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2013 var året ZERO lanserte begrepet 
det grønne skiftet for å beskrive de 
endringene som skjer når teknologi, 
politikk og økonomi trekker i samme 
klimavennlige retning. Med andre ord, 
det som skjer når fornybar energi blir 
så rimelig at det erstatter fossil energi 
i stor skala, og når elbilsalget skyter 
fart og elbilen blir et reelt alternativ for 
stadig flere.

I oktober fikk vi ny regjering, og til Ze-
rokonferansen kom både ny statsmin-
ister Erna Solberg og ny klima- og 
miljøminister Tine Sundtoft for å holde 
sine første klimapolitiske taler. Selv om 
det kom lite konkret ut av det, befestet 
det konferansens posisjon som Norges 
klart viktigste klimamøteplass. Inn-
leggene deres viste at ZEROs arbeid 

med å utfordre regjeringen og andre 
beslutningstakere på gode og konk-
rete klimaløsninger må fortsette med 
uforminsket styrke. 

CCS-månelandingen på Mongstad ble 
avsluttet i 2013. Ingen overraskelse 
kanskje, men et betydelig tilbakeskritt 
i forhold til ambisjonene. Nå er det 
avgjørende at vi ser fremover, og at 
den nye regjeringen får CCS-arbeidet 
raskt på sporet igjen, slik at vi in-
nen 2020 kan få på plass et fullskala 
anlegg. Det haster med å få denne 
teknologien i gang i stor skala.

Norsk elbilpolitikk er en av ZEROs 
viktigste og mest konkrete seire. Og 
suksessen fortsetter. Salgstallene for 
elbiler ble doblet i 2013, og stadig flere 

politikere og andre forstår betydnin-
gen av denne politikken. Samtidig er 
motstanden betydelig, og virkemiddel-
bruken må forsvares i tiden som kom-
mer. Vi i ZERO står i fremste rekke!

Etter Zerokonferansen, som i 2013 
hadde rekordhøy deltakelse, så jeg 
at mange forstod hva vi snakket om 
når vi snakket om det grønne skiftet. 
Mange tenkte at ja, det er dette vi 
snakker om, dette gir arbeidet for 
klimaløsninger en konkret retning. Mitt 
ønske er at vi i 2014 utvikler begrepet 
med mer innhold, nye aktører og 
klarere retning. Det grønne skiftet er i 
gang - og fortsetter i 2014.

Det grønne skiftet er i gang
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Det 
grønne 
skiftet 
er i gang

Marius Holm, daglig leder
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ZerO er en uavhengig, ideell 
stiftelse som jobber for å 
begrense de menneskeskapte 
klimaendringene, og for å møte 
verdens voksende energietterspørsel 
uten å skade miljøet. For ZERO er 
utgangspunktet at det finnes en 
utslippsfri løsning for all energibruk, 
og at det er mulig å finne løsninger 
for en voksende verden uten å true 
klima og naturmangfold.
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ZERO arbeider innenfor disse fagområdene: 

/ transport
/ Bygg
/ fornybar energi
/ Landbruk
/ internasjonalt
/ Petroleum
/ industri
/ CCs
/ kommuner

/ finans

I tillegg er ZEROs kommunikasjonsavdeling ansvarlig for blant annet  
Zerokonferansen, trykksaker, nettsider og generelt mediearbeid.  
Trykksaker fra alle ZEROs fagavdelinger er tilgjengelige på www.zero.no.
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VirkeMiDLer fOr CO2-
HÅnDtering

Det går alt for tregt med å ta i bruk 
storskala karbonfangst og -lagring 
(CCS) globalt. Det er bakgrunnen 
for at ZERO i 2013 gjorde en grundig 
utredning for å finne andre virkemidler 
for å fremme storskala implementering 
av karbonfangst og -lagring. I dette 
arbeidet arrangerte vi blant annet en 
workshop med sentrale CCS-aktører i 
Norge og i Brussel. 

Konklusjonen er at de beste 
virkemidlene for å få på plass mange 
flere CO2-håndteringsprosjekter er et 
CCS-sertifikatsystem, kombinert med 
utslippsstandarder (EPS). Sertifikat-
systemet finansierer CO2-håndtering-
sprosjekter gjennom en kostnadsde-
lingsmodell, mens EPS setter en klar 
regulering som stopper investeringer i 
nye store utslippskilder. 

Rapporten og funnene er blitt spredd 
til sentrale politiske aktører, både i 
Norge og i Brussel, med flere me-
dieoppslag, blant annet i Teknisk 
Ukeblad. Forslag om CCS-sertifi-
katsystem har fått gjennomslag som 
et godt virkemiddel i forslagene fra 
EU-parlamentet, men motstand gjør at 
det er usikkert hva som vil bli endelige 
virkemidler for CCS i 2030-klimapak-
ken til EU.

engO-nettVerket

ZERO var initiativtager til et internas-
jonalt Environmental NGO-nettverk 
(ENGO) i 2009 sammen med Natural 
Resources Defense Council (NRDC) 
i USA, og ZERO har hele veien vært 
en sentral drivkraft i samarbeidet. 

