
DE GRØNNE SPYDSPISSENE
ZEROKONFERANSEN2015



Zerokonferansen 2015

Lurer du på noe? 
Vi er her for å hjelpe deg!

Bli med i debatten i sosiale media på  

#Zerokonferansen
@Miljøstiftelsen ZERO@zeronorge @zeronorge

Jon Evang
Pressesjef

Mobil 934 01 382

Dagfrid Forberg
Arrangementsjef
Mobil 996 37 338

Per Kristian Sbertoli
Pressekontakt

Mobil 930 89 103

Hege Horsberg
Markedssjef

Mobil 951 64 356

Magnus Lundstein
Prosjektleder ZEROexpo

Mobil 470 28 408

Ingrid Aasaaren
Prosjektleder  

Zerokonferansen 
Mobil 482 05 210



I år er det tiende gang Zerokonferansen arrangeres. 
Siden den første Zerokonferansen, har vi gått fra Think 
til Tesla, og det grønne skiftet har fått fotfeste. Men 
det er langt igjen.

År for år har konferansen bygget seg opp til å bli 
Norges viktigste arena for klimaløsninger. Bak ligger 
hardt arbeid for å forbedre den. Drivkraften vår er at vi 
ser at Zerokonferansen gjør en forskjell.

For et av ZEROs mål er å gjøre størst mulig positiv 
forskjell for klima. Når årets hovedtema er de grønne  
spydspissene, er det ekstra hyggelig å ha med så 
mange innledere som virkelig har vært med å gå foran 
på ulike felt. På dag 2 går vi i dybden faglig, samtidig 
som vi utfordrer dere som deltakere til å bidra aktivt 
med å finne gode klimaløsninger gjennom flere work-
shoper.

Nytt av året er også ZEROexpo. Vi fyller Youngstorget 
med utslippsfrie løsninger, og viser frem utslippsfrie 
biler, løsninger fra grønt karbon, smarte bygg, trans-

portløsninger, klimaløsninger for byer og CCS, og mer 
til. Snu programhefte for å lese mer om den! 

For at verden skal bli utslippsfri i 2050, må noen gå 
foran frem mot 2030. Spydspissprosjekter, som tøyer 
grenser og kutter klimagassutslipp, viser verden veien 
til fremtidens nullutslippssamfunn. Noen er enkle og 
lavthengende frukter som kan tas i bruk i dag, andre 
krever større infrastrukturløft og teknologiske game 
changers. Noen spydspisser utfordrer etablerte sann-
heter og får fram nye forretningsmodeller, som igjen 
får fart på det grønne skiftet. Men felles for dem alle er 
at de tar verden nærmere en utslippsfri fremtid. Og det 
er dit vi skal. 

Velkommen til Zerokonferansen 2015!

Hjertelig velkommen til
ZEROKONFERANSEN2015
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ÅPNING

BERTRAND PICCARD
Bertrand Piccard er en flypionér helt utenom det van-
lige. I disse dager flyr han solcelleflyet Solar Impulse 
jorden rundt. Han var verdens første til å fly en luftbal-
long non-stop jorden rundt.

ZERO-LEDERENS TALE

MARIUS HOLM
Marius Holm er daglig leder i ZERO. Han har gjennom 
en årrekke markert seg som en tydelig og kunnskapsrik 
klimaforkjemper, og er i dag en anerkjent energi- og 
klimaanalytiker med stort gjennomslag i klima- og 
energidebatten.

KOMMENTAR
Kjetil Alstadheim fra Dagens Næringsliv og Nina Jensen 
fra WWF diskuterer Marius Holm sin tale, ledet av An-
ders Bjartnes fra Norsk Klimastiftelse.

SPYDSPISSENE I  
TRANSPORTNÆRINGEN

TRANSPORT 0/2030 -  
PROSJEKTET

ZERO har de siste to årene jobbet systematisk for å 
finne ut hvordan transportsektoren i Norge kan kutte 
alle sine klimagassutslipp innen 2030. Prosjektleder 
Jenny Skagestad er nå klar for å presentere resultatet.

SOFASAMTALE
Øystein Stray Spetalen, norsk investor og forretnings-
mann, som nå er tungt inne på eiersiden i NEL ASA, en 
ledende produsent og leverandør av fyllestasjoner for 
hydrogen.

Lasse Fridstrøm er forsker ved transport økonomisk 
institutt (TØI). 

Samtalen ledes av Kari Asheim, fagansvarlig  
Transport i ZERO.
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INFORMASJON

LUNSJ
Offisiell åpning av ZEROexpo ved Berit Svendsen, adm.
dir i Telenor Norge og Marius Holm, ZERO.

Utdeling av Årets Lokale Klimatiltak 2015.

SPYDSPISSENE I FINANS

MICHAEL LIEBREICH
Michael Liebreich er grunnlegger av Bloomberg New 
Energy Finance, verdens ledende leverandør av infor-
masjon om fornybar energi til investorer, energiselska-
per og myndigheter. Han sitter i FNs generalsekretærs 
høynivågruppe om Sustainable Energy for All, og World 
Economic Forum’s Global Agenda Council for the New 
Energy Architecture.

SASJA BESLIK 
Sasja Beslik leder arbeidet med ansvarlige invester-
inger i Nordea, som forvalter 250 milliarder Euro. I 
2013 mottok han den svenske kongens medalje for sitt 
arbeid med miljøspørsmål. Han er med på World Eco-
nomic Forums liste over Young Global Leaders og leder 
FNs styringsgruppe for vannressurser.

SOFASAMTALE
Irene Rummelhoff, konserndirektør for New Energy 
Solutions i Statoil, møter Michael Liebreich til samtale 
om finansnæringens rolle i det grønne skiftet. Samtalen 
ledes av Anne Jorun Aas, partner og daglig leder i 
SIGLA. 
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SPYDSPISSENE I  
FRAMVOKSENDE ØKONOMIER

RACHEL KYTE 
Rachel Kyte er påtroppende leder i FNs Sustainable 
Energy for All. Hun er i dag visepresident i Verdens-
banken og leder Verdensbankens arbeid med bekjem-
pelse av klimaendringer, klimatilpasning, klimafinan-
siering og grønn vekst. Kyte er professor i bærekraftig 
utvikling ved The Fletcher School of Law and Diplo-
macy. 

NARENDRA TANEJA 
Narendra Taneja er energipolitisk talsmann i Indias 
regjeringsparti Bharatiya Janata Party. Han er en av 
Indias ledende energieksperter og en aktiv samfunns-
debattant og kommentator. Han har spesielt vært opp-
tatt av at tilgang til bærekraftig, tilstrekkelig og rimelig 
energi er essensielt for Indias økonomiske sikkerhet og 
politisk stabilitet. Taneja har studert samfunnsøkonomi 
og politikk på St. John’s College, University of Oxford 
og Universitetet i Oslo.

SOFASAMTALE
Torger Lien, konsernsjef i SN Power og John Andersen 
Jr, styreleder i Scatec Solar, møter Rachel Kyte og 
Narendra Taneja til samtale, ledet av David Hansen, 
direktør for samfunnskontakt i Telenor.

SPYDSPISSENE I  
BYGGEBRANSJEN 

TONJE VÆRDAL FRYDENLUND 
Tonje Frydenlund  er daglig leder i Snøhetta. Hun 
har studert landskapsarkitektur ved NMBU og Cal 
Poly State University i California, USA. Tonje startet i 
Snøhetta i 2001, har vært en del av ledelsen siden 2004 
og daglig leder siden 2013.

OLE HERBRAND KLEPPE 
Ole Herbrand Kleppe er prosjektleder fra Bergen og 
Omegn boligbyggelag som har bygget Verdens høyeste 
trehus – «Treet»
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SPYDSPISSENE I  
NORSK NÆRINGSLIV

CONNIE HEDEGAARD 
Connie Hedegaard har bred erfaring fra internasjonalt 
klima- og miljøarbeid. Som miljøminister i Danmark 
ledet hun arbeidet med FNs klimakonferanse i Køben-
havn i 2009. Fra 2010 til 2014 var hun EU-kommissær 
for klimaspørsmål. Nå sitter hun i den norske regjerin-
gens nye ekspertutvalg for grønn konkurransekraft.

NORGE203040
Ekspertutvalget for Grønn konkurransekraft ved 
Connie Hedegaard og Idar Kreutzer mottar rapporten 
Norge203040 fra representant for initiativet Norge 
203040 Bjørn Haugland, DNV GL.

PAUSE 

SPYDSPISSENE  
INTERNASJONALT

KLIMAFORHANDLINGER 101
Cicero-direktør Kristin Halvorsen og Norges forhan-
dlingsleder Aslak Brun gir oss en introduksjon til klima-
forhandlingene opp mot Paris-toppmøtet.

KITTY VAN DER HEIJDEN
Dr. Kitty van der Heijden  er leder for World Resource 
Institute i Europa. Hun er tidligere spesialutsending 
for Sustainable Development og leder for avdeling for 
klima og energi i nederlandsk UD, og hun ledet den 
nederlandske delegasjonen til RIO+20 og var sentral i 
arbeidet med FNs Sustainable Development Goals.

SPYDSPISSENE I  
NORSK NÆRINGSLIV

STORBYSAMTALE 
Varaordfører i Trondheim, Hilde Opoku (MDG), var-
aordfører i Stavanger, Bjørg Tysdal Moe (KrF), og 
miljøbyrådene i Oslo og Bergen utfordres på deres ulike 
spydspissroller. 

FIRE SPYDSPISSER I NORSKE  
NÆRINGSLIV

Styreleder i ASKO Torbjørn Johansson, adm.dir i 
Coca-Cola Stein Rømmerud, teknologidirektør i Elkem 
Håvard Moe og leder for forretningsutvikling i Biokraft 
Terje Hyldmo eksemplifiserer hvordan norsk næringsliv 
kan gå foran som grønne spydspisser.

