningskapasitet, ved at store beregninger kan gjøres i dataskyen. Vi får også 
tilgang til enorme datamengder fra nettet og mulighet til å lagre store mengder informasjon 
i dataskyen. Dette skjer allerede i dag og kan i prinsippet gi oss en nesten ubegrenset tilgang 
til data, lagringskapasitet og regnekraft - i vår egen lomme. 

En global kunnskapsrevolusjon 

IKT har direkte samfunnsendrende virkning ved å effektivisere og automatisere arbeids-
prosesser, gi oss helt nye produkter og tjenester og legge grunnlaget for nye typer organi-
sering og forretningsmodeller. Samtidig vil gamle forretningsmodeller bli svekket eller 
destruert. Dette er virkninger som med god grunn har fått mye oppmerksomhet i den 
offentlige debatten. Men på lengre sikt kan andre virkninger av IKT få minst like stor 
betydning: IKT bidrar til raskere fremgang innen forskning og teknologiutvikling, raskere 
spredning av kunnskap og økt utveksling av ideer i en globalisert verden. Dette stimulerer en 
global kunnskapsrevolusjon og raskere innovasjon på nesten alle områder. Et eksempel på 
dette er materialforskning som vi skal se nærmere på i neste kapittel. 

                                                 

64  http://www.gizmag.com/fastest-internet-data-rate-optical-ucl/41797/?li_source=LI&li_medium=default-widget  
65  http://www.tek.no/artikler/5g-blir-tusen-ganger-raskere-enn-4g/156818. Se også http://bgr.com/2015/06/19/5g-network-speed-

20-gbps/    

http://www.gizmag.com/fastest-internet-data-rate-optical-ucl/41797/?li_source=LI&li_medium=default-widget
http://www.tek.no/artikler/5g-blir-tusen-ganger-raskere-enn-4g/156818
https://en.wikipedia.org/wiki/Li-Fi
https://www.ted.com/talks/harald_haas_wireless_data_from_every_light_bulb
http://www.gizmag.com/fastest-internet-data-rate-optical-ucl/41797/?li_source=LI&li_medium=default-widget
http://www.tek.no/artikler/5g-blir-tusen-ganger-raskere-enn-4g/156818
http://bgr.com/2015/06/19/5g-network-speed-20-gbps/
http://bgr.com/2015/06/19/5g-network-speed-20-gbps/


Teknologirevolusjon, vekst og bærekraft 

 Side 56 

 

7. Nye materialer gir nye muligheter 
Tilgang til - og kunnskap om - materialer har definert tidsepoker og formet samfunn. Når 
vi oppdager nye materialer åpner det helt nye rom for innovasjon, det blir mulig å lage 
andre ting eller forbedre de gamle. Nye materialer og materialløsninger utvikles nå 
raskere enn noen gang. Det skyldes fire faktorer: a) mye større forskningsinnsats globalt, 
b) bedre forståelse i fysikk og kjemi, c) bedre måleinstrumenter og d) økt regnekraft slik at 
man i stor grad kan simulere egenskapene ved mulige materialer uten å lage dem først. 
Letingen etter bedre materialer blir dermed langt mer effektivt. 

Mye raskere utvikling av nye materialer 

I dag bidrar bioteknologi, nanoteknologi og en rekke nye materialer som for eksempel 
grafén, nanotuber, karbonfiber, keramiske stoffer og nye varianter av metaller til helt nye 
produkter og løsninger. Nye materialer kan øke evnen til å håndtere høye eller lave tempera-
turer, gi økt styrke og elastisitet, være lettere, bedre elektriske ledere, bedre isolatorer, 
bedre katalysatorer osv.  

Tekstboks 4: “Graphene Will Change the Way We Live” 

Grafén er et “todimensjonalt” materiale – det består av kun ett lag med karbonatomer. Grafén er 200 
ganger sterkere enn stål, leder varme svært godt og ved romtemperatur leder grafén strøm bedre enn noe 
annet kjent materiale. Dessverre mister grafén de gode egenskapene som strømleder hvis man legger 
mange lag oppå hverandre, men det kan jo tenkes at man ved å kombinere grafén med andre materialer 
kan komme forbi denne hindringen.  IBM vil bruke grafén til å utvikle databrikker som er 10.000 ganger 
raskere enn dagens. Grafén vurderes også brukt i komposittmaterialer for å lage vesentlig lettere og 
sterkere fly og båter, til sensorer som skal lukte på molekylnivå, til å forbedre kraftelektronikk, til batterier 
og superkondensatorer, til rensing av vann (i samspill med bioteknologi) og til å gjennomføre raskere 
DNA-analyser. Siden grafén kun består av karbon, kan det i praksis produseres i ubegrensede mengder. Til 
nå har fremstillingen vært svært kostbar, men i 2015 meldte et forskerteam ved University of Glasgow at 
de hadde utviklet en metode som vil redusere kostnadene med 99 prosent. Hvis de har rett, vil det få fart 
på anvendelsen. Se også en rekke artikler om mulighetene ved grafén på newatlas.com. Ved å bruke flak 
av grafén har forskere ved MIT klart å lage et tredimensjonalt materiale som skal være 10 ganger sterkere 
enn stål og samtidig lettere. Se mer i artikkelen The mechanics and design of a lightweight three-
dimensional graphene assembly, 6. januar 2017 i Science Advances. 

Oppdagelsen av grafén har senere ledet til en bevisst søking etter andre todimensjonale materialer med 
andre egenskaper. Mens grafén er en ekstremt god elektrisk leder, har man blant annet søkt etter og 
funnet todimensjonale materialer som kan fungere som halvledere. Se også artikkelen Beating graphene 
at its own game (newatlas.com). 

 

http://bigthink.com/dr-kakus-universe/graphene-will-change-the-way-we-live
https://da.wikipedia.org/wiki/Superkondensator
http://www.gizmag.com/graphene-oxide-water-purification-wustl/44586/?utm_source=Gizmag+Subscribers&utm_campaign=40007eff95-UA-2235360-4&utm_medium=email&utm_term=0_65b67362bd-40007eff95-92241933
http://www.gizmag.com/graphene-inexpensive-electronics-university-glasgow/40508/
http://newatlas.com/tag/graphene/
http://advances.sciencemag.org/content/3/1/e1601536
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/02/160229081857.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/02/160229081857.htm
http://newatlas.com/new-material-possibly-better-than-graphene/42089/
http://newatlas.com/new-material-possibly-better-than-graphene/42089/
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Nye materialer står sentralt i utviklingen av raskere datamaskiner, bedre batterier, mer 
effektive metoder for å fremstille hydrogen, bedre og mindre brenselsceller, utvikling av 
fusjonskraft og mer energieffektive biler, fly, båter og mye annet.  

Fra tilfeldigheter og blinde søk til IT-basert kartlegging  

Gjennom tidene har nye materialer ofte blitt oppdaget ved tilfeldigheter, andre ganger ved 
bevisst søking. Da Thomas Alva Edison utviklet lyspæren, trengte han et materiale som ga 
godt lys og som tålte høy temperatur og mange timers bruk. Edison testet 1600 ulike 
materialer på leting etter et materiale med de rette egenskapene. I 1879 fant han et 
materiale som fungerte. Det var starten på en utvikling med stadige forbedringer over de 
neste hundre årene. Edisons leting etter det beste materialet var på mange måter et søk i 
blinde, og det var svært tidkrevende. Hans notater fra dette arbeidet utgjør ifølge The 
Economist mer enn 40.000 sider.66 

Utviklingen av nye materialer og kombinasjoner av materialer går raskere og raskere. Det er 
flere årsaker til dette: I en større verdensøkonomi er det flere forskere og industrier som 
jobber med utvikling av nye materialer og som ved bevisst søking eller ved en tilfeldighet kan 
finne viktige nye materialer.  I tillegg øker produktiviteten ved søkingen. Det skyldes bedre 
grunnleggende forståelse i fysikk og kjemi, bedre måleinstrumenter for å studere egen-
skaper ved stoffer og for å forstå prosesser og reaksjoner, 
og ikke minst tilgang til økt regnekraft. Det siste gjør det 
mulig å simulere egenskapene ved nye og ukjente 
materialer uten å lage dem. Basert på simuleringer kan man 
velge gode kandidater for praktisk testing.”We are coming 
out of an age where we were blind” sa Gerbrand Ceder, batteriekspert ved Berkeley, til The 
Economist (5. desember 2015). Slik man i sin tid kartla genomet, jobber man nå med en 
kartlegging av mulige nye materialer ved hjelp av datasimuleringer på supercomputere. Ved 
utgangen av 2015 hadde man kartlagt 60.000 mulige materialer. 

                                                 

66  The Economist, December 5th 2015. Technology Quaterly. 

Tekstboks 5: Nye materialer kan kanskje gi oss småskala fusjonsenergi  

Fusjonskraft har i mange tiår vært en drøm og et stort fusjonskraftverk er nå under bygging i Frankrike, for 
å teste og videreutvikle teknologien. Samtidig har en idé om småskala fusjonskraftverk kommet opp. I 2014 
meldte Lockheed Martin at de i løpet av 10 år kunne utvikle fusjonskraft i så små anlegg at de kan få plass 
på en stor lastebil. I 2015 meldte en forskergruppe ved MIT at de hadde utviklet et konsept for små 
fusjonskraftverk. Disse skal bli langt mer effektive og mye billigere enn tidligere konsept. Ideen bygger på 
oppdagelsen av materialer som gjør det lettere å skape de ekstremt sterke magnetfeltene som skal til for å 
opprettholde fusjonsprosessen.  

Det gjenstår fortsatt å se hvor godt de nye løsningene vil fungere, om de har en akseptabel sikkerhet og 
hvor billig strøm de eventuelt kan levere. Men potensielt kan disse løsningene endre verdens energisystem 
fundamentalt og få enorm betydning for samfunnsutvikling, klima og miljø. Hvis dette skjer vil det trolig i 
stor grad være på grunn av nye og bedre materialer. 

 

 

 

  

 
”We are coming out of an 
age where we were blind”  

Gerbrand Ceder, Berkeley 

http://www.lockheedmartin.com/us/products/compact-fusion.html
http://news.mit.edu/2015/small-modular-efficient-fusion-plant-0810
http://news.mit.edu/2015/small-modular-efficient-fusion-plant-0810
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The Materials Project har som mål å akselerere utviklingen av nye materialer. Se mer om 
dette i artikkelen: A materials genome approach to accelerating materials innovation. I 
konklusjonen til artikkelen skriver forfattere blant annet: 

Advanced materials are essential to human well-being and to form the cornerstone for 
emerging industries. Unfortunately, the traditional time frame for moving advanced materials 
from the laboratory into applications is remarkably long, often taking 10–20 years. The 
Materials Genome Initiative, of which the Materials Project is a part, is a multi-stakeholder 
effort to develop an infrastructure to accelerate advanced materials discovery and deployment. 
The Materials Project combines high-throughput computation, web-based dissemination, and 
open-source analysis tools to provide material scientists with new angles to attack the 
materials discovery problem. 

Ved Joint Centre for Energy Storage Research bruker man datasimuleringer av materialer og 
kjemiske reaksjoner for å effektivisere letingen etter radikalt bedre batterier. De skriver på 
hjemmesiden sin: “The Materials Project and Electrolyte Genome are computer modeling 
tools designed to accelerate the discovery process before testing in the laboratory.”67 

Tre veier til forbedrede bruksegenskaper 

 Man kan endre materialstrukturen på molekylnivå. Dette gjør man f.eks. ved å lage ulike 
legeringer, ved å lage materialer som grafén og ved nanoteknologi. Legeringer har 
mennesker laget i mange hundre år. Et eksempel: Ved å redusere mengden karbon i jern 
til under 2,1 % får man stål som er mye sterkere enn vanlig jern. Stålets egenskaper kan 
varieres for ulike behov ved å tilsette større eller mindre mengder av karbon og andre 
grunnstoffer i legeringen. Se også artikkelen Revolutionary steel treatment paves the 
way for radically lighter, stronger, cheaper cars. Slik man kan variere stålets egenskaper, 
kan man også endre andre materialers egenskaper ved å påvirke strukturen på 
molekylnivå.  

 Man kan endre den geometriske utformingen av et materiale. Et kjent eksempel er 
stålbjelker (for eksempel H-form) som lages slik at de gir maksimal styrke i forhold til vekt 
og materialforbruk. Ved å endre den geometriske strukturen, kan man kombinere 
egenskaper på nye måter, for eksempel ved å beholde så mye som mulig av styrken mens 
vekten reduseres. Et eksempel på denne tilnærmingen beskrives her: Super-strong and 
airy 3D-printed supermaterials inch closer to reality. Et annet eksempel er aerogel som 
kan lages av flere typer materialer ved å trekke veske ut av en gel gjennom en spesiell 
tørkemetode. Det ferdige materialet kan bestå av opptil 99,9 % luft, men kan likevel 
beholde en betydelig styrke og en meget høy varmeisolerende evne. I tillegg kan noen 
aerogeler slippe gjennom lys og til og med gjøres gjennomsiktige. Se også artikkelen 
Learning from origami to design new materials.68  

 Man kan kombinere ulike materialer for å få en totalløsning som har ønskede egenskaper. 
Et veletablert eksempel er bruken av kamstål til armering i betong. Denne kombinasjonen 
forbedrer i mange sammenhenger bruksegenskapene fordi betongens evne til å oppta 
trykk da blir supplert med stålets evne til å oppta strekk. Karbonfiber er nå også aktuelt 

                                                 

67  http://www.jcesr.org/scientific-tools/materials-project-electrolyte-genome/  
68  https://www.eurekalert.org/pub_releases/2014-08/uoma-lfo080514.php  

https://www.materialsproject.org/
http://scitation.aip.org/content/aip/journal/aplmater/1/1/10.1063/1.4812323
http://www.jcesr.org/about/mission/
http://www.jcesr.org/scientific-tools/materials-project-electrolyte-genome/
http://www.gizmag.com/flash-bainite-automotive-testing/40774/?li_source=LI&li_medium=default-widget
http://www.gizmag.com/flash-bainite-automotive-testing/40774/?li_source=LI&li_medium=default-widget
http://www.gizmag.com/custom-3d-printed-supermaterials/43836/?utm_source=Gizmag+Subscribers&utm_campaign=0d10e01be8-UA-2235360-4&utm_medium=email&utm_term=0_65b67362bd-0d10e01be8-92241933
http://www.gizmag.com/custom-3d-printed-supermaterials/43836/?utm_source=Gizmag+Subscribers&utm_campaign=0d10e01be8-UA-2235360-4&utm_medium=email&utm_term=0_65b67362bd-0d10e01be8-92241933
https://no.wikipedia.org/wiki/Aerogel
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2014-08/uoma-lfo080514.php
http://www.jcesr.org/scientific-tools/materials-project-electrolyte-genome/
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2014-08/uoma-lfo080514.php
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for armering. Ved å tilsette polymer mikrofiber har man lykkes med å lage betong som er 
bøyelig.69 Grafén kan tilsettes i glassfiber for å øke styrken og redusere tykkelsen og 
vekten av platene. Utviklingen av sammensatte materialer omfatter bl.a. karbonfiber og 
keramiske stoffer. Kombinasjoner av materialer kan brukes på mange områder, f.eks. for 
å gjøre vinduer sterke, påvirke varmetap og etter hvert lage smarte vinduer som slipper 
inn varme når vi ønsker det og ellers stenger den ute.   

Alle de tre metodene over kan i prinsippet kombineres for å oppnå en best mulig løsning. 
Dette betyr at antallet mulige kombinasjoner blir enormt. Det er her stadig bedre metoder 
for datasimulering kan bidra til en mye raskere kartlegging av muligheter og hjelpe oss å 
finne frem til den beste løsningen for et konkret behov. 

Sterkere og lettere materialer og materialsammensetninger gjør det bl.a. mulig å lage mye 
lettere fly, kjøretøy og båter. Dette senker energiforbruket vesentlig. Den norske 
båtbyggeren Nidelv vil lage fritidsbåter med grafén tilsatt i skroget. Det skal halvere vekten 
og samtidig hindre algevekst på skroget. 

I kapittel 9 skal vi se hvordan forskning for å utvikle bedre og billigere batterier og 
varmelagre er tett knyttet til utvikling av nye materialer og bedre forståelse av kjemiske 
reaksjoner. Slik forskning bidrar også til å lage billigere og mer effektive solceller.  

Også organiske materialer, som for eksempel tre, kan behandles på stadig mer sofistikerte 
måter for å få frem ønskede egenskaper.  Se for eksempel denne korte filmen om 
gjennomsiktig og mye sterkere treverk. 

Vi blir både flinkere til å utvikle nye materialer og materialløsninger, og til å finne de beste 
løsningene for å dekke et konkret behov. Hvert nytt materiale åpner mange nye mulig-
heter. For å løse de langsiktige utfordringene knyttet til ressurstilgang og miljø, må man se 
på hele livssyklusen til materialbruken. 

Bioteknologi og biomimicry 

Bioteknologi er kunnskap om hvordan man kan lage produkter og tjenester ved å bruke 
mikroorganismer, planter og dyr. Vi har brukt bioteknologi i årtusener ved å la gjærceller 
heve en deig før bakst og til å lage øl. Økt kunnskap i biologi, og kanskje særlig i genetikk og 
genteknologi, gir muligheter til å utvikle langt mer avansert bioteknologi. Også her vil IKT 
være en viktig støttespiller, særlig for genteknologien.  

Bioteknologi kan brukes til å produsere matvarer på nye måter, lage medisiner, renske opp 
oljesøl, bryte ned avfall og gjerne gjøre sluttproduktene om til en ressurs i form av næring 
eller energi. Se for eksempel artikkelen Wenche lager biogass 50 ganger mer effektivt - 
Tu.no. Bioteknologi kan spille en viktig rolle når jorden skal gi mat til en voksende befolkning 
samtidig som vi må redusere problemer knyttet til ressursbegrensninger og avfall. Avanserte 
bio-raffinerier kan produsere nye typer materialer basert på biologiske råvarer, ofte organisk 
avfall. De kan erstatte fossile materialer og kan ha bedre egenskaper enn disse. 

                                                 

69 http://newatlas.com/bendable-concrete-sidewalks/44950/?li_source=LI&li_medium=default-widget   

http://newatlas.com/bendable-concrete-sidewalks/44950/?li_source=LI&li_medium=default-widget
https://www.youtube.com/watch?v=d8cRJjfznEM
http://www.tu.no/artikler/wenche-lager-biogass-50-ganger-mer-effektivt/277359
http://www.tu.no/artikler/wenche-lager-biogass-50-ganger-mer-effektivt/277359
http://newatlas.com/bendable-concrete-sidewalks/44950/?li_source=LI&li_medium=default-widget
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På sitt beste kan bioteknologi gi mer miljø- og ressursvennlig produksjon og bedre helse og 
miljø, men det er også en reell bekymring for at endringer som f.eks. genmodifisert mat eller 
store monokulturer i landbruket kan ha uheldige bivirkninger. I foredraget Gene editing can 
now change an entire species -- forever (ted.com), drøfter Jennifer Kahn både åpenbare 
muligheter og farer ved å skape eller endre arter. Hun påpeker også det store behovet for 
globalt samarbeid, siden endringer gjort ett sted raskt vil påvirke mange land. 

Biomimicry (eller biomimetics) handler om å la seg inspirere av dyr og planter til å utvikle 
nye løsninger. Wikipedia definerer biomimetics som «the imitation of the models, systems, 
and elements of the nature, for the purpose of solving complex human problems.»70 
Gjennom millioner av år har evolusjonen utviklet avanserte materialer og løsninger som ofte 
blir mer fascinerende og imponerende ved nærmere studium. Når naturen har funnet en 
løsning, vet vi at løsningen finnes. Det kan inspirere til å finne metoder som etterlikner det 
naturen gjør. Ved å forstå hva naturen gjør, kan man lettere finne veien til selv å løse de 
samme oppgavene. Dette gjelder enten det handler om å lage lette og sterke skall, å 
beskytte matvarer mot bakterier, å klatre på veggen som en gekko, utvikle tråder som er like 
sterke som edderkoppens71 eller silkeormens, lage overflater som gir lav friksjon i vannet 
ved å etterligne haihudens egenskaper, eller skape bedre kunstige, nevrale nettverk ved å 
etterligne biologiske nevroners virkemåte. 

Mennesket 2.0 og 3.0. Den teknologiske utviklingen åpner for å gi oss forsterkede 
egenskaper ved mekanisk teknologi (mennesket 2.0) og for å endre mennesket som biologisk 
vesen (mennesket 3.0). Harari som er historiker og forfatter av bestselgeren Sapiens, mener 
vi kanskje er en av de siste generasjonene av arten homo sapiens. I et klipp på tre minutter 
hos BBC forklarer han hvordan han ser for seg at utviklingen kan bli: How will humans 
evolve?72  Slike vurderinger vil alltid være spekulative. Samtidig er det fullt mulig i dag å se 
utviklingstrekk som kan peke mot ganske store endringer. 

Den mekaniske kompletteringen (2.0) er vi godt i gang med. Den startet for lenge siden med 
krykker og briller og fortsatte med høreapparater og stadig smartere proteser. I krig bruker 
soldater utstyr som gir godt mørkesyn og man utvikler drakter som gir økt styrke 
(exoskeleton) for ulike formål (se f.eks. denne videoen fra BBC). Vi har allerede tatt 
teknologien inn i kroppen i form av pacemakere og man utvikler nå ny teknologi for å gi 
blinde synsopplevelse. Et videre steg er direkte interaksjon mellom vår hjerne og IKT, ved at 
vi kan styre ting ved tankene, slik vi i dag styrer våre egne kroppsdeler. 

Den biologiske endringen (3.0) har to nivåer. Nivå 1 handler om å reparere eller forbedre en 
egenskap hos ett individ. Den vanligste varianten av dette er ordinær medisin som reparerer 
og lindrer. Organtransplantasjoner har kirurger utført i mange år.73 Neste trinn er å dyrke 
frem erstatningsorganer fra pasientens egne stamceller. Det øker i betydelig grad 
mulighetene for å erstatte skadede organer. Genreparasjoner som ikke påvirker senere 
generasjoner, hører også til nivå 1.  

                                                 

70  https://en.wikipedia.org/wiki/Biomimetics  
71  Ved å overføre et gen fra edderkopper til geiter, har man fått dem til å lage et protein som kan brukes til å lage tråder som er beslektet 

med edderkoppens. Proteinet kan utvinnes fra geitenes melk. Dett er bioteknologi. Se mer her.  
72  http://www.bbc.co.uk/programmes/p045q3yq. Se også Homo Deus (Harari, 2016) 
73  Christiaan Barnard utførte den første hjertetransplantasjonen i 1967. 

https://www.ted.com/talks/jennifer_kahn_gene_editing_can_now_change_an_entire_species_forever?utm_campaign=ios-share&utm_medium=social&source=email&utm_source=email
https://www.ted.com/talks/jennifer_kahn_gene_editing_can_now_change_an_entire_species_forever?utm_campaign=ios-share&utm_medium=social&source=email&utm_source=email
http://www.bbc.co.uk/programmes/p045q3yq
http://www.bbc.co.uk/programmes/p045q3yq
http://www.bbc.com/news/technology-26418358
https://en.wikipedia.org/wiki/Biomimetics
http://www.bbc.com/news/science-environment-16554357
http://www.bbc.co.uk/programmes/p045q3yq
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Nivå 2 handler om å endre genene våre slik at også senere generasjoner blir endret, eller å 
velge embryo med eller uten bestemte egenskaper. Disse endringene vil påvirke hvordan vår 
art utvikler seg. Det naturlige startstedet vil være å hindre at alvorlige arvelige sykdommer 
videreføres. Det kan også bli mulig å endre andre egenskaper for å få barn som er sunnere, 
smartere eller hva man måtte ønske. Bedre innsikt i kompleksiteten av gener som styrer 
ulike egenskaper, vil være viktig for å gjennomføre slike tiltak uten for stor risiko. Denne 
innsikten er man kanskje i ferd med å skaffe seg ved hjelp av «big data-analyser» som er i 
stand til å identifisere komplekse mønstre som ellers er vanskelig å oppdage og ved CRISPR-
teknologi.  