Det har blitt et samkjørt, slagkraftig 
og effektivt nettverk, bestående av ti 
organisasjoner. I 2013 lagde vi blant 
annet en felles rapport om fremtiden 
til karbonfangst og -lagring i EU. 

nOrsk strategi fOr 
karBOnfangst Og  
-Lagring

ZERO tok i 2013 initiativ til å robust-
gjøre norsk strategi for karbonfangst 
og -lagring (CCS), blant annet 
gjennom en reforhandling av avtalen 
mellom den norske stat og Statoil 

om Mongstad-prosjektet. Vi arrang-
erte workshop med sentrale aktører 
om temaet, og hadde en kronikk i 
Dagens Næringsliv, samt flere andre 
medieoppslag. Mongstad-prosjektet 
ble skrinlagt i september. ZERO har 
vært en sentral aktør i å synliggjøre og 
dokumentere de politiske feilene som 
er årsak til den mislykkede gjennom-
føringen av de politiske målene om 
realisering av fullskala CCS-anlegg i 
Norge. ZERO har også vært sentrale 
i arbeidet for å sikre fortsatt politisk 
forpliktelse om å realisere et fullskala 
CCS-anlegg innen 2020, og har gjort 

Petroleum og
industri
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en grundig vurdering av hvordan det 
bør gjennomføres, med en konkur-
ranse der det beste karbonfangst og 
-lagringsprosjektet får statsstøtte.

CCs PÅ BOunDary DaM

Verdens første fullskala karbonfangst 
og -lagringsanlegg på et kullkraftverk.

ZERO har tett kontakt med det ka-
nadiske energiselskapet SaskPower, 
som står bak CCS-prosjektet i Bound-
ary Dam. Prosjektet ferdigstilles i 2014. 
Dette er et spydspissprosjekt som 
viser at karbonfangst og -lagringste-

knologien er fullt tilgjengelig, og til en 
langt lavere pris enn det Mongstad-
prosjektet var estimert til å koste. I 
2013 var ZERO i Boundary Dam på 
befaring, og besøkte også Shells CCS-
prosjekt Quest.

ZerOs CCs-nettsiDe  
www.ZerOCO2.nO

Informasjonsformidling om CO2-
håndtering er en sentral del av ZEROs 
arbeid, og ZEROs CCS-nettside www.
zeroco2.no er et sentralt verktøy for 
dette. Nettsiden har en omfattende og 
oppdatert oversikt over alle CCS-pros-
jekter i verden, og er blitt en sentral 
informasjonskanal om CCS-prosjekter 
internasjonalt, med høyprofilerte 
brukere fra hele verden.  

risCs

Det EU-støttede forskningsprosjektet 
RISCS (Research into Impacts and 
Safety in CO2 Storage) ble avsluttet 
i 2013. Dette er det første EU-forskn-
ingsprosjektet som ZERO har deltatt 
i. ZERO ble invitert til å være med på 
prosjektet av British Geological Survey 
(BGS) etter et CCS-seminar ZERO 
arrangerte i London i 2008. Prosjek-
tet har gjort nybrottsarbeid med å 
dokumentere at miljøkonsekvenser av 
eventuelle lekkasjer av lagret CO2 vil 
være små. ZERO har jobbet spesielt 
med formidlingen av dette arbeidet.

ccs
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eLektrifisering

ZERO er den NGO-aktøren som har 
jobbet mest for å få til elektrifisering 
av Utsirahøyden med fornybar energi. 
Gjennom tett kontakt med politikere 
og andre sentrale aktører har vi lyktes 
i å sette saken høyt på den politiske 
dagsorden, og har fått til et sterkt 
politisk press på å gjennomføre elektri-
fiseringen, til tross for sterk motstand 
fra oljeselskaper m.fl. Vi har fulgt 
stortingsbehandlingen av feltutbyggin-
gene, skrevet høringer, og vært svært 
synlige i media. Vi har også skapt 
oppmerksomhet om klimatiltak i oljein-
dustrien generelt, og har fått vist fram 
mulighetene for å ta fornybar strøm 
i bruk til industri og elektrifisering på 
blant annet Nord-Norgekonferansen 
(se egen sak).

grønn Og fraMtiDsrettet 
inDustri

ZERO jobbet for og fikk gjennomslag i 
regjeringserklæringen for at avkastnin-
gen til klimateknologifondet skal økes. 
Klimateknologifondet ble innført i 2012 
med økende fondsavsetning opp til 
25 milliarder kroner innen 2016. ZERO 
har også pekt på mulighetene innenfor 
treforedlingsindustrien gjennom flere 
utspill i media. Da regjeringen foreslo å 
redusere CO2-kompensasjonsordnin-
gen for industrien kraftig, jobbet ZERO 
opp mot Stortinget og fikk, sammen 
med Norsk Industri, stoppet dette 
forslaget. Vi har også satt mulighetene 
og utfordringene for grønn industri på 
dagsorden på Zerokonferansen 2013, 
der både Norsk Industri, Viken Skog, 
Elkem og flere stortingsrepresentanter 
holdt innlegg om temaet.