PAUSE 

SPYDSPISSEN I EUROPA:  
ENERGIEWENDE 

RAINER BAAKE
Rainer Baake er statssekretær for energi i Tyskland 
(tilsvarende norsk energiminister). Baake har vært en 
helt sentral pådriver for det tyske “Energiewende”, 
som skal gjøre Tyskland uavhengig av ikke-fornybar 
energi, tidligere også som leder av tenketanken Agora 
Energiwende.

TORD LIEN
Olje- og energiminister Tord Lien.

SOFASAMTALE
Olje- og energiminister Tord Lien og konserndirektør 
i Stakraft Jurgen Tzschoppe, møter Rainer Baake til 
samtale, ledet av ZERO-leder Marius Holm.

OPPSUMMERING

ELECTRIC LOUNGE  
I ZEROEXPO

MIDDAG PÅ OSLO KONGRESSENTER
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Spiseriet Møller, Oslo Kongressenter, 27. oktober, 08:30 til 09:45, Frokost fra 08:00

Frokostseminar for lokalpolitikere:

Lokalpolitiker eller bare interessert  
i lokalpolitikk?
På dag én av Zerokonferansen arrangerer vi frokostseminar for lokalpoli-
tikere i forkant av konferansen i samarbeid med Kommunalbanken og KS. 
Temaer på agendaen er grønt mulighetsrom i arealpolitikken, effektive 
transporttiltak, finansiering av grønne spydspisser, energieffektive bygg 
og bruk av fornybar energi.

Kan man få til et grønt skifte som lokalpolitiker? Hvordan kan en liten 
kommune påvirke storkapitalen? Hvilke lokale tiltak kan legge til rette 
for utslippsfri transport?  Hvordan bli enige om ny infrastruktur på tvers 
av kommunegrensene? Hvordan få til arealplanlegging for bedre tettst-
edsutvikling? Powerhouse – fremtiden for nybygg og rehabilitering? 
Hvordan skal det grønne skiftet finansieres? Dette vil blant annet Alfred 
Bjørlo, ordfører i Eid Kommune, Guri Melby, nestleder i Venstre og Arnulf 
Goksøyr, ordfører i Herøy kommune, hjelpe oss å svare på.slo

 October 27 08:30-09:45. Breakfast from 08:00

BIG EMITTERS: THE POLITICS OF CLIMATE CHANGE
The 21st round of the UN Climate talks are fast approaching, and the outcome in Paris will to a large extent be 
determined by the domestic politics of the big emitters. We will take a deep dive into what drives the domestic 
politics of global key actors, and a discussion on the prospects for reaching an ambitious and binding agreement  
in Paris.

• Sanjeev Kumar (Founder of Change Partnership)
• Narendra Taneja (National Spokesperson on Energy, Bharatiya Janata Party, India’s ruling party)
• Guri Bang (Research Director CICERO and expert on the US)
• Haakon Vennemo (Partner at Vista Analysis and expert on China)
• Steffen Kalbekken (Research Director at CICERO, Director of CICEP and expert on UNFCCC

Presented by CICEP, CICERO and ZERO

 
ZEROexpo 28.okt kl 08.00-09.00

Scandic inviterer til nettverksfrokost 
Etter dag 1 av Zerokonferansen regner vi med at du har møtt mange nye kontakter du ønsker å fortsette samtalen 
med!

Derfor inviterer vi i samarbeid med Scandic til enkel frokost i ZEROexpo slik at du skal få muligheten til å fortsette 
dialogen, eller møte noen av de andre viktige aktørene innen næringsliv og politikk i det grønne skiftet. Scandic 
vil servere møtemat fra sin Taste Break-meny, og i ZEROexpo blir det stemning for at flere kan komme i dialog og 
skape nye spydspissløsninger sammen. 
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09:00 UTFORDRINGER TIL NÆRINGSLIVET VED NÆRINGSMINISTER MONICA MÆLAND

09:15 UTDELING AV NÆRINGSLIVETS KLIMAPRIS VED ZERO, NHO OG NTNU

09:30 PAUSE

SAL D SAL  A SAL  B SAL  C

09:45 

Zerolab –  
Den utslippsfrie byen. 
Smarte byer-teknologi 
for sømløs flyt av folk, 

varer og energi, og  
effektiv bydrift.

Strøm til elbil, elbuss, 
elferje. Hvordan får 
vi infrasturkturen vi 

trenger?

Grønne klynger:  
Spydspisser i  

innovativ grønn 
næringsutvikling?

Grønne bygg:  
Hva er de fremste 

løsningene?

11:00 LUNSJ I ZEROEXPO MED LANSERING AV TUNGTRANSPORTERKÆRINGEN

12:00

Zerolab –  
Den utslippsfrie byen. 

Knappe arealer  
fremmer kreative, 
grønne løsninger

Transportlab og veien 
videre: Hvordan kutte 
utslippene fra trans-

port mot 2030?

Med kapital som 
råvare: Hvordan 

finansiere det grønne 
skiftet?

Spydspissenen 
i bioøkonomien: 

Hvordan kan biomasse 
erstatte fossilt i indus-
tri, materialer, varem 

og drivstoff?

13:15 PAUSE

13:30 

Zerolab –  
Den utslippsfrie byen. 

Byen som laboratorium 
for nye, innovative 

løsninger

Til lands og til vanns: 
Hvordan får vi forny-
bar godstransport?

Solrevolusjonen i sør: 
Hvordan kan fornybar 

energi skape utvikling?

400 offentlige  
milliarder:  

Hvordan kan offentlige 
anskaffelser bidra til 
det grønne skiftet?

14:45 PAUSE

15:10 
-

16:00 
PARTILEDERDEBATT

Program 
Dag 2
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09:00

UTFORDRINGER TIL NÆRINGSLIVET 
VED NÆRINGSMINISTER MONICA  
MÆLAND

09:00

UTDELING AV NÆRINGSLIVETS KLIMA-
PRIS VED ZERO, NHO OG NTNU

09:45

ZEROLAB – DEN UTSLIPPSFRIE BYEN. 
SMARTE BYER - TEKNOLOGI FOR 
SØMLØS FLYT AV FOLK, VARER OG  
TJENESTER.

Zerolab er en workshop der du deltar i aktive gruppe-
diskusjoner som utforsker spenstige muligheter for å 
løse byenes utfordringer og styrke byenes pådriverrolle 
i det grønne skiftet. I Zerolab 1 spør vi blant annet: Når 
alle maskiner og kjøretøy kan “snakke sammen”, hvilke 
muligheter gir det for utslippskutt? Hvordan kan vi 
styre og kutte trafikk med nullutslippssoner og miljødif-
ferensierte bomringer? Hvordan kan deling kutte 
utslipp?  

3 korte innlegg som oppspill til workshop

• Lars Ove Kvalbein i Klimaseksjonen i Bergen kom-
mune forteller om byenes transportutfordringer og 
tegner et framtidsbilde med mobilitetspunkter og 
sømløse, multimodale og utslippsfrie reiser.

• Even Heggernes, daglig leder i Nabobil.no, skal sn-
akke om hvordan de grunnla nabobil.no og ga folk 
en mulighet til både og leie og leie ut ubrukte res-
surser. Hva har dette å si for hvem og hvor mange 
som eier bil?

• Mari Svolsbru, trafikkplanlegger i Bymiljøetaten 
i Oslo kommune, skal snakke om utslippsfri var-
etransport

STRØM TIL ELBIL, ELBUSS  
OG ELFERJE. HVORDAN FÅR VI IN-
FRASTRUKTUREN VI TRENGER? 
Norge er en spydspiss innen klimatiltaket elektrifiser-
ing i transportsektoren. På få år har vi gått fra at elbiler 
så ut som forvokste olabiler, til at alt fra sportsbiler og 
familiebiler til busser og ferjer kan drives med batterier. 
Men elektrifisering krever infrastruktur - ligger vi an 
til å ha et lade- og strømnett i 2030 som håndterer en 
nullutslipps-transportsektor? 

Innledere

• Bente Monica Haaland, konserndirektør, Statnett, 
om neste generasjon kraftsystem - for den elek-
triske framtida.

• Christina Bu, generalsekretær i Elbilforeningen, om 
Elbilrevolusjonen - fra 0 til 50 000 og videre til 200 
000.

• Oluf Ulseth, administrerende direktør i Energi 
Norge: Hva kreves av infrastruktur for videre sat-
sing på elektriske ferjer?

• Bjørn Simonsen, markedsutvikler i NEL Hydrogen, 
om hvordan produksjon av hydrogen kan spille en 
rolle i det norske kraftnettet.

• Arne Sigbjørnsen, produktsjef for hurtiglading i 
ABB, skal snakke om hurtiglading for elbusser på 
høy effekt opp til 450 kW.

• Johan Christian Hovland, konserndirektør for kom-
munikasjon og samfunnskontakt i Hafslund, skal 
snakke om hvorvidt det er grunn til panikk: har vi 
strøm nok til elektrisk transport?

GRØNNE KLYNGER: SPYDSPISSER 
I INNOVATIV GRØNN NÆRINGSUT-
VIKLING? 
Hvordan kan energisektoren, prosessindustrien og 
batteriteknologien sammen skape gode klimaklynger? 
Hvordan kan vi kombinere klimamål med å skape flere 
arbeidsplasser og næringsutvikling der man drar nytte 
av hverandres teknologi og kompetanse? I denne 
bolken vil vi, sammen med sentrale beslutningstakere 
og aktører, løfte frem og lære av de gode eksemplene 
på at “forente krefter” står sterkere i kampen for 
klimakutt.

Innledere

• Arve Ulriksen, adm. dir Mo industripark

• Helene Falck Fladmark, daglig leder i Eyde- 
Nettverket

• Rolf Jarle Aaberg, CEO i Treklyngen Holding

• Liv-Margrethe Hatlevik Bjerge, Norcem CO2 Cap-
ture Project Manager

Paneldebatt med Ola Elvestuen, nestleder i Venstre 
og leder i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget, 
Ole Børge Yttredal, leder av Norsk Industri energi- og 
miljøavdeling, Kristin Karlstad, sjef for public relations i 
Elkem, og adm. dir Mo industripark. 

