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Teknologi som halve puslespillet? 
Globale og lokale perspektiver, problemer 

og muligheter 



Klimatoppmøtet i Glasgow

• Fortsatt mål om 1,5 grader
• (men vi ligger an til 2,7)

• Alle land skal innskjerpe mål

• Men langt fra godt nok..
• FNs generalsekretær: planeten 

«henger i en tynn tråd» 

• Kull «fases ned» (ikke ut), 
ineffektive subsidier på olje, 
gass og kull fases ut

• Avgiftene på bruk av fossilt 
drivstoff og forurensning vil 
sannsynligvis øke



COP26 og fossil energi: nedfasing og ambivalens

• Usikkerhet om gass sin rolle i Europa
• Strømpriser: For rask utfasing i dag? 

• Ambivalens som kan ramme gassproduksjon 
• Når kull «fases ned» - er det første skritt? 

• Utrulling på 2020-tallet

• Og såkalte ineffektive subsidier til fossil fases ut

• Setter gass I usikker/sårbar posisjon – inkludert blått hydrogen

• Allianse av 12 land/regioner: Beyond Oil and Gas Alliance (BOGA) 

• Også dynamikk/allianser i fossilindustri: kull på ene siden, og olje og 
gass allianse på andre 

• O&G mer beskyttet – fotfeste i globale nord, mens kull utvikles og produseres 
hovedsakelig i det globale sør

• Ble knyttet til perspektiv på rettferdighet mellom nord og sør



Framtidas hydrogensamfunn
• Hvordan forholder vi oss til blått hydrogen når vi 

går inn i en fase der vi faser ut fossil energi? 
• EU kan ‘bare’ produsere grønt hydrogen 

• Hvordan kan vi komme oss videre i nord? 
• Ikke teknologien som mangler, men kreativitet, 

kunnskap og dialog i og med samfunnet 
• Mulig å finne løsninger og felles forståelse? 

• «what’s in it for us» (samfunnsnivå)

• Eks. Mindre skala, andre eiemodeller

• Hvordan kan lokale innovasjoner se ut?
• Berlevåg: enighet om lokal utnyttelse og utvikling 
• Utnytte ressurser på lokalt nivå = innovasjon, 

kreativitet, deltagelse…og alternativ?
• Andre eksempler å lære av/samarbeide med?



Hvordan tilpasse teknologien fiskerens behov?





Nye modeller for sol og vind – eierskap, 
størrelse og tilpasset næringsliv og samfunn

UiT jobber med andre/nye 
eierskapsmodeller for store og små 
vindmøller/parker og solløsninger slik at 
de bedre kan tilpasses næringsliv, 
husstander og lokalsamfunn





Energikafe for å teste, forankre og få nye 
ideer fra fiskeværene



Energikafe i Berlevåg 8/11-21: Hvordan utvikler vi 
hydrogensamfunnet i Berlevåg sammen?





Samfunn og energiomstilling

• Stort fokus fra regjeringen/e og politikere 
på å «ta i bruk teknologi» og «få fart på 
det grønne skiftet»

• Energiomstilling må i mye større grad 
forstås som en helhetlig prosess

• samfunnet må være med å ta beslutninger 
for løsninger som står seg over tid (eks. 
infrastruktur, fornybar energi, planlegging 

• bygge gode eksempler tilpasset 
steder/samfunn 

• Samarbeid: Skal det grønne skiftet også være 
mer tilpasset lokalsamfunn, må det ha fokus på 
sosiale og økonomiske forhold