BiOPLast

Utslippene fra produksjon og bruk av 
plast utgjør nesten 5 prosent av de 
globale klimagassutslippene fra fossil 
energi, og omtrent like mye som de 
totale klimagassutslippene fra global 
flytrafikk. ZERO startet i 2013 for alvor 
arbeidet med å få til det grønne skiftet 
i plastbransjen, for å gå fra fossil til 
fornybar materialbruk. I 2013 har vi 
arbeidet for å få flere store brukere til 
å komme i gang med bruk av bioplast - 
plast laget av fornybare materialer. Et-
ter utfordring fra ZERO, tok Coca-Cola 
i Norge tidlig i 2013 i bruk fornybar 
plast i alle sine lokalt produserte varer, 

som det første landet i verden. I 2013 
startet også TINE og Tetra Pak med 
bioplast i skrukorkene på drikkeva-
reemballasje.

Fornybar plast er i dag dyrere enn 
fossil plast. For å få til et skifte 
til fornybare løsninger trengs det 
politiske virkemidler som kan øke 
bruken. I 2013 gjorde ZERO en større 
gjennomgang av status og barrierer for 
bruk av bioplast, samt en analyse av 
mulige virkemidler for å få til økt bruk. 
Rapporten ble lansert på et svært 
godt besøkt frokostseminar. For å øke 
kunnskapen om fornybar plast har vi 
også satt dette på dagsorden, blant 
annet på Zerokonferansen, der Coca-

Colas Scott Vitters holdt foredrag på 
konferansens åpningsdag.

nOrsk Csr-Pris tiL ZerO Og 
COCa-COLa

ZERO og Coca-Cola Enterprises Norge 
fikk tildelt CSR Award 2013 av CSR 
Norge for samarbeidet som ledet til 
beslutningen om at alle produkter som 
produseres i Norge tappes på Plant-
Bottle™ flasker.

nOrDisk saMarBeiD

ZERO har vært med å etablere et 
nordisk samarbeid med andre tenket-
anker innen miljøfeltet i våre naboland 
- Concito, Fores og Global utmaning. 
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I 2013 lagde vi en felles rapport om 
klimapolitikken i Norden, med case-
studier av gode eksempler på vellykket 
klimapolitikk som andre land, både i 
Norden og utenfor, kan lære av. Rap-
porten ble støttet av Nordisk minister-
råd, og lagt fram med god respons 
på en side-event på klimatoppmøtet 
COP19 i Warszawa. 
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eLektrisk transPOrt

ZERO har initiert en debatt om vi-
dereføring av elbilvirkemidlene, med 
rapporten «Utvikling og nedtrap-
ping av ladbare bilers virkemidler» 
som debattgrunnlag. Rapportens 
analyse er gjennomført av Thema 
Consulting Group, og dokumenterer 
at elbilvirkemidlene må videreføres 
flere år etter 2017, uavhengig av antall 
elbiler solgt i Norge. I tillegg dokumen-
terer rapporten at det trengs sterkere 
virkemidler for ladbare hybrider. 
Rapporten har blitt distribuert bredt i 
det politiske miljøet, og responsen er 
bred politisk enighet om å videreføre 
de virkemidlene ZERO anbefaler 
videreført.

I media stilles det i økende grad 
spørsmål ved elbilers tilgang til 
kollektivfelt, spesielt i og rundt Oslo. 
ZERO har gjennomført biltellinger i 
kollektivfeltet, og har også foreslått at 
ett av de eksisterende feltene på E18 i 
vestkorridoren i Oslo gjøres om til felt 
for nullutslipps- og samkjøring, samt 
nyttetrafikk - et såkalt miljøfelt. ZERO 
er i dialog med Oslo kommune og Mul-
ticonsult om en konsekvensutredning 
av forslaget.

Norge har i 2013 vært et foregangs-
land i elbilsalg. Gjennom ZEROs 
internasjonale nettverk har vi ved flere 
anledninger blitt invitert til å fortelle 
om suksessen i Norge, blant annet på 
konferanser i Nederland, Sverige og 
Spania.

ZERO har i 2013 utredet mulighetene 
for helelektriske busser på by- og 
regionruter, og formidlet fagarbeidet til 

aktuelle fylkeskommuner og transport-
selskaper. 

ZERO startet i 2013 et prosjekt for å 
fremme elektriske ferger, og samarbei-
der med blant andre kollektivselskapet 
Ruter om å kartlegge alternativer for 
nullutslippsfergedrift i Oslofjorden. Vi 
har også arbeidet for fergeanbud som 
etterspør nullutslippsteknologi.

HyDrOgen

ZERO har gjennom 2013 vært i tett 
dialog med myndigheter og markeds-
aktører om strategi og virkemidler 
for å styrke nettverket av hydrogen-
stasjoner i Norge, og startet arbeidet 
med en virkemiddelrapport som blir 
publisert i 2014.

På Arendalsuka arrangerte vi en klima-
bilutstilling, med hovedbudskap om at 
elbiler og hydrogenbiler sammen kan 
skape det grønne skiftet i persontrafik-
ken. Vi fikk en rekke ledende politikere 
fra de ulike partiene til å prøvekjøre 
hydrogenbil, og gi sin tilslutning til 
hydrogen på Twitter og Facebook. 

Hyundai startet i 2013 serieproduk-
sjon av sin hydrogenbil ix35 Fuel 
Cell. Bilen er tilgjengelig for salg hos 
Hyundai Norge. ZERO har i samarbeid 
med Hyundai prøvekjørt bilen med en 
rekke mulige tidlige kjøpere, media 
og politikere. I 2013 ble det solgt 3 av 
disse bilene i Norge, til en pris av 1,2 
millioner kroner per bil.