GRØNNE BYGG: HVA ER DE  
FREMSTE LØSNINGENE? 
Skal byggsektoren i Norge bli virkelig grønn, så må all 



energibruk bli fossilfri, den lille energien som brukes må 
produseres og utnyttes effektivt, og materialer med 
gode energi- og klimagassegenskaper må etterspørres. 
I denne bolken viser vi fram spydspisser og utfordrer 
om virkemidler.

Innledere

• John Arild Raaen, direktør energitjenester, LOS 
Energy, om mulighetene som ligger i å utnytte fos-
silfri «forbrukerfleksibilitet» og hvordan mindre 
bedrifter får inntekter ved å stille energi til rådighet 
for nettoperatører.

• Monica Havskjold, senior teknologianalytiker i 
Statkraft og professor II ved NMBU, om samspil-
let mellom elektrisitet og fjernvarme på lokal- og 
systemnivå.

• Torfinn Lysfjord, direktør for marked eksisterende 
bygg hos GK Norge, om energiløsningene ved 
Miljøhuset GK med vekt på erfaringer etter tre års 
drift.

• Isak Oksvold, direktør for miljø og samfunnansvar 
fra Aspelin Ramm, om jakten på overskuddsenergi 
og løsningene som skal til for å utnytte dette.

• Inger Andresen,sjefsforsker ved Sintef Byggforsk 
og professor II ved NTNU, om materialer i energi- 
og klimaregnskapet: Hvor viktig er det? 

Avsluttes med en politikersamtale mellom Mudassar 
Kapur (H) og Anna Ljunggren (Ap).

11:00   LUNSJ I ZEROEXPO
Lunsj i ZEROexpo med lansering av  
Tungtransporterkæringen.

12:00

ZEROLAB – DEN UTSLIPPSFRIE BYEN. 
KNAPPE AREALER FREMMER KREA-
TIVE, GRØNNE LØSNINGER
Zerolab er en workshop der du deltar i aktive gruppe-
diskusjoner som utforsker spenstige muligheter for å 
løse byenes utfordringer og styrke byenes pådriverrolle 
i det grønne skiftet. I Zerolab 2 spør vi: Kan vi bruke 
takene til energi- og matproduksjon? Kan utslippsfri 
og støyfri transport utnytte byen og døgnet bedre? 
Hvordan kan vi bygge kreativt på knutepunkter og grå 
flater? Kan vi sykle i lufta og pendle på fjorden?  

3 korte innlegg som oppspill til workshop

• Oslos miljøbyråd, om Oslo kommunes grep for 
smart og klimavennlig arealbruk i en raskt vok-
sende by.

• Aslak Fyhri, forsker ved Transportøkonomisk Insti-
tutt, om elsykkelen som joker for å øke arealeffek-
tiv transport i byen.

• Floire Daub, partner og arkitekt i Spacegroup, om 
hvordan “døde” arealer kan vekkes til liv i klimaets 
tjeneste.

TRANSPORTLAB OG VEIEN VIDERE: 
HVORDAN KUTTE UTSLIPPENE FRA 
TRANSPORT MOT 2030? 
Våren 2015 arrangerte ZERO “Transportlab 0/2030” - 
fremtidsverksteder med utvalgte deltakere fra næring-
sliv, forvaltning, akademia, politikk og organisasjonsliv. I 
denne bolken får du sluttresultatene i form av scenarier 
og veikart mot nullutslipp fra det norske transport-
systemet i 2030. Hvilke game changere kan snu opp 
ned på status quo, og hvilke teknologiske og politiske 
spydspisser kan Norge bidra med globalt?

Innledere

• Jenny Skagestad, prosjektleder for Transport 
0/2030 i ZERO, legger fram Transport 0/2030 med 
ZEROs utslippsbane, scenarier og veikart til nul-
lutslipp for person- og godstransport. 

• Øystein Olsen, fagsjef samferdsel i Tekna, tar opp 
tråden fra Teknas “Teknologisk fremsyn 2040” som 
ble avsluttet i 2010: Hvilke transportfremsyn har 
slått til på 5 år?

• Hanne Nettum Breivik, prosjektleder for nasjonal 
reiseplanlegger, forteller om nasjonal reiseplanleg-
ger og hvordan IKT kan bidra til sømløse, klima-
vennlige reiser mot 2030.   

• Carl Edvard Endresen, general manager i Uber i 
Norge, snakker om nye forretningsmodeller som 
gamechanger og nye mulige reisekonsepter mot 
2030. 

• Geir Isaksen, konsernsjef i NSB, skal snakke om 
mulighetene for jernbanen som “hovedpulsåre” i 
det sømløse, multimodale, elektriske transport-
systemet mot 2030, gjennom utvikling av smi-
dige knutepunkt og innovativ digital dialog med 
kundene.

• Bjørn Simonsen, Director, Market Development and 
Public Relations i NEL Hydrogen, snakker om rollen 
til hydrogen i transportsektoren i Norge i 2030.  

• Morten Gunnerud, Corporate Business Develop-
ment i Kongsberg Automotive og medlem i Electric 
Mobility Norway skal snakke om mulighetene for 
norsk næringsutvikling og innovasjon innen elek-
tromobilitet mot 2030.

Alle innlederne kommer opp på scenen og svarer på 
spørsmål fra salen.



Zerokonferansen 2015

• Gustav Melin, leder av European Biomass Associa-
tion og Svensk Bioenergiforening: «Biomassens 
framtid i Brussel»

• Gisle Løhre Johansen, leder for Borregaards avde-
linger for Forskning og Utvikling og Forretningsut-
vikling: “Exilva og siste nytt”

Sesjonen avsluttes med en paneldebatt med blant an-
net Trine Skei Grande, leder i Venstre, Nikolai Astrup, 
parlamentarisk nestleder i Høyre og Gisle Løhre Jo-
hansen i Borregaard.

13:15   PAUSE

13:35

ZEROLAB – DEN UTSLIPPSFRIE BYEN. 
BYEN SOM LABORATORIUM FOR NYE, 
INNOVATIVE LØSNINGER. 
Zerolab er en workshop der du deltar i aktive gruppe-
diskusjoner som utforsker spenstige muligheter for å 
løse byenes utfordringer og styrke byenes pådriverrolle 
i det grønne skiftet. I Zerolab 3 spør vi: Hvordan klek-
kes grønne bygründere? Hva slags nye grønne for-
retningsmodeller trengs for å løse byens utfordringer? 
Hvordan kan kommunene utløse innovasjon i smarte 
grønne løsninger?

 Korte innledninger før gruppediskusjoner

• Harald Sævareid, studioleder og designer i Halogen 
og Trondheim Kommune. 

• Hilde Opoku (MDG), varaordfører i Trondheim 
kommune, skal snakke om muligheter og ut-
fordringer for grønn, innovativ næringsutvikling i 
Trondheim

TIL LANDS OG TIL VANNS: HVORDAN 
FÅR VI FORNYBAR GODSTRANSPORT?
Det grønne skifte har hittil gått tregt for godstrans-
porten, men nå er det endelig ting på gang. Ny 
teknologi kommer både innen biodrivstoff, el- og bat-
teriløsninger. Hvem er spydspissene innen fornybar 
godstransport?

Innledere

• Marius Gjerset, teknologiansvarlig i ZERO, lanserer 
erklæring for “Grønt skifte til fornybar tungtrans-
port”.

• Torbjørn Johansson, styreleder i ASKO: “På vei 
mot fossilfri godstransport med biodrivstoff og 
strøm”.

• Dag Mejdell, konsernsjef i Posten: “Omlegging til 

MED KAPITAL SOM RÅVARE: HVORDAN 
FINANSIERE DET GRØNNE SKIFTET? 
Kapital er driveren i det grønne skiftet. Hvordan kan fi-
nansbransjen i Norge bidra i omstillingen, og hvor ligger 
mulighetene for grønne investeringer i dag?

Innledere

• Christopher Flensborg, Head of Green Bond Sales i 
SEB: “Driving forces behind the financing of green 
investments, investor preferences and relevant 
solutions including green bonds”

• Thina Saltvedt, sjefsanalytiker Makro/Olje i Nor-
dea: “Hva gjør en oljeanalytiker om 10 år?”

• Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans 
Norge: “Making change happen - funding the tran-
sition» “What does it take to mobilize Norwegian 
institutional Capital to invest in long term Green 
Infrastructure, and how can we form effective 
partnerships between public and private inves-
tors?”

• Tore Vamraak (H), statssekretær i Finansdeparte-
mentet: “Regjeringens løsninger for økte invester-
inger i det grønne skiftet»

• Marius Holm, daglig leder i ZERO: “Med kapital 
som driver i det grønne skiftet – utfordringer og 
løsinger”

 Sesjonen avsluttes med en diskusjon mellom Idar 
Kreutzer, Thina Saltvedt og Tore Vamraak (H) og 
Hans Andreas Limi, Finanspolitisk talsmann for FrP på 
Stortinget.

SPYDSPISSENE I BIOØKONOMIEN: 
HVORDAN KAN BIOMASSE ERSTATTE 
FOSSILT I INDUSTRI, MATERIALER, 
VARER OG DRIVSTOFF?
Hvem er spydspisser for bioøkonomi i verden og hvor 
bør veien gå videre for utviklingen av norsk bioøkono-
mi? Kjernen i bioøkonomien handler om et skifte fra 
fossile hydrokarboner til bærekraftig produksjon og 
foredling av fornybar biomasse. Temaet har lenge 
vært sentralt i EU, og er nå også kommet på agendaen 
i Norge. Kan vi skape et marked for å gå fra fossilt 
til fornybart i Norge, - og på flere områder enn bare 
energi?

Innledere

• Gunter Pauli, leder for  Zero Emission Research 
and Intitative: “The Blue Economy”

• Willemijn van der Werf, Global Sustainability Direc-
tor in LanzaTech: “LanzaTech – Creating a Carbon 
Smart Future”



fornybar transport med bio og stor utskifting til 
elektriske varebiler.”

• Geir Harald Ingeborgrud, Adm.dir, ECO1: “Fornybar 
biodrivstoff er tilgjengelig og konkurransedyktig 
for store deler av tungtransporten etter fjerningen 
av avgiften fra 1. oktober.”