Å designe våre etterkommere vil trolig være (svært) kontroversielt, men hvis det blir enkelt å 
gjøre det, kan det være vanskelig å hindre at det skjer i et visst omfang og i enkelte land. (Slik 
det er vanskelig for abortmotstandere å hindre tilgang til angrepiller eller å hindre at kvinner 
skaffer seg abort i andre land eller med uprofesjonell hjelp.) Den praktiske relevansen av 
babydesign kan være liten de neste 50 årene, men i et evolusjonsperspektiv vil det være en 
dramatisk nyhet. For første gang kan en art bli i stand til å styre sin egen evolusjon ved 
direkte inngrep i arvematerialet.  

http://gizmodo.com/everything-you-need-to-know-about-crispr-the-new-tool-1702114381
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8. Bærekraft blir megatrend  
Mange varer produseres ved uttak av begrensede lagerressurser og mange typer produk-
sjon og forbruk fører til alvorlige miljøproblemer. Dette skaper et sterkere press for å 
produsere varer og tjenester på en mer bærekraftig måte, og kanskje endre hva vi 
produserer. Ressurs- og miljøspørsmål vil i økende grad forme teknologiutviklingen og 
vekstmuligheter i ulike bransjer. Bærekraft blir en megatrend. 

Ved ressursknapphet gir markeder mye av løsningen 

Eiendomsrett til knappe ressurser kan drive omstilling 

Produksjon trenger innsatsfaktorer som energi, mineraler, vann osv. Ved uttak av 
begrensede ressurser vil de beste og billigste kildene ofte bli tømt først. Etter hvert må man 
hente ressursene fra kilder som er vanskeligere tilgjengelig. Når det eksisterer en veldefinert 
eiendomsrett til ressursene, er markeder ganske gode til å håndtere knapphet. Hvis etter-
spørselen gjør det nødvendig å hente ressursen fra områder med høyere utvinnings-
kostnader, blir markedsprisen presset opp. For en lagerressurs kan også forventninger om 
fremtidig knapphet gi prisoppgang.74  

Høyere priser motiverer forbrukerne til å finne alternativer. Høyere priser stimulerer også til 
utvikling av ny teknologi, både for å få ned utvinnings- og letekostnader for den aktuelle 
ressursen og for å utvikle alternativer. Høyere priser på materialer (for eksempel metaller) 
kan også lede til økt gjenvinning der det er mulig. For å begrense både problemer med 
ressursknapphet og med avfall, kan vi gå over til en sirkulær økonomi. Her vil materialer i 
hovedsak bli gjenbrukt og produkter og verdikjeder vil bli utformes med tanke på at den 
samlede miljø- og ressursbelastningen (fotavtrykket) over tid skal bli så lite som mulig. (Se 
mer om dette senere.) 

Ressursknapphet er en sterk kraft som tvinger markeder til omstilling og innovasjon. Se for 
eksempel denne artikkelen fra McKinsey:”How resource scarcity is driving the third 
Industrial Revolution”75. I kapittel 9 beskriver jeg det jeg kaller den lille energirevolusjonen. 
Denne revolusjonen har utviklet bedre teknologi for å finne og utvinne olje og gass. Dette 
har i stor grad vært drevet frem av høyere priser på olje og gass. 

                                                 

74   Når selgerne venter høyere pris i fremtiden, kan det lønnes seg for dem å utsette salget til prisen blir høyere. Det øker prisene nå. 
75  Ulike fagmiljøer opererer med ulikt antall industrielle revolusjoner. Mange snakker om at vi nå er i den fjerde industrielle revolusjon. 

En grunn til forvirringen er kanskje at det skjer så mange teknologiske omveltninger og at de kommer tettere og tettere. Artikkelen kan 
lastes her: http://www.mckinsey.com/insights/energy_resources_materials/how_resource_scarcity_is_driving_the_third_industrial_revolution    

http://www.mckinsey.com/insights/energy_resources_materials/how_resource_scarcity_is_driving_the_third_industrial_revolution
http://www.mckinsey.com/insights/energy_resources_materials/how_resource_scarcity_is_driving_the_third_industrial_revolution
http://www.mckinsey.com/insights/energy_resources_materials/how_resource_scarcity_is_driving_the_third_industrial_revolution
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Ressursknapphet og høye priser kan også lede til internasjonale konflikter, særlig hvis 
ressursene er skjevt fordelt mellom land eller befinner seg i land med svake stater. Hvis det 
ikke er klar eiendomsrett til ressursene (for eksempel ressurser i internasjonale farvann), kan 
man også få et kappløp om å tømme kildene. Da øker faren for at markedene ikke får de 
ønskede prissignalene i tide til å utvikle gode alternativer. Markeder kan også være for mye 
styrt av kortsiktig vinning og ikke ta tilstrekkelig hensyn til verdenssamfunnets langsiktige 
behov. Det kan gi en for rask tømming av ressursene.76 Og endelig er både mennesker og 
myndigheter ofte kortsiktige i sine valg. Fra eksperimentell økonomi vet vi at mennesker 
tenderer til å overforbruke en ressurs også når de opptrer som en koordinert gruppe eller 
når de skal forvalte ressursen alene.77 Og det er nok av eksempler på at både demokratier og 
diktaturer kan opptre mer kortsiktig enn det som virker hensiktsmessig. Dette kan både 
skyldes interne interessemotsetninger og at velgere og ledere foretrekker å skyve vanskelige 
valg foran seg (begrenset rasjonalitet, fortrengning av ubehagelige fakta, kultur og vaner). 

Dårlig forvaltning, befolkningsvekst og klimaendringer kan gi vannmangel 

Ferskvann er i utgangspunktet en fornybar ressurs, men mange steder bruker man langt mer 
vann enn det som tilføres ved nedbør. Man tærer da på reserver i grunnvann og innsjøer. 
Forurensning kan også redusere tilgjengelige vannressurser. Knapphet på rent vann er ofte 
knyttet til befolkningsvekst, endret bruk av vann på grunn av økonomisk vekst og dessuten 
til klimaendringer. I følge en artikkel i The Guardian 12.02 2016 kan fire milliarder 
mennesker bli rammet av alvorlig vannmangel. I artikkelen sies det bl.a.: “In January, water 
crises were rated as one of three greatest risks of harm to people and economies in the next 
decade by the World Economic Forum, alongside climate change and mass migration.”78 En 
artikkel i New Scientist beskriver hvordan flere av verdens store innsjøer har tørket inn eller 
kan tørke inn som følge av økt bruk av vann, høyere temperaturer (økt fordampning) og 
mindre nedbør.79 Høyere temperatur og mindre nedbør (endrede nedbørsmønstre) henger 
sammen med global oppvarming.  

Det internasjonale ressurspanelet (IRP): Forvaltningen må legges om 

Det internasjonale ressurspanelet (IRP) som er en del av UN Environment Programme, 
publiserte i 2016 en rapport80 hvor de påpeker at veksten i den globale middelklassen har 
ført til en stor økning i uttaket av en rekke naturressurser. Panelet uttaler blant annet:  

The need to decouple economic growth and human well-being from ever-increasing 
consumption of natural resources is now very evident in the policy community and 
many countries have initiated policies to facilitate decoupling. 

                                                 

76  Markedsaktører med høye avkastningskrav vil legge lite vekt på eventuelle knapphetsproblemer 20-30 år frem i tid.  
77  Denne adferden kan ikke forklares ved allmenningens problem, siden dette problemet er knyttet til konkurranse mellom individer (se 

mer om allmenningens problem senere i rapporten). Hvis individene samarbeider, eller hvis bare ett individ forvalter ressursen, 
trenger man andre forklaringer. Se for eksempel Erling Moxnes (1998) Overexploitation of renewable resources: The role of 
misperceptions. Journal of Economic Behavior & Organization Vol. 37 (1998) 107-127    

78  Se http://www.theguardian.com/environment/2016/feb/12/four-billion-people-face-severe-water-scarcity-new-research-finds  
79   Se https://www.newscientist.com/article/2079562-many-of-worlds-lakes-are-vanishing-and-some-may-be-gone-forever/  
80  Tittel: GLOBAL MATERIAL FLOWS AND RESOURCE PRODUCTIVITY - Assessment Report for the UNEP International Resource Panel  

http://www.theguardian.com/environment/2016/feb/12/four-billion-people-face-severe-water-scarcity-new-research-finds
http://www.theguardian.com/environment/2014/feb/09/global-water-shortages-threat-terror-war
http://www.theguardian.com/environment/2014/feb/09/global-water-shortages-threat-terror-war
http://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2016
https://www.newscientist.com/article/2079562-many-of-worlds-lakes-are-vanishing-and-some-may-be-gone-forever/
http://www.theguardian.com/environment/2016/feb/12/four-billion-people-face-severe-water-scarcity-new-research-finds
https://www.newscientist.com/article/2079562-many-of-worlds-lakes-are-vanishing-and-some-may-be-gone-forever/
https://www.researchgate.net/publication/305597138_Global_Material_Flows_and_Resource_Productivity_An_Assessment_Study_of_the_UNEP_International_Resource_Panel
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Økende miljøproblemer og økt kunnskap om dem 

Mange, alvorlige og sammensatte miljøutfordringer 

Mange typer produksjon og forbruk leder til forurensning, helseskader, redusert biologisk 
mangfold og ikke minst global oppvarming. Global oppvarming skaper ikke kun økte 
kostnader ved stigende havnivå, mer ekstremvær og utfordringer med matproduksjon. 
Global oppvarming vil også i økende grad i samspill med andre miljøfaktorer, bidra til raskere 
artsutryddelse. 

Noen former for forurensning gir først og fremst et lokalt problem, men når utslippene blir 
store, vokser problemene i mange tilfeller til å omfatte flere land, hele verdensdeler eller 
hele verden. Problemene kan akkumuleres over tid, slik man ser med mange giftstoffer som 
akkumuleres i næringskjeder og spres over store avstander. Klimaproblemet og forsuring av 
havet er også knyttet til det akkumulerte nivået av utslipp. I slike tilfeller må det radikale 
omlegginger til for å hindre at problemet skal bli forsterket.  

Ofte gir en aktivitet opphav til flere ulike miljøproblemer. Dette gjelder for eksempel kull-
kraft som bidrar sterkt til global oppvarming og som i tillegg medfører betydelige helse-
skadelige utslipp. En studie fra MIT har funnet at helsegevinstene ved en del aktuelle 
klimatiltak i USA, som nedleggelse av kullkraftverk, i betydelig grad oppveier kostnadene ved 
tiltakene.81 Dette betyr at nedlegging av kullkraftverk langt på vei ville vært samfunns-
økonomisk lønnsomt selv om klimaproblemet ikke fantes. 

Når vi slipper ut CO2 i atmosfæren blir en del av utslippene tatt opp i verdenshavene. Dette 
bidrar til forsuring i havet. Hvis forsuringen fortsetter kan det få alvorlige konsekvenser for 
mange økosystemene i havet, blant annet koraller og skalldyr. Forskning ved University of 
New South Wales i Australia tyder også på at høyere CO2-innhold i havet kan ødelegge 
orienteringsevnen for fisk og dermed svekke viktige fiskebestander.82 Oppvarmingen av 
havet gjør at havets oksygeninnhold blir noe lavere. Det kan også svekke fiskebestander og 
få dem til å søke mot kaldere farvann.83  

I 2015 kom det rapporter om sjøfugl som mister orienteringsevnen, får svekket forplant-
ningsevne, eller endrer adferden slik at de dør. I følge forskerne tyder mye på at endringene 
i adferd skyldes mangel på vitamin B1, og man mistenker at menneskelige inngrep i naturen 
er årsaken. De siste årene er man blitt mer oppmerksom på hvordan avfall fra plast og 
nanopartikler skader livet i havet.84 Sjødyr skades av plastgjenstander, de sulter til døde 
fordi større biter av plast blokkerer fordøyelsen eller de skades ved at mikroskopiske enheter 
av plast tas opp i kroppen og akkumuleres i næringskjedene. Forskere har også, til sin 
overraskelse, funnet høye konsentrasjoner av miljøgifter i livet på de største havdypene.85 

                                                 

81  Se Health benefits offset costs of climate policies  
82  Forskningen er publisert i Nature. For en omtale, se f.eks. Science Daily. “Summary: Researchers have found that carbon dioxide 

concentrations in seawater could reach levels high enough to make fish 'intoxicated' and disoriented many decades earlier than 
previously thought, with serious implications for the world's fisheries.” 

83  Se artikkelen Fish under threat from ocean oxygen depletion, finds study. The Guardian, 20.02 2017 
84  Se f.eks. artikkelen More plastic than fish in the sea by 2050, says Ellen MacArthur, The Guardian, 19. Januar 2016.    
85  Se Bioaccumulation of persistent organic pollutants in the deepest ocean fauna,  Nature, Ecology and evolution, 13. Februar 2017. 

 

http://www.di.se/artiklar/2015/2/26/manniskor-far-faglar-bli-ko-ko/
http://www.eenews.net/stories/1060004866
http://www.sciencedaily.com/releases/2016/01/160120141525.htm
https://www.theguardian.com/environment/2017/feb/20/fish-under-threat-oxygen-depletion-oceans-study
https://www.theguardian.com/business/2016/jan/19/more-plastic-than-fish-in-the-sea-by-2050-warns-ellen-macarthur
http://www.nature.com/articles/s41559-016-0051


Teknologirevolusjon, vekst og bærekraft 

 Side 65 

 

Både dyr og mennesker utsettes for en mengde ulike stoffer og kjemikalier samtidig. 8 000 - 
10 000 stoffer og kjemikalier er i bruk i produkter i Norge. Man vet lite om hvordan disse til 
sammen påvirkere en organisme, den såkalte “cocktail-effekten”. 

Det er en gryende erkjennelse av at god helse og velferd er avhengig av en velfungerende 
natur. FN opprettet i 2012 Naturpanelet86 etter inspirasjon fra klimapanelet. Naturpanelet 
skal utrede tilstand og utvikling til verdens økosystemer og foreslå tiltak for å bedre tilstand-
en. Naturpanelts første rapport ble lagt frem i mars i 2016 og handler om betydningen av 
pollinering for verdens matproduksjon.87  Verdens miljøproblemer er komplekse, og Natur-
panelet peker på at man må finne de beste løsningene samlet sett, for å unngå at klimatiltak 
har negativ effekt på andre miljøutfordringer som forurensninger og biologisk mangfold. 
Denne kombinasjonen av kryssende hensyn forsterker behovet for å utvikle radikalt forbed-
rede og helhetlige løsninger. 

En utfordring som har likhetstrekk med tradisjonelle miljøproblemer, er overdreven og 
uforsiktig bruk av antibiotika i mange land. Dette problemet er særlig knyttet til landbruk, 
men gjelder også for bruk på mennesker. Resultatet er at vi utvikler bakterier som er 
resistente mot antibiotika. Dette kan bringe tilbake medisinske problemer som 
menneskeheten slet med før vi lærte oss å bruke antibiotika. 

Antropocen 

Stadig flere kaller vår tid for antropocen88, fordi menneskelig aktivitet nå setter omfattende 
spor som bl.a. vil være synlige i tusener av år i geologiske avleiringer og iskjerner og i et 
redusert artsmangfold. Vi har forandret mellom en tredjedel og halvparten av landjorden, og 
siden 1950 har vi fjernet halvparten av de tropiske skogene. En gruppe forskere publiserte i 
februar 2016 en artikkel i Nature Climate Change hvor de sier at våre utslipp av klimagasser 
vil gi høyere temperaturer i mer enn ti tusen år fremover.89 Vi forsurer havet og forsøpler 
det med plast som tas opp i næringskjeden, vi var nær ved å ødelegge ozonlaget og vi skaper 
omfattende forurensning med giftstoffer som akkumuleres i næringskjeder. En del forskere 
mener at vi nå lever i den 6. utryddelsesperioden i jordens historie90, og denne utryddelsen 
er skapt av mennesker. Arter dør ut med en hastighet som er estimert til mellom 100 og 

                                                 

86  Se http://www.ipbes.net/  
87  Se http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2016/Februar-2016/Mye-kan-gjores-for-a-bevare-viktige-pollinatorer/  
88  Det var nobelprisvinneren Paul Crutzen som foreslo å betegne vår tidsepoke som antropocen som et uttrykk for hvordan 

menneskeheten nå setter tydelige geologiske spor over hele kloden. Senere har mange andre tatt betegnelsen i bruk. (Kilde: Den sjette 
utryddelsen av Elizabeth Kolbert.) Se også en kort forklaring i Store norske leksikon. En internasjonal arbeidsgruppe har publisert en 
rapport i Science hvor de foreslår å ta i bruk begrepet. I deres tidsinndeling inngår ”the great acceleration” fra 1950. Se oppsummering 
på norsk her: http://www.nrk.no/viten/xl/en-ny-epoke-1.12787681. Se også Welcome to anthropocene 
(http://story.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=d14f53dcaf7b4542a8c9110eeabccf1c) 

89  Se Consequences of twenty-first-century policy for multi-millennial climate and sea-level change, i Nature Climate Change,  8.2. 2016 av 
en stor gruppe forskere. De påpeker at våre utslipp av klimagasser vil gi endringer som varer i 10.000 år og mer. CO2-nivået i 
atmosfæren vil forbli høyt og bidra til høyere global temperatur, smelting av store iskapper på Grønland og i deler av Antarktis, og et 
stigende havnivå. Forskerne konkluderer:   

 “This long-term view shows that the next few decades offer a brief window of opportunity to minimize large-scale and potentially 
catastrophic climate change that will extend longer than the entire history of human civilization thus far. Policy decisions made during 
this window are likely to result in changes to Earth's climate system measured in millennia rather than human lifespans, with 
associated socioeconomic and ecological impacts that will exacerbate the risks and damages to society and ecosystems that are 
projected for the twenty-first century and propagate into the future for many thousands of years.”   

 Link: http://www.nature.com/nclimate/journal/v6/n4/full/nclimate2923.html  
90  Se https://en.wikipedia.org/wiki/Holocene_extinction  

http://www.ipbes.net/
https://en.wikipedia.org/wiki/Anthropocene
https://en.wikipedia.org/wiki/Holocene_extinction
http://en.m.wikipedia.org/wiki/Biodiversity
http://www.ipbes.net/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2016/Februar-2016/Mye-kan-gjores-for-a-bevare-viktige-pollinatorer/
https://snl.no/antropocen
http://www.nrk.no/viten/xl/en-ny-epoke-1.12787681
http://story.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=d14f53dcaf7b4542a8c9110eeabccf1c
http://story.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=d14f53dcaf7b4542a8c9110eeabccf1c
http://www.nature.com/nclimate/journal/v6/n4/full/nclimate2923.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Holocene_extinction
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10.000 ganger et normalt tempo.91 (Det store spennet i anslaget illustrerer at det er 
vanskelig å estimere dette nøyaktig.)  

Den viktigste årsaken til reduksjonen i artsmangfoldet er endringer i bruk av land. I tillegg 
trues artsmangfoldet av forurensning (særlig opphoping av nitrogen- eller fosforforbindelser 
i vann), havforsuring, klimaendringer og handel som (vanligvis utilsiktet) bringer med seg dyr 
og smittekilder til nye områder. Med økende global temperatur, vil klimaendringer bli en 
viktigere årsak til at arter dør ut. 

I mange tilfeller er det et uklart og komplisert samspill 
mellom de ulike faktorene som stresser ulike arter. 
Det har for eksempel vært betydelig usikkerhet 
omkring årsakene til det dramatiske fallet i antallet 
bier og humler i mange områder. En viktig faktor kan 
være bruk av pesticider92, men andre faktorer som 
mer monokultur i landbruket eller smitte kan trolig 
også svekke bestandene. WWFs Living Planet Report 2016 beskriver hvordan bestandene av 
ville dyr krymper år for år. Forskerne bak rapporten har overvåket utviklingen i drøyt 14.000 
bestander av 3.700 ulike arter. Fra 1970 til 2012 gikk bestandene ned med 58 prosent.93  

At bestander blir mindre betyr ikke uten videre at artene utryddes, men når bestander blir 
mindre er arten mer utsatt for utryddelse pga. sykdom, klimavariasjoner og klimaendringer, 
forurensning, endring i leveområder, ulovlig jakt osv.  

Ozon-eksperimentet 

Mennesker introduserer mange nye stoffer i naturen og ofte har vi en begrenset forståelse 
av hvordan de virker og samvirker. Problemene knyttet til ødeleggelse av ozonlaget (ozon er 
O3) i atmosfæren illustrerer dette. Man visste tidlig at utslipp av KFK-gasser og haloner var 
skadelige for ozonlaget, men fagkunnskapen tilsa at denne nedbrytingen ville skje svært 
langsomt. Man forutså derfor ikke ozonhullet over Antarktis. Dette fenomenet ble først 
påvist ved manuelle observasjoner i 1985. David Archer ved University of Chicago, forteller 
at satellittovervåking ikke hadde varslet om ozonhullet fordi en algoritme for kvalitetssikring 
av data hadde forkastet målingene som feil – de var i strid med etablert fagkunnskap. 
Ozonhullet kom derfor som en stor overraskelse. Det oppsto fordi spesielle atmosfæriske 
forhold, bl.a. knyttet til sterk kulde i Arktis, skaper en mye kraftigere kjemiske reaksjon og en 
mye raskere nedbryting av ozon enn man hadde sett for seg.94 Dette eksemplet er en 

                                                 

91  Se http://en.m.wikipedia.org/wiki/Biodiversity  
92  Se http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/mystisk-massedod-blandt-bier-forklaret  
93  Se WWF: Living Planet Report 2016.  

94 David Archer, University of Chicago, GLOBAL WARMING - UNDERSTANDING THE FORECAST (2007). (p112-113)     
”Atmospheric chemists predicted that ozone concentrations in the stratosphere might be depleted by chemical reactions 
accompanying the breakdown of chlorofluorocarbons or freons, inert chlorine-bearing compounds that are used in 
refrigerators and air conditioners. Their prediction was that stratospheric ozone concentrations would gradually 
decrease over the decades. This has been observed, but what scientists did not anticipate was a surprise called the 
ozone hole. The ozone hole is located in the southern hemisphere over Antarctica. In this region, during wintertime it 
gets cold enough that an unusual form of clouds form in the stratosphere, comprised of frozen particles of nitric acid, 
HNO3. It turns out that the frozen nitric acid clouds convert chlorine from the breakdown of freons into a very reactive 
form that doesn’t just deplete ozone by a small amount, but consumes it entirely within that air mass. The ozone hole 

http://en.m.wikipedia.org/wiki/Biodiversity
http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/mystisk-massedod-blandt-bier-forklaret
http://en.m.wikipedia.org/wiki/Biodiversity
http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/mystisk-massedod-blandt-bier-forklaret
http://awsassets.wwf.no/downloads/lpr_2016_full_report_spread_low_res.pdf
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påminnelse om at konsekvensene av våre inngrep kan bli langt mer alvorlige enn fagfolk 
legger til grunn. Det er mye vi ikke vet, også når vi tror vi vet.  

Problemet med usikre konsekvenser er spesielt stort når det er vanskelig eller veldig tid-
krevende å reversere skaden som er gjort. I tilfeller med ozon-hullet var det heldigvis mulig å 
reagere raskt for å hindre at skaden ble verre. Hvis alle land følger Montrealprotokollen, 
forventer man at konsentrasjonen av ozonnedbrytende gasser i atmosfæren vil minske 
langsomt og være tilbake på 1979-nivå i 2050. Ozonlaget kan da være restituert. Det er 
imidlertid en viss usikkerhet om hvordan global oppvarming og utslipp av metan og lystgass 
(bl.a. fra landbruk) vil påvirke ozonlaget.  