I november deltok ZERO på Tokyo Mo-
tor Show i Japan, under lanseringen av 
Toyotas nye brenselcellebil, som kom-
mer på det norske markedet i 2015.

ZERO har arbeidet for å få sterkere 
fokus på hydrogenbiler i offentligheten, 
i en tid der det meste av oppmerksom-
heten er rettet mot elbiler. Arbeidet 
har resultert flere større presse-
oppslag. 

ZERO har i 2013 vært representert i 
Hydrogenrådet, som gir råd til myndi-
ghetene om hydrogensatsing, og har 
sittet i styringsgruppa for HyNor Oslo 
Buss, hydrogenbussprosjektet hos 
kollektivselskapet Ruter. Vi har også 
deltatt i NextMove-prosjektet, der vi 
har gjennomført spørreundersøkelser 
og utredningsarbeid. 

BiODriVstOff

ZERO har i 2013 levert innspill til 
regjeringens Biogasstrategi, gjennom 
et større samarbeid i «Biogassal-
liansen». Vi har levert høringsinnspill 

transport
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til norske bærekraftskriterier for biodrivstoff, og til videreføringen av omsetnings-
påbudet for biodrivstoff. ZERO har arbeidet for å samle transportbransjen rundt 
et nytt og offensivt forslag til virkemidler som kan øke bruken av biodrivstoff i 
norsk tungtransport. 

ZERO har samarbeidet med Avinor om en strategi for å få fokus i media og i 
politikken på bruk av biodrivstoff i norske flyvninger. Vi har også startet arbeidet 
med å utrede hva slags virkemidler som kan fremme produksjon av flybiodrivstoff 
i Norge, samt bruk av biodrivstoff ved norske flyvninger.

Arbeidet med biodrivstoff har blitt styrket med en egen stilling fra senhøsten 
2013. 

internasjOnaLt saMarBeiD

ZERO har i samarbeid med European Climate Foundation publisert to utredninger 
i 2013: «Fuelling Europe’s Future - How Auto Innovation leads to New EU jobs» 
og “Costs of Motoring for Individual Vehicle Owners in Norway, Germany, Den-
mark, the Netherlands, France and the United Kingdom”.

ZERO har i 2013 deltatt i EU-samarbeidet E-Mobility, som har fokus på elektrisk 
transport, og i NextMove, som har fokus på hydrogen.
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Kommunene har en nøkkelrolle i å 
bygge nullutslippssamfunnet. Der-
for samarbeider ZERO med utvalgte 
spydspisser i kommune-Norge, som 
med offensive klimagrep viser vei 
innen blant annet transport, bygg og 
energiproduksjon. Følgende kommuner 
er med i prosjektet:

tynset kOMMune

Tynset ønsker å se hvor mye strøm 
sola kan produsere på et av de kald-
este stedene i Norge, og har derfor 
bestilt et solcellepanel for montering 
på rådhuset, hvor strømproduksjonen 
registreres og formidles. Det er svært 
få målestasjoner for solinnstråling i 
Norge, så testpaneler er et viktig ledd i 
å finne ut hvor mye solenergi som fak-
tisk er tilgjengelig. Tynset jobbet videre 
med mulighetene for gårdsvindmøller, 
og har funnet en aktuell gård for et 

testprosjekt. Kommunen har også 
byttet ut energikrevende belysning på 
fire kirker med energieffektive LED-lys, 
og har satt opp gatelys med LED-pær-
er i et nytt boligfelt. Tynset fikk, med 
støttebrev fra ZERO, ekstraordinære 
midler fra Kulturdepartementet til 
rehabilitering av en svømmehall, med 
ambisjoner om bruk av solvarme. 

østfOLD fyLkeskOMMune

Østfold fylkeskommune har valgt 
å ha fokus på fornybart drivstoff i 
transportsektoren i spydspissprosjek-
tet. For å gjøre det lettere for kom-
muner å etablere ladeinfrastruktur, har 
Østfold gått sammen med Akershus 
fylkeskommune og kommunene i de 
to fylkene om en felles strategi og 
felles innkjøpsavtale for ladestasjoner 
for elbil. Østfold har også en langsik-
tig satsning på biogassbusser. I juni 

2013 var kommunalminister Liv Signe 
Navarsete i Østfold for å åpne en 
biogassfyllestasjon og innvie 100 nye 
biogassbusser, med solid pressedekn-
ing. I forkant av åpningen arrangerte 
Østfold fylkeskommune et seminar om 
biogass for kommuner og fagmiljøer.

arenDaL kOMMune

Arendal kommune har innført ener-
giovervåkningssystem i kommunale 
bygg, med SD-anlegg og opplæring 
av vaktmestre. Kommunen har også 
kjøpt ti elbiler til egen drift, og jobber 
med en helhetlig transportstrategi for 
kommunens biler og ansatte. ZERO 
holdt foredrag på et elbilseminar for 
næringsliv og forvaltning i regi av Kli-
mapartnere og Arendal kommune. Alle 
spydspisskommunene besøkte Arendal 
under Arendalsuka i august 2013 for å 
dele erfaringer om spydspissarbeidet.