• Bjørn Haugland, Chief Sustainability Officer, DNV 
GL: “Revolt er neste generasjon utslippsfri au-
tonom godsskiptransport. Virkemidler for grønt 
skift til fornybar godstransport.”

Politisk debatt med sentrale beslutningstakere  
(deltakere ennå ikke bekreftet)

SOLREVOLUSJONEN I SØR: HVORDAN 
KAN FORNYBAR ENERGI SKAPE UT-
VIKLING? 
Den pågående solcellerevolusjonen byr på unike mu-
ligheter for utvikling i sør. I denne bolken vil vi presen-
tere globale spydspisser innen fornybart i sør, og spør: 
Hvilke ringvirkninger har fornybarprosjekter i sør? 
Hvilke investeringsmuligheter ligger det i disse pros-
jektene for norske investorer? Og hvordan kan Norge 
bidra på best mulig måte til at dette blir en suksess?

Innledere

• Jørgen Dale, Business Developer i Scatec: Hvilke 
muligheter har sol for utbredelse i Afrika og Asia?

• Erik Sauar, Co-Funder of Differ, Co-Founder and 
Chair of Brighterlite.

• Audrey Desiderato, Cofunder i Sun Funder. Tilgang 
på energi, og hva dette har å si for utvikling og 
muligheter i Afrika.

• Heikki Holmås, stortingsrepresentant for SV og 
tidligere utviklingsminister.

Sofasamtale med Heikki Holmås, Kristin Clemet og 
Audrey Desiderato:

- Hvor mye fornybart kan vi få? Kan utviklingsland 
hoppe over fossil energi og gå rett på fornybart? Hva 
trengs for at vi skal utløse potensialet for fornybar 
energi og sørge for energi til alle?

400 OFFENTLIGE MILLIARDER: 
HVORDAN KAN OFFENTLIGE  
ANSKAFFELSER BIDRA TIL DET 
GRØNNE SKIFTET?
Det offentlige kjøper inn varer og tjenester for hele 400 
milliarder kroner i året. Svært mye av disse innkjøpene 
skjer uten at det stilles klare krav til fornybar energi og 
materialbruk, og fører til store unødvendige klimagas-
sutslipp. Leverandører kan levere langt bedre løsninger, 

og regjeringen har lovet forbedringer i regjeringsplatt-
formen. Når og hvordan vil offentlige anskaffelser bli et 
nytt stort marked for det grønne skiftet?

Innledere

• Lars Aksnes, Direktør, Statens vegvesen, snakker 
om hvordan Utviklingskontrakt for miljøvennlig 
ferge gav verdens første helektriske batteriferge. 
Nå skal det stilles krav til nullutslipp eller lavutslipp 
for alle kommende fergeanbud?

• Bernt Reitan Jenssen, Administrerende direktør i 
Ruter: «Anbudskravene til fornybar drivstoff for 
fossilfri kollektivtrafikk i 2020». 

• Terje Stepaschko, avdelingsdirektør innkjøp/jurid-
isk og Bodil Motzke, Miljørådgiver fra Undervis-
ningsbygg: «Frislipp mot lavutslipp – Undervisn-
ingsbygg, anskaffelser og miljø.»

• Ingebjørg Tofte, rådgiver miljø og samfunn i Lier 
kommune og Gabriel Wergeland Krog, rådgiver i 
Grønn Bil: «Fra kunnskapsinnhenting til anskaffel-
ser av nullutslippsbiler og Grønn bils bidrag».

• Næringsminister Monica Mæland presenterer pros-
essen for nytt regelverk for offentlige anskaffelser.

Paneldebatt: Hva kan gjøres for å få bedre miljøkrav 
i alle offentlige anbud og for at innovasjoner etter-
spørres? Næringsminister Monica Mæland, Per Harbø, 
Programleder Nasjonalt program for leverandørut-
vikling, Kristine Wang, partner - advokat i Advokat-
firmaet Føyen Torkildsen, Lars Aksnes, Fungerende 
Vegdirektør Statens vegvesen, Bernt Reitan Jenssen, 
Administrerende direktør Ruter og Bjørne Grimsrud, 
Strategi- og utviklingsdirektør i Statsbygg.

14:50   PAUSE

15:15

PARTILEDERDEBATT
• Jonas Gahr Støre, Ap

• Audun Lysbakken, SV

• Trine Skei Grande, V

• Rasmus Hansson, MDG

• Nikolai Astrup, H

• Marit Arnstad, Sp

• Ketil Solvik-Olsen, Frp 

• Kjell Ingolf Ropstad, Krf

Moderator: Marius Holm

16:00  AVSLUTNING
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Er du 20-35 år og interessert i klimapolitikk og 
klimaløsninger?

Kunnskap er makt, og klima- og energifeltet bev-
eger seg raskt. Gårsdagens sannheter er utda-
tert i morgen. Vårt mål er at etter å ha deltatt 
på Zeroakademiet skal du være oppdatert og ha 
kunnskap om viktige deler av dagens forskning, 
klimaløsninger og klimapolitikk. Med tverrfaglig 
kunnskap om dagens klima- og energipolitikk og 
fremtidens klimaløsninger, er du som ung leder godt 
rustet for å ta riktige beslutninger basert på innsikt i 
flere fagfelt. Det er viktig. Derfor har ZERO etablert 
Zeroakademiet.

Nå starter vi opp Zeroakademiet for 2016. Du har 

muligheten til å bli med!

Zeroakademiet er en samlingsrekke og et nettverk 
for unge beslutningstakere i politikk og næringsliv. 
Akademiet vil være delt opp fire samlinger i løpet av 
2016, hvor en av samlingene vil være i forbindelse 
med Zerokonferansen. Samlingene vil preges av 
dagsfersk analyse og innlederne vil være blant de 
fremste innen sine fagfelt.

Følg med på våre nettsider www.zero.no fremover 
for mer informasjon. Søknadsfristen for Zeroaka-
demiet 2016 er 1. februar 2016. Dersom du har 
spørsmål om akademiet, kontakt gjerne Ingrid 
Aasaaren på ingrid.aasaaren@zero.no

Sveinung 
Rotevatn
Stortings- 
representant (V)

Hvorfor  

deltok du? 

Eg meiner 
Zeroakademiet 
er viktig fordi 
klimautfordringa er vår tids største 
utfordring. Det er ingenting det er 
viktigare å kunne mykje om enn 
akkurat den. Kunnskap er makt, og 
ungdomspolitikarar som etter kvart 
skal utøve makt treng kunnskap. 

Hva fikk du igjen for å bli med? 

Eg fikk mykje ny kunnskap om 
klima-utfordringa og ikkje minst 
moglege løysingar. I tillegg fekk eg 
høve til å treffe og knyte band til 
flinke folk frå andre ungdomsparti, 
og var med på mange gode diskus-
jonar som eg trur vi alle lærte noko 
av. 

Mette 
Vinther  
Talberg
Public Affairs  
Senior Manager  
I Coca Cola

Hva fikk du  

igjen for å delta 

på Zeroakademiet? 

Zeroakademiet ga et stort utbytte 
både faglig og sosialt. Det var 
mange gode og nyttige foredrag 
med eksperter fra ulike områder, 
samtidig som man ble kjent med de 
andre deltakerne og knyttet gode 
kontakter. 

Gjennom Zeroakademiet får man 
både nettverk og kunnskap om 
klima og miljøsaker, som bedriftene 
kan dra stor nytte av.  

Sivert  
Haugen 
Bjørnstad
Stortings- 
representant 
(Frp)

Hva fikk du 

igjen for å delta 

på Zeroakad-

emiet?  

Det viktigste var at jeg lærte mye 
nytt. I tillegg fikk jeg reist til ulike 
steder for å se klimapolitikk i 
praksis, hvordan man jobber med 
klimaspørsmål helt konkret.

Hvorfor er det viktig at  

ungdomspolitikere deltar på 

Zeroakademiet?  

Fordi det faktisk er et akademi. 
Læringskurven er bratt, man møter 
personer som kan det de prater 
om, og som er villige til å ikke bare 
se sin egen side av saken – men 
også andres.



ZERO har de siste to årene jobbet systematisk for å finne ut hvordan transportsektoren i Norge kan kutte alle sine 
klimagassutslipp innen 2030. Vi har gjort omfattende faglig research og arrangert Transportlab - en serie fremtids-
verksteder med over 50 utvalgte deltakere fra næringsliv, forvaltning, akademia, politikk og organisasjonsliv. Nå 
lanserer vi resultatene på Zerokonferansen, i form av Zerobanen for utslippskutt, Zeroscenariet og veikart til en 
utslippsfri norsk transportsektor i 2030.

UTFORSK TRANSPORT 0/2030 PÅ ZEROKONFERANSEN
• Presentasjon av resultatene på scenen 27. oktober. 

• Plakatutstilling på ZEROexpo, i seksjonen for utslippsfri transport.

• Fagbolken “Transportlab og veien videre: Hvordan kutte utslippene fra transport mot 2030?”, 28. oktober kl.12-
13:15.

• Inspirert av Transportlab, arrangeres workshopene Zerolab 1-3 om utslippsfrie byer 28.oktober kl.9:45-14:45. 
Delta på én, to eller tre workshoper. Fullbooket, kun forhåndspåmeldte.

Bestill gjerne foredrag om Transport 0/2030, kontakt prosjektleder: jenny.skagestad@zero.no/92610995.

Tusen takk til prosjektets støttespillere:

• Hovedsamarbeidspartner Tekna, prosjektstøtte fra Enova, metodetjenester fra Mind2Mind og Faveo Prosjek-
tledelse, og støtte til formidling fra Bergesenstiftelsen.

• Alle aktører som har bidratt til prosjektet gjennom støtte til ZEROs transportarbeid: Posten, Multiconsult, Nis-
san, Biokraft, Rederikonsult AS ved Karen O. Jenssen, Ruter, ABB. 

• Referansegruppa for prosjektet som har bestått av Tekna, Posten, Nissan og Multiconsult. 