Økonomisk vekst øker behovet for rene løsninger 

Omfanget av produksjon og forbruk har naturligvis stor betydning for størrelsen på med-
følgende miljøskader: En utslippsintensitet (utslipp per produsert enhet) som gir ubetydelige 
miljøproblemer ved ett produksjonsnivå, kan gi fatale problemer når global produksjon 
tidobles. Når produksjonen vokser, stiger derfor behovet for å finne bedre løsninger.  

Med dagens teknologi bidrar nesten all menneskelig aktivitet til global oppvarming, om enn i 
ulik grad. Utslipp kommer fra landbruk og endringer i bruk av land, fra mange 
industriprosesser og fra bruk av fossil energi som dekker om lag 80 prosent av globalt 
energiforbruk. En økonomisk vekst på kun 2,5 prosent per år ut dette århundret, vil gi en 
åttedobling av produksjonen. Samtidig må utslippene av klimagasser ned til null og kanskje 
bli negative i siste del av dette århundret. Dette betyr at energibruk og industriprosesser må 
bli utslippsfrie og at mange former for landbruksproduksjon må endres. Trolig må man også 
utvikle flere metoder for å binde karbon fra atmosfæren i biomasse og på andre måter. 

Også andre miljøutfordringer vil kreve drastiske tiltak. Mange miljøproblemer er knyttet til 
akkumulerte utslipp over tid. Hvis vi fortsetter som før, vil problemene bygge seg opp og bli 
langt mer alvorlige. Når produksjon og forbruk vokser, trengs det en svært rask reduksjon i 
utslipp per produsert enhet for at totale utslipp skal gå ned raskt nok. I mange tilfeller vil det 
være nødvendig med helt nye løsninger og utvikling av produkter og produksjonsprosesser 
som ikke gir miljøskadelige virkninger. 

Klimaproblemet og andre miljø- og ressursutfordringer skaper et enormt behov for innova-
sjon. Det er nødvendig å utvikle nye produksjonsprosesser på en rekke områder og energi-
systemet må etter hvert bli helt utslippsfritt. (Se mer om det i kapittel 9.) Det er også 
nødvendig med betydelige endringer i samfunnsorganisering (smarte byer, transport-
løsninger mm) og trolig også i livsstil. Dette vil gi et omstillingspress som merkes i praktisk 
talt alle næringer. Bak dette presset vil det ligge holdningsendringer, endret nasjonal politikk 
i de ulike landene og forpliktende internasjonale avtaler. 

                                                                                                                                                         

was first observed in measurements of ozone concentration made by hand, on the ground. After these measurements, 
old satellite ozone records were examined, and it turned out that the satellite had been seeing the ozone hole for several 
years, but a data quality algorithm had been programmed to throw out any data which violated common sense, and out 
with the bad data went the ozone hole. This is a measure of how much of a surprise it was.” 
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Miljøproblemer krever realitetssans og samarbeid 

Som påpekt foran kan eiendomsrett til råvarer gi prisøkning når markedet forstår at det kan 
oppstå knapphet. Denne prisøkningen kan drive frem omstilling. Dessverre finnes det ikke en 
like effektiv mekanisme for å løse internasjonale miljøproblemer. For miljøproblemer trengs 
det både aksept av at vi har et reelt problem og det trengs aktiv politikk. For internasjonale 
miljøproblemer trenger vi også gode og forpliktende avtaler mellom land.  

Fristelsen til å fornekte realitetene 

I 2015 var det 50 år siden USAs president, Lyndon B Johnson – etter råd fra de vitenskapelige 
rådgiverne – advarte kongressen95 om faren for menneskeskapt global oppvarming. Fortsatt 
er det mektige politiske grupper i USA som fornekter klimaproblemet, men et flertall av 
velgerne, og særlig yngre velgere anerkjenner nå både at global oppvarming er menneske-
skapt og at det er behov for handling.96    

Også for viktige beslutningstakere er det mulig å fornekte alvoret i et miljøproblem, spesielt 
når konsekvensene ikke oppleves direkte og ligger et stykke frem i tid. Man kan også ha ulike 
meninger om fremtidig ressursknapphet, men når utvinningskostnader begynner å stige på 
grunn av ressursknapphet, vil markedene normalt gi et sterkt signal til omstilling. Og hvis 
ressursen bokstavelig talt tømmes eller hvis utvinning blir veldig kostbart, vil de som har 
fornektet behovet for omstilling ofte tape. Markedet straffer i betydelig grad dem som tar 
feil om ressurssituasjonen. Det å fornekte et fremtidig og globalt miljøproblem blir derimot 
ikke uten videre straffet på samme måte. I dette tilfellet blir markedsaktører kun påført et 
personlig tap hvis politikken legges om og gir aktørene regningen for den skaden de påfører 
andre. Hvis dette ikke skjer, er det verdenssamfunnet som bærer tapet, ofte mange år inn i 
fremtiden.  

Allmenningens problem forsterkes av at vi lærer langsomt  

Uten gode nasjonale reguleringer har hver bedrift og borger svake økonomiske incentiver til 
å begrense miljøskader. Og uten gode internasjonale reguleringer har hvert land svake 
økonomiske incentiver til å begrense den globale miljøskaden. Økonomer omtaler gjerne 
dette som allmenningens problem: Den enkelte aktør høster kun en liten del av gevinsten 
ved å begrense miljøproblemet. Det meste av gevinsten tilfaller andre. Så lenge det koster 
en del å begrense miljøskadene, kan hvert land vurdere det som mest lønnsomt for seg å 
fortsette med den skadelige aktiviteten. Dette kan beskrives som en konflikt mellom 
individuell rasjonalitet og kollektiv rasjonalitet. Analysen av allmenningens problem gir 
innsikt, men den har også klare begrensninger ved at den antar at alle handler rasjonelt.  

Ofte handler vi ikke rasjonelt, verken som individer, organisasjoner og myndigheter. Politikk 
er ofte langt fra å være rasjonell. Vi lærer langsomt, også når vi har en klar fordel av 
nyorienteringen, og vi lærer enda langsommere hvis en endring betyr at vi må ofre noe. Den 

                                                 

95  Se http://www.dailyclimate.org/tdc-newsroom/2015/02/president-johnson-carbon-climate-warning.  Se også 
http://www.theguardian.com/environment/climate-consensus-97-per-cent/2015/nov/05/scientists-warned-the-president-about-
global-warming-50-years-ago-today  

96  Se http://www.nytimes.com/2015/12/01/world/americas/us-climate-change-republicans-democrats.html?_r=0  

http://www.dailyclimate.org/tdc-newsroom/2015/02/president-johnson-carbon-climate-warning
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http://www.theguardian.com/environment/climate-consensus-97-per-cent/2015/nov/05/scientists-warned-the-president-about-global-warming-50-years-ago-today
http://www.nytimes.com/2015/12/01/world/americas/us-climate-change-republicans-democrats.html?_r=0
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vitenskapelige revolusjonen og vår økte erfaring med nye ideer og raskere omstilling har nok 
gjort oss mer åpne for nye tanker, men det er fortsatt langt frem.  

Mennesker har en tendens til å overforbruke ressurser, også når vi opptrer alene eller som 
en samarbeidende gruppe. Videre vet vi at motstanden mot forandringer og reformer kan 
være betydelig, også for reformer som gir stor netto nytte for et land. Hvis politikken var 
rasjonell, ville verdens storbyer ha innført køprising i trafikken for noen tiår siden, utviklings-
land som er netto importører av olje ville ikke subsidiert bruken av olje og USA og andre land 
ville for mange år siden ha innført mye høyere avgifter (eller andre reguleringer) på de helse- 
og miljøskadelige utslippene fra kullkraftverk. 

I 2015 offentliggjorde forskere ved Det Internasjonale Pengefondet (IMF) en tankevekkende 
studie.97 I følge The Guardians oppsummering98 av studien, subsidieres fossil energi globalt 
med hele $5.300 milliarder per år. $5.300 milliarder er 6,5 prosent av verdens samlede BNP. 
Mer enn halvparten av subsidien er knyttet til at fossil energi slipper å betale for skadene 
ved lokal forurensning. Slike subsidier er ikke til beste for landenes innbyggere. Estimatet fra 
IMF er høyere enn tidligere anslag fordi man har fått oppdaterte tall for helseskader ved 
bruk av fossil energi (særlig kull) fra WHO. Verdens samlede støtte til fornybar energi utgjør 
til sammenlikning (i følge samme artikkel i The Guardian) $120 milliarder. Dette tilsvarer 2,8 
prosent av subsidiene til fossil energi og 0,15 % av globalt BNP. 

Noe av forklaringen på at politikken ikke alltid tjener et lands beste, kan være interesse-
konflikter mellom ulike grupper. I USA kan for eksempel kullinteresser ha fått et urimelig 
gjennomslag i politikken. Men adferdsstudier har vist at vi gjør samme type feil når vi skal 
forvalte en ressurs på egenhånd (som enkeltindivider) eller i små samarbeidende grupper 
uten interne interessekonflikter.99 Tilsvarende viser både studier og daglige erfaringer at 
mennesker og samfunn ofte er villig til å påta seg ofre for å hjelpe andre. Dette gjelder ikke 
kun for enkeltindivider. Mye av det positive som har skjedd i klimapolitikken de siste 20 
årene har skjedd fordi EU, enkeltland, delstater i USA, storbyer, bransjer og bedrifter har tatt 
ansvar på egen hånd, langt utover det som kan forklares med egeninteresse. Disse 
initiativene har vært viktige som forbilder og for å utvikle nye løsninger som gjør 
klimapolitikken billigere for alle.100  

Både adferdsforskning, dagliglivets erfaringer og den faktiske utviklingen i klimapolitikk viser 
at allmenningens problem kun er en del av utfordringen. En betydelig utfordring er også 
knyttet til at vi lærer langsomt og at vi kun gradvis endrer våre holdninger. Dette kan også 
observeres på områder hvor vi kan løse utfordringene som enkeltindivider og har gode 
grunner til å gjøre det. Viktig kunnskap om skadevirkningene av et høyt inntak av sukker har 
vært tilgjengelig i minst 15 år, men de fleste mennesker endrer ikke adferd umiddelbart når 
slik informasjon kommer, selv når det er lite vitenskapelig tvil. Gradvis endrer vi adferd og 

                                                 

97  Du kan laste ned studien her: http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=42940.0  
98  Se http://www.theguardian.com/environment/2015/may/18/fossil-fuel-companies-getting-10m-a-minute-in-subsidies-says-imf  
99  Se for eksempel Erling Moxnes (1998) Overexploitation of renewable resources: The role of misperceptions. Journal of Economic 

Behavior & Organization Vol. 37 (1998) 107-127. For en lengre drøfting av disse problemstillingene, se også rapporten En 
kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk, kapittel 5.6 Samfunnsmessige læreprosesser er viktige. 

100  Sentralt i dette bildet er den enorme kostnadsreduksjonen som er skapt for vind- og solkraft og flere andre viktige teknologier. Se mer 
om dette i kapittel 9: En liten og en stor energirevolusjon. 
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http://klimastiftelsen.no/wp-content/uploads/2014/11/Kostnadseffektiv-Klimapolitikk-NK4-2014.pdf
http://klimastiftelsen.no/wp-content/uploads/2014/11/Kostnadseffektiv-Klimapolitikk-NK4-2014.pdf


Teknologirevolusjon, vekst og bærekraft 

 Side 70 

 

ofte påvirkes vi av hva andre rundt oss gjør. Over tid dannes det nye sosiale normer som 
påvirker adferd og holdninger.  

Hvis presset for å tenke nytt er stort nok, kan læringen skje fort. Men som nevnt foran er det 
en utfordring ved mange miljøproblemer at de i stor grad rammer andre mennesker i frem-
tiden og at det ofte trengs vitenskapelige analyser for å dokumentere sammenhengene. Da 
kan det være lettere å fornekte problemene. I slike situasjoner må det kanskje bygge seg opp 
et større press for å utløse den nødvendige viljen til handling.  

Allmenningens problem er en viktig del av utfordringen med globale miljøproblemer, men 
langt fra hele. Et ensidig fokus på allmenningens problem kan svekke forståelsen av mulig-
heter og utfordringer verdenssamfunnet står overfor, og spesielt kan det svekke forståelsen 
av hvordan endring i politikken kan foregå.  

Utfordringene krever nytt tenkesett 

Gjennom det meste av menneskehetens historie har hovedutfordringen vært å skaffe mat, 
tak over hodet og beskyttelse mot rovdyr og fiender. For mange er det å skaffe det daglige 
brød fortsatt en stor utfordring, men det å begrense inntaket av mat er faktisk i ferd med å 
bli et større problem.101 I økende grad blir det imidlertid også en stor utfordring å begrense 
lokale, regionale og globale skadevirkninger av menneskelig aktivitet for å sikre en 
bærekraftig utvikling.  

Men det å begrense slike skadevirkninger krever en endring i tenkningen: Det å dekke våre 
materielle behov handler om tiltak som gir ønskede og synlige resultater her og nå, for den 
enkelte familie eller gruppe. Koblingen mellom våre behov, våre handlinger og resultatene er 
her tett. Når vi skal håndtere store regionale og globale miljøutfordringer må vi derimot ta 
inn over oss langsiktige konsekvenser som ikke kan observeres like enkelt. Globale miljøtiltak 
krever at man tar hensyn til andre mennesker langt borte og til kommende generasjoner, 
basert på råd fra vitenskapen. Og overnasjonale tiltak krever avansert samarbeid og 
gjensidig kontroll og tillit.   

En rekke internasjonale miljøavtaler, som Montrealprotokollen for å redde ozonlaget og ikke 
minst klimatoppmøtet i Paris i desember 2015 (COP21), har skritt for skritt utviklet bedre 
metoder for internasjonalt samarbeid. Klimaavtalen fra COP21 i Paris er et viktig fremsteg 
for klimaet og for internasjonalt samarbeid. Avtalen bygger på forpliktelser som landene selv 
har påtatt seg.  Disse forpliktelsene gir foreløpig ikke tilstrekkelige utslippskutt til å nå 
togradersmålet (eller et enda mer ambisiøst mål om maksimalt 1,5⁰C oppvarming), men man 
legger opp til gjensidig overvåking av gjennomføringen og til at målene skal skjerpes hvert 
femte år. Paris-avtalen er på mange måter en manifestasjon av en utvikling som har blitt 
tydeligere det siste tiåret, at bedrifter, bransjer, storbyer, delstater og land selv setter seg 
klimamål og ønsker å gå foran. Begrunnelsene kan være at man vil ta et moralsk ansvar og 
kanskje også at en tidlig omstilling kan være lønnsom på lang sikt.  

                                                 

101 Yuval Noah Harari skriver i boka Homo Deus - A Brief History of Tomorrow (2016) at i 2014 var mer enn 2,1 milliarder mennesker 

overvektige mens 850 millioner led av underernæring eller feilernæring. “In 2010 famine and malnutrition combined killed about 1 
million, whereas obesity killed 3 million.” 
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Miljø- og klimapolitikken blir mer ambisiøs  

Vippepunkt kan utløse større holdningsendringer 

Det at vi lærer langsomt, at handlinger påvirker holdninger og at vi påvirkes av det andre 
mener og gjør, betyr både at det kan ta tid før samfunn endrer oppfatning og at holdings-
endringene kan være betydelig når de først kommer.102 Mens utfallet av et spill med 
rasjonelle aktører (som allmennings problem beskriver) ikke endres før rammevilkårene 
endres, kan holdningsendringer modnes over tid og gi større endringer når det løsner. I åpne 
samfunn har man sett hvordan folks holdninger på en rekke områder har endret seg 
dramatisk over noen tiår, uten at de underliggende argumentene eller saksforholdene er 
endret.103 

Flere faktorer kan bidra til raskere holdningsendringer. En faktor er at når vi først har forstått 
en ny problemstilling, er det ofte lettere å forstå en lignende problemstilling. Vi lærer ofte 
ved analogier. Når man aksepterer tanken om at vi kan skade samfunnet og livet på jorden 
på ett viktig område, kan det være enklere å akseptere at vi også kan gjøre det på andre 
områder. Engasjement for å løse lokale miljøproblemer kan for eksempel skape en større 
åpenhet for å forstå og ta tak i beslektede globale problemer. Når samfunnet setter i verk 
tiltak for å løse problemene, opplever vi det sosialpsykologen Cialdini (Cialdini, 2001) kaller 
sosiale bevis. Vi tror på alvoret når vi ser handling. Slike mekanismer og det at vi påvirkes av 
hva andre sier og gjør, innebærer at det kan skje betydelige skift i holdninger over en del år.  

I en artikkel i Science 7.10. 2016104 drøfter Karine Nyborg m.fl. hvordan normer samspiller 
med incentiver og hvordan det kan eksistere vippepunkter («tipping points»), hvor 
endringene i normer blir selvforsterkende. I slike tilfeller kan endringene i adferd skje relativt 
raskt. Artikkelen påpeker også at slike endringer kan ha reell betydning for å løse lokale og 
globale problemer. 

Når holdningene først begynner å endres, kan handlekraften øke betydelig. Ofte kan det 
være nok at det blir flertall for en ny politikk, så skjer endringene. Og når reformene er 
vellykkede øker aksepten. Innføringer av lover som begrenser røyking på offentlig område er 
et godt eksempel på dette. Det kan være stor strid før gjennomføringen, men etter relativt 
kort tid øker tilslutningen og lovene går fra å være kontroversielle til å bli selvfølgelige. Det 
samme er trolig i ferd med å skje med mange typer klima- og miljøpolitikk.  

Urbanisering blir en drivkraft for miljøtiltak og innovasjon 

Vel halvparten av jordens befolkning bor nå i byer og andelen er økende.  Byer er kilde til 
rikdom og vekst, men også til miljø- og fattigdomsproblemer.  

                                                 

102  Dette er for eksempel beskrevet av sosialpsykologen Cialdini i boka Influence. Science and Practise, Allyn & Bacon 2001. Man ser det 
samme på politisk nivå, hvor endret politikk i ett land ofte inspirerer til omlegging i andre land. Jamfør hvordan kinesisk politikk har 
vært inspirert av utviklingen i bl.a. Singapore og Hong Kong. 

103 Et eksempel er holdningen til homofili i vestlige samfunn. Fortsatt finnes betydelig innslag av fordommer og diskriminering, men 
holdningene hos flertallet har utviklet seg i retning av langt større aksept enn for 20-30 år siden. Samtidig var de faktiske argumentene 
for aksept like gode for 30 år siden.  

104 Se artikkelen Social norms as solutions, Karine Nyborg med flere, Science 7.10. 2016 

http://science.sciencemag.org/content/354/6308/42.full
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Utformingen av byene og den infrastrukturen som bygges i dem, påvirker helse, trivsel, 
forurensning, støy og energibruk. Det er en betydelig utfordring å gi innbyggerne i verdens 
storbyer tilstrekkelig rent vann og akseptabel luftkvalitet. I følge Berkeley Earths viten-
skapelige direktør, Richard Muller, tilsvarer det å puste inn lufta i Peking nesten å røyke 40 
sigaretter om dagen. Han anslår at luftforurensning leder til 1,6 millioner dødsfall per år i 
Kina. Det er 17 % av alle dødsfall.105 Indiske storbyer har enda større problemer.106 

Når man samler millioner av mennesker med deres produksjon og forbruk i relativt små 
urbane områder, kan man få høye konsentrasjoner av forurensning selv om utslippene per 
individ er lave. Samtidig betyr det høye antallet mennesker at det er mange som blir rammet 
av miljøproblemene. Vi får dermed en dobbel effekt: Høye konsentrasjoner av skadelige 
stoffer og mange som rammes. Dette skaper et betydelig press for å løse utfordringene. 
Presset vil trolig bli enda sterkere etter hvert som befolkningen blir mer velstående og etter 
hvert som kunnskapen om helseskadene blir bedre kjent i befolkningen.  

De store miljøutfordringene i storbyene vil være en sterk driver for å gjennomføre tiltak og 
utvikle nye løsninger som også er gunstig andre steder og i mange tilfeller også gunstig for 
klimaet. Aktuelle eksempler er utvikling av kollektive løsninger på en rekke områder, satsing 
på utslippsfri kraft og elektrifisering av transportsektoren. Se for eksempel artikkelen:  All of 
China’s buses might be electric by 2025.107 

Urbanisering vil trolig påvirke teknologiutviklingen i en mer miljøvennlig retning, fordi byene 
blir presset til å utvikle løsninger som begrenser skadelige utslipp, energiforbruk, ressurs-
behov og avfallsmengde. 

Mange av verdens storbyer har lite næringsinteresser knyttet til utvinning av kull, olje og 
gass. Det kan bidra til at de går foran i arbeidet for å få frem alternativer. 

Det internasjonale energibyrået (IEA) har utgitt rapporten Energy Technology Perspectives 
2016. Den drøfter blant annet storbyenes rolle for å fremme en bærekraftig utvikling. 

EU vil fremme sirkulær økonomi 

2. desember 2015 vedtok EU-kommisjonen en omfattende pakke for sirkulær økonomi. 
Første visepresident Frans Timmermans, ansvarlig for bærekraftig utvikling, sa ved frem-
leggelsen: 

 “Our planet and our economy cannot survive if we continue with the 'take, make, use 
and throw away' approach. We need to retain precious resources and fully exploit all 
the economic value within them. The circular economy is about reducing waste and 
protecting the environment, but it is also about a profound transformation of the way 
our entire economy works. By rethinking the way we produce, work and buy we can 
generate new opportunities and create new jobs. With today's package, we are 
delivering the comprehensive framework that will truly enable this change to happen. It 
sets a credible and ambitious path for better waste management in Europe with 

                                                 

105 Se: The Economist, 15. august 2015: A new study suggests that air pollution is even worse than thought 
106  Se http://money.cnn.com/2016/02/17/news/economy/india-new-delhi-air-pollution-health/index.html?section=money_news_international  

107  Hentet fra http://www.zmescience.com/ecology/renewable-energy-ecology/china-electric-bus-19012016/   

http://money.cnn.com/2016/02/17/news/economy/india-new-delhi-air-pollution-health/index.html?section=money_news_international
http://www.zmescience.com/ecology/renewable-energy-ecology/china-electric-bus-19012016/
http://www.zmescience.com/ecology/renewable-energy-ecology/china-electric-bus-19012016/
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/energy-technology-perspectives-2016---executive-summary---english-version.html
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/energy-technology-perspectives-2016---executive-summary---english-version.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6203_en.htm
http://www.economist.com/news/china/21661053-new-study-suggests-air-pollution-even-worse-thought-mapping-invisible-scourge#_ga=1.89693531.1797928011.1455460565
http://money.cnn.com/2016/02/17/news/economy/india-new-delhi-air-pollution-health/index.html?section=money_news_international
http://www.zmescience.com/ecology/renewable-energy-ecology/china-electric-bus-19012016/
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supportive actions that cover the full product cycle. This mix of smart regulation and 
incentives at EU level will help businesses and consumers, as well as national and local 
authorities, to drive this transformation." 

EUs pakke inneholder en rekke mål for ulike sektorer og kan få store konsekvenser for 
hvordan varer produseres, pakkes, transporteres, brukes, repareres og resirkuleres. 
McKinsey og The Ellen MacArthur Foundation (som jobber for å stimulere overgangen til en 
sirkulær økonomi) har vært rådgivere for kommisjonen i arbeidet med pakken. Også World 
Economic Forum har engasjert seg for sirkulær økonomi, bl.a. knyttet til plastikk.108  

Mens sirkulær økonomi handler om hvordan vi håndterer materialer, handler delings-
økonomi om hvordan vi utnytter eksisterende anlegg og produkter bedre. Internett gjør det 
mulig å formidle kontakt mellom tilbydere og kjøpere på en ny måte. Dermed kan en ledig 
bil brukes til å frakte andre personer (Uber) og et ledig rom i en leilighet kan leies ut via 
Airbnb. Dette er ikke egentlig noe nytt. Det nye er at internett og apper nå gjør slike 
transaksjoner mye enklere og tryggere. Også bruktmarkeder blir mer effektive når det er 
lettere for selger og kjøper å finne hverandre.  