Klimaspydspisser i kommune-Norge 

kommuner
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griMstaD kOMMune

Grimstad kommune fokuserer på 
fornybar stasjonærenergi for å 
erstatte fossil energi. I år er det blitt 
boret en prøvebrønn for bruk av 
jordvarmepumpe på Landvik, som del 
av et testprosjekt om varmelagring i 
løsmasser. Den blir nå brukt til å varme 
opp kunstgressbanen. Potensialet er 
stort, og man har bevilget penger til å 
utvide anlegget til skole, barnehage og 
idrettshall i samme område. Levermyr 
idrettsanlegg har fått bevilget penger 
til å erstatte parafinoppvarming med 
biofyring, og dermed kuttet kommun-
ens største enkeltutslipp.

Bergen kOMMune

Bergen kommune jobber med elektri-
fisering av transport, og har fått levert 
44 elbiler til hjemmetjenesten, med 
ytterligere seks i bestilling. Kommunen 
har nå gått løs på segmentet med 
varebiler, og har bestilt fire elvarebiler 
til vaktmester- og posttjenesten. Dette 
er nybrottsarbeid, da det ikke er vanlig 
med elvarebiler i kommunene ennå. 
Resultater fra dette vil bli til nyttig 
kunnskap for andre kommuner som 
ønsker elbiler inn i alle kommunale 
etater. ZERO har også jobbet sam-
men med Bergen med å utforme en 
ny bilpolicy for kommunen. Den er nå 
vedtatt, og sier at nullutslippsbiler skal 
være hovedvalg ved alle framtidige 
innkjøp. 

Lier kOMMune

Lier kommunes fokus i spydspissprosjektet har vært på utvikling og planlegging 
av nullutslippsbydelen Lierstranda. Saken har ventet på avklaring i Miljøvernde-
partementet, og i mellomtiden har ZERO derfor fokusert på mobilitets- og 
kjøretøysstrategi for Lier kommunes egne virksomheter. Her har kommunen 
hentet inn erfaringer fra de andre spydspisskommunenes arbeid. I september ble 
endelig kommuneplan for Lierstranda som ny bydel godkjent. Det skal nå utarbei-
des en strategisk plan og et planprogram. Erfaringene og nettverket ZERO sitter 
på fra Powerhouse (se egen sak) er viktig i dette arbeidet, og det planlegges nå 
en workshop med sentrale aktører for løsninger for bygg, transport og energi.

eiD kOMMune

Eid kommune ble med i spydspissprosjektet våren 2013, med fokus på fjordvarme, 
oppbygging av et energikompetansesenter, samt at kommunens pensjonsfond 
skal selge seg ut av investeringer i fossil energi og inn i fornybar energi. Eids ener-
gisatsing startet på Nordfjord sykehus, som nå er et av landets mest energieffek-
tive. Kommunen har stort fokus på enøk i bygg, og bygger nå opp et energikom-
petansesenter som vil være åpent for driftspersonell fra hele landet. 

aust-agDer fyLkeskOMMune

Aust-Agder fylkeskommune ble med i januar 2013, med fokus på kunnskapsheving 
om fornybarløsninger i forbindelse med et nytt kollektivtrafikkanbud. ZERO spilte 
inn idé om elbuss til anbudsprosessen, og mot slutten av året vedtok fylkeskom-
munen å gjøre et forprosjekt for elbuss, med ambisjon om å få til elbusser som et 
prosjekt med aktøren som vinner anbudet. Forprosjektet skal vise muligheten for 
elbuss mellom Arendal og Grimstad.
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Den rødgrønne regjeringen startet i 
2013 arbeidet med en egen strategi 
for biogass. ZERO har i dette arbei-
det kommet med innspill til både Klif 
og MD. Strategien ble dessverre aldri 
lansert i 2013. Arbeidet ble gjenopptatt 
av den nye regjeringen.

Tilskuddsordningen for biogass fra 
husdyrgjødsel som ZERO jobbet for i 
2012 ble i år doblet fra 15 til 30 kroner 
per tonn. Pengene er bevilget, men 
selve retningslinjene for ordningen kom 
dessverre ikke på plass i 2013. Det er 
derfor for tidlig å si noe om effekten av 
tilskuddet.

 ZERO har siden 2012 jobbet sammen 
med Energigassforeningen og Lyse i 

et prosjekt støttet av Transnova, der 
ZERO hadde ansvaret for å analysere 
avgifter og incentiver som kunne 
stimulere til økt bruk av biogass i 
transportsektoren. I den forbindelse 
hadde vi møte med Kjetil Lund i 
Finansdepartementet, der vi la frem 
resultatene fra vår delrapport.

Biogass til bussdrift har etter hvert 
fått en del oppmerksomhet. Flere 
norske byer vurderer nå dette som et 
alternativ til tradisjonelle dieselbusser. 
ZERO har i 2013 jobbet spesielt opp 
mot Trondheim og Tromsø på akkurat 
dette området.