• Deltakerne på Transportlab og andre eksperter vi har hatt faglig dialog med. 

Illustrasjoner: Ombyggeriet.

Reising og frakt uten utslipp om 15 år
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For andre gang deles Næringslivets klimapris ut under 
Zerokonferansen. Prisen er et samarbeid mellom NHO, 
NTNU og ZERO.

Juryen har bestått av Kristin Skogen Lund, admin-
istrerende direktør i NHO, Ingvald Strømmen, dekan 
ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi ved 
NTNU og Marius Holm, leder i ZERO. 

Fjorårets vinner var elfergen Ampere, som nå er i 
ordinær drift. Elfergen banet vei for endring, og det 
er lyst ut nye anbud på elferger. Maritim sektor er i 
klimamålmeldingen definert som eget innsatsområde 
hvor Norge skal bidra til nullutslippsløsninger for alle 
typer skip.  

Næringslivet er sentrale i omstillingen til lavutslipps-
samfunnet. Formålet med denne prisen er å oppmun-
tre til klimavennlig innovasjon og nyskaping i norske 
bedrifter, samt gi oppmerksomhet til bedrifter som har 
skapt gode resultater på området. Klimavennlig omstill-
ing og konkurransekraft er i økende grad to sider av 
samme sak.

Vi har fått inn mange solide kandidater til prisen innen-
for mange ulike bransjer. Alle de nominerte bidragene 
har matchet flere av kriteriene for å få prisen. På vegne 
av prisutdelerne ønsker vi å rette en stor takk til alle 
som nominerte og som ble nominert, og håper vi får 
enda flere nominasjoner foran neste års konferanse!

Næringslivets klimapris



KS og ZERO arrangerer for femte året på rad konkur-
ransen Årets lokale klimatiltak for å skape oppmerk-
somhet om smarte klimaløsninger i norske kommuner 
og fylkeskommuner. Vi vil vise fram ambisiøse prosjek-
ter for å begeistre og inspirere.

Konkurransen omfatter hele spekteret av klimatiltak, og 
mindre kommuner kan konkurrere på linje med store. 
Her er det prosjektets eksempelverdi som teller! De 
tre beste prosjektene blir premiert og vinnerne vil bli 
hedret på Zerokonferansen.

Juryen består av Ellen Hambro, Gunn Marit Helges-
en, Odd Einar Dørum og Marius Holm.

ÅRETS
LOKALE 
KLIMATILTAK
2015

Vinner Årets lokale klimatiltak 2014:  
Østfold fylkeskommune

2. plass Årets lokale klimatiltak 2014: ROAF Miljøpark, et 
samarbeid mellom 8 kommuner i Akershus.

3. plass Årets lokale klimatiltak 2014: Oppgraderingen av 
Mjøsanlegget AS, ved 12 kommuner rundt Mjøsa.
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Våre  
støttespillere
Vi ønsker å rette en stor takk til våre sponsorer  
og samarbeidspartnere som er med på å gjøre  
Zerokonferansen mulig!

SPONSORER

SAMARBEIDSPARTNERE



Menneskeskapte klimaendringer er den største trus-
selen mot natur og menneskers livsvilkår i verden i dag. 
Vi vet at det er mulig å redusere utslippene og ressurs-
bruken og på samme tid skape et moderne, bærekraftig 
samfunn der menneskelig aktivitet ikke vil skade kli-
maet. Vi tror at de som setter klima først vil være best 
forberedt på fremtiden, fordi de er med på å skape den. 
Å løse klimaproblemet er vår tids viktigste investering.

Klimautfordringen kan langt på vei løses dersom vi 
erstatter alle fossil energibruk med fornybar energi. 
ZERO arbeider med å drive frem nullutslippsløsninger 
og forhindre investeringer i løsninger som gir utslipp. 
Vår oppgave er å sikre en praktisk og raskest mulig 
overgang fra klimaskadelig aktivitet til utslippsfrie løs-
ninger – Det grønne skiftet. For å få til dette engasjerer 
vi oss bl.a. i spydspissprosjekter for nullutslippssamfun-
net, som er en effektiv måte å få frem gode nullutslipp-
sløsninger på.

Samarbeid står sentralt i vår måte å jobbe på - vi tror 
mer på samarbeid enn konflikt. Vi kobler aktører som 
kan få til mer sammen enn alene, og søker å spille 
andre gode i klimaarbeidet. Vi samarbeider med store 
utslippsvirksomheter så vel som bedrifter som går 
foran eller lager løsningene.

Samtidig har ZERO kun én oppdragsgiver: Klima- og 
miljøsaken. Vi inngår ikke kompromisser på vegne av 
klimaet. Våre ansatte har et brennende hjerte for klima! 
Vårt tverrfaglige miljø og omfattende nettverk har alt 
som skal til for å utarbeide konkrete løsninger, som kan 
iverksettes gjennom politiske vedtak og virkemidler, el-
ler som investeringer og satsinger i næringslivet.

Vi jobber ut fra en overbevisning om at klimakampen 
vinnes gjennom systematisk å erstatte forurensende 
teknologi med utslippsfrie alternativer.

ZEROS VISJON ER ET 

MODERNE NULLUTSLIPP-

SAMFUNN DER 

MENNESKELIG AKTIVITET 

IKKE SKADER KLIMA OG 

MILJØ. 

SLIK JOBBER ZERO
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INGRID AASAAREN
Prosjektleder for Zerokonfer-
ansen

Ingrid har en mastergrad i 
miljøøkonomi og klimaendringer 
fra London School of Econom-
ics. Tidligere har hun en bach-
elorgrad i økonomi fra USA, der 
hun var på et idrettsstipend. 
Ingrid kom til ZERO etter å ha 
jobbet som foredragsholder 
innen klimakommunikasjon for 
Klima og miljødepartementet og 
for Miljødirektoratet. Tidligere 
har hun jobbet som praktikant 
ved den norske ambassaden i 
Dhaka, Bangladesh. I ZERO er 
Ingrid arrangementsansvarlig og 
prosjektleder for Zerokonfer-
ansen.

HÅVARD MELBY
Økonomi- og administrasjonsan-
svarlig

Håvard er utdannet revisor, med 
mastergrad i regnskap og re-
visjon fra Handelshøyskolen BI, 
med fordypning i økonomisty-
ring og regnskapsteori. Håvard 
har erfaring med organisas-
jonsarbeid og arrangement fra 
blant annet Studentersamfundet 
i Trondhjem. I ZERO jobber han 
med økonomi og administrasjon. 

TORFINN BELBO
Rådgiver fornybar energi og bio

Torfinn er masterstudent på 
Fornybar energi-programmet 
ved NMBU i Ås. Han fullfører 
masterarbeidet våren 2016 
og skal i første omgang jobbe 
deltid i ZERO. Han har tidligere 
studert ved blant annet St. 
Olaf College i Minnesota, USA 

og Albert-Ludwigs Universität 
i Freiburg, Tyskland. Han har 
også hatt kortere engasjement 
hos Multiconsult og Statkraft. 
Torfinn har også vært styreleder 
i Studentsamskipnaden i Ås, 
leder av Studenttinget og vært 
skuespiller under UKA.

PER KRISTIAN SBER-
TOLI
Senior kommunikasjonsrådgiver

Per Kristian har bakgrunn fra 
KrF, der han har jobbet på 
Stortinget, partikontoret og i 
Oslo bystyre, og han har hatt 
en rekke ulike tillitsverv i KrF og 
KrFU. De siste fem årene har 
han jobbet med utviklingspoli-
tikk og barns rettigheter i Plan 
Norge, der han ledet organisas-
jonens politiske påvirkningsar-
beid. Per Kristian er statsviter 
med hovedfag i statsvitenskap 
og mellomfag i samfunnsøkono-
mi fra Universitetet i Oslo.

GABRIEL WERGE-
LAND KROG
Rådgiver, Grønn bil

Gabriel Wergeland Krog er 
utdannet bilmekaniker, agronom 
og flyingeniør. Han har arbei-
det innen mange fagområder 
før han startet med utvikling 
av elbiler i Think i 1999. Etter 
syv år i Think, jobbet han som 
teknisk direktør hos Nordisk elbil 
i fire år. I 2010 gikk han over i en 
stilling som rådgiver i prosjektet 
Grønn Bil, og besøker en rekke 
kommuner og bedrifter over 
hele landet, i arbeidet for å øke 
bruken av ladbare kjøretøy. Han 
sitter også i styret i Elbilforenin-
gen sentralt.

NYE I ZERO



MARIUS HOLM
Daglig leder

Marius Holm har bakgrunn 
fra Burson-Marsteller og som 
nestleder i Bellona, og er en 
av Norges mest markante og 
kunnskapsrike klimadebattanter. 
Han har gjennom en årrekke 
arbeidet med rammevilkår for 
fornybar energi, fangst og la-
gring av CO2, samt teknologi og 
avgiftsspørsmål innen transport. 
Han er utdannet Cand. Agric. 
(M.Sc.) i økonomi og ressurs-
forvaltning ved Universitet for 
miljø og biovitenskap på Ås.

DAGFRID FORBERG
Nestleder, stedfortredende 
daglig leder

Dagfrid Forberg er nestleder 
i ZERO med hovedfokus på 
organisasjon og utvikling. Dag-
frid kom fra rollen som gener-
alsekretær i Snowboardforbun-
det, hvor hun har jobbet siden 
2004. Dagfrid har bakgrunn fra 
statsvitenskap og prosjektle-
delse ved Universitetet i Oslo 
og hatt en rekke frivillige verv i 
ulike organisasjoner.

MARIUS GJERSET
Teknologiansvarlig

Marius Gjerset er sivilingeniør 
innen energi og miljø fra NTNU. 
Han har arbeidet i Statoil med 
CO2-håndteringsteknologier fra 
gasskraft. Tidligere har han vært 
daglig leder i Natur og Ungdom 
og økonomisjef i Naturvernfor-
bundet. Marius jobber med ut-
vikling, analyser og utredninger 
i hele bredden i klimaløsninger, 
og med å lede arbeidet på nye 

arbeidsområder som fornybar 
plast.