Utbredelsen av delingsøkonomi avhenger av hvor gode forretningsmodeller som kan 
etableres på de ulike områdene, av skattemessige forhold og av folks holdninger til å dele i 
stedet for å eie selv (jamfør f.eks. mulige utfordringer ved kompensasjon for skader ved 
bruk).  

Vi har tidligere sett at 3D-printing er et verktøy for raskere innovasjon, ved at man mye 
lettere kan skape prototyper. I tillegg vil 3D-printing trolig redusere materialbehovet og 
transportbehovet. Når de nødvendige råstoffene finnes på stedet, kan man produsere 
(printe) nøyaktig det man trenger uten emballasje og spill av materialer, og man kan få det 
levert når man trenger det. I tillegg kan 3D-printing trolig effektivisere og automatisere en 
del produksjonsprosesser, særlig når ting skal skreddersys til et bestemt formål. 

Statlig politikk er viktig, men lokalt engasjement kan også utløse endringer 

Statlige politikk og internasjonale avtaler vil utvilsomt vær svært viktig for å skape gjennom-
gripende endringer i klima- og miljøpolitikken. Samtidig er det viktig å huske at også lokale 
initiativ på ulike nivåer har vært med å utvikle klima- og miljøpolitikken. Når engasjementet 
blir sterkt nok har forbrukere og store selskap evne til å skape mange endringer. I USA drev 
store byer, en rekke selskaper og svært mange delstater frem klimapolitikk mens føderale 
myndigheter under George W. Bush fortsatt nektet å ta klimautfordringen på alvor. Også 
mange andre initiativ rundt om i verden har kommet nedenfra. Slike initiativ kan være en 
viktig politisk kraft og i noen tilfeller kan de tvinge frem store endringer. Men vanligvis vil 
dyptgripende omlegginger kreve at myndighetene tar en tydelig rolle og at man utvikler 
gode internasjonale avtaler.   

Fem drivkrefter for en mer ambisiøs klima- og miljøpolitikk 

Fem drivkrefter vil trolig bidra til at store deler av verden i de kommende årene innfører en 
langt mer ambisiøs miljø- og klimapolitikk.  

                                                 

108 Se World Economic Forum, January 2016: The New Plastics Economy – Rethinking the future of plastics.  

http://www.ellenmacarthurfoundation.org/
http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_New_Plastics_Economy.pdf
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1. Økende miljøproblemer på en rekke områder og en bedre vitenskapelig forståelse av 
utfordringene vil trolig styrke viljen til å handle.    

2. Urbanisering og særlig tilflytting til storbyer kan, som vi har sett foran, bli en viktig 
drivkraft for endringer. 

3. En rikere befolkning har større evne og trolig også større vilje til å prioritere miljø. Med 
økt materielt forbruk blir nytten av ytterligere forbruksøkning mindre mens nytten av 
miljøforbedringer kan øke. Det er forståelig at sultne mennesker vil prioritere umiddel-
bare behov fremfor langsiktig miljøtenkning. (Jamfør Maslows behovspyramide.) 

4. Samfunnsmessige læreprosesser gir økt folkelig forståelse for behovet for handling. Vi 
påvirkes av det andre gjør og vi tror mer på behovet for handling når myndigheter og 
andre iverksetter tiltak. Over tid endres holdninger og vi kan nå vippepunkter hvor 
holdningene endres raskere. Jamfør f.eks. røykelover som går fra å være kontroversielle 
til å bli selvfølgelige. 

5. Økt forståelse av mulighetene. Suksess avler suksess. Satsing på fornybare energikilder 
er i ferd med å bli en enorm suksess og elektrifisering av transportsektoren er på vei mot 
en liknende suksess. Det styrker oppfatningen at det nytter å handle. Det kan inspirere 
til ytterligere handling.  

Snubletråder 

Som vi har sett foran er det flere drivkrefter som tilsier at miljø- og klimapolitikken kan bli 
langt mer ambisiøs. Vi har også sett at EU har satt seg som mål å utvikle en sirkulær økonomi 
med et mindre økologisk fotavtrykk og vi vet at en rekke utviklingsland har kommet på 
banen de siste årene for å gjennomføre miljøtiltak. Alt dette er gode argumenter for at vi 
kan forvente en mer ambisiøs og gjennomgripende klima- og miljøpolitikk i de fleste land, 
implementert bl.a. ved hjelp av mye strengere internasjonale avtaler.    

Her er det imidlertid viktig å minne om faren for å forveksle det ønskelige med det som 
faktisk vil skje. Argumentene over er reelle nok, men det finnes også forhold som potensielt 
kan svekke klima- og miljøpolitikken i flere år fremover. Her er tre slike faktorer:  

 Valget av Donald Trump til USAs president kan få alvorlige konsekvenser for global 
klimainnsats. Selv om signalene er uklare (per mars 2017), er det en betydelig fare for at 
Trump kan trekke USA ut av Paris-avtalen eller i det minste svekke oppfølging av avtalen 

vesentlig.109 Denne innsatsen er viktig fordi USA har store utslipp av klimagasser og fordi 
USA har stor forskningsmessig og industriell tyngde til å utvikle nye klimateknologier. 
Dessuten kan svekket innsats fra USA friste andre land til å senke ambisjonene. 

 Større kriser i EU kan svekke EUs beslutnings- og gjennomføringsevne i klimapolitikken. 
Også dette kan bidra til at andre land gjør mindre. 

 I klimaavtalen fra Paris 2015 (COP 21) har rike land bekreftet at de vil gi store over-
føringer til utviklingsland for å hjelpe dem med klimatiltak og tilpasning til klima-
endringer. Hvis rike land ikke følger opp disse løftene, kan utviklingsland reduserer sin 
innsats og i verste fall avslutte samarbeidet.  

                                                 

109 Mange delstater vil gå videre med klimapolitikk uansett, slik de også har gjort tidligere. Kongressen har dessuten vedtatt å videreføre 
en viktig skattefordel for fornybar energi frem til 2019. Dette vil videreføre incentivene til å bygge ut sol- og vindkraft i USA. Siden 
denne ordningen fikk støtte fra begge partier kan vi forvente at den videreføres. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Maslows_behovspyramide
https://www.scientificamerican.com/article/renewables-boom-expected-thanks-to-tax-credit/
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Ressursbegrensninger og miljøproblemer gir veksten en ny retning 

Når vekst møter ressursbegrensninger eller miljøutfordringer, kan teknologiutvikling og 
markeder bli drevet i en annen retning, slik en elv som stenges av en hindring bygger opp et 
press og skaper seg en ny vei. Ressurs- og miljøutfordringene fører til aktiv søking etter løs-
ninger som kan håndtere utfordringene. Dette er illustrert i figur 5. 

 

 

Ressursbegrensninger

Miljøproblemer 

Økonomisk vekst

Bærekraftig vekst

 

Figur 5. Ressursbegrensninger og miljøproblemer (inkludert klimautfordringen) kan presse teknologi-
utviklingen og veksten inn i et annet spor 

Som påpekt foran, vil markedskreftene ofte skape det presset som skal til for å finne nye 
løsninger ved ressursknapphet. For miljøutfordringer er man derimot i stor grad avhengig 
av at politikken skaper det nødvendige presset for endring. Det kan derfor være vanske-
ligere å løse miljøproblemer. Dette gjelder særlig miljøproblemer som er felles for mange 
land. Men når problemene blir store nok og omfatter mange nok, vil det trolig bygge seg opp 
et stort press for handling. De fem driverne som jeg omtalte foran vil spille en viktig rolle 
her. 

Bærekraft blir megatrend 
Internasjonal miljø- og klimapolitikk vil også i fremtiden møte både skuffelser og seire. 
Likevel er det grunn til å tro at presset for å begrense de skadelige sidene ved produksjon og 
forbruk vil bli mye større enn i dag. Dette presset vil påvirke hva vi produserer og forbruker 
og hvordan vi gjør det, og det vil gi sterke incentiver til å utvikle nye teknologiske løsninger 
som er vesentlig mer bærekraftige enn dagens.  
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9. En liten og en stor energirevolusjon 
I dag er verden helt avhengig av fossil energi. Denne avhengigheten er utgangspunktet for 
to pågående energirevolusjoner. Jeg bruker betegnelsen den lille energirevolusjonen om 
utviklingen av stadig bedre metoder for å utvinne olje og gass. Denne revolusjonen er i stor 
grad drevet frem av høye brenselspriser. Den store energirevolusjonen utvikler utslippsfrie 
alternativer til fossil energi og drives frem av politikk i form av støtteordninger, avgifter, 
kvoter og andre reguleringer. Motivasjonen er både knyttet til klima- og miljøutfordringer, 
høye priser på olje og gass og et ønske om å bli mindre avhengig av import av fossil energi 
fra ustabile regioner.  

På noen viktige områder har man oppnådd imponerende kostnadsreduksjoner og en rask 
vekst i bruken av nye utslippsfrie løsninger. Men hvis klimamålene og andre miljømål skal 
nås, trengs det mye mer. Tjueen land som står for hovedtyngden av verdens 
energiforskning har derfor lovet å doble FoU-innsatsen for ren energi innen 2021. Økt 
innsats og bedre verktøy for teknologiutvikling vil trolig gi oss enda raskere utvikling av 
nye energiløsninger i årene som kommer. 

Vår sivilisasjon er bygd på fossil energi  

Fra og med den industrielle revolusjon har en rask økonomisk vekst vært basert på tilgang på 
relativt billig fossil energi, først kull, senere også olje og gass. Fossil energi dekker om lag 
80% av energiforbruket i verden. Det vil trolig gå 30-40 år før verden kan klare seg helt uten 
fossil energi.  

Det meste av elektrisiteten i verden produseres med kull og gass. Transport og drift av 
maskiner baseres i hovedsak på olje og litt på gass. Mange industriprosesser bruker fossil 
energi og mye oppvarming skjer også med fossil energi. Figur 6 viser globalt energiforbruk 
fordelt på ulike energikilder i 2014.110 Her dekker fossil energi 78,3 % av energiforbruket 
(Global final energy consumption), mens kjernekraft dekket 2,5 %. Resten er fornybar energi 
som er delt i traditional biomass (8,9 %) og modern renewables (10,3 %), til sammen 19,2 %. 
I høyre søyle er modern renewables fordelt på underkategorier. Figuren illustrerer hvilken 
dominerende rolle fossil energi spiller og at moderne fornybar energi fortsatt spiller en 
beskjeden rolle. Elektrisitet fra vind, sol, biomasse og geotermisk energi dekket kun 1,4 % av 
verdens energiforbruk i 2014. Varmeproduksjonen fra biomasse, sol, og geotermiske kilder 

                                                 

110  Kilde er REN21, RENEWABLES 2016 GLOBAL STATUS REPORT, KEY FINDINGS (side 18)     

../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/janbr/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/YV6ZQE2P/Kilder/GSR_2016_KeyFindings1.pdf
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utgjorde 4,2 %. Vi ser nå spirene til en radikal endring i energisystemet, men det er langt 
frem. 
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Figur 6. Verdens energiforbruk i 2014 fordelt på energikilder 

Energiforbruket vokser litt i industrilandene (selv om noen land kan ha nådd toppen) og det 
vokser betydelig utenfor OECD. US Energy Information (EIA) antar i sin referansebane i 
International Energy Outlook 2016 at energiforbruket i OECD vil vokse med 12 % fra 2012 til 
2030, mens forbruket utenfor OECD vil vokse med 45 % i samme periode. Det gir en samlet 
vekst i verdens energiforbruk på 31 % fra 2012 til 2030, eller i snitt 1,5 % økt forbruk per 
år.111 Med en sterkere satsing på energieffektivisering kan veksten bli vesentlig lavere. 

Drivkreftene bak energirevolusjonene 

Fossil energi står for om lag 2/3 av de globale utslippene av klimagasser og bidrar dessuten 
til forsuring av havet (fra opptak av CO2). I tillegg gir utslipp fra bruk og utvinning av kull og 
olje store helseskader. Dette gir sterke drivkrefter for å utvikle nye løsninger. Drivkreftene 
forsterkes av at prisen på fossil energi i lange perioder har vært høy og av at mange land 
frykter at de kan få forsyningsproblemer i fremtiden fordi man er avhengige av leveranser 
fra ustabile regioner. Dette gjelder særlig for olje og gass.  

Energiforsyningen er helt avgjørende for velferd og utvikling. Samtidig skaper dagens 
energisystem alvorlige klima-, miljø- og ressursutfordringer. Energirevolusjonene er derfor 
viktige eksempler på vår evne til å utvikle nye løsninger når drivkreftene blir sterke nok. 

Den lille energirevolusjonen effektiviserer utvinning av olje og gass 

Utviklingen innen olje- og gassindustrien har vært et kappløp mellom gradvis vanskeligere 
tilgang til gjenværende ressurser og stadig bedre teknologi for å finne og utvinne nye 
ressurser. I starten av oljealderen kunne man på gunstige steder hente olje i overflaten eller 
like under bakken, og fortsatt kan man noen steder i verden bore relativt kort ned i bakken 
og la oljen eller gassen strømme opp. Med økende global etterspørsel ble det imidlertid 

                                                 

111 For kilde og utfyllende informasjon, se EIA: International Energy Outlook 2016. Last ned her.  

http://www.eia.gov/forecasts/ieo/world.cfm
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nødvendig å åpne stadig mer krevende olje- og gassfelt.  Dette førte til utvikling av ny 
teknologi for utvinning av olje og gass offshore, på stadig dypere vann. Her bidro blant annet 
ny teknologi for å bore horisontalt til lavere kostnader. I andre deler av verden tok man i 
bruk såkalte ukonvensjonelle oljekilder som oljesand.  

Ny teknologi gjorde det også mulig å utvinne gass og senere olje ved såkalt fracking fra tette 
sedimentære bergarter (skifre). Høye olje- og gasspriser stimulerte til økt aktivitet. Det bidro 
til forbedringer i teknologien og en stor økning i USAs olje- og gassproduksjon. Denne 
utviklingen kom som en stor overraskelse på markedet.112  Økt oljeproduksjon i USA var 
trolig medvirkende til at OPEC (først og fremst Saudi-Arabia) fra 2014 valgte å øke 
oljeproduksjonen for å holde på markedsandelene og presse ut andre leverandører ved å 
senke oljeprisen. Oljepriser under og rundt $50 per fat dempet produksjonen av skiferolje, 
men kanskje ikke så mye som Saudi-Arabia og nære allierte hadde håpet. Og kanskje fører de 
lave prisene til at leverandører utenfor OPEC gjør mer for å få kostnadene ytterligere ned, 
slik at konkurransen blir hardere i fremtiden.  

Gassmarkedene i Europa, USA og Asia kunne tidligere ha nokså forskjellig prisnivå på grunn 
av høye transportkostnader og begrenset transportkapasitet. Redusere kostnader ved trans-
port av gass (i form av LNG) og økte handelsmuligheter gjør at lave USA-priser også demper 
gassprisene i Europa og Asia. Den økte gassproduksjonen har også fortrengt en del kullkraft i 
USA og bidratt til lavere priser på kull. Lavere olje- og gasspriser har direkte og indirekte 
påvirket de fleste energimarkedene og har gitt store omfordelinger av inntekter. 

For noen år siden var mange opptatt av at olje- og gassforekomstene kunne bli tømt og at 
prisene etter hvert ville bli presset veldig høyt opp. Denne oppfatningen står ikke like sterkt i 
dag. Teknologisk fremgang (blant annet innenfor seismikk og IKT) har gitt større 
treffsikkerhet ved leting etter olje og gass, økt effektivitet i produksjonen og bedre 
utnyttelse av ressursene i hvert enkelt felt. Forventninger om stor knapphet (peak oil) er 
derfor dempet og skjøvet ut i tid. I tillegg til ressurser som kan utvinnes i dag finnes det store 
mengder med såkalte gasshydrater på bunnen av verdenshavene.  

Saudi-Arabias oljeminister gjennom mange år, sjeik Yamani, sa i et intervju i år 2000: “The 
Stone Age came to an end, not because we had a lack of stones, and the oil age will come to 
an end not because we have a lack of oil."113 

Den store energirevolusjonen skal gjøre energisystemet utslippsfritt 

For å begrense global oppvarming til maksimalt 2˚C og redusere de andre miljøproblemene 
knytte til fossil energi, må utslippene fra energisektoren reduseres raskt og være nær null i 
siste halvdel av dette århundret. Hvis verdenssamfunnet skal klare dette, må det utvikles et 
nytt energisystem som dekker energibehovet uten å bidra til global oppvarming. Denne 
utfordringen angripes fra to sider: 

1. Man begrenser det globale energiforbruket ved å endre forbruksmønsteret, organisere 
infrastruktur og samfunn smartere (smarte byer, gode transportløsninger osv.) og ved å 
øke energieffektiviteten i de enkelte prosessene (bygg, transport, industriprosesser). 

                                                 

112  Se f.eks. artikkelen – Skiferoljerevolusjon er den største overraskelsen i oljehistorien 
113  http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1344832/Sheikh-Yamani-predicts-price-crash-as-age-of-oil-ends.html  

https://no.wikipedia.org/wiki/Oljesand
https://en.wikipedia.org/wiki/Hydraulic_fracturing
http://woodshole.er.usgs.gov/project-pages/hydrates/primer.html
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1344832/Sheikh-Yamani-predicts-price-crash-as-age-of-oil-ends.html
http://www.tu.no/artikler/skiferoljerevolusjon-er-den-storste-overraskelsen-i-oljehistorien/230258
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1344832/Sheikh-Yamani-predicts-price-crash-as-age-of-oil-ends.html
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Mindre vekst (eller eventuelt nedgang) i total energibruk gjør det lettere å fremskaffe 
nok utslippsfri energi. 

2. Man erstatter fossil energi med fornybar energi og eventuelt kjernekraft, og man kan ta 
i bruk fangst og lagring av CO2 (CCS) fra store punktutslipp, for eksempel kullkraftverk. 
Noen land, som India og Kina, bygger ut både kjernekraft og fornybar energi, men i 
mange land satser man kun på fornybar energi. Solenergi (særlig solcellepaneler) og 
vindkraft vokser raskt og vil gi et viktig bidrag til utslippsfri energiforsyning i de fleste 
land. Vannkraft og bioenergi er foreløpig mye større og kan også vokse en del. Også en 
rekke andre former for fornybar energi kan utvikles videre og spille en større rolle enn i 
dag. (Bølge- og tidevannsenergi, geotermisk energi, andre typer vindkraft.)  

Utviklingen av CCS-teknologi kan også være viktig for å få bort utslipp fra industriprosesser. 
Ved bærekraftig bruk av bioenergi i kombinasjon med fangst og lagring av CO2 kan man få 
netto negative utslipp. Det kan bli viktig på lang sikt. 

I resten av dette kapitlet vil jeg fokusere på den store energirevolusjonen, siden den svarer 
på de store og langsiktige utfordringene i spenningsforholdet mellom produksjon og vekst på 
den ene siden og klima- og miljøutfordringene på den annen. 

Utfordring: Nok utslippsfri energi når vi trenger det 

Fossil energi kan transporteres og lagres relativt lett. En bensintank kan fylles på få minutter 
og inneholde nok energi til å kjøre 700 km. Kull- og gasskraftverk har store energimengder 
tilgjengelig og kan tilpasse kraftproduksjonen til forbruket. (Det koster ekstra, men ikke 
urimelig mye.) Flere av de mest aktuelle alternativene til fossil energi er derimot lite 
fleksible. Produksjonen av sol– og vindkraft varierer med sol og vind. Flere andre former for 
fornybar kraftproduksjon er også variable og vanskelige å regulere. Kjernekraft kan i 
prinsippet reguleres, men det blir dyrt å bruke kjernekraftverkene kun en mindre del av 
tiden, siden de har høye faste kostnader. Ulike former for bioenergi kan brukes fleksibelt (til 
kraft- og varmeproduksjon eller som drivstoff i transportmidler) og vannkraftverk med 
vannmagasin kan i stor grad regulere produksjonen etter behovet, uten at det koster mye. 
Men biomasse kan trolig bare dekke en begrenset del av energibehovet på en bærekraftig 
måte, og fleksibel vannkraft er en svært begrenset ressurs i de fleste land. Når verden skal 
gjøre seg uavhengig av fossil energi står man derfor overfor to viktige utfordringer: 

 Vi må ha nok utslippsfri energi til å dekke behovene 

 Energien må være tilgjengelig når folk trenger den – uten kostbare avbrudd 

I tillegg bør det utslippsfrie energisystemet ikke koste for mye sammenliknet med fossile 
løsninger. Akseptable kostnader er viktig for å få tilslutning til en overgang fra fossil energi, 
kanskje særlig i fattige land. 

Mens energisystemet bygges om og utslippsfri energi vokser, vil fossil energi dekke resten av 
energibehovet og bidra med fleksibilitet til kraftsystemet. Det nye energisystemet vokser 
frem med fossile krykker, men hvis man skal nå klimamålene må det nye systemet bygges slik 
at det etter hvert kan klare seg uten energien og fleksibiliteten fra kull, olje og gass 
(eventuelt med unntak av anlegg med CCS).  
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Den store energirevolusjonen har startet 

Mange eksperter ble tatt på senga  

For 15 år siden var det liten oppmerksomhet om vind- og solkraft og mange mente disse 
teknologiene aldri kunne bli billige nok eller monne i den store sammenheng. Siden da har 
kostnadene falt dramatisk og investeringene har vokst raskt. Også mange innen solbransjen 
undervurderte hvor mye kostnadene kunne falle. Investeringene for sol- og vindkraft er nå 
10-20 ganger så store som mange eksperter forventet for 15 år siden. (Se f.eks. Al Gores 
foredrag på ted.com i februar 2016.)  

 

Undervurderingen av mulighetene innen sol- og vindkraft minner oss om farene ved å legge 
for stor vekt på det kjente. Noen av løsningene som blir viktige om 25-30 år, kan være sterkt 
undervurdert i dag, eller de kan være ukjente for alle utenom spesialistene som jobber med 
ideene. På den annen side kan løsninger som ser lovende ut i dag vise seg ikke å fungere så 
godt i praksis. 

Imponerende kostnadsreduksjoner  

US Department of Energy (DOE) har oppsummert fremgangen for viktige klimaløsninger i 
årlige rapporter kalt «Revolution Now».  I følge DOE har kostnadene ved vindkraft i USA falt 
fra 55 cent per kWh i 1980 til 2,35 cent per kWh i dag.114 Dette betyr at kostnadene har falt 
med nesten 96 % på 36 år og at vindkraft i økende grad blir konkurransedyktig mot 
konvensjonell kraftproduksjon. Kostnadene ved strøm fra solcellepaneler på tak har falt med 
mer enn 99 % siden 1979.115 I områder med gode solforhold er store anlegg med solcelle-
paneler stadig oftere billigere enn konvensjonell kraftproduksjon.116  

 

                                                 

114 Se kilde og beskrivelse av muligheter for ytterligere kostnadsfall på: http://energy.gov/eere/next-generation-wind-technology  
115 Revolution Now, 2014 sier at kostnadene i 2014 var 99 % lavere enn 35 år tidligere (dvs. 1979). DOE refererer her til Mints, Paula. 

“Photovoltaic Manufacturer Shipments: Capacity, Price & Revenues 2013/2014.”SPV Market Research. April, 2014. Kostnadene har 
fortsatt å falle etter 2014. En annen kilde, understandsolar.com refererer til Bloomberg New Energy Finance som oppgir kostnaden per 
W til $76 i 1977 og til $0,57 i 2015. Det gir et kostnadsfall på 99,25 %. 