Landbruk og
biogass
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Verden trenger ikke mer fossil en-
ergi, men mer kapital til å investere i 
fornybar energi. ZERO brukte Zero-
konferansen i 2013 til å løfte behovet 
for å investere i og fremme utbygging 
av fornybar energi i land i sør. I løpet av 
2013 har vi satt fokus på betydningen 
av at fattige land ikke går veien om 
fossilt, men går rett til fornybar energi. 
ZERO har spesielt sett på hvordan 
Statens Pensjonsfond Utland og andre 
investorer kan bruke kapitalressurser 
til å fremme utrulling av fornybar en-
ergi i land med lav tilgang på kapital.

kenya Og BrasiL

ZERO har siden 2007 hatt et samar-
beid med Kirkens Nødhjelp (KN) om 
fornybar energi i utviklingsprosjekter. 
Vi har til nå bistått med rådgivning i 
flere ulike prosjekter i Brasil, og driver 
et felles prosjekt med KN i Kenya, som 
har som formål å produsere planteolje 
som erstatning for diesel.

 I mai ble første milepæl nådd i et vind-
kraftprosjekt som ZERO har bidratt til 
i Nord-Brasil. Den første målemasten 
ble da reist, for å samle data som skal 
være grunnlaget for videre prosjekter-
ing av vindkraft som erstatning for 
dieselaggregater i et urfolkssamfunn i 
området. 

I 2013 ble et nytt og større filtre-
ringsanlegg for planteolje installert i 
forbindelse med vårt prosjekt i Kenya. 
Prosjektet har nå begynt å levere olje 
til den lokale kraftstasjonen, som er 
drevet av kenyanske myndigheter. Der 
benyttes den som erstatning for diesel. 
I tillegg leveres det olje til drift av en 
mindre møbelfabrikk.   

internasjonalt
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nOrges første 
POwerHOuse PLussHus

Powerhouse er et bygg som gjennom 
livsløpet genererer mer energi enn det 
som blir brukt til produksjon av byg-
gevarer, oppføring, drift og avhending 
av bygget. Samarbeidet består av 
Entra Eiendom, Skanska, Snøhetta, 
Hydro, Sapa, Asplan Viak og ZERO. 
Initiativet ble tatt på Zerokonferansen 
2010, og ZERO merker stor etterspør-
sel etter foredrag og informasjon om 
Powerhouse blant beslutningstagere, 
hos myndigheter og i byggbransjen.

I 2013 startet det fysiske arbeidet 
med å rehabilitere to kontorblokker på 
Kjørbo i Bærum til Powerhouse-stand-
ard. Byggene fra 1981 blir rehabilitert 
til Norges mest energigjerrige bygg, i 
kombinasjon med fornybar energiprod-
uksjon. Det vil åpne i april 2014. Dette 
er et stort gjennombrudd, hvor vi har 
satt en ny standard for hvor langt 
man kan trekke miljøambisjoner og 
vist at byggbransjen trygt kan ilegges 
høye energikrav. Med Powerhouse går 
bygg fra å være en del av problemet 
til å bli en del av løsningen på klima-
utfordringen. Nybygget Powerhouse 
Brattørkaia i Trondheim er fortsatt til 
omregulering hos Trondheim kom-
mune. 

PLussHus PÅ PensuM

ZERO arbeidet med Lavenergipro-
grammet og partnerne i Powerhouse 
om Plusshus på pensum for masterstu-
denter i arkitektur ved Arkitekthøysko-
len i Oslo i 2013, og har senere utvidet 
prosjektet til å gjelde flere utdan-
ningsinstitusjoner. 

utfasing aV fOssiL 
OPPVarMing

ZERO er glade for målet om utfasing 
av fossil oljefyr i offentlige bygg fra 
2018 og for samtlige bygg fra 2020 

fra Klimaforliket og Byggmeldingen. 
Vårt mål for 2013 har vært å sikre at 
arbeidet settes i gang slik at vi kommer 
i mål til 2018. Det betyr blant annet 
å fåkartlagt oljefyrene, få allokert 
midler og ressurser til utfasing, samt 
at det finnes realistiske planer for å 
fjerne alle statlige oljefyrer. ZERO 
har vært bekymret for at mangel på 
tiltak kan føre til at målet ikke nås, 
og var i 2013 i dialog med en rekke 
bransjeaktører, statsministerens kontor 
og flere departementer og etater om 
dette. Vi har pekt på utfordringer som 
må løses, men er samtidig opptatt av 
at oljefyring er et unødvendig klima-
gassutslipp, som sammenliknet med 
utslipp i andre sektorer er både enkelt 
og lønnsomt å fjerne. Målet om utfas-
ing ble gjentatt og forsterket i Samar-
beidsavtalen 2013, der ambisjonen om 
utfasing i 2018 ble hevet til å gjelde alle 
offentlige bygg.

ZERO arrangerte i 2013 et frokostsem-
inar for å vise fram de gode erfarin-

gene fra Oslo kommunes utfasingsar-
beid.

økt satsning PÅ sOLenergi

ZERO har i 2013 sett på solceller som 
en løsning for energisparing på norske 
bygg. De får ned byggenes behov for 
å bli tilført energi, samtidig som det 
er en enkel og grei måte å produsere 
mer fornybar energi uten naturinngrep. 
I løpet av 2013 har vi samlet mer 
kunnskap om hvordan solceller fun-
gerer i Norge. Vårt arbeid viser stadig 
tydeligere at solceller på norske bygg 
er en god løsning. De passer godt i 
det norske energisystemet, og kost-
nadene er konkurransedyktige med 
andre enøktiltak. Mest overraskende 
er likevel at data fra de anleggene 
som etter hvert finnes i Norge viser 
at de produserer vesentlig mer enn 
forventet. Den norske solressursen er 
systematisk og kraftig undervurdert. 