HEGE HORSBERG
Markedssjef

Hege Horsberg har 13 års 
erfaring fra media, blant annet 
som salgsdirektør i Gule Sider. I 
ZERO leder Hege markedsavde-
lingen, og har ansvar for stiftels-
ens arbeid rettet mot økonomisk 
samarbeid med næringslivet.

JON EVANG
Kommunikasjonssjef

Jon Evang leder ZEROs me-
diearbeid, og er tidligere kom-
munikasjonsrådgiver i OED og 
politisk rådgiver for Arbeider-
partiets bystyregruppe i Oslo, 
med hovedansvar for pres-
searbeidet. Jon har hovedfag i 
filosofi fra UiO.

KARI ASHEIM
Fagansvarlig, transport

Kari er utdannet journalist fra 
Høyskolen i Volda, har jobbet 
i NRK, vært fagansvarlig for 
transport i Bellona, næring-
spolitisk rådgiver i Norsk Bioen-
ergiforening og kommunikasjon-
ssjef i Norsk Fjernvarme. I ZERO 
er hun fagansvarlig for trans-
portarbeidet, og jobber spesielt 
med ZEROs 2030-prosjekt.

INGVILD KILEN 
RØRHOLT
Rådgiver klimaspydspiss

Ingvild har lang erfaring fra Na-
tur og Ungdom, hvor hun blant 

VÅRE ANSATTE
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annet har jobbet som regions-
sekretær. Hun har også sittet i 
sentralstyret til Miljøagentene, 
vært leder i Barne- og ungdom-
srådet i Oslo, og jobbet for Røde 
Kors i Sudan. I ZERO jobber 
Ingvild med kommuneprosjektet 
og godstransport.

JENNY SKAGESTAD
Rådgiver klimaspydspiss

Jenny er samfunnsgeograf med 
master om teknologisk endring, 
og har jobbet for Oslo kom-
munes Klima- og energifond 
og som kommunikasjons- og 
policyrådgiver i WWF Norge. 
Jenny har bakgrunn fra Natur 
og Ungdom og sitter i styret til 
Regnskogfondet. I ZERO jobber 
Jenny med transport og olje-
fyrutfasing.

BENJAMIN  
MYKLEBUST
Teknologisk rådgiver, transport

Benjamin Myklebust har in-
geniørbakgrunn, samt en mas-
tergrad i European Society, Sci-
ence and Technology fra UiO og 
Aalborg Universitet. Benjamin 
har erfaring fra norsk industri, 
samt Miljøpartiet de Grønne, og 
jobber med elektrisk mobilitet i 
ZERO.

SVEIN SUNDSBØ
Seniorrådgiver

Svein Sundsbø har lang fart-
stid fra politikk, industri og 
forskning. Ved siden av å ha 
vært landbruksminister under 
Willoch-regjeringen 1985-
86 har Sundsbø vært innom 
Samferdselsdepartementet og 
Olje- og energidepartementet 
i sin politiske karriere. I tillegg 
til Sundsbøs politiske erfaring 
har han vært konserndirektør i 
Elkem, administrerende direk-

tør i Norges Forskningsråd og 
direktør i Norsk Industri. I ZERO 
jobber Sundsbø med strategi og 

politikk.

CAMILLA SVENDSEN 
SKRIUNG

Rådgiver, prosjektleder for kar-
bonfangst i Norge

Camilla er rådgiver i ZEROs 
CCS-gruppe, med spesielt 
ansvar for ZEROs voksende 
internasjonale arbeid. Camilla 
jobber med strategi, lobbyar-
beid, nettverksbygging og infor-
masjon. Hun har vært en del av 
norsk miljøbevegelse i mange år, 
og har vært nestleder i Natur og 
Ungdom, og har i tillegg jobbet 
som journalist og med annet 
mediearbeid.

ANE NORGÅRD  
BROHAUG
Økonomi- og administrasjon-
srådgiver

Ane har erfaring fra Natur og 
Ungdom, der hun blant annet 
har vært daglig leder, og fra 
LNU - Norges barne- og ung-
domsorganisasjoner. I LNU har 
hun sittet i styret og arbeidsut-
valget, og vært ansatt for å 
jobbe med valgdeltakelse blant 
unge. Ane har studert peda-
gogikk ved Universitetet i Oslo.

I ZERO jobber Ane med økonomi 
og administrasjon.

ANDERS TANGEN
Rådgiver marked

Anders er samfunnsviter og 
har erfaring fra flere interes-
seorganisasjoner og fra næring-
slivet. I ZERO jobber Anders 
med relasjonsbygging rettet 
mot næringsliv, støttespillere og 
prosjektpartnere.



TONJE SÆTHER
Seniorrådgiver marked

Tonje har lang erfaring som 
megler innen eiendom, vært 
Outside Vendor Manager i DUX 
konsernet med ansvar for Eu-
ropa, og etablerte de to første 
Duxiana-forretningene i Norge. I 
ZERO jobber Tonje med relas-
jonsbygging rettet mot næring-
sliv, støttespillere og prosjekt-
partnere.

ARE MUNKEBERG
Key Account Manager

Are Munkeberg har bred 
markedsutdannelse og lang 
erfaring fra ulike næringslivs-
publikasjoner, blant annet In-
dustrinytt Norge og Industrinytt 
Scandinavia, Nordisk

Tidende (i New York). Han har 
jobbet flere år i Bellona og for 
Grid Arendal (Miljønytt) og 
har vært med siden starten av 
ZERO. I ZERO jobber han med 
sponsorstøtte på nettsiden og 
annen relatert støtte fra næring-
slivet.

GURO NERENG
Fagansvarlig og prosjektleder 
for bygg, prosjektleder for of-
fentlige anbud

Guro er fagansvarlig for bygg 
hos ZERO og jobber med ener-
gieffektivisering og -produksjon 
samt materialbruk i bygg, og 
er ZEROs prosjektansvarlige i 
Powerhousesamarbeidet. Guro 
er også engasjert i ZEROs 
politiske arbeid innen offentlige 
anskaffelser.

LENE WESTGAARD-
HALLE
Seniorrådgiver, industri, bygg og 
finans

Lene har bakgrunn som politisk 
rådgiver i Høyres Stortings-
gruppe og som kommunikasjon-
srådgiver i Kommunalbanken. 
Lene har siden 2002 vært 
engasjert i Høyre, blant an-
net som leder av Larvik Høyre, 
kommunestyremedlem i Larvik, 
og er i dag fylkestingsrepre-
sentant i Vestfold fylkesting. 
Av utdanning har hun bakgrunn 
innen statsvitenskap fra UiO og 
University of Oxford.

KÅRE GUNNAR 
FLØYSTAD
Fagansvarlig for industri, 
bioøkonomi og petroleum

Kåre Gunnar jobber med indus-
tri, petroleum og bioøkonomi 
i ZERO, og har også jobbet 
innenfor transport. Han har 
bakgrunn fra Innovasjon Norge 
og har master i Fornybar Energi 
fra NMBU. Han har tidligere 
vært aktiv i Senterpartiet, bl.a. 
som gruppeleder og komiteleder 
for Miljø og Samferdsel  i Aust-
Agder.

MAGNUS LUNDSTEIN
Key account manager

Magnus Lundstein er utdannet 
medieviter med mastergrad og 
fordypning i engelsk fra Univer-
sitetet i Oslo. Han har tidligere 
jobbet med prosjektsdrift, 
markedsarbeid, kommunikasjon 
og giveroppfølging i Plan Norge. 
I ZERO jobber han med spon-
sorstøtte og næringslivskontakt.
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IDA BØYUM DILLINGØEN
Ida er miljø- og ressursøkonom fra Norges 
miljø- og biovitenskapelige universitet 
(NMBU) på Ås. Ida har konkurrert aktivt 
som alpinist og fullførte sin bachelorgrad 
på idrettsstipend ved University of Denver i 
USA. Hun fullførte nylig sin masteroppgave 
om tilsyn og overholdelse av utslippstillatel-
ser innenfor offshore og landbasert industri 
i samarbeid med Miljødirektoratet. 

ELIN A. HANSEN

Elin er sivilingeniør fra NTNU innen geofag 
og miljø. Hun har nylig avsluttet 10 år som 
klima- og miljørådgiver for Avinor, der hun 
fikk sertifisert norgeshistoriens nest første 
klimaregnskap i henhold til ISO 14064, og 
sørget for at fem norske lufthavner ble 
sertifisert i bransjeordningen Airport Carbon 
Accreditation.

BRIT NERHUS
Brit har en bachelorgrad i interkulturell 
forståelse fra Bergen, inkludert et år i 
Skottland. Hun holder for tiden på med en 
samfunnsvitenskapelig mastergrad i inter-
nasjonale miljøstudier ved NMBU, og skal 
skrive masteroppgave om salget av Stat-
skogs eiendommer. Ved siden av studiene 
har hun engasjert seg i frivillig arbeid, med 
verv i sentralstyret og politiske utvalg i 
ungdomsorganisasjonen Changemaker, og 
med engasjement som delegasjonsleder i 
fredsorganisasjonen CISV. 

STINE RISDAL ERIKSEN
Stine har en bachelorgrad i Internasjonale 
studier ved Universitetet i Oslo, og holder 
nå på med en master i statsvitenskap hvor 
hun skriver om spredning av systemer for 
kvotehandel med klimagasser. Hun har 
vært aktiv i AUF, og blant annet jobbet som 
fylkessekretær i Troms. I tillegg er hun frivil-
lig i Røde Kors og arbeider deltid i Scatec 
Solar.

KATHARINA VASSAAS
Katharina har en bachelorgrad i fornybar 
energi, og holder på med en master i fornybar 
energi ved NMBU i Ås. Hun planlegger å skrive 
en master om hydrogen produsert av fornybar 
energi i Norge.

GEIR V. MØRKRID:
Geir har en mastergrad i samfunnsøkonomisk 
analyse fra Universitetet i Oslo, med ut- 
veksling til University of Washington i  
Seattle, USA. Han fordypet seg i miljø- og res-
sursøkonomi, og i masteroppgaven analyserte 
han økonomiske effekter av miljøendringer for 
norske fiskere.