116 Konkurransedyktighet for vindkraft og solparker betyr at de kan vinne anbudskonkurranser for ny kraftproduksjon eller være lønn-
somme på grunnlag av markedspriser. En slik konkurransedyktighet avhenger naturligvis både av prisnivået for kraft i det aktuelle 
området og av hvor gunstige sol- eller vindforholdene er. Når det bygges ut mye sol- eller vindkraft vil kraftprisene bli lavere i timene 
med mye sol eller vind. (Dette kalles kannibalisering.) Vind- og solkraft kan vinne større markedsandeler hvis kostnadene går 
ytterligere ned eller hvis prisene på kraft fra konkurrerende kraftkilder går opp – f.eks. som følge av avgifter på utslipp av CO2. Støtte til 
utbygging kan naturligvis også gi økt utbygging. Billigere lagringsteknologier vil styrke konkurranseevnen til sol- og vindkraft fordi det 
da koster mindre å flytte kraften fra perioder med lave priser (mye vind- eller solkraft) til timer med høyere priser.  

https://www.ted.com/talks/al_gore_the_case_for_optimism_on_climate_change?utm_campaign=ios-share&utm_medium=social&source=email&utm_source=email
https://www.ted.com/talks/al_gore_the_case_for_optimism_on_climate_change?utm_campaign=ios-share&utm_medium=social&source=email&utm_source=email
http://energy.gov/epsa/initiatives/revolution-now
http://energy.gov/eere/next-generation-wind-technology
http://energy.gov/sites/prod/files/2014/10/f18/revolution_now_updated_charts_and_text_october_2014_1.pdf
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Tabell 3 oppsummerer kostnadsreduksjoner for viktige rene energiløsninger. Som man ser av 
tabellen, falt kostnadene for LED med 94 % fra 
2008 til 2015 mens kostnader for batterier til 
elbiler falt med 73 %. Det gir en årlig kostnads-
reduksjon på 17 %. Automotive News meldte i 
2015 at Toyota har kuttet kostnadene ved sine 
brenselsceller med 95% fra 2008. 117 Samtidig 
er størrelsen og vekten på brenselscellen 
omtrent halvert. Videre har Toyota et mål om å 
få kostnadene ned til ⅓– ¼ av dagens nivå. 
Industrialisering av produksjonen vil trolig være 
viktig for å oppnå dette. Når salget øker blir det 
bl.a. lønnsomt å robotisere produksjon. Dette 
kan senke kostnadene betydelig. Hvis man 
lykkes med den planlagte kostnadsreduksjonen, vil man nå en total kostnadsreduksjon på 
98-99 % fra nivået i 2008.  

De store og raske kostnadsreduksjonene har overrasket de fleste. De er en påminnelse om at 
den samlede virkningen av global innovasjonsinnsats og industrialisering kan være kraftig. 

Teknologiutvikling, utbredelse og kostnadsreduksjon forsterker hverandre 

De nye teknologiene bygger på generell fremgang i fysikk og kjemi og spesielt på bedre 
materialteknologi og bruk av IKT. Samtidig er det viktig å huske at de store kostnadsreduk-
sjonene som regel skyldes tusenvis av innovasjoner i hele verdikjeden og industrialisering av 
produksjonen. For solceller handler det for eksempel både om forbedringer i virknings-
graden til panelene og forbedringen i hele produksjonskjeden, inkludert montering, styrings-
systemer og godkjenninger. (Også bedre finansieringsmodeller har vært viktig for veksten.) 
Med økende etterspørsel har produksjonen blitt industrialisert. Det har utløst stordrifts-
fordeler som kutter kostnader. 

Bedre 
materialer,

bioteknologi, 
IKT mm 

Målrettet
FoU

Utbygging gir 
innovasjon og 

stordriftsfordeler

Bedre og 
billigere 

løsninger

 

Figur 7. Dynamikken som driver endringer i teknologi, kostnader og markeder 

Når markedet blir større blir det mer lønnsomt å utvikle løsninger som kan forbedre produkt-
ene eller redusere kostnader. Den som kommer opp med en viktig forbedring av 
batteriteknologien, kan nå regne med en betydelig fortjeneste fordi markedet vil bli veldig 
stort. Dette gir en sterk motivasjon for innovasjon. I tillegg til denne drivkraften, vil alle 

                                                 

117 Se http://www.autonews.com/article/20141124/OEM06/311249976/toyotas-fuel-cell-goal:-big-cost-cutting. Brenselsceller produ-
serer strøm ved hjelp av hydrogen (eller metangass). En hydrogentank og en brenselscelle kan fungere som strømkilde i et transport-
middel og være et alternativt til å ha et stort batteri. Brenselsceller kan også brukes i f.eks. et bygg for å produsere strøm ved hjelp av 
hydrogen. Spillvarme kan da ved behov brukes til oppvarming. 

Tabell 3.                      Kostnadsreduksjon  

Solcellepaneler 1979 - 2015 > 99 %  
… store anlegg 2008 - 2015 64 %  

… distribuert PV 2008 - 2015 54 %  

Vindkraft på land 1980 - 2015 96 %   
… 2008 - 2015 41 %  

LED 2008 – 2015  94 %  

Batterier (Li-ion) 2008 - 2015 73 %  

Toyota: brenselsceller 2008 - 2015 95 %  
Toyotas mål for brenselsceller 98-99 %  

http://www.autonews.com/article/20141124/OEM06/311249976/toyotas-fuel-cell-goal:-big-cost-cutting
http://www.autonews.com/article/20141124/OEM06/311249976/toyotas-fuel-cell-goal:-big-cost-cutting
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produsentene i ulike deler av verdikjeden selv gjøre erfaringer som leder til forbedringer 
(learning by doing). 

De omtalte teknologiene har i stor grad blitt utviklet ved offentlig støtte og/eller basert på 
markeder som er skapt ved subsidier, avgifter eller andre reguleringer. I starten har ofte kun 
ett eller noen få land vært med. Tyskland var helt sentral for den tidlige utviklingen av 
solcellepaneler mens Danmark har vært en pioner for vindkraft. Når kostnadene etter hvert 
faller, trengs det mindre støtte for å stimulere utbygging. Flere land kan da finne det 
attraktivt å slutte seg til, og det er lettere å heve ambisjonene for utbygging i hvert enkelt 
land.  

Med ytterligere kostnadsfall kan de nye løsningene i økende grad drives frem av markeder 
uten offentlig støtte. Dette skjer nå flere steder for sol- og vindkraft, det skjer for LED og det 
er gode mulighet for at elbiler vil bli lønnsomme uten offentlig støtte tidlig på 2020-tallet.118 
I byområder kan elektriske busser allerede ha lavere totalkostnader enn dieselbusser.119 I 
tillegg kommer gevinsten for lokalmiljøet. Mange storbyer, blant annet i Kina120, satser nå 
stort på elektriske busser. Den indiske regjering har nedsatt en arbeidsgruppe for å vurdere 
et mål om at all veitrafikk skal være elektrisk i 2030.121 Kanskje kan elektrisk fremdrift med 
hydrogen som energilager bli kommersielt konkurransedyktig for langtransport av varer på 
vei om 5-10 år. (Se for eksempel omtale av Nikola One i Vedlegg 1.) 

Legge merke til dynamikken i utviklingen som jeg har beskrevet over:  

Opprinnelig innovasjon gir kostnadsfall som førere til større utbredelse. Større marked stimu-
lerer ytterligere innovasjon og utløser stordriftsfordeler. Kostnadene faller videre. Det 
stimulerer økt utbredelse, mer innovasjon og ytterligere kostnadsreduksjon osv. 

I gunstige tilfeller kan virkningene av en tidlig satsing med innovasjon og utbygging bli store. 
Dette gjelder særlig når kostnadene etter hvert blir så lave at den miljøvennlige teknologien 
blir foretrukket løsning på rent kommersielt grunnlag.  

Mange nye konsepter vil trenge flere år med inkrementelle forbedringer og industrialisering 
av produksjonen før de blir konkurransedyktige. Dette har vært tilfelle for alle teknologiene 
jeg har omtalt over.    

                                                 

118Batterikostnaden er sentral for å gjøre elbiler konkurransedyktige. En batterikostnad rundt $100 per kWh 
lagringskapasitet anses av mange som tilstrekkelig for at biler med kjørelengde over 300 km skal være konkurranse-
dyktige på pris. (Andre faktorer som vekt og volum på batteriene og hvor raskt man kan lade, vil også ha betydning.) 
Hvis kostnadsfallet fortsetter med et tempo i nærheten av det vi har sett de siste årene (17 % per år i følge US 
Department of Energy), vil elbiler bli billigere enn tradisjonelle biler med forbrenningsmotor tidlig på 2020-tallet.  

 Det finnes mange ulike anslag på hva kostnaden på batterier er i dag. Hvis vi anslår kostnaden i 2016 til $300 per kWh, 
vil 17 % årlig prisfall bety at prisen i 2022 blir $98. Hvis prisfallet kun blir 10 % per år, vil prisen først komme under $100 
i 2027 ($94). (I Vedlegg 1 skriver jeg mer om noen teknologispor som kan bidra til et vesentlig fall i batterikostnadene.) 

 Elektriske kjøretøy har mye lavere kostnader til drift og vedlikehold. I tillegg er de behageligere å kjøre, bedre for 
lokalmiljøet og bedre for klimaet. Det er en vinnende kombinasjon! 

119  http://www.tu.no/artikler/samferdsel-siemens-og-volvo-ladehybrider-er-det-billigste-buss-alternativet-for-oslo/276722  
120  http://cleantechnica.com/2015/11/26/electric-bus-adoption-taking-off-china/  
121  http://www.greencarreports.com/news/1103162_indias-ambitious-goal-all-electric-vehicles-on-roads-by-2030 

http://www.tu.no/artikler/samferdsel-siemens-og-volvo-ladehybrider-er-det-billigste-buss-alternativet-for-oslo/276722
http://cleantechnica.com/2015/11/26/electric-bus-adoption-taking-off-china/
http://www.greencarreports.com/news/1103162_indias-ambitious-goal-all-electric-vehicles-on-roads-by-2030
http://www.tu.no/artikler/samferdsel-siemens-og-volvo-ladehybrider-er-det-billigste-buss-alternativet-for-oslo/276722
http://cleantechnica.com/2015/11/26/electric-bus-adoption-taking-off-china/
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Mange muligheter for ytterligere forbedringer og kostnadskutt 

Revolution Now 2015 beskriver også flere andre teknologier som står foran viktige gjennom-
brudd eller hvor man ser betydelige muligheter til forbedring. I en oppsummering heter det:  

Even though we are seeing the results of the enormous progress these technologies have 
achieved, there is still more that can be accomplished. DOE’s recent Quadrennial 
Technology Review identified hundreds of clean energy research and innovation 
opportunities in our homes, businesses, cars and trucks, and in the power sector, that 
with sustained investment will provide real-world solutions to our energy challenges. 
With the continued progress of the core technologies in this report, and more innovations 
on the horizon, the clean energy revolution is clearly transforming the way we produce 
and use energy.  

Det jobbes med å utvikle nye løsninger innen energieffektivitet, tilgang til energi, overføring 
og lagring av energi.  Nedenfor gir jeg noen smakebiter på mulige forbedringer ved 
produksjon av fornybar kraft og ved lagringsteknologier.   

Mer effektiv fornybar kraftproduksjon fra sol-, vind- og bioenergi 

Bloomberg New Energy Finance anslår at kostnadene for vindkraft på land vil synke med 
41% frem til 2040 mens kostnadene ved kraft fra solceller ventes å falle med 60%.122 Det 
anerkjente tyske forskningsinstituttet Fraunhofer, konkluderer i en rapport fra 2015: 
“Depending on annual sunshine, power cost of 4-6 ct/kWh are expected by 2025, reaching 2-
4 ct/kWh by 2050 (conservative estimate).”123 

Det er flere veier til forbedring av solcelleteknologien. Her er noen eksempler:  

Et solcelleanlegg som selges i 2016 omformer om lag 15 - 20 % av energien i sollyset til 
strøm. De beste kommersielle anleggene har i følge wikipedia oppnådd effektivitet på noe 
over 20 %.124 I laboratorier har man oppnådd virkningsgrader opp til 46 % (se figur her), men 
det er tvilsomt om man vil klare så høy virkningsgrad i mer realistiske forhold. I praksis er 
utfordringen å lage solceller som både er billige og har høy virkningsgrad. Hvis løsninger med 
høyere virkningsgrad etter hvert blir industrialisert, kan kostnadene trolig gå betydelig ned. 
Nanoteknologi og nye materialer kan kanskje både øke virkningsgraden og få ned kost-
nadene.  

En annen mulighet er å lage solpaneler som både produserer strøm og varme. Dette gir en 
høy total virkningsgrad som er nyttig hvis man trenger varmen.125 

En tredje mulighet kan være at solceller integreres i utvendige tak- og veggpaneler og i 
vinduer. Industrialisering og standardisering kan kanskje gjøre slike løsninger billigere enn 
ettermontering av paneler på taket av et bygg. Ofte gir integrerte produksjonsprosesser 

                                                 

122 Bloomberg New Energy Finance. NEW ENERGY OUTLOOK 2016 Powering a Changing World.  

123 Current and Future Cost of Photovoltaics. Long-term Scenarios for Market Development, System Prices and LCOE of Utility-Scale PV 
Systems. February 2015 

124  https://en.m.wikipedia.org/wiki/Solar_panel 
125 Se for eksempel artikkelen Solar Power Wall - Electricity + Heating, http://solarwall.com/en/products/pvthermal.php  

https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_cell_efficiency#/media/File:PVeff(rev160812).jpg
http://www.bloomberg.com/company/new-energy-outlook/
https://www.agora-energiewende.de/fileadmin/downloads/publikationen/Studien/PV_Cost_2050/AgoraEnergiewende_Current_and_Future_Cost_of_PV_Feb2015_web.pdf
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Solar_panel
http://solarwall.com/en/products/pvthermal.php
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lavere kostnader enn ettermontering og senere tilpasning. (I nye bygg og ved noen større 
rehabiliteringer må man ha nytt tak og ny ytterkledning uansett.)  

I tillegg til disse mulighetene kan det naturligvis fortsatt skje forbedringer som får ned 
kostnadene ved produksjon og installasjon av solcellepaneler. Forlenget levetid (mindre 
svekkelse over tid) kan også redusere kostnadene per kWh produsert. Det finnes indika-
sjoner på at paneler kan behold høy effektivitet lenger enn man har lagt til grunn ved 
beregning av kostnader per kWh.126 

Konsentrert solkraft (CSP) fungerer ved at speil konsentrerer sollyset slik at man oppnår 
svært høye temperaturer. Varmen brukes til kraftproduksjon slik man gjør i et varme-
kraftverk. Høyere temperatur øker effektiviteten og bedre varmelager gjør det mulig å 
produsere kraft på tider av døgnet hvor solen ikke skinner. Varmelagrene er blitt bedre og 
det forskes for å utvikle enda bedre løsninger. (Se mer om dette i Vedlegg 1.) 

Bedre materialer og 3D-printing kan kanskje revolusjonere vindkraften. Evnen til å bygge 
stadig større vindturbiner har bidratt mye til å få ned kostnadene ved vindkraft. Men på land 
vil veinettet ofte begrense hvor store blader man kan transportere fra produksjonsstedet til 
vindparken. Dersom man i stedet kan produsere de største komponentene på stedet hvor 
turbinene skal monteres, kan turbinene bli vesentlig større. Et prosjekt støttet av US Depart-
ment of Energy vil løse dette ved å ta i bruk 3D-printing for å produsere komponentene der 
de skal monteres. Siden den vanlige produksjonsprosessen er ganske arbeidsintensiv, er det 
også et mål at 3D-prining skal redusere byggekostnadene.127  

Det finnes også en rekke andre nye ideer som potensielt kan bidra til kostnadskutt for 
vindkraft.128 Ofte er de store forbedringene en sum av mange inkrementelle forbedringer, 
men noen ganger kan også radikalt nye og dristige løsninger gi gjennombrudd. Et eksempel 
på et dristig konsept, er en offshore vindturbin på 50 MW. (Det meste som bygges i dag er 
mindre enn 5 MW.) Den skal ha blader som kan foldes sammen i vindretningen når vinden 
blir for sterk.129  Tiden vil vise om man lykkes. 

Det finnes også skisser til andre typer vindkraft som utnytter sterkere og jevnere vind i større 
høyde og turbiner med vertikal akse.   

Også bioteknologi kan oppnå radikale forbedringer og kostnadskutt. Et eksempel er en 
metode som kan produsere biogass (metan) fra avfall opp til 50 ganger raskere enn før.130 
Dette kan være et viktig skritt for å gjøre blant annet landbruksavfall om til en lønnsom 
energiressurs. Dyrking av biomasse i havet for kombinert produksjon av mat og energi kan 
også bli en viktig nyvinning. 

                                                 

126  Se f.eks. artikkelen What Is the Lifespan of a Solar Panel?  i ENGINEERING.COM 
127  Du kan se en kort film fra US Department of Energy om dette prosjektet på https://www.youtube.com/watch?v=tRiULaXzRNo  
128   Se for eksempel http://energy.gov/eere/next-generation-wind-technology  
129 Se beskrivelse og illustrasjon i artikkelen Mammoth 50 MW Wind Turbine Blades Could Revolutionize Offshore Wind In US hos   

cleantechnica.com. 
130   http://www.tu.no/artikler/wenche-lager-biogass-50-ganger-mer-effektivt/277359  

http://www.engineering.com/ElectronicsDesign/ElectronicsDesignArticles/ArticleID/7475/What-Is-the-Lifespan-of-a-Solar-Panel.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=tRiULaXzRNo
http://energy.gov/eere/next-generation-wind-technology
http://cleantechnica.com/2016/01/29/mammoth-50-mw-wind-turbine-blades-revolutionise-offshore-wind-us/
http://www.tu.no/artikler/wenche-lager-biogass-50-ganger-mer-effektivt/277359


Teknologirevolusjon, vekst og bærekraft 

 Side 85 

 

Lagringsteknologier kan forbedres mye  

Energilagring kan skje for å dekke behov i kraftsystemet, i transportsektoren og innen opp-
varming og kjøling.  Lagringen kan skje i ulike typer batterier, i form av hydrogen, varme 
(inkludert termo-kjemisk lagring), stillingsenergi (som i et vannmagasin), trykk eller 
bevegelsesenergi (svinghjul). I tillegg kan bioenergi i ulike former representere et viktig 
energilager, slik fossil energi også fungerer som energilager i dag. 

Energilagre gjør det mulig å lagre fornybar energi i perioder med store overskudd (mye sol 
og vind, lite forbruk) og levere energien i perioder med knapphet (når sol- og vindkraft bidrar 
lite og forbruket er høyt). Energilagre kan også bidra til høyere energieffektivitet.  Et 
forbrenningsanlegg med varmelager kan kjøres på optimal effekt en større del av tiden. 
Motorer som samspiller med et batteri kan i større grad kjøres på optimal hastighet. Dette 
gjelder f.eks. for en hybridbil og for et dieselaggregat som produserer strøm.  

For batterier, brenselsceller og mange lagringsteknologier for varme kan ny kunnskap innen 
materialteknologi og kjemi bidra til bedre løsninger. Større og mer strømlinjeformet 
produksjon kan også ha stor betydning for kostnader og kvalitet. 

I Vedlegg 1 gir jeg flere eksempler på aktuelle spor i utviklingen av batterier, varmelagring og 
hydrogen. Her skal jeg kun trekke frem et par eksempler som illustrerer generelle poeng i 
denne rapporten:   

I kapittel 7 nevnte jeg Joint Centre for Energy Storage Research. Dette senteret har et dristig 
mål om å redusere både batterikostnadene og vekt/volum til 1/5 av nivået i 2015, og man 
satser på å nå målet på 5 år. Senteret ser etter løsninger utover litium-ion og bruker data-
simuleringer for å lete etter egnede materialer. George Crabtree gir i denne forelesningen131 
en interessant gjennomgang av hva senteret jobber med. Han får også tydelig frem at bedre 
grunnlagskunnskaper i fysikk og kjemi og raske datamaskiner gjør det mulig å søke mye 
raskere etter de mest aktuelle løsningene.  

Der man har bruk for varme, kan varmelagring gi billig fleksibilitet. Tall som forsknings-
prosjektet Flexelterm har hentet inn, viser at kostnaden ved å lagre varme i store vanntanker 
tilknyttet varmesentraler kan ha god lønnsomhet i dag. Slike lagre kan ha en investerings-
kostnad per kWh lagringskapasitet på vel 3 % av dagens kostnad for litium-ion-batterier. Så 
selv om batteriene skulle bli 90 % billigere og revolusjonere verden på mange områder, kan 
det å lagre varme fortsatt være klart billigere enn batterier når man har bruk for varmen. Og 
varmelager kan kanskje bli mye bedre og billigere i fremtiden. EU-prosjektet CREATE skal 
utvikle et termo-kjemisk varmelager for bruk i bygg. Målet er å kunne lagre 420 kWh per m3 
varmelager, og uten varmetap. En vanntank på en m3 hvor temperaturen kan svinge fra 30 til 
90 ˚C, kan bare lagre 1/6 av dette, 70 kWh. Det er også et mål for CREATE at lageret skal bli 
så billig at det kan være tilbakebetalt på 10 år for forbrukerne. Når varmelagre tar mindre 
plass blir det lettere å ta dem i bruk i bygg, og det blir også enklere å redusere varmetapet. 
Hvis man lykkes med å utvikle billige varmelagre med høy energitetthet, kan det få stor 
betydning for hva slags varmeløsninger man vil velge i fremtidens bygg og varmeanlegg. Det 
kan også få stor betydning for andre deler av energisystemet, f.eks. ved at det blir lettere å 

                                                 

131  https://www.youtube.com/watch?v=DnE-44Ub0Ag  

http://www.jcesr.org/about/mission/
https://www.youtube.com/watch?v=DnE-44Ub0Ag
http://www.createproject.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=DnE-44Ub0Ag
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utnytte periodevise overskudd av sol- og vindkraft og ved at uttak av elektrisitet fra nettet i 
større grad kan unngå timene med stor belastning og høye kraftpriser. 

Hvis varme lagres ved temperaturer på mange hundre grader, kan den senere brukes til 
kraftproduksjon på samme måte som i et varmekraftverk. Når man skal produsere strøm fra 
varmen, er det en fordel med veldig høy temperatur. Da kan mer av energien konverteres til 
elektrisitet. EnergyNest har utviklet et forbedret og skalerbart varmelager i spesialbetong. 
Dette lageret kan bl.a. brukes ved konsentrert solkraft. Det finnes mange prosjekter som 
jobber for å utvikle bedre løsninger for høytemperatur varmelagring. Dette er særlig aktuelt 
for konsentrert solkraft, men kan også gi økt fleksibilitet til f.eks. kjernekraftverk og kanskje 
også til andre former for varmekraft.132   

Det er fortsatt langt frem 

Nye fornybare energikilder som sol- og vindkraft vokser raskt, men fra et lavt utgangspunkt. 
Figur 8 viser hvordan verdens fornybare kraftproduksjon fordeler seg mellom vannkraft 
(nesten 70 %), vindkraft, solceller (Solar PV), biokraft og en siste kategori bestående av 
geotermisk kraft, konsentrert solkraft og havenergi. For sammenlikningens skyld har jeg også 
vist størrelsen på global kjernekraftproduksjon i samme skala.   
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Figur 8. Fornybar kraftproduksjon fordelt etter type og sammenliknet med kjernekraft133 

Tyskland har vært en pioner med solkraft. I 2015 dekket solcellepaneler 7,5 % av netto 
strømforbruk.134 Dette utgjør imidlertid mindre enn av 2 % av det totale energiforbruket. For 
å komme bort fra fossil energi må det gjøres mye mer, både med nye løsninger og med mer 
aktiv bruk av kjente løsninger.    

