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Vi må gå opp nye spor 
 

- Vi skal endre mye 
-Teknologisk 
-Samfunnsmessig 

Innovasjon 
Læreprosesser 
Tverrfaglig 

Både i økonomifaget og i samfunnet 



Vi trenger et bredt perspektiv 

Eks: Et klimatiltak Utslippsreduksjon (x tonn) 

Læring - kostnadsreduksjon 

 
Motivasjonseffekt 

 

Samspill med andre tiltak 

 



Kostnadseffektiv klimapolitikk 

Mange samfunnsøkonomer sa: 
«Gjør de billigste tiltakene først!» 

 
 

 
 

 

 

Kostnad/tonn 

Utslippsreduksjon 

Kostnad/tonn 

Utslippsreduksjon 

Mange dyre tiltak ble billige 

 

Men noen  ville ikke høre 
på dem 

 
 

 
 



  
Solcellepaneler 1970 - 2015 99 % 

… store anlegg 2008 - 2015 64 % 

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

LED-lys 2008 - 2015 94 % 

Brenselsceller (H2) 2008 - 2015 95 % 

Batterier til elbiler 2010 - 2018 85 % 

Dramatiske kostnadsreduksjoner 

Kilde: US DoE 

Kilde: Toyota 

Kilde: BloombergNEF 



Snøballeffekten - tipping points - lærekurver 

Lærekurve 

Enhetskostnad 

Kumulativ vekst 

Økt utbygging  
Innovasjon  
Skalagevinster 

Les mer: Hvorfor solceller ble så billige 

https://www.vox.com/energy-and-environment/2018/11/20/18104206/solar-panels-cost-cheap-mit-clean-energy-policy
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Raskt fall i batterikostnader 
(2018 $/kWh) 

Kilde BNEF 

85% reduksjon 2010 
- 2018 
 
20% per år i snitt 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

2018 $

10% årlig reduksjon

20% årlig reduksjon

Markedsbasert tipping point 

Reuters: Bilindustrien skal investere $300 milliarder for utvikling av elektriske kjøretøy  

https://twitter.com/BloombergNEF/status/1075410072283594753/photo/1
https://graphics.reuters.com/AUTOS-INVESTMENT-ELECTRIC/010081ZB3HD/index.html


Vindkraft på land er nå lønnsomt uten subsidier 
-  i Norge og mange andre steder 

Source: Norwea/Statnett 



To viktige gevinster ved innovasjon  
 

• Klimatiltak blir billigere og vi får flere verktøy  

• Det blir lettere å få alle land og grupper med  
– Selv vitenskapsfornektere gjør klimatiltak når det er lønnsomt! 



  

Vi må gå opp nye spor 
 

Når noen går foran blir det lettere 
for andre å komme etter 



Takk for oppmerksomheten 



Tillegg i PDF:  

Hvordan fremmer vi mest effektivt det grønne skiftet? 

• Forske, handle og lære 

• Tenke helhetlig og tverrfaglig. Eks: sirkulær økonomi 

• Bygge om Norge og bidra til å kutte gigatonn globalt 

• Bruke både statlig styring og marked 

• Mobilisere på alle nivåer og skape sense of urgency   



To relevante rapporter 

En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk  
Framgang starter ved at noen går fram 

Last ned 

 

Teknologirevolusjon, vekst og bærekraft 
Om hvorfor teknologiutviklingen går raskere og raskere og hvorfor den økonomiske 
veksten gjør bærekraft til en megatrend 

Last ned 

 

Jan Bråten 

 

https://klimastiftelsen.no/en-kostnadseffektiv-og-virkningsfull-klimapolitikk/
https://www.statnett.no/contentassets/77bc4bf274434ed394bceb3953827c63/teknologrevolusjon-vekst-og-barekraft-24-03-2017.pdf