PAULINE SOLHEIM
Pauline er ferdig utdannet fra Handelshøysko-
len BI med en bachelor i entreprenørskap og 
økonomi. Hun har nylig avsluttet et halvt stud-
ieår fra Universitetet i Buenos Aires med fag i 
Corporate Sosial Responsibility management.

JULIE LARSEN  
GUNNERØD
Julie tar en mastergrad i samfunnsøkonomi 
ved Universietet i Oslo og ønsker å spesi-
alisere seg innen miljø- og ressursøkonomi. 
Hun skrev  bacheloroppgaven sin om EU’s 
kvotehandelssystem for CO

2 
, og har tidligere 

jobbet som praktikant ved Vest-Norges Brus-
selkontor med rapportering innen energi og 
miljøspørsmål. 

ELISABETH SCHMIDT
Elisabeth har studiebakgrunn fra biologi og 
skogøkologi, og har studert i Oslo, på Ås og 
på Svalbard. Hun har nylig fullført mastergrad 
i skogfag, der hun fordypet seg i klimapåvirk-
ninger på skog. Elisabeth har vært med på å 
planlegge Grønt karbon-utstillingen på ZE-
ROexpo, og er opptatt av å formidle at skog 
og andre biobaserte næringer spiller en viktig 
rolle i det grønne skiftet.

Vi hadde aldri klart å arrangere Zerokonferansen 2015 uten hjelp fra våre dyktige praktikanter, bli 
bedre kjent med dem her:

PRAKTIKANTER



Zerokonferansen har fokusert på det grønne skiftet. 
I fjor snakket Marius Holm om den Internasjon-
ale klimadugnaden vi alle må bidra til. Stadig flere 
ledere forstår at det er de miljøvennlige teknolo-
giene som skaper lønnsomhet og konkurranseevne 
i fremtiden. Men skal vi klare å komme til nullut-
slippssamfunnet må alle være med. Her er eksem-
pler på selskaper som tok utfordringen på strak 
arm:

ABB DRO UT PÅ EN  
ELEKTRISK TURNE
I Bergen fikk de fart på landstrømdebatten, i Oslo  
ble veibygging opp mot kollektivsatsing diskutert. I 
Drammen ble ideen om en elektrisk bybane til sjøs født, 
og i Skien ble det lansert et solenergianlegg på taket av 
Skagerak Arena

«Med en fot innen fossil energi og den andre 
i fornybar energi er abb det grønne skiftet i 
praksis»

NORDEA FOKUSERER PÅ 
AVKASTNING MED ANSVAR
Ansvar innebærer kunnskap om menneskerettigheter, 
arbeidsvilkår, miljø og etikk.

Nordea har gjennomført e-læringsprogram som 
fokuserer på å øke miljøkunnskapen for alle medarbei-
dere i Norge.

«Nordea forvalter 2 tusen milliarder kroner, 
det tilsvarer en tredjedel av oljefondet, mer 
kunnskap om miljø kommer både kundene og 
miljøet til gode»

AGDER ENERGI SPARER SAM-
FUNNET FOR 5 MILLIONER 
TONN CO2 EKVIVALENTER 
HVERT ÅR
I fjor lovte de å kutte flyreiser, bilkjøring og kjøttforbruk 
med 30%.

Agder Energi har redusert bruk av rødt kjøtt i kantinen 
med 100%, CO2 utslipp for flyreiser med 22%, og 
bilkjøring med 12%.

«Vi har akkurat begynt. Vi skal få til mer!»

IKEA HAR 10 MILLIONER BESØK 
HVERT ÅR
I fjor lovte 150 medarbeidere å teste produkter og 
løsninger som skal bidra til et mer bærekraftig liv i 
hjemmet. I løpet av året har Ikeas ansatte spart forbruk 
av vann, strøm, og redusert matsvinn gjennom smarte 
løsninger.

«Dette er bare oppvarmingen, snart  
inviterer vi kundene til et mer bærekraftig  
liv i hjemmet»

 

DETTE ER SELSKAPENE SOM TOK UTFORDRINGEN
ABB, Agder Energi, Norcem, Finn.no, Nordea, Yara & Ikea.

ZERO er glad for det fantastiske engasjementet så langt! Vi håper dette kan være til ytterligere  
inspirasjon internt, og at andre selskaper lar seg inspirere!

ZEROUTFORDRINGEN



    Muliggjøring 

Gjennom flere år har Multiconsult bidratt til utviklingen av solkraft i både i Norge og internasjonalt.  

Dette handler om alt fra   integrerte løsninger i bygningers energisystemer, til prosjektering av store 

solcelleparker.  De mange oppdragene har gjort oss til en ledende aktør innen rådgivning og 

prosjektering av solcelleanlegg. 

Les mer på multiconsult.no

I 2014 lovet vi ZERO at vi skulle kutte flyreiser, bilkjøring og 
kjøttforbruk med 30 prosent. Vi har redusert bruk av rødt kjøtt 
i kantinene våre med 100 prosent. Vi har redusert CO2-utslipp 
for flyreiser med 22 prosent. Vi har redusert CO2-utslipp for 
bilkjøring med 12 prosent. Vi er mer bevisste på klimaspørsmål og vi 
legger til rette for at ansatte kan gjøre gode klimavalg i arbeidshverdagen. 
Vi har kjøpt el- og hybridbiler til tjenestekjøring. Flere av våre 
ansatte tar tog i stedet for fly når de er på tjenestereiser. Vi har 
akkurat begynt. Vi skal få til mer!



I 2014 lovet vi ZERO at vi skulle kutte flyreiser, bilkjøring og 
kjøttforbruk med 30 prosent. Vi har redusert bruk av rødt kjøtt 
i kantinene våre med 100 prosent. Vi har redusert CO2-utslipp 
for flyreiser med 22 prosent. Vi har redusert CO2-utslipp for 
bilkjøring med 12 prosent. Vi er mer bevisste på klimaspørsmål og vi 
legger til rette for at ansatte kan gjøre gode klimavalg i arbeidshverdagen. 
Vi har kjøpt el- og hybridbiler til tjenestekjøring. Flere av våre 
ansatte tar tog i stedet for fly når de er på tjenestereiser. Vi har 
akkurat begynt. Vi skal få til mer!

HVA SKAL
VI LEVE AV
NÅR REGNET
TAR SLUTT?

Norsk vær tar aldri slutt. Heldigvis. Det har gjort 
Statkraft størst i Europa på fornybar energi. Men 
hvorfor stoppe der? En hel verden trenger mer av 
det vi kan mest om. Det gir unike muligheter, som 
må tas godt vare på. Til beste for miljøet og til 
beste for AS Norge.

Se mer på statkraft.no/karriere

asplanviak.no

FORMER SAMFUNNET — SER MENNESKET 
Arkitektur  

Bygg og anlegg  
Energi og miljø   

Geoinformasjon og visualisering  
Landskapsarkitektur  
Plan og urbanisme 

Samferdsel    
Samfunnsplanlegging og analyse 

Tekniske installasjoner   
Vann- og miljøteknikk



Mo Industripark

I Mo Industripark er 
gjenvinning et prioritert 
forretningsområde. Vi utnytter 
for eksempel alt vann gjennom 
industriparken fire ganger. Vi 
sørger for en kostnadse� ektiv 
utnyttelse av overskuddsenergi i 
prosessbedriftene og får en stadig 
mer bærekraftig industri.

jan.gabor@mip.no  |  www.mip.no

110 bedri� er

2340 arbeidsplasser

2600 dekar

12 kilometer rørgater
skaper symbioser mellom 
   bedri� ene

Energiforbruk

313 GWh

1700 GWh = 1,5% av norges
   totale energiforbruk

gjenvunnet energi

Grønn 
industriklynge med 
verdensambisjoner

I Mo Industripark � nnes Nordens største 
gjenvinningsanlegg for grønt armeringsstål 

og vi skal bli verdensledende innen miljø 
og energie� ektivitet.

Creating a better 
future with  
Green Bonds
SEB in cooperation with the World Bank was a  
pioneer in the launch of Green Bonds for institutional 
investors in 2007. SEB is committed to continue 
working with issuers and investors to further  
develop the Green Bond market.

SEBN 0225 Annons Green bonds 91x125.indd   1 2015-09-07   15:44

Statoil is an international energy company with operations in more than 30 countries. 
Our focus is to accommodate the world’s energy needs in a responsible and  
sustainable way. It’s not an easy task, but nothing gets our engineers going like a  
challenge. After all, the greatest innovations are often spurred by the greatest  
challenges. It’s what inspires us to keep pushing boundaries and finding better solutions.  
No challenge, no change. Learn more at statoil.com

Statoil. The Power of Possible
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Great innovations

come from
great challenges



Running the world without consuming the earth?

Naturally.
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ABB is proud of its technology alliance with Solar Impulse. ABB has a long 
heritage of technological innovation in renewable energy, efficiency and 
sustainable transport. We are working to broaden the impact of clean tech-
nologies so that, together, we run the world without consuming the earth. 
Visit the ABB stand at ZEROEXPO.
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Framtidens energiløsninger – for deg og miljøet



Bilutstilling

Grønt karbon som klimaløsning

Smarte, grønne bygg

Utslippsfri transport og intelligente transportsystemer

Storbyen som klimaspydspissKarbonfangst og -lagring

Internasjonale spydspisserAvfallshåndtering

Øvrige utstillere

Stor takk for drikkevarer til Electric Lounge!