                                                 

132 Se også artikkelen Storing Heat to Make Solar Electricity All the Time, ScientificAmerican.com 
133 Kilde: REN21, RENEWABLES 2016 GLOBAL STATUS REPORT, KEY FINDINGS 
134 Kilde: Recent Facts about Photovoltaics in Germany, Fraunhofer, 2016.  

http://www.energy-nest.com/home/
https://www.scientificamerican.com/article/storing-heat-to-make-solar-electricity-all-the-time/
http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2016/10/REN21_GSR2016_KeyFindings_en_10.pdf
https://ise.fraunhofer.de/en/publications/veroeffentlichungen-pdf-dateien-en/studien-und-konzeptpapiere/recent-facts-about-photovoltaics-in-germany.pdf
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Den store energirevolusjonen er en systemrevolusjon 

Helheten må fungere 

Energisystemet og spesielt kraftsystemet må fungere som en helhet. Den beste sammen-
setningen av denne helheten avhenger av hvilke løsninger som utvikles og hvor gode og 
billige de blir.  

Mange av investeringene i energisektoren er veldig langsiktige. Når man investerer må man 
ta hensyn til at systemet skal fungere både på kort og lang sikt. Samtidig må man ta hensyn 
til usikkerheten knyttet til teknologiutviklingen. Her er noen eksempler på hvordan 
utviklingen av totalløsningen kan påvirkes av ulike faktorer: 

 Hvis variabel kraftproduksjon som sol- og vindkraft blir veldig billig, vil man bruke disse 
teknologiene i større omfang enn man ellers ville gjort. Da øker lønnsomheten ved 
energilagring og ved fleksibilitet i forbruk og i annen kraftproduksjon.  

 Hvis knapphets- og overskuddsperiodene kan vare i flere uker, vil man også trenge 
fleksibilitet som kan støtte systemet i lange perioder. Da kan samspill med 
varmesektoren, kraft fra biogass (som kan lagres lenge og billig) eller hydrogen være 
en viktig del av løsningen. Hvis derimot knapphet kun oppstår i enkelte timer, kan 
batterier og mer kortsiktig fleksibilitet spille en større rolle. 

 Noen land, som Norge, er så heldig å ha store høytliggende vannmagasin. Dette kan gi 
et stort og svært billig energilager. (I gunstige tilfeller kan investeringskostnaden per 
kWh lagringskapasitet være under en krone eller under en promille av dagens kostnad 
for batterier. Slike lager kan bidra både til kortsiktig regulering og til å støtte 
kraftsystemet ved langvarig reduksjon i kraftproduksjonen fra andre kilder. Mange 
land må imidlertid bygge vannmagasin som et basseng på en høyde hvis de skal bruke 
lagret vann som energilager. Da blir kostnadene mye høyere. De fleste land må utvikle 
flere former for energilagring for å balansere kraftsystemet i fremtiden. De lokale 
forholdene vil avgjøre hva som er de beste løsningene. 

 Lagringsløsninger som kan bygges hos forbrukerne kan sikre strømforsyningen til viktig 
forbruk hvis det oppstår feil i nettet. Bidraget til høyere forsyningssikkerhet kan i en 
del tilfeller rettferdiggjøre høyere kostnader ved lagringsløsningene.  Ved gunstig 
plassering i nettet kan energilagring i noen tilfeller også redusere behovet for nett-
investeringer. Ulike typer energilagre vil være egnet for ulike formål, avhengig av hvor 
rask respons man trenger, hvor lenge de skal levere energi og hvor ofte de vil bli brukt. 

 Hvis batterier blir veldig gode (særlig lav vekt og lite volum) og billige, vil hydrogen bli 
mindre attraktivt i transportsektoren og vise versa. Hvis batterier kan lades veldig raskt 
trenger de i mange anvendelser ikke å ha like stor kapasitet. Muligheter til å lade fra 
veibanen (eller fra luftledninger) mens man kjører, kan også redusere behovet for stor 
batterikapasitet i kjøretøyene.  

Poenget her er at stor suksess på ett område i mange tilfeller kan kompensere for manglende 
fremgang for alternative løsninger. Det er flere spor som kan lede til en god totalløsning.     

Det finnes allerede i dag løsninger som kan brukes, men utfordringen er å holde de totale 
systemkostnadene nede. Danmark er et av landene som er lengst fremme i omstillingen fra 
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fossil til fornybar kraft. I denne kortfilmen135 beskriver energinet.dk hvordan de ser for seg 
fremtidens løsninger.  

Syv tunge trender 

På tross av usikkerheten om teknologiutvikling er det mulig å peke på noen sannsynlige 
utviklingstrekk for energisystemet. Det er en nær kobling mellom flere av disse utviklings-
trekkene. 

1. Energiforbruket vil bli vesentlig mer effektivt. Økt energieffektivitet gjør det lettere å 
nå alle viktige mål i energisektoren: Energieffektivisering reduserer (lokale) miljø-
utfordringer fra produksjon, transport og bruk av energi, gir mindre utslipp av klima-
gasser, mindre behov for import av energi (et mål for mange importland) og økt 
forsyningssikkerhet. Energieffektivitet handler både om effektiviteten til utstyr, 
maskiner og bygg og om organiseringen av byer, transportløsninger osv. Energi-
effektiviteten er blitt bedre år for år, men dersom man skal nå klimamål og andre 
viktige mål, må den forbedres mye raskere enn til nå. Nye materialer og IKT med blant 
annet smart styring av energiforbruk vil gi viktige bidrag til bedre energieffektivitet. 
Også konvensjonelle tiltak som bedre isolasjon av bygg og utnyttelse av spillvarme vil 
være viktig.  

2. Vindkraft og solceller vil spille en sentral rolle i de fleste kraftsystemer. En viktig 
grunn til dette er det store kostnadsfallet vi har sett til nå og forventninger om et 
betydelig ytterligere kostnadsfall. Dette forhindrer ikke at bioenergi og andre former 
for fornybar kraftproduksjon kan få større betydning. Lokal ressurstilgang vil ha stor 
betydning for hvilke løsninger som utvikles. I land med gode solforhold kan f.eks. 
konsentrert solkraft (CSP) bli et viktig supplement, siden denne teknologien kan lagre 
varmen fra sola i løpet av dagen og produsere strøm om kvelden, natta og neste 
morgen.136 På samme måte kan kraft fra biogass bli viktig i perioder med liten produk-
sjon av sol- og vindkraft. Vannkraft vil bli utnyttet der det er forsvarlig og fleksibel 
vannkraft kan gi viktige bidrag i noen land. Dyp geotermisk energi kan også få en 
viktigere rolle i en del land, særlig hvis boreteknologien gjør større fremskritt. 
Vindkraft og solceller blir viktige, men på ingen måte enerådende.   

3. Elektrisitet blir en mye viktigere energibærer. Det er flere grunner til dette:  

 Det er enklere og billigere å produsere utslippsfri kraft i stor skala enn å produsere 
annen utslippsfri energi.  Selv om metodene for å produsere bærekraftig bioenergi 
blir bedre, er det mange faktorer som kan begrense omfanget og det er veldig mye 
fossil energi som skal erstattes.  

 Elektrisitet kan i svært mange tilfeller brukes langt mer energieffektivt enn andre 
energibærere. En elbil bruker om lag en fjerdedel så mye energi som en tilsvarende 
bensinbil. En varmepumpe kan konvertere 1 kWh strøm til 3-5 kWh varme. 

 Bruk av elektrisitet gir ikke lokale utslipp. 

                                                 

135   http://www.energinet.dk/EN/FORSKNING/Energinet-dks-forskning-og-udvikling/Smart-Grid/Sider/Film-Smart-Grid-Danmark.aspx  

136 Se f.eks. The Guardians omtale av CSP-anlegget Crescent Dunes i Nevada, eller gå til hjemmesiden for anlegget.   

http://www.energinet.dk/EN/FORSKNING/Energinet-dks-forskning-og-udvikling/Smart-Grid/Sider/Film-Smart-Grid-Danmark.aspx
http://www.energinet.dk/EN/FORSKNING/Energinet-dks-forskning-og-udvikling/Smart-Grid/Sider/Film-Smart-Grid-Danmark.aspx
https://www.theguardian.com/environment/2016/jul/31/crescent-dunes-concentrated-solar-power
http://www.solarreserve.com/en/global-projects/csp/crescent-dunes
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 Samfunnet blir mer avhengig av elektrisitet fordi vi bruker strøm til IKT på stadig nye 
områder og fordi vi skaffer oss mer utstyr og maskiner som drives med strøm. Et 
eksempel på dette er roboter. Automatisering og robotisering betyr elektrifisering. 

De fire neste trendene er i stor grad drevet av behovet for fleksibilitet som oppstår ved ut-
fasingen av fossil energi. I tillegg bidrar de, på ulike måter, til mer effekt ressursutnyttelse. 

4. Kraftsystemet får økt overføringskapasitet mellom ulike områder og land. Ved å 
koble ulike land tettere sammen, kan man utnytte tilgjengelige ressurser bedre. Dette 
gjelder både på kort og lang sikt. Både strømforbruket, produksjon av fornybar kraft og 
prisen på kraft varierer betydelig over døgnet og uka i de fleste land, men variasjonene 
kan følge ulike mønster i ulike land og områder. Det skyldes særlig at værforhold ikke 
alltid er de samme og at ulike områder har ulik miks av produksjonsteknologier. Økt 
handelskapasitet gjør det mulig å overføre kraft fra områder med lav pris til områder 
med høyere pris. Økt handelskapasitet gjør det også lettere å utnytte ledig fleksibilitet i 
ett område til å håndtere en ubalanse et annet sted. Handel bidrar på denne måten til 
at de totale ressursene utnyttes bedre og at kraftforsyningen blir sikrere. 

På lang sikt gjør økt handelskapasitet at man i større grad kan bygge ut fornybare 
produksjonsressurser og ny fleksibilitet der det er billigst. Det er lønnsomt å øke 
overføringskapasiteten så lenge gevinstene ved dette er større enn kostnadene ved 
økt kapasitet. 

5. Lagringsteknologier for energi vil spille en mye viktigere rolle.  

 Energilagre øker evnen til å utnytte variabel tilgang på fornybar energi. Når vi skal 
ha mer variabel fornybar energi blir energilagring viktigere.  

 I store deler av transportsektoren er et lager av fornybar energi (batterier, 
hydrogen, biodrivstoff) nødvendig for at man skal kunne erstatte den fossile 
energien. 

 Energilager kan, som beskrevet foran, også gjøre energibruken mer effektiv.  

6. Kraftsystemet blir integrert med transport- og varmesektoren. Grovt regnet går 
halvparten av energiforbruket i EU til oppvarming (og kjøling), mens om lag en fjerde-
del brukes til transport og en fjerdedel er elektrisitet. Som nevnt i pkt. 3 over kan 
elektrifisering bidra på en svært effektiv måte til å erstatte fossil energi i transport og 
oppvarming. Samtidig kan begge sektorene utnytte kraftoverskudd som oppstår i 
perioder med stor fornybar kraftproduksjon og de kan redusere strømforbruket når 
det er knapphet og høye strømpriser.  

Transport: Elbiler kan i stor utstrekning lade batteriene når tilgangen på kraft er god. I 
situasjoner med stor knapphet på kraft kan elbiler som står koblet til nettet levere noe 
av sin strøm tilbake til kraftsystemet.137 Når man produserer hydrogen med elektrisitet 
(for bruk til transport eller for andre formål), kan man unngå hydrogenproduksjon i 
perioder med knapphet på kraft og høye strømpriser. I slike perioder kan man i stedet 
tære på hydrogenlageret. Hydrogen kan også brukes til å levere kraft til nettet eller 
direkte til forbrukere når kraftprisen er høy. 

                                                 

137  Se f.eks.artikkelen Nissan, Enel and Nuvve operate world’s first fully commercial vehicle-to-grid hub in Denmark i 
AutomotiveWorld.com. 

http://www.automotiveworld.com/news-releases/nissan-enel-nuvve-operate-worlds-first-fully-commercial-vehicle-grid-hub-denmark/
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Varmesystemet: Ved å utnytte et varmelager eller ved å ha alternative energibærere 
som biobrensel, kan strøm brukes langt mer fleksibelt. Varmepumper kan stoppe når 
kraftprisen er spesielt høy. Elektrokjeler (direkte oppvarming av vannbåren varme) kan 
bruke strøm til oppvarming i perioder med lave kraftpriser mens man ellers bruker 
biobrensel for å dekke behovet. Mindre forbrukere kan også få et mer fleksibelt uttak 
av strøm til oppvarming, ved å utnytte naturlig varmelagring i bygget eller ved å ha et 
mindre varmelager.  
Anlegg med kombinert kraft- og varmeproduksjon (CHP) har tradisjonelt vært drevet 
ut fra behovet for varme. I fremtiden kan slike anlegg bli langt mer fleksible og levere 
strøm til nettet når kraftprisen er høy og kjøpe strøm til oppvarming når kraftprisen er 
lav. Varmelager kan også øke fleksibiliteten i slike anlegg. 

7. Kraft- og energisystemet blir mye smartere og strømforbruket blir mer fleksibelt. 
Bedre og billigere IKT gir nye muligheter til å overvåke og styre forbruk, produksjon og 
overføring av kraft. Dette kan gi mer effektiv utnyttelse av kraftverk og nett og gi 
kundene betydelige besparelser. IKT kan også optimalisere bruken av andre 
energibærere. Smartere styring av forbruk kan både bidra til at forbrukerne reduserer 
unødvendig energiforbruk og til at en del av forbruket blir mer fleksibelt og tilpasser 
seg strømprisen. I punkt 6 over var vi inne på at transport og oppvarming kan bidra 
mye til fleksibilitet. For å gjøre dette trenger man i praksis smarte styringssystemer. 
Mange former for energiforbruk kan bli mer fleksible og effektive ved smart styring.  

Markeder som reflekterer varierende overskudd og knapphet vil være viktig for å 
koordinere millioner av beslutninger hos forbrukere og kraftprodusenter, og for en 
optimal avveining mellom bruken av ulike energibærere. 

Det kan komme overraskelser 

Med dagens teknologibilde fremstår de syv trendene som ganske robuste. Innenfor den 
hovedretningen som disse trendene beskriver, vil den konkrete teknologiutviklingen påvirke 
detaljene. For eksempel vil rollefordelingen mellom hydrogen og batterier bli påvirket av 
hvor stor fremgang hver av disse teknologiene har og hva slags lagringsbehov som blir 
dominerende. Suksess på ett område kan gi mindre behov for nye løsninger på et annet.  

Man kan heller ikke utelukke at det kan komme større overraskelser. Ofte tar det lang tid før 
en helt ny og ukjent teknologi blir moden, men i vår tid kan også slike modningsprosesser gå 
raskere enn før. En mulig joker som potensielt kan endre energisystemet radikalt, er 
småskala fusjonskraft som jeg har omtalt i Tekstboks 5 i kapittel 7.  

En eventuell utvikling og utbredelse av småskala fusjonskraft kan trolig skje mye raskere enn 
utbygging av storskala fusjonskraft. Det er flere grunner til dette: Små anlegg vil være mye 
billigere å bygge og det er derfor lett å komme i gang med testing og videreutvikling. Det er 
også lettere å standardisere bygging av mange små enheter, slik at kostnadene kan gå ned. 
Små anlegg kan også lettere finne noen nisjer hvor de tidlig er lønnsomme, f.eks. i hangar-
skip, ubåter og eventuelt i sivil skipsfart. Siden anleggene per definisjon tar begrenset plass, 
kan man kanskje bygge om kullkraftverk, slik at energien kommer fra småskala fusjonskraft 
og ikke fra brenning av kull. I et eksisterende kullkraftverk er arealer, infrastruktur for nett 
og for nødvendig kjøling allerede på plass. Hvis man kan utnytte denne infrastrukturen og 
ombygging ikke er for kostbart, kan spredningen foregå relativt raskt.  
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Jeg sier på ingen måte at dette vil skje og det er vanskelig å vite noe om sannsynligheten. En 
forskergruppe ved MIT og selskapet Lockheed Martin har sagt at småskala fusjonskraft kan 
bli mulig, men slike meldinger betyr ikke alltid at det faktisk lar seg gjøre. Anleggene må 
være konkurransedyktige økonomisk og sikkerheten må være akseptabel. Hvis teknologien 
fremstår som lovende ved nærmere gransking, er det imidlertid sannsynlig at man vil satse 
mye på å få den frem til markedet. Mitt budskap er derfor at selv om de syv trendene er 
tunge trender, er det mulig å tenke seg overraskelser som vil gi betydelige endringen i 
kursen.138  

Mission Innovation vil doble FoU-innsatsen for ren energi 

Samtidig med klimatoppmøtet i Paris i desember 2015 ble det inngått en avtale mellom 22 
land om å doble innsatsen for å utvikle rene energiløsninger innen 2021. (Også EU er med, i 
tillegg til flere EU-land.) Samarbeidet kalles MISSION INNOVATION Accelerating the Clean 
Energy Revolution. Landene som deltar står allerede for hovedtyngden av global innovasjon 
på energifeltet.139  

Sammen med Mission Innovation ble det lansert et investor-initiativ kalt The Breaktrough 
Coalition. Bill Gates og en rekke andre investorer fra mange land står bak dette initiativet. 
De skriver:  

The existing system of basic research, clean energy investment, regulatory frameworks, and 
subsidies fails to sufficiently mobilize investment in truly transformative energy solutions for 
the future. We can’t wait for the system to change through normal cycles.  … 
Together we will focus on early stage companies that have the potential of an energy future 
that produces near zero carbon emissions and provides everyone with affordable, reliable 
energy.  

Mission Innovation og The Breakthrough Coalition vil øke farten i energirevolusjonen. Det er 
også verdt å nevne at i Kinas femårsplan som ble presentert våren 2016, er en 
energirevolusjon for lavere karbonutslipp et helt sentralt element.140 

USA er en tung bidragsyter til energiforskning. Med valget av Donald Trump til USAs 
president er det mulig at landets innsats i Mission Innovation vil bli svekket. 

Energirevolusjonen får økt fart og tyngde 
Vekst i global befolkning og produksjon øker utfordringene når vi skal fase ut fossil energi. 
For å løse denne konflikten, er det nødvendig å utvikle mange nye løsninger og forbedre de 
vi har. Den store energirevolusjonen er en respons på dette behovet. Den er langt fra å være 
i mål, men det er gode grunner til å anta at farten vil øke betydelig i årene fremover. 
 

                                                 

138 En enda mer revolusjonerende teknologi ble presentert av CNN her: https://www.youtube.com/watch?v=omUSfYuVT1c. De som står 
bak dette har imidlertid ikke samme renommé og troverdighet som Lockheed Martin og forskere med MIT. Det har også fra tid til 
annen, over mange år, blitt hevdet fra noen at kaldfusjon kan løse verdens energiutfordringer. Så langt har ingen ting materialisert seg 
i praksis og nesten alle fysikere er skeptiske.  

139 Deltakerne er USA, Kina, India, Canada, Mexico, Brasil, Chile, Australia, Japan, Sør-Korea, Indonesia, Saudi-Arabia, De forente Arabiske 
Emirater, Tyskland, Frankrike, Italia, Storbritannia, Nederland, Sverige, Danmark, Finland og Norge.  I tillegg er EU med som samlet 
blokk.  

 Se http://mission-innovation.net/countries/  
140 Se: https://www.theclimategroup.org/what-we-do/news-and-blogs/china-puts-environment-at-the-heart-of-its-new-five-year-economic-plan/?platform=hootsuite  

http://mission-innovation.net/
http://www.breakthroughenergycoalition.com/en/index.html
http://www.breakthroughenergycoalition.com/en/index.html
https://www.theclimategroup.org/what-we-do/news-and-blogs/china-puts-environment-at-the-heart-of-its-new-five-year-economic-plan/?platform=hootsuite
https://www.youtube.com/watch?v=omUSfYuVT1c
http://mission-innovation.net/countries/
https://www.theclimategroup.org/what-we-do/news-and-blogs/china-puts-environment-at-the-heart-of-its-new-five-year-economic-plan/?platform=hootsuite
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Forskningsinnsatsen blir doblet, markedene er større og belønner i økende grad forbedrede 
løsninger. I tillegg gjør IKT det mulig å simulere nye løsninger (materialer, konstruksjoner) 
uten å bygge dem først. Alt dette forbedrer i stor grad evnen til å finne nye løsninger, enten 
det dreier seg om bedre batterier, bedre materialer for lagring av varme, mer effektive og 
billigere vindturbiner, bedre solceller eller mer energieffektive løsninger. Det synes også å 
være en økt forståelse for hvordan man må organisere innovasjonsprosessene for å komme 
raskt fra forsking til implementering av de gode løsningene. 
 
Når innsatsen dobles og verktøyene og metoden blir bedre, må vi vente en hurtigere 
innovasjonstakt. Det gir raskere endringer i energimarkedene. 
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10. Hvor raskt kan utviklingen gå? 
Mer ressurser til forskning og mer effektive verktøy til forskning og innovasjon, kan gi en 
stadig raskere strøm av nye løsninger. Men det kan likevel være visse begrensninger for 
hvor raskt nye ideer utvikles og kanskje særlig for hvor raskt de blir implementert. Dette 
kan skyldes begrenset evne og vilje til omstilling, men det kan også skyldes at noen typer 
anlegg holder i 30-40 år før de må skiftes. 

Mennesker oppfatter langsomt, men IKT kan hjelpe oss 

Forskning og teknologiutvikling bygger ofte videre på det andre har gjort. En idé på ett 
område kan inspirere til nytenkning på et annet. I en flom av informasjon om nye muligheter 
er det umulig for mennesker å følge med på alt som dukker opp. Dette kan begrense 
tempoet i kunnskapsutviklingen. Men også her kan IKT hjelpe: Jeg har nevnt hvordan IBMs 
Watson på minutter kan henter frem relevant informasjon fra millioner av tekstsider. Og 
forslag til egnede materialer til en ny konstruksjon kan komme fra en oppdatert database 
med oversikt over et enormt antall muligheter.  

Når datasystemer raskt kan hente frem relevant informasjon og gi oversikt over nye 
muligheter, blir ikke vår begrensede evne til å absorbere ny kunnskap like lett en bremse. 
Men der hvor nye løsninger krever vilje til nyorientering fra (mange) mennesker, kan dette 
fortsatt være en begrensende faktor.  

Målrettet teknologisk utvikling 

Naturlover setter grenser for hva som kan utvikles av nye løsninger, men det er trolig veldig 
lenge til alt som kan finnes opp faktisk er oppfunnet.  

Selv om man fortsatt kan snuble over nye løsninger ved en tilfeldighet, er det sannsynlig at 
utviklingen av ny teknologi i stor grad vil være preget av hvilke behov ulike aktører ønsker 
å møte. Samfunnsmessige behov vil påvirke hva slags løsninger man leter etter. Et godt 
eksempel på dette er den globale innsatsen for å utvikle bedre lagringsteknologier for 
energi, og for å utvikle smart styring av energiforbruk. Dette behovet er en logisk konsekvens 
av at fossil energi må bort og i stor grad vil bli erstattet av energikilder som ikke like lett kan 
lagres.  

De totale kostnadene ved et produkt (f.eks. solenergi eller batterier til elbiler) avhenger av 
kostnadene i hele verdikjeden. Hastigheten på innovasjonen i verdikjeden påvirkes av 
forskningsinnsatsen og av hvor raskt produktet tas i bruk og testes. Økt bruk fremmer læring 
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i alle deler av verdikjeden ved learning by doing og fordi innovasjon blir mer lønnsomt når 
markedet blir større. Dessuten bidrar økt utbredelse til at man realiserer stordriftsfordeler 
som i seg selv kan gi minst en halvering av kostnadene.  

Solcellepaneler (PV) er ikke blitt billig på grunn av noen få gode ideer, men på grunn av 
tusenvis av patenter i hele verdikjeden: bedre solceller, billigere fremstilling av råstoffene 
(silisium), minimering av råstoffbehovet, mer effektiv produksjon av panelene, bedre 
styringssystemer, mer effektiv planlegging og montering og nye forretningsmodeller. 
Tilsvarende finner man for vindkraft, elbiler (batterier) og mange andre nye teknologier. Det 
at noen starter utbyggingen er viktig for å stimulere innovasjon og realisere 
stordriftsfordeler i hele verdikjeden. Utbygging gir praktiske erfaringer og identifiserer 
dermed behov for innovasjon. I tillegg vil utbygging i et visst omfang skape et marked for 
forbedringer.  Veien fra idé og FoU-innsats til inntjening blir mye kortere når markedet alt er 
etablert. En god ide kan raskt omsettes i økt overskudd. Etablering av markeder for nye 
løsninger stimulerer innovasjon og gir retning til teknologiutviklingen. 