Solceller er en løsning for folk flest, 
og ZERO vil ha en økt utrulling av 
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teknologien. Vi har økt kunnskap-
snivået om solenergi ved å formidle 
kunnskap til beslutningstakere, myndi-
gheter og fagmiljøer, samt ved å sette 
fokus på sol i media. Dagens regler 
for strømproduksjon er ikke tilpasset 
solceller. Sammen med Powerhouse 
har vi arbeidet for å få til et regelverk 
som gjør det enkelt å montere solceller 
på taket.

Vi har sett fra våre naboland at solcel-
lemarkedet er svært skalaavhengig. 
Prisene i umodne markeder er svært 
høye, men faller raskt når markedet 
kommer ordentlig i gang. Prisen på 
solenergi i Norge lå i 2014 rundt 50 % 
over prisen i våre naboland, der det 
allerede er etablerte markeder. 

ZERO har jobbet for å få til et støt-
tesystem gjennom Enova for å sette 
i gang markedet, og for at solenergi 
inkluderes når skattefradrag for enøk 
innføres.

aMBisjOnene i nOrsk 
ByggPOLitikk.

ZERO mener målet om passivhusnivå 
i 2015 og nær nullenergibygg fra 2020 
er nødvendige for å nå Norges klimam-
ål. Målene står fastsatt i Klimaforliket, 
og ZERO har formidlet at en nedjust-
ering av disse målene vil være et klart 
brudd på avtalen. ZERO har gjennom 
Powerhouse bevist hva som er mulig 
å oppnå. Vi har derfor jobbet med 
ambisjonsnivået for bygg i politiske 
prosesser, og for å beholde krav om 
passivhusnivå i ny teknisk forskrift 
(TEK 15). Offentlige byggherrer burde 
være en større pådriver for energikrav 
til bygg, og vi har blant annet arbeidet 
med Statsbygg med forventninger om 
plusshus til det nye regjeringskvartalet. 

Bygg
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fOrnyBar Og nett 

De grønne sertifikatene er vedtatt, og 
fører til økt utbygging av ny fornybar 
strøm. I 2013 har det vært viktig for 
ZERO å holde ambisjonene oppe i 
fornybarutbyggingen. Vi trenger mer 
fornybar energi for å fase ut de 170 
TWh med fossil energi som hvert år 
brukes i Norge. Men for å få det til må 
vi også ta den fornybare energien i 
bruk, enten til å erstatte fossil energi i 
Norge, til økt industriproduksjon eller 
ved å eksportere den til våre naboer 
for å erstatte fossil energi der. 

ZerOs nOrD-
nOrgekOnferanse

ZERO har siden 2009 arrangert en 
årlig konferanse i Tromsø om forny-
bar energi i Nord-Norge. Målet med 
arrangementet er å sette ren energi 
på den politiske dagsordenen, og vise 
fram mulighetene innen fornybar ener-
gi i landsdelen. Årets arrangement var 
todelt, med et seminar og et folkemøte 
på Verdensteateret, med henhold-

svis ca 35 og 75 deltagere. Flere av 
listetoppene til stortingsvalget deltok 
i debatten, og listetoppene fra AP, SV 
og MDG deltok også på seminaret. Av 
bransjeaktører var blant andre Ishavs-
kraft, Fred. Olsen, Energi Norge og 
Finnmark Kraft med på seminaret.

ZerOkOnferansen

Fornybaravdelingen arrangerte tre 
fagseminarer på Zerokonferansen 
2013. Det ene seminaret tok for seg 
den varslede energimeldingen, der vi 
lanserte et ZERO-notat om viktige 
veivalg for energipolitikken, som er 
tilgjengelig på ZEROs nettside. Det 
sentrale budskapet var at vi kan fase 
ut all fossil energibruk i Norge i 2050, 
men det krever mer fornybar energi og 
energieffektivisering. Tema for de to 
andre bolkene var henholdsvis Norge 
som framtidig energieksportør (gass, 
elektrisitet og balansetjenester) og 
den store framgangen vi ser i effektiv-
itet, pris og bruk av fornybar energite-
knologi.

HøringsuttaLeLser 

Fornybaravdelingen har skrevet 
innspill til Statnett i forbindelse med 
den planlagte nettoppgraderingen 
i Stor-Oslo. Vi samkjørte innspillet 
med Naturvernforbundet i Oslo og 
Akershus, da vi var enige med dem 
om prioriteringene. ZERO sendte inn 
et selvstendig innspill, med fokus på 
bevaring av biologisk mangfold og 
prioritering av verdifulle naturområder. 
Det er også levert høringsuttalelse om 
nye regler for liten vindkraft samt åpn-
ing av fjernvarmenett for tredjepart. 
Her samarbeidet vi med Fjernvarme-
foreningen. Videre leverte vi høringsut-
talelse om åpning av havområder for 
havvind. Vi mener områdene bør åpnes 
fortest mulig, og at myndighetene bør 
øke støtten til havvind slik at vi får ta 
del i teknologiutviklingen av havvind i 
Norge. Vi leverte også høringsuttalelse 
om eierskap til utenlandskabler, og 
deltok på stortingshøring om dette. Vi 
var negative til lovendringen.