SKOGSELSKAPET

LOGO FULLCOLOR

Blue (C 70, M 20, Y 0, K 0)

Utstillere på ZEROexpo



Verden trenger innovative og moderne løsninger for å 
møte både dagens og morgendagens klimautfordringer. 
På ZEROexpo vil vi vise hvordan globale teknologiske 
klimaspydspisser kan revolusjonere arbeidet med 
klimautfordringene. Under årets ZEROexpo vil gi noen 
tankevekkende eksempler på hvordan nyvinninger in-
nenfor teknologi og forretningsmodeller i ikke-vestlige 
land kan få betydning for vår hverdag i Norge, og 
hvordan Norge og norsk teknologi kan bli viktig for å 
kutte utslipp internasjonalt.w

Utvikles de teknologiske løsningene som vil forme 
nordmenns kraftforbruk og ENØK-tiltak i India? På 
seksjonen for Smarte, grønne bygg vil vi vise hvordan 
ny teknologi kan føre til mindre energibruk og mer 
fornybar energ i hjemme. Bygg står for 40% av verdens 
energibruk. Kan Norge lære av India når det kommer til 
tiltak for energieffektiv bygging eller gode energispare 
kampanjer?

Visste du at Norge kan lære av Taiwan når det kommer 
til bruk av bioplast? På seksjonen for Grønt karbon som 
klimaløsning vil det blant annet vises hvordan vi kan 
utvikle miljøvennlige plastprodukter fra bio masse. Her 
er Taiwan et foregangsland.

For å få til en storstilt investering i fornybar energi og 
klimaløsninger trenger vi nye finansielle virkemidler. 
Kan norske kommuner lære av hvordan Sør Afrika har 
øremerket 143 millioner dollar til klimavennlige invester-
inger ved bruk avgrønne obligasjoner i Johannesburg? 
Hvilken innflytelse vil finansiell innovasjon knyttet til 
fornybar energi ha å si for industriutvikling i Norden?

Visste du at innføring av smartgrid-teknologi i Sør-
Korea har en estimert besparelse på 10 milliarder dollar 
i energiimportkostnader, og kan redusere CO2- utslip-
pene med 30% i forhold til dagens situasjon? Eller hvor 
mye Crowd funding har å si for fornybar energi i Afrika 
og andre voksende markeder? Kom å se eksemplene i  
expo!

Utviklingen av fornybarsamfunnet skjer på mange 
fronter, men innovatørene er blant de viktigste driverne 
i det grønne skiftet. Norge har potensiale for å være et 
foregangsland i det grønne skiftet, men dette fordrer at 
vi lærer av utviklingen i andre land.

INTERNASJONALE SPYDSPISSER
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Byer står for 70 prosent av verdens klima-gassutslipp.
Over hele verden ser vi at storbyene er i forkant med å 
utvikle og ta i bruk løsninger som kutter utslipp. Flere 
av de største byene i Norge går foran og viser vei ved 
å få på plass nullutslippsløsninger, og driver det grønne 
skiftet fremover gjennom visjoner, mål, planer og gjen-
nomføring.Oslo er en av de byene som leder an i dette 
arbeidet, og er allerede internasjonalt anerkjent som en 
ledende el-bilby. Visste du at Oslo var første kommune 
i Norge som utsteder egne grønne obligasjoner? Disse 
skal finansiere miljøvennlige investeringer som T-baner, 
sykkelveier og energieffektiviserende tiltak i kommun-
ens bygninger.

Storbyer som Oslo, har stor makt som kan brukes til 
å fremme klimaløsninger ved å tilretelegge for inb-
byerene, informere dem om sine muligheter til å bidra, 
innføre støtteordningerog gi fordeler til de som velger 
utslippsfri løsnigner. Denne makten kan også brukes 
ved gjennomføring av klima- og miljøtiltak som gjør 
storbyen til et forbilde, og en klimaspydspiss. 

På ZEROexpo vil vi vise hvordan Oslo planlegges som 
en utslippsfri by, og hvilke endringer Oslo som hoved-
stad, og knutepunkt, vil gjennomgå på veien til dette 
målet.

Samarbeidsaktører: Trefokus, Innovasjon Norge, 
Landbruksdirektoratet, ECO-1, Coca Cola, Norges 
Skogeierforbund, Skogselskapet, Statskog, Hunton 
Fiber,  Borregaard, Papir- og Fiberinstituttet, NIBIO, 
AT Skog, Arba Follum, Viking Heat Engines, Energigass 
Norge, Løvenskiold, ETA Norge

Visste du at verdens høyeste trehus bygges i Bergen? 
Skog og annen biomasse er fornybart råstoff og kilde 
for et stadig bredere produktspekter. I det grønne 
skiftet kan vind, vann og solenergi erstatte kull, olje og 
gass til energiproduksjon. Det kan også biomasse fra 
skog og andre kilder, - men biomasse kan så mye mer!

Visste du at? Verdens høyeste trehus bygges i Ber-
gen. Plast har like store klimagassutslipp som luftfart 

globalt sett. Kjemisk sektor bruker 5 – 10 % av all fossil 
olje i Norge. Prosessindustrien i Norge står for 15 % av 
norske klimagassutslipp og trenger biokarbon for å fase 
ut fossilt kull. Det er foreløpig ikke mulig å gå over til en 
fossilfri transportsektor uten bruk av biodrivstoff, og i 
2020 blir det totalforbud mot fossil fyringsolje.

Det grønne karbonet har en sentral plass i det grønne 
skiftet. Kom på utstillingen for å lære mer om den 
spennende utviklingen innen blant annet bioenergi, 
biodrivstoff, biokjemi, tre som innovativt byggmateriale, 
og for å lære om skogens betydning for klimaet og det 
grønne skiftet.

STORBYEN SOM KLIMASPYDSPISS

GRØNT KARBON SOM KLIMALØSNING

Foto: R
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SMARTE, GRØNNE BYGG
Samarbeidsaktører: Kinnarps, Samsung, Tesla Pow-
erwall, Home Control, FUSen AS, ETA Energi, Power-
house-samarbeidet, Scandic Hotels, Multiconsult, LOS 
Energy, NVE – Norges vassdrags- og energidirektorat

Fossil oppvarming av bygg må fullt ut erstattes av 
fornybar energi, og energieffektivisering utgjør et stort 
potensiale for å frigjøre ren energi til å kutte utslipp i 
andre sektorer. Byggematerialer og interiør vil i stadig 
større grad bedømmes på energi- og klimafotavtrykk. 
Egnede overflater må benyttes til solenergiproduksjon, 
mens smarte systemer vil styre at vi ikke overbelaster 
kraftsystemet og kan tjene penger på strøm man ikke 
bruker. Dagens fremste bygg er allerede plusshus – 
noen til og med over livsløpet med materialers «bun-
dne energi» inkludert.  

På ZEROexpo får du se flere av disse løsningene og i 
tillegg er flere utstillere med og viser morgendagens 
smarte, grønne bolig. Brukervennlige, lærende sty-
ringssystem og smarte målere (AMS) gir deg kontroll 
på komfort og temperatur via en app og gjør det lett 
å spare energi. Svært energieffektive hvitevarer har 
god funksjonalitet og kan kommunisere med deg, det 
samme kan varmepumpa. Solenergi fanges til strøm 
eller varmtvann og lagres i batteriet på veggen eller en 
smart varmtvannstank. Elbilen vil lade når strømmen er 
billigst, og kobles ut på tidspunkt når strømmen trengs 
til andre formål.

På ZEROexpos byggseksjon kan du lære mer om alle 
disse løsningene.

BILUTSTILLING
Samarbeidsaktører:  Tesla, Volvo, BMW, Bertel. O. 
Steen, Møller Gruppen, Nissan, Hyundai, Peugot

Gjennom fremsynte politiske grep og effektive 
virkemidler har Norge blitt en spydspiss i klimabilmark-
edet. Norge har vist både økonomisk, teknologisk og 
politisk at det er mulig å ta fossilfrie biler i bruk i stor 
skala. Kom til bilutstillingen på ZEROexpo for å se de 
mest spennende bilmodellene som er på vei til det 
norske markedet!

UTSLIPPSFRI TRANSPORT OG INTELLI-
GENTE TRANSPORTSYSTEMER
Samarbeidspartnere: ABB, Evo Elsykler, Uber, Posten, 
Salto Ladestasjoner

Transport av mennesker og varer er helt sentralt i vår 
økonomi og i samfunnet vårt, og vil være det også i 
fremtiden. Tidligere hadde man ikke annet valg enn å 
velge lastebiler, busser, ferger og fly som går på fossil 
og forurensende bensin og diesel. I dag har vi et valg. 
Transport trenger ikke lenger å forurense. Kan et fly bli 
drevet utelukkende av solceller? Og hvordan vil person-
biltransporten endre seg som følge av intelligente nett-
verk og deleøkonomi? Kom til ZEROexpo for å lære om 
hvordan vi kan ha en smart, grønn transportsektor med 
ingen klimaskadelige utslipp, og lær om teknologiene 
som tar oss dit. På denne utstillingen vil du også kunne 
besøke karbonfangst og -lagring-simulatoren.
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YOUNGSTORGET 
FULLT AV  
KLIMALØSNINGER!
Zerokonferansen har alltid handlet om klimaløs-
ninger. Derfor går vi ett skritt videre i år, og fyller 
Youngstorget med klimaløsninger!  Vi har ønsket 
å skape en utstilling for å løfte frem mange av de 
konkrete løsningene vi tror vil spille avgjørende 
roller i det grønne skiftet. Som deltaker får du 
muligheten til å bli kjent med disse løsningene på 
en måte som vi tror utfyller konferansens tradis-
jonelle fagprogram. ZEROexpo er laget i samar-
beid med nesten femti utstillere og presenterer et 
bredt spekter klimaløsninger. Vi har valgt å dele 
utstillingen inn i ulike temautstillinger for å skape 
helhetlige fortellinger rundt mulighetene løsnin-
gene gir, og betydningen de har for det grønne 
skiftet. Ved å plassere enkeltløsninger inn i større 
tematiske rammer kan vi også illustrere synergief-
fekter mellom løsninger som spiller på lag, og ikke 
minst få frem bredden av innovasjon som foregår 
innen mange felt.

Vi tror utstillingene på ZEROexpo er egnet til å 
både informere og overraske deg som deltaker. Ta 
turen til ZEROexpo for å la deg inspirere, og for å 
komme tett på løsningene som skal ta oss til nul-
lutslippssamfunnet!

Marius Holm