Når produktet blir billigere og bedre, legges grunnlaget for ytterligere vekst. Vi har en selv-
forsterkende prosess.  

Kostnadene på alle trinn i verdikjeden avgjør totalkostnaden ved et produkt. Derfor er også 
innovasjon i hele verdikjeden viktig for at en ny løsning skal bli konkurransedyktig og få stor 
utbredelse. Naturlovene definerer rommet for mulige teknologiske innovasjoner. Ressurs-
knapphet og behov (ofte uttrykt i politikk ved forskning, støtte og krav) vil i stor grad styre 
hva slags løsninger man leter etter og utvikler. 

Mange faktorer påvirker tempoet i omstillingen 

I et veletablert marked kan en liten forbedring på ett trinn i verdikjeden eller i en komponent 
raskt få stor utbredelse og betydelig inntjening. Dette gjelder særlig hvis de aktuelle 
komponentene skiftes ut hyppig. En ny og bedre databrikke kan tas i bruk over hele verden i 
løpet av få år, fordi datautstyr skiftes ut hyppig og fordi alle ønsker seg bedre datamaskiner. 
For nye biler kan nye løsninger bli dominerende i løpet av et par år, men det kan ta 10-15 år 
før løsningen omfatter det meste av bilparken. For utstyr eller infrastruktur som lever i 
mange tiår, vil det normalt ta enda lang tid før nye løsninger blir dominerende.  

Da privatbilismen ble utviklet måtte man også bygge ut bensinstasjoner og serviceanlegg, og 
i mange områder måtte også veier forbedres betydelig. Inntil mange fikk egen bil var disse 
investeringene høye per bruker og utgjorde en barriere mot spredning av teknologien. 
(Økonomer kaller dette nettverkseksternaliteter.) I dag står vi overfor en overgang til elektri-
fisert transport basert på batterier og hydrogen. Også her er det behov for en ny 
infrastruktur i form av hurtiglading og fyllestasjoner for hydrogen. En aktiv politikk for å 
bygge ut nødvendig infrastruktur er ofte viktig for raskt å utløse fordelene ved den nye 
teknologien og gi fart til utviklingen. 

Noen ganger er outsidere med nye ideer viktig for å utvikle nye løsningene. Mange IKT-
løsninger og flere av dagens største selskap ble startet på gutterom og i garasjer. Men en slik 
form for innovasjon er ikke like enkel i sektorer hvor det trengs mye kapital og langsiktighet 
for å utvikle og implementere nye løsninger. 
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I et konkurransepreget marked blir aktørene ofte tvunget til å omstille seg og ta i bruk nye 
muligheter. For at en ny og bedre løsning skal vinne frem, kan det være nok at én produsent 
ser poenget med en ny løsning. Hvis den nye løsningen er god nok, kan den gradvis overta 
hele markedet. Andre produsenter vil bli tvunget til å følge etter med liknende forbedringer 
eller forsvinne.  

For nye løsninger som skal besluttes politisk, er situasjonen en helt annen. Her må man 
overbevise et flertall for å få gjennomslag. Det er derfor mulig at innovasjon vil gå 
langsommere i offentlige systemer og i store byråkratier, i hvert fall hvis ikke viljen til å 
utvikle og ta i bruk nye løsninger er stor. Det kan dessuten oppstå sosiale motkrefter mot 
forandringer, særlig drevet av grupper som føler sine interesser truet. Disse kan ha friere 
spillerom i en politisert sfære enn i et uavhengig (og gjerne internasjonalt) marked.  

Monopoler og selskaper med store markedsandeler er kanskje mindre innovative, fordi de i 
mindre grad føler presset fra markedet. På den annen side kan et monopol med gode 
rammevilkår også ta seg råd til å være langsiktig og innovativt. Bell Laboratories leverte i 
mer enn 50 år en rekke revolusjonerende oppfinnelser. Finansieringen kom fra moder-
selskapet American Telephone and Telegraph (AT&T) som hadde monopol på telefon og 
telegrafi og dermed kunne tilby en langsiktig og sjenerøs finansiering. Bell Labs har bl.a. spilt 
en helt sentral rolle i den tidlige utviklingen av datanettverk, transistoren, mobiltelefoni, sol-
celler, laser, digital overføring av informasjon, kommunikasjonssatellitter og UNIX operativ-
system. Med andre ord, en ganske imponerende liste med løsninger som har formet vår 
moderne verden. 

Et samfunns åpenhet for nye ideer kan også ha stor betydning for hvor raskt innovasjon skjer 
og særlig for hvor raskt nye muligheter blir tatt i bruk. Det finnes mange eksempler på at 
åpenbare fremskritt har blitt motarbeidet.141  

Myndighetene er en viktig støttespiller for langsiktig innovasjon 

Mariana Mazzucato, professor i innovasjonsøkonomi, beskriver i boka The Entrepreneurial 
State hvordan nesten alle teknologiene i en smarttelefon (som mikroprosessorer, internett, 
GPS og berøringsskjermer) er utviklet med langsiktig statlig finansiering, delvis knyttet til 
romprogram og forsvaret. Hun finner at det samme er tilfellet for de fleste større 
gjennombrudd innen farmasi. Markedsaktørene er flinke til å utvikle løsninger når disse raskt 
kan implementeres og gi en avkastning. Men på grunn av høye avkastningskrav er bedriftene 
mindre villig til å gjennomføre usikre prosjekter hvor forventet inntekt ligger langt frem i tid. 
Langsiktig og dyptgripende innovasjon må stimuleres av myndighetene med forsknings-
midler og ved etablering av tidlige markeder. 

Smarttelefonen (og nettbrett) kan illustrere tre typer innovasjon med ulike aktører: 

                                                 

141Her er et historisk eksempel: I 1740 la skvadronen til den engelske admiralen Lord Nelsons ut på en tre års sjøreise. Av et 
mannskap på 2000 døde halvparten av skjørbuk. I 1747 viste legen James Lind at pasienter som fikk sitroner ble friske 
av skjørbuk på få dager. Men først 48 år senere ble limejuice innført som en del av den daglige kosten i Royal Navy. Det 
sies at det tok enda lenger tid før bruken av sitrus ble vanlig i sivil skipsfart.  

 Flere eksempler kan finnes i kapittel 5.6 i min rapport En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk  
 

 

http://ethw.org/Bell_Labs
http://klimastiftelsen.no/en-kostnadseffektiv-og-virkningsfull-klimapolitikk/


Teknologirevolusjon, vekst og bærekraft 

 Side 96 

 

 Langsiktig, offentlig satsing skapte teknologiene i smarttelefonen.  

 Store selskap som Apple og Samsung har vært innovative ved å sette sammen og 
tilpasse teknologiene til helhetlige produkter som fungerer godt for brukerne.  

 Tusener av store og små innovatører kan bruke smarttelefonen og tablets som en 
plattform for å tilby ulike applikasjoner (apper). Her er utviklingskostnadene 
forholdsvis lave. Dette har gitt en eksplosjon i tilbudet, og en kreativitet som neppe 
ville oppstått i et sentralisert system. I juni 2016 var det i følge statista.com tilgjengelig 
2,2 millioner apper for Android og 2 millioner for Apple-produktene.  

Som vi har sett kan mange faktorer påvirke hvor raskt nye teknologier utvikles og imple-
menteres i ulike sektorer. Det er viktig å være klar over drivere og barrierer hvis man ønsker 
å styrke innovasjonen og styre den i en ønsket retning. Det er også viktig å ta ulike barrierer i 
betraktning når man skal vurdere hvor raskt endringer kan komme på ulike områder.  

Verden endres stadig raskere, men den endres ikke like raskt på alle områder. 

 

 

http://www.statista.com/statistics/276623/number-of-apps-available-in-leading-app-stores/
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11. Kan vi ha bærekraftig økonomisk vekst?  
Hva menneskeheten produserer og hvordan ting produseres, brukes og håndteres etterpå, 
skaper vårt økologiske fotavtrykk. Den raske teknologiske utviklingen stimulerer 
forbruksvekst som kan gi økt miljøbelastning, men den øker også mulighetene til å utvikle 
løsninger som gir mindre fotavtrykk. I mange tilfeller kan miljøbelastningene trolig fjernes 
ved å endre produksjonsmetoder og håndteringen ved bruk og etter bruk. Men det er ikke 
usannsynlig at noen typer forbruk må legges om, fordi det ikke er mulig å redusere de 
skadelige virkningene tilstrekkelig.  

Det er sannsynligvis mulig å produsere nok utslippsfri energi til å dekke alle viktige behov. 
Det skyldes blant annet mulighetene til økt energieffektivitet, at fornybare ressurser som 
sol- og vindkraft finnes i store mengder, og at andre former for fornybar energi som hav-
energi og geotermisk energi også kan øke mye i en del områder. I tillegg kan konvensjonell 
kjernekraft økes (selv om det er kontroversielt), og man kan eventuelt utvikle nye typer 
kjernekraft basert på bruk av gammelt brensel eller Thorium (og med mye mindre 
radioaktivt avfall). Et fusjonskraftverk er under bygging i Frankrike, som pilot. Som påpekt i 
Tekstboks 5, kan det også tenkes at man lykkes med å lage småskala fusjonskraft. Hvis slike 
løsninger blir sikre og billige nok, kan de gi menneskeheten overflod av energi på de fleste 
områder. Uten slike teknologier øker behovet for å bruke tilgjengelig fornybar energi 
effektivt. 

Flytrafikk blir spesielt utfordrende, særlig hvis resten av verden skal ta etter vestlige reise-
vaner. Da vil trafikken bli mangedoblet. Det vil både kreve svært mye energi og kan ha en 
betydelig klimaeffekt. Hvis man klarer å fremskaffe nok bærekraftig biodrivstoff, kan man 
fase ut fossil energi fra luftfart. Men fly etterlater en kondensstripe som også bidrar til global 
oppvarming, og denne effekten forsvinner ikke med biodrivstoff.142  

Teknologisk utvikling og særlig IKT åpner for økt velferd på en rekke viktige områder uten at 
dette behøver å gi vesentlig miljøbelastning. Her er noen eksempler: 

 Musikk og underholdning var en gang et dyrt gode. Men fra og med grammofonen 
har slike tjenester opplevd en enorm produktivitetsvekst. I dag konsumerer mange 
musikk, underholdning og dataspill som en sentral del av dagliglivet. Slike og liknende 
tjenester kan spille en enda større rolle i fremtiden. 

 Helsetjenester kan bli radikalt forbedret og i mange tilfeller også bli mye billigere enn 
dagens løsninger. Utviklingen fremover vil både gi bedre medisinsk forståelse, bedre 

                                                 

142 For mer informasjon, se f.eks. https://no.wikipedia.org/wiki/Kondensstriper  

https://no.wikipedia.org/wiki/Kondensstriper
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anvendelse av forskningsresultater, bedre og tidligere diagnoser143 og bedre 
metoder for behandling. Her bidrar IKT sammen med utviklingen i genteknologi, 
bedre epidemiologiske analyser, sensorer, bedre kirurgisk teknologi, nye målsøkende 
medisiner og kanskje 3D-printing av organer basert på pasientens eget DNA. Det er 
ikke sikkert disse forbedringene vil fremkomme som en stor økning i BNP (jamfør 
drøfting i kapitlene 2 og 4), men de kan definitivt gi en viktig forbedring i folks 
velferd.  
Vi lever stadig lenger, men en utfordring er at jo eldre vil blir, desto flere blir rammet 
av demens. Slike lidelser svekker livskvaliteten for den enkelte og kan være en stor 
økonomisk og sosial belastning for omgivelsene og samfunnet. Det vil derfor ha stor 
verdi hvis man kan finne kurer som hindrer eller begrenser de ulike formene for 
demens. Den vanligste formen for demens er Alzheimer. Australske forskere har nå 
funnet et protein som hindrer Alzheimer hos mus. Det forskes også på en rekke 
andre tilnærminger for å begrense demens. I følge livescience.com tyder forsøk med 
dyr på at blod fra unge artsfrender kan gjøre gamle hjerner vitale igjen. Kanskje kan 
dette lede til en kur hvor visse proteiner tilføres for å utløse den ønskede effekten? 
Se mer om dette i artikkelen Can Young Blood Improve Old Brains?  

 Undervisning drives i stor grad slik man har gjort siden middelalderen. Med IKT er det 
mulig å endre både undervisnings- og evalueringsmetoder. Undervisning kan i større 
grad skje ved spill og ved dataprogrammer som forklarer, illustrerer og gir oppgaver 
tilpasset hver elevs kunnskapsnivå. Undervisningen kan være interaktiv slik at 
elevene får umiddelbar tilbakemelding og kan følge sin egen progresjon. Programmer 
kan evaluere elevens kunnskap og ferdigheter og på det grunnlaget gi anbefalinger 
om videre arbeid og om eleven er klar for vanskeligere oppgaver. IKT-læring kan 
dessuten i prinsippet forbedre seg selv, ved at systemet ser hva som fungerer best 
for elevene. Ved utvikling av omfattende systemer for læring kan kunnskap i enda 
større grad bli et fritt gode som er tilgjengelig for alle mennesker over hele jorden. I 
tillegg kan naturligvis bøker og foredrag være fritt eller billig tilgjengelig. 

 Kriminalitet kan begrenses ved ny teknologi.  Bortfall av kontanter er allerede i ferd 
med å svekke grunnlaget for svart økonomi og ran. Oppklaring av forbrytelser har 
blitt lettere ved raskere DNA-tester og andre avanserte analyser. Kameraovervåking 
og andre former for overvåking kan fremme oppklaring av forbrytelser og være 
forebyggende, men slike virkemidler kan være kontroversielle. Bedre sosiologiske og 
statistiske analyser kan, bl.a. ved hjelp av big data, øke forståelsen av hva som skaper 
kriminalitet og hva slags tiltak som forebygger mest effektivt. (Se for eksempel dette 
foredraget på ted.com: Why smart statistics are the key to fighting crime.) På 
straffesiden er elektroniske fotlenker allerede et godt og billig alternativ til fengsel i 
mange tilfeller. Sikkerhets- og voldsalarmer kan trolig bli bedre enn i dag og dermed 
gi mange en tryggere hverdag. Om noen år vil kanskje mennesker som føler seg 
utrygge gå med sensorer som kan dokumentere eventuelle overfall og slå alarm 
momentant.   

Når resten av samfunnet blir mer produktivt kan sektorene nevnt over naturligvis også bli 
styrket ved økt arbeidsinnsats.  

                                                 

143 Se for eksempel Joshua Smiths foredrag New nanotech to detect canser early. TED.com  

http://newatlas.com/protein-fights-alzheimers-mice/45096/?utm_source=Gizmag+Subscribers&utm_campaign=78cf74a338-UA-2235360-4&utm_medium=email&utm_term=0_65b67362bd-78cf74a338-92241933
http://www.nhs.uk/Conditions/dementia-guide/Pages/dementia-cure.aspx
http://www.livescience.com/51731-young-blood-brain-function.html
https://www.ted.com/talks/anne_milgram_why_smart_statistics_are_the_key_to_fighting_crime?utm_campaign=ios-share&utm_medium=social&source=email&utm_source=email
https://www.ted.com/talks/joshua_smith_new_nanotech_to_catch_cancer_early?utm_campaign=ios-share&utm_medium=social&source=email&utm_source=email
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I velstående land er det er mulig å forestille seg at en bærekraftig vekst i stor grad skjer ved 
kvalitetsforbedringer og i mindre grad som økt vareproduksjon. Vekst i kvalitet kan skje i 
form av vakrere bomiljø og byer, lettere tilgang til rekreasjon, bedre design, økt holdbarhet 
på produkter, bedre servicetilbud, bedre tjenester for helse og undervisning, bedre 
oppvekstmiljø, mindre kriminalitet, sikrere og mer komfortabel transport og tryggere liv. 
Men det er også mulig å øke produksjonen av en rekke varer, hvis man utvikler produksjons-
metoder med akseptabel total miljøbelastning. Her vil forbedrede materialer og sirkulær 
økonomi spille en viktig rolle. 

Mye av den globale økonomiske veksten er ventet å komme i relativt fattige land. Der vil en 
betydelig andel av veksten trolig komme i form av økt vareproduksjon, f.eks. ved større 
boliger og næringsbygg, og mer energibruk til kjøling, oppvarming, transport og 
industriformål. Da blir utslippsfrie teknologier svært viktig, og det blir viktig at man bygger 
byer og samfunn som er tilrettelagt for lav miljøbelastning. 
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Vedlegg 1: Litt mer om energilagring 
Dette vedlegget gir eksempler på utviklingsmuligheter for lagring av energi i batterier, i 
form av hydrogen og som varme. Litium-ionbatterier og hydrogen er sentrale ved elektri-
fisering av transport og kan i tillegg spille en viktig rolle i det stasjonære energisystemet. 
Eksemplene supplerer kapittel 9. Noen av eksemplene er dristige forskningsprosjekter og 
det er ikke sikkert at alle lykkes. Og hvis de lykkes kan det ta lenger tid enn utviklerne 
håper. Samtidig finnes det mange ulike teknologispor som ikke drøftes her.  

Batterirevolusjonen fortsetter 

Litium-ionbatterier i ulike varianter brukes på mange områder. Inntil nylig var forbruker-
elektronikk en sentral driver for å utvikle bedre og billigere batterier. I økende grad vil 
transportsektoren og kraftsystemet etterspørre batterier. Disse sektorene vil etterspørre 
langt større volumer og vil derfor ha stor betydning for batterimarkedet og for teknologi-
utviklingen. 

Forbedringer av batterier kan skje langs mange dimensjoner: Det er viktig å få ned kost-
naden per kWh lagringskapasitet, men det er også ønskelig å få ned vekt og størrelse, og 
helst skal de bli enda sikrere enn i dag. I tillegg er det ønskelig at batteriene kan lades veldig 
raskt (en effekt på opp til 350 kW planlegges for personbiler144), at de kan yte stor effekt og 
at de tåler mange ladesykluser145 uten å bli vesentlig svekket. Ulike løsninger har ulike 
styrker og svakheter. Hvilke egenskaper som er viktigst vil avhenge av bruksområdet.  Man 
kan derfor utvikle og bruke ulike batterityper til ulike formål, avhengig av styrker og 
svakheter.  

Ved stasjonær bruk er det i de fleste tilfeller ikke noe problem hvis batteriet er tungt. Hvis 
det brukes som en sjelden reserve er det kanskje ikke så viktig at det tåler mange lade-
sykluser og man kan akseptere et visst tap fra lading til leveranse. Hvis batteriet derimot skal 
bidra til å regulere kraftforsyningen daglig, er det viktig at det tåler mange ladesykluser og at 
energitapet fra fylling til levering er lavt. Da blir kostnaden per kWh lagret og levert lav. I en 

                                                 

144 29. november 2016 annonserte BMW Group, Daimler, Ford og Volkswagen Group planer om et europeisk nett for hurtiglading av 
elbiler. Dette nettet skal takle inntil 350 kW som man venter at fremtidens batterier vil takle. Dette betyr at en bil med et batteri på 
f.eks. 80 kWh kan kjøre anslagsvis 400 km, etterfylle strøm i 15 minutter og deretter kjøre omtrent like langt. Med slike løsninger er 
man nede på de stopplengdene folk uansett trenger av praktiske årsaker. Se omtale hos Cleantechnica.com, 29.11. 2016: Daimler, 
BMW, Volkswagen Group, & Ford Sign Superfast Charging MoU In Europe (Up To 350 kW)  

145 En ladesyklus er en lading og en tømming av batteriet. (En del typer batterier skal ikke tømmes helt, siden det bryter dem raskere ned. 
Dette begrenser den reelle kapasiteten til batteriet.) Ved en ladesyklus har man et visst energitap. Dette tapet varierer mellom ulike 
typer batterier. For litium-ion er tapet relativt lavt. Batterier svekkes også ved bruk. Noen utviklere hevder imidlertid at de er på sporet 
av batteriteknologier som kan tåle svært mange ladesykluser uten vesentlig svekkelse. Se mer om det senere i vedlegget.   

https://cleantechnica.com/2016/11/29/breaking-daimler-bmw-volkswagen-group-ford-sign-mou-superfast-charging-network-europe-350-kw/
https://cleantechnica.com/2016/11/29/breaking-daimler-bmw-volkswagen-group-ford-sign-mou-superfast-charging-network-europe-350-kw/
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drone vil man ønske seg veldig lette batterier, i en mobiltelefon er det ønskelig at det tar lite 
plass og har mye energi, gjerne også at det kan lades raskt. I et elektrisk kjøretøy er både lite 
volum og lav vekt nyttig. I biler kan også evne til å hurtiglade på noen få minutter være en 
viktig egenskap som delvis kan kompensere for mindre lagringskapasitet (kWh).  

Det er vanlig å anslå at batterielektriske personbiler med kjørelengde på 320 km (200 mile) 
blir konkurransedyktige (uten subsidier) med en bensinbil ved en batterikostnad på $100 - 
$150 per kWh.146 Det er ulike oppfatninger av hva kostnaden er nå, men mange vil trolig 
anslå at den er i størrelsesorden $250 - $300 per kWh. Til manges overraskelse hevdet 
General Motors i oktober 2015 at deres battericeller for den kommende Chevy Bolt kun vil 
koste $145 per kWh (hele pakka blir noe dyrere per kWh). De forventer en kostnad på $100 
per kWh i 2021. I juni 2015 sa Tesla at batterikostnaden kan nå $100 per kWh innen 2020. 

Det forskes på mange ulike batteriløsninger. Batterier kan bli bedre og billigere ved at man 
finner bedre materialer/ kjemier og ved at de konstrueres på en smartere måte. Kostnadene 
kan også gå mye ned ved at produksjonen blir mer effektiv – jamfør utviklingen for solceller.  

Her er noen eksempler på interessante teknologispor:  

I 2016 kom det en melding om at en annen arkitektur av litium-ionbatterier skal kunne lagre 
70 % mer energi på den samme plassen sammenliknet med etablerte løsninger. Samtidig 
skal løsningen i følge utviklerne gi billigere (minst 40 %) og sikrere batterier. Denne 
løsningen er lansert av den svenske forskeren og gründeren, Christina Lampe-Önnerud og 
hennes team i Cadenza Innovation. Siden løsningen bygger på eksisterende basisteknologi og 
skal lisensieres til batteriprodusenter, antar utviklerne at den kan være på markedet i løpet 
av et par år. De hevder at produksjonskostnaden for en elbil med deres løsning vil bli på nivå 
med kostnadene for en vanlig bil med forbrenningsmotor. 

Selskapet BioSolar hevder at de har utviklet løsningen for et nytt superbatteri. BioSolar er 
lokalisert i California og har blant annet med seg Alan Heeger som i år 2000 fikk nobelprisen i 
kjemi for utviklingen av strømførende polymerer. Batteriløsningen som BioSolar skisserer 
bruker billige polymerer for katoden. Selskapet hevder at deres batteri vil få omtrent dobbel 
så stor energitetthet som batteriene i Tesla S og koste ¼. BioSolar anslår at kostnaden kan 
komme ned i $54 per kWh. Mens vanlige litium-ionbatterier kan bli 20 % svekket etter 1000 
ladesykluser, tyder foreløpige tester på at superbatteriet kan takle 50.000 ladesykluser uten 
nevneverdig svekkelse. Batteriet skal også takle hurtiglading godt. Når en pris ned mot $100 
per kWh gjør elbiler kommersielt konkurransedyktige, vil en pris på $54 per kWh, doblet 
energitetthet og evne til å tåle svært mange ladesykluser gjøre helelektriske kjøretøy totalt 
overlegne for svært mange bruksområder. Hvis BioSolar lykkes, vil vi få en mye raskere og 
mer omfattende elektrifisering av transportsektoren og trolig også et viktig bidrag til 
kortsiktig fleksibilitet i kraftsektoren (siden batteriene kan brukes så mange ganger uten å 
svekkes). 

Litium-luft batterier ble først foreslått som en løsning på 70-tallet, men fikk ny oppmerk-
somhet etter år 2000 på grunn av fremgang i materialteknologi (Wikipedia). Disse batteriene 
kan potensielt ha en energitetthet som er mye større enn dagens litium-ion, men foreløpig 

                                                 

146Hvis forbrukerne kun vektlegger innkjøpspris må batterikostnaden være lavere enn hvis de også tar hensyn til at drifts- 
og vedlikeholdskostnadene er betydelig lavere. Se også artikkelen 2022: The Year Electric Vehicles Leave Gas Cars in the 
Dust.  Du finner den her: https://ark-invest.com/research/electric-vehicles  

http://www.hybridcars.com/gm-ev-battery-cells-down-to-145kwh-and-still-falling/
http://www.hybridcars.com/tesla-projects-battery-costs-could-drop-to-100kwh-by-2020/
http://cadenzainnovation.com/technology/
http://www.va.se/nyheter/2016/07/22/cadenzas-litiumbatteri/
http://www.biosolar.com/super_battery.php
https://en.wikipedia.org/wiki/Lithium%E2%80%93air_battery
https://ark-invest.com/research/electric-vehicles
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tåler de bare noen få ladesykler før de svekkes betydelig. Forskere ved Cambridge, UK klarte 
i 2015 å løse flere av svakhetene, men de sier at det likevel kan gå 10 år før en slik 
batteriløsning er klar for markedet. En artikkel i The Economist, 6. august 2016 beskriver 
imidlertid en helt ny løsning for litium-luft med følgende overskrift: Lithium-air batteries: 
Their time has come. 

20. januar 2016 hadde sciencedaily.com et oppslag om et annet nytt batterikonsept som er 
utviklet ved University of Illinois. Utviklerne hevder at de kan ha løst viktige utfordringer ved 
litium-luft batterier og at det derfor kan bli mulig å lage batterier med fem ganger så høy 
energitetthet som dagens litium-ionbatterier.147 

Power Japan Plus har sammen med Kyushu University utviklet et konsept som de kaller dual 
carbon. Det skal i følge utviklerne være sikkert, billig, tåle 3000 ladesykluser (som er mer enn 
litium-ionbatteri klarer) og ikke minst kan det kan lades 20 ganger raskere enn litium-
ionbatterier. Det er også fullt resirkulerbart.  

Joint Centre for Energy Storage Research (omtalt i kapittel 7) har som mål å redusere både 
batterikostnadene og vekt/volum til 1/5 av nivået i 2015, og de satser på å nå dette målet på 
5 år. De ser etter løsninger utover litium-ion og bruker datasimuleringer for å lete etter gode 
materialer. 

I april 2016 kom nyheten om at PhD-kandidaten Mya Le Thai ved University of California, 
Irvin (UCI), hadde oppdaget en metode for å lage batterier som tåler flere hundre tusen 
ladesykluser. Løsningen ble oppdaget ved en tilfeldighet og enkelt forklart handler den om å 
bruke en pleksiglass-liknende gel som omgir de komponentene som vanligvis brytes ned 
etter noen tusen ladesykluser.148 I følge Cleantechnica.com149 er det ennå noen utfordringer 
som må løses før denne teknologien kan tas i bruk i elbiler og andre steder. For å få 
kostnadene ned bør man overføre løsningen til bruk sammen med billigere materialer enn 
det som ble brukt. Batterier som tåler mer enn 100.000 ladesykluser kan få mange 
interessante anvendelser i kraftsystemet og i transportmidler vil de holde mye lenger enn 
kjøretøyene. (Eksempel: 2.000 ladesykluser som hver gir 300 km kjørelengde tilsvarer 
600.000 km. Med en mangedobling av antallet ladesykluser, for eksempel til 100.000, vil 
batteriene overleve de aller fleste kjøretøy.)   

Som eksemplene over illustrerer, finnes det mange teknologispor som kan lede til bedre 
batterier. Hvis minst ett av sporene lykkes, eller delvis lykkes, kan det være nok til å gi store 
endringer innen transport og kraftforsyning. 

Noen frykter at vi skal slippe opp for litium. Det virker ikke sannsynlig. Det meste av litiumet 
fra utrangerte batterier vil kunne gjenvinnes, og hvis man ikke har gått over til andre kjemier 
innen det oppstår knapphet, kan man utvinne litium fra havet.150 Som man har sett med 
andre råvarer, vil høyere etterspørsel og pris ofte bidra til at man blir flinkere til å finne og 
utvinne råvaren. Litium står kun for om lag 3 % av prisen for et komplett batteri. Andre 
faktorer er derfor langt viktigere for totalprisen.  

                                                 

147 https://www.sciencedaily.com/releases/2016/01/160120142727.htm.  
148 Se artikkel fra UCI her: https://news.uci.edu/research/all-powered-up/  
149  Se artikkelen “Infinite” Energy Storage Finally Discovered, But There’s A Catch i Cleantechnica.com  
150 Se mer om ressurssituasjonen http://batteryuniversity.com/learn/article/availability_of_lithium. 

http://www.cam.ac.uk/research/news/new-design-points-a-path-to-the-ultimate-battery
http://www.economist.com/news/science-and-technology/21703358-new-type-electrical-cell-may-displace-lithium-ion-design-their-time-has
http://www.sciencedaily.com/releases/2016/01/160120142727.htm
http://newatlas.com/dual-carbon-fast-charging-battery/32121/
http://newatlas.com/dual-carbon-fast-charging-battery/32121/
http://www.jcesr.org/about/mission/
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/01/160120142727.htm
https://news.uci.edu/research/all-powered-up/
https://cleantechnica.com/2016/04/25/infinite-energy-storage-discovered-playing-around-gel/
http://batteryuniversity.com/learn/article/availability_of_lithium
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Hydrogenløsninger blir også billigere og mer effektive 
Som nevnt i kapittel 9, har Toyota kuttet kostnadene for brenselscellene med 95 % og håper 
å senke dem ytterligere til ¼ av dagens nivå. Det siste ventes særlig å skje ved 
industrialisering av produksjonen. Toyota har også halvert vekten og størrelsen på 
brenselscellene. Det er viktig i kjøretøy. Også andre forskningsmiljøer jobber med 
forbedringer av brenselsceller. Se for eksempel artikkelen Miniature fuel cell to keep drones 
aloft for over an hour and phones charged for a week.151  

For at hydrogen skal bli en suksess må hele verdikjeden bli konkurransedyktig i noen nisjer. 
Det forskes mye for å øke virkningsgraden for elektrolysører og brenselsceller og for å få ned 
kostnadene ved anleggene.  

Et lovende prosjekt er Rotolyzer som både skal øke virkningsgraden ved elektrolyse og 
redusere størrelsen på anlegget til 1/200 (dvs. med 99,5 %). Mindre anlegg gjør det lettere å 
plassere dem der hydrogen skal brukes, f.eks. ved fyllestasjoner for hydrogenbiler. Mye 
billigere anlegg gjør det dessuten mulig å ha en overkapasitet for elektrolyse. Hvis man også 
har tilstrekkelig lagerkapasitet for hydrogen, kan man konsentrere hydrogenproduksjonen til 
perioder hvor strømprisen er forholdsvis lav. I områder hvor kraftprisene varierer mye i løpet 
døgnet eller innenfor uker, kan dette bidra mye til å senke totalkostnaden ved hydrogen-
løsninger. 

Brenselsceller bruker i dag platina som er veldig dyrt. Forbedringer kan gjøres ved å 
minimere mengden platina og helst ved å finne erstatningsmaterialer som fungerer like bra 
eller bedre og koster mye mindre. Det er også viktig å øke levetiden og redusere størrelse og 
vekst. Disse forbedringene handler i stor grad om materialteknologi og kjemi. I tillegg vil 
masseproduksjon være viktig for å få ned kostnadene. 

Hydrogen for transport er mer energieffektivt enn bensin, men vil ikke komme i nærheten av 
batteriløsningens effektivitet. Man har et energitap ved overgang fra strøm til hydrogen 
(elektrolyse), ved komprimering og i brenselscellen når hydrogen reagerer med oksygen og 
produserer strøm (og spillvarme)152. Men hydrogen som energibærer har andre fordeler: 
Det er mye billigere å lagre energi i form av hydrogen enn i batterier. Ved langtidslagring har 
batterier et visst energitap (selvutlading) som hydrogen ikke har. Og hydrogen kan trolig (i 
stor grad) produseres når det er stor tilgang på kraft som ikke kan brukes til andre formål. 
Dette er særlig relevant i områder med stort innslag av sol- og vindkraft eller hvor kraft av 
andre grunner periodevis er svært billig. Det pågår forskning for å få ned kostnadene og øke 
energieffektiviteten i alle leddene av hydrogenkjeden.  

Hydrogen er kanskje mest aktuelt for transport hvor man trenger store energilagre, for 
eksempel innen skipsfart og for store kjøretøy som skal kjøre langt og ikke har tid eller 
mulighet til lange stopp for lading. Hydrogentanker tar en del plass, men har den fordelen at 
ett kg hydrogen inneholder hele 33,3 kWh.  Hydrogen kan også ha et fortrinn i områder med 
svakt nett. 

                                                 

151 http://newatlas.com/drone-fuelcell-batteries-postech/42222/  

152Totalt har hydrogen en virkningsgrad på 35-40 % fra kraftproduksjon til fremdrift for bilen. Tilsvarende tall for en bil med litium-ion-
batteri er rundt 80 %. 

http://rotoboost.com/#Hydrogen
http://newatlas.com/drone-fuelcell-batteries-postech/42222/
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Selskapet Nikola Motor Company (oppkalt etter Nikola Tesla) lanserte i desember 2016 en 
protype til en semitrailer, Nikola One, med fremdrift fra fire elmotorer som er koblet til hvert 
sitt hjul. Motorene vil til sammen yte 1000 HK. Bilen har et batteri med kapasitet på 320 
kWh, men den viktigste energiforsyningen er fra hydrogen via brenselceller. Den planlagte 

løsningen skal gjøre det mulig å kjøre 130 - 
190 mil (800-1200 miles, avhengig av terreng 
og last) mellom hver fylling av hydrogen. I 
tillegg til den imponerende kjørelengden vil 
Nikola One, i følge selskapet, få dobbelt så 
rask akselerasjon som et tilsvarende diesel-
kjøretøy, den kan holde normal hastighet i 
bratte stigninger (en stor fordel), den har 

kortere bremselengden og støyer lite. Selskapet hevder også at den vil være vesentlig 
billigere i drift. Hvis selskapet klarer å innfri det meste av det de lover, kan det ligge an til en 
fornybar-revolusjon for langtransport på vei. Nikola One kan bli viktig for å utvikle en nisje 
for hydrogen i transportsektoren. I beste fall blir den en spydspiss for utslippsfrie løsninger 
for tungtransport, slik Tesla har vært for personbiler.     

Nikola One skal kunne kjøre 16-32 mil kun på batteriet. Når fremdriften er rent batteri-
elektrisk som her, fungerer hydrogentanken og brenselscellen på mange måter som et 
tilleggsbatteri.  Hvis et system som dette bygges opp modulært, kan man legge til rette for at 
strømforsyningen endres når teknologien forbedres. Når batterier blir billigere og 
mindre/lettere, vil det trolig lønne seg å ha en større batteripakke, siden det gir lavere totalt 
energiforbruk. En annen mulighet kan dessuten åpne seg: Hvis det bygges anlegg som kan 
lade batteriene mens man kjører (trådløs lading fra veibanen eller fra ledninger over 
kjøretøyet) eller hvis mulighetene til hurtiglading blir vesentlig bedre, kan man også komme 
til å kjøre mer på strøm fra batteriet.  

Tevva Motors har utviklet en varebil med ren batterielektrisk fremdrift og en liten diesel-
motor som rekkeviddeforlenger. Dieselmotoren kjøres på en optimal hastighet hele tiden 
fordi dens eneste funksjon er å generere strøm til batteriet. Bruken av dieselmotoren 
begrenses til å dekke energibehovet for ruten som skal kjøres. Denne planleggingen kan ta 
hensyn til at lastebilen skal kjøre på ren batteridrift i byområder.  

Også for en slik løsning er det nærliggende å tenke seg at batteriene etter hvert kan dekke 
mer av kjørelengden når batteriprisen går ned og energitettheten opp, eller hvis mulig-
hetene for hurtiglading blir bedre. Et slikt kjøretøy 
kan bruke biodiesel, og det er mulig å tenke seg at 
man etter hvert erstatter dieselløsningen med en 
hydrogenløsning som i Nikola One. 

I Sveits har COOP har tatt i bruk en hydrogen-
elektrisk lastebil. Den er ombygd av Emoss, har en 
totalvekt på 34 tonn, har 35-40 mils rekkevidde og 
et batteri på 120 kWh. (Se spesifikasjoner.) I 2017 
vil Toyota begynne salget av sin hydrogenbuss (bildet). Mange byer tester elektriske busser 
(bl.a. Stavanger) og hydrogenbusser (bl.a. Oslo), og planlegger større programmer for 

https://nikolamotor.com/
http://www.tevva.com/
http://www.coop.ch/pb/site/medien/get/documents/coop_main/elements/medieninfo/medienmitteilungen/20161104-wasserstoff/Factsheet_Lastwagen_D.pdf
http://newatlas.com/hydrogen-fuel-cell-bus-toyota/46058/?li_source=LI&li_medium=default-widget
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overgang til utslippsfrie busser. For busser i fast rute er batterielektriske løsninger med 
hurtiglading på holdeplasser et svært aktuelt alternativ. 

Det kommer mange flere løsninger enn de jeg har beskrevet foran. Her er noen kilder for 
videre lesing om aktuelle løsninger for utslippsfrie tunge kjøretøy: 

Volvo om deres elektriske busser:  http://electric.volvobuses.com/ 
EMOSS om deres elektriske lastebiler, busser og taxi: http://www.emoss.biz/ 

Varmelagring er billig, dekker mange behov og kan skje på mange måter 

Varmelagring kan skje ved mange temperaturer og med ulike teknologier. Den enkleste 
metoden er at et materiale (f.eks. vann eller betong) varmes opp for senere å avgi varmen 
igjen. Varmelagring kan også skje ved at et materiale skifter fase, typisk mellom å være fast 
og flytende. Varmen kan også lagres termo-kjemisk. Da har man en reversibel kjemisk 
prosess som kan absorbere og avgi varme. Her er et eksempel: tilførsel av varme får zeolitt 
til å skille ut damp, mens man kan tilføre fuktighet når man vil ha varmen tilbake. Slike 
løsninger kan lagre varme praktisk talt uten varmetap. Det er en betydelig fordel når varme 
skal lagres i lengre perioder. Andre varmelagre kan også holde lenge på varmen hvis de har 
effektiv isolasjon. I store lagre er overflaten mindre i forhold til volumet, og de kan derfor 
hold lenger på varmen ved en gitt isolasjonsevne. Mindre prosentvis tap og lavere 
byggekostnader per lagret kWh, kan gjøre varmelagring i store enheter billigere.  

I et stort varmelager med noen tusen m3 vann kan kostnaden komme under 4.000 kr per m3. 
(Tall fra prosjektet Flexelterm.) Ved en temperaturdifferanse i overkant av 40˚C kan en 
kubikkmeter vann lagre 50 kWh. En investeringskostnad på 4.000 kr per m3, tilsvarer da om 
lag 80 kr per kWh lagringskapasitet. Hvis vi legger til grunn $300 per kWh lagringskapasitet i 
litium-ionbatterier og en kurs på 8 kr per dollar, får vi en pris på 2.400 kroner per kWh. Med 
disse antakelsene blir investeringskostnaden per kWh ved storskala varmelagring i en 
vanntank kun 3,3 % av kostnadene ved energilagring i et batteri.153  

Bygningskropper kan lagre en del varme (såkalt termisk treghet). Denne evnen kan 
forsterkes ved bevisst utforming av konstruksjonen og ved valg av egnede materialer. For å 
øke varmelagringen og gjøre den lettere styrbar, kan man investere i et varmelager. For 
temperaturer under 100 ˚C er vanntanker en mye brukt løsning. Varmtvannsberedere er et 
eksempel, og i fremtiden kan de brukes mer bevisst ved hjelp av smart styring av 
temperaturen i berederen.  

Ved Drake Landing Solar Community i Alberta, Canada, bruker man solfangere og et varme-
lager i bakken til å dekke nesten hele det årlige behovet for oppvarming. Dette området har 
solforhold som i Hellas og Italia, men har samtidig vintre hvor temperaturen kan komme ned 
mot minus 27˚C. Sesonglagring av varme kan bl.a. skje i fjellgrunn hvis det ikke er for stor 
gjennomstrømming av vann. Kanskje vil man ha et varmetap på 30 % fra sommer til vinter 
(størst de første årene), men det er et lite problem hvis man kan samle varme i store 

                                                 

153Tesla Powerwall 2 ble lansert i oktober 2016. Det har 14 kWh kapasitet og skal være tilgjengelig for forbrukere i USA for en pris rundt 
$5.500 pluss $1.000 for installasjon og styringssystemer. Det gir totalt $6.500 eller $464 per kWh. (For en norsk bruker estimerer Teslas 
hjemmeside en totalpris på 67.000 kroner eller nesten 4.800 kroner per kWh.) En pris på $464 for små enheter er forenlig med at 
industrielle kjøpere (produsenter av elbiler) kan få batterier til en pris rundt $300 per kWh eller lavere.  

http://electric.volvobuses.com/
http://www.emoss.biz/
http://e-hub.org/thermochemical-materials.html
http://www.extremetech.com/extreme/130523-zeolite-thermal-storage-retains-heat-indefinitely-absorbs-four-times-more-heat-than-water
http://www.flexelterm.no/
http://www.dlsc.ca/
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mengder og til en lav nok kostnad i sommerhalvåret. Slike lagre er først og fremst egnet for 
store systemer med mange bygg som skal ha varme. 

Med store glassarealer og økende kjølebehov i næringsbygg, begynner termisk sesonglagring 
å bli kostnadseffektivt i Norge. I de siste årene er det blitt bygget mange grunne geotermiske 
brønnparker som leverer stabil termisk energi til store varmepumpesystemer gjennom 
vinteren, og som oppnår økt virkningsgrad og kostnadseffektiv kjøling ved bruk av frikjøling 
gjennom sommeren. Kjølingen om sommeren gjør oppvarmingen neste vinter mer effektiv. 

Termo-kjemisk lagre og varmelagre basert på faseskifte kan lagre mye mer varme per m3 enn 
det som er mulig med vann. CREATE er et prosjekt i EUs forskningsprogram Horizon 2020. 
CREATE skal utvikle et termo-kjemisk varmelager for bruk i bygg. Målet er å kunne lagre 420 
kWh per m3 varmelager, og uten varmetap. En vanntank på en m3 hvor temperaturen kan 
svinge fra 30 til 90 ˚C, kan bare lagre 1/6 av dette, 70 kWh. Det er også et mål for CREATE at 
lageret skal bli så billig at det kan være tilbakebetalt på 10 år for forbrukerne.   

Mer kompakte varmelager gjør det lettere å ta dem i bruk, og kan også gjøre det enklere å 
redusere varmetapet. Og noen av teknologiene kan nesten eliminere varmetapet. 

Her er et eksempel på en løsning som allerede er på markedet: 
Selskapet Glen Dimplex utvikler små varmelager for romoppvarming. 
Apparatet ser ut som en stor panelovn (se bildet) og kan lagre mellom 
8,5 og 23 kWh, avhengig av størrelsen. Ideen er at man kan kjøpe strøm 
når prisen er lav, typisk om natten, og hente ut varmen til rommet når 
man trenger det. Dette systemet har smarte styringssystemer for å 
tilpasse varmen i rommet til forbrukerens behov. Det kan dessuten 
levere systemtjenester til nettet, ved at det raskt kan skru opp og ned uttaket av strøm 
basert på kommunikasjon med systemdriften.  

Et varmelager i et bygg eller i et fjernvaresystem kan konvertere overskudd av strøm til 
lagret varme i perioder med stor fornybar kraftproduksjon154, det kan lagre solvarme slik at 
den kan utnyttes bedre og det kan optimalisere bruken av et forbrenningsanlegg.  

En varmepumpe som henter varmen fra uteluften, kan gi en stor energigevinst, men den har 
en velkjent svakhet: Den gir mindre varme når det er veldig kaldt, dvs. når vi trenger varmen 
mest. Et varmelager kan forbedre ytelsen fra varmepumpen ved at den akkumulerer varme i 
lageret når utetemperaturen er moderat, mens man henter varme fra lageret når det er 
ekstra kaldt. Et varmelager kan også forbedre ytelsen til en varmepumpe som henter varme 
fra grunnen. Lageret gjør det mulig å kjøre varmepumpen jevnere og mer effektivt, og den 
kan bidra mer når det er ekstra kaldt ved å utnytte akkumulert varme. Lønnsomheten ved 
slike løsninger vil naturligvis avhenge av hvor mye varmelageret koster. I et bygg er det også 
ønskelig at varmelageret ikke tar opp for mye plass som kunne vært brukt til andre formål.  

                                                 

154Den elektriske oppvarmingen kan skje ved varmepumper eller ved direkte oppvarming ved elkjele. En varmepumpe er en betydelig 
investering, men kan gi 3-5 kWh varme for hver kWh strøm. Elkjeler er derimot svært billige, men gir bare i underkant av en kWh 
varme for hver kWh strøm. En varmepumpe vil derfor dimensjoneres for å gå det meste av den tiden hvor man har et varmebehov og 
kun stoppe for å tære på lageret i perioder med spesielt høye kraftpriser. En elkjele vil derimot først og fremst kjøre når strømprisene 
er lave.    

http://www.createproject.eu/
http://www.dimplex.co.uk/products/domestic_heating/installed_heating/quantum/index.htm
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Varmelager for temperaturer på mange hundre grader kan både brukes for å lagre varme og 
til å produsere kraft på et senere tidspunkt. Høyere temperatur øker virkningsgraden ved 
kraftproduksjon. Vi har tidligere vært inne på at bedre varmelager øker effektiviteten og 
fleksibiliteten ved konsentrert solkraft (CSP). På tilsvarende måte kan et varmelager med en 
tilstrekkelighøy arbeidstemperatur trolig øke fleksibiliteten ved kjernekraft eller ved annen 
varmekraft. Anlegget kan produsere varme jevnt samtidig som man konsentrerer (en større 
del av) kraftproduksjonen til timene på døgnet som har høyest kraftpris. MIT-prosjektet 
Metallic Composites Phase-Change Materials for High-Temperature Thermal Energy Storage 
utvikler materialer som kan forbedre ytelsen ved konsentrert solenergi (CSP) og ved 
kjernekraft. 

Varmelagring for senere varmeleveranse har ikke de samme kvalitetene som lagring av 
strøm, men kan være et viktig supplement og kan potensielt lagre store energimengder i 
fremtiden. Dette kan være viktig for å utnytte variabel fornybar energi på en effektiv måte 
og for å sikre forsyningen i perioder med knapphet på kraft. 

I likhet med oppvarming, kan også kjøling i mange tilfeller effektiviseres ved hjelp av 
termiske lagre. En løsning er å produsere is gjennom natta, når strømprisen er lav og 
kapasiteten i nettet er god. Isen kan brukes til å produsere kald luft gjennom dagen og på 
den måten redusere strømforbruket til konvensjonell luftkjøling på dagtid. Spillvarme fra 
kjøleanlegg kan også lagres for senere bruk til oppvarming.  

https://arpa-e.energy.gov/?q=slick-sheet-project/efficient-heat-storage-materials
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