fornybar energi
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sefeP 

ZERO er medunderskriver og var med på å få i stand en felles norsk-tysk erk-
læring om fornybar energi og nett, etter et samarbeid med SEFEP (Smart Energy 
For Europe Platform). Lanseringen av erklæringen var på et frokostseminar 24. 
april. ZERO har vært en viktig medspiller for SEFEP i arbeidet med erklæringen, 
og daglig leder Marius Holm var ordstyrer for frokostseminaret i Norge, og deltok 
i panelet i et tilsvarende seminar i Berlin. Erklæringen og informasjon om arrange-
mentene finnes på http://jointdeclaration.org/.

VinDkraft

Det planlegges flere vindparker innlands i Norge, samtidig som det mobiliseres 
kraftig mot vindkraft i mange av bygdene hvor planene foreligger. Dette bidrar til 
at mange kommunestyrer vedtar negativ innstilling, ofte før konsekvensutredning 
og konsesjonssøknad faktisk er klar. Vi har hatt dialog med en av de store utbyg-
gerne om dette, og har deltatt i debatten i lokalaviser og satt oss inn i enkeltsaker. 
Som et ledd i dette arbeidet var vi i november i Sandnes og besøkte Norsk Vind 
Energi, Sandnes kommune og Høg-Jæren vindpark.  

finans

ZERO har vært opptatt av både å vri våre finansielle ressurser mot investeringer 
i fornybar energi, og å vise at Norge totalt sett er risikabelt høyt eksponert i olje- 
og gass. I rapporten “Nest eggs in a fragile basket” viser vi hvordan denne ekspo-
neringen fordeler seg mellom aksjer i Statoil, investeringer gjennom oljefondet og 
vår store olje- og gassektor.
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Zerokonferansen i november er ZEROs største årlige prosjekt, med formål å gi 
klimadebatten et løft i både media og politikk, og å engasjere beslutningstakere 
i næringsliv, politikk og i offentlig forvaltning til å fatte beslutninger som tar oss 
nærmere et nullutslippssamfunn. Dette er åttende gang konferansen blir arrang-
ert, og konferansen har i løpet av disse åtte årene blitt Skandinavias klart viktigste 
møteplass for klimainteresserte fra politikk, næringsliv, industri, forskning, organ-
isasjonsliv, bistand, offentlig forvaltning og finans. 

I 2013 vokste vi ut av Gardermoen, hvor vi har holdt konferansen i mange år, og 
flyttet til Folketeateret i Oslo sentrum, hvor vi satte ny deltakerrekord med mer 
enn 1100 påmeldte. Gjennom arbeidsåret bruker vi mye tid på å sette sammen et 
program som kan inspirere deltagerne. I 2013 var temaet «Det grønne skiftet er 
i gang», og i løpet av konferansen samlet vi en lang rekke av de viktigste globale 
meningsbærerne om veien til et nullutslippssamfunn. Konferansen er delt i to 
dager – den første dagen er en stor plenumssesjon på hovedscenen, mens det på 
dag to av konferansen er mer fagspesifikke seminarer i henholdsvis Folketeateret, 
Krogh-salen, Kulturhuset og Stratos. 

På scenen første dag stod blant andre professor Helge Drange fra Bjerknes-
senteret, Vibecke Hverven fra DNV Kema, Svein Richard Brandtzæg fra Hydro, 
Chelsea Clinton, Martin Lidegaard, dansk minister for Klima, energi og bygg, 

Jeremy Leggett fra Solarcentury, 
Sony Kapoor fra Re-Define, Statsmin-
ister Erna Solberg, David Cadman 
fra ICLEI, Thomas Stocker fra IPCC, 
Jigar Shah fra indiske SunEdison, Dag 
Falk-Petersen fra Avinor, Dr. Michael 
Weinhold fra Siemens, Morten Albæk 
fra Vestas Wind Systems, Scott Vit-
ters fra Coca-Cola Company, Biskop 
Ingeborg Midttømme, Jeremy Rifkin, 
Oxford-professor Myles Allen, samt Ei-
nar Wilhelmsen, Kari Asheim og Marius 
Holm fra ZERO.

Det var også utdeling av pris til årets 
spydspisskommune (se egen sak), og i 
Teknas Studentkonkurranse. Student-
konkurransen ble i 2013 vunnet av la-
get Meshcrafts SB fra UMB, for deres 
idé om smart energistyring. Premien, 
som presenteres i samarbeid med 

Zerokonferansen
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Tekna og Innovasjon Norge, er en tur 
for hele laget til Silicon Valley i Califor-
nia, for å møte teknologibedrifter der.

På konferansens andre dag var det 
tolv sesjoner om blant annet fornybare 
energivalg for det grønne skiftet, elbil-
politikk etter 2017, lønnsom skipsfart 
uten utslipp, grønn forvaltning av 
oljefondet, utfordringer og muligheter 
knyttet til CCS, Norges rolle som 
fremtidig energieksportør, fossilfri 
transport i byer og kommuner, og det 
grønne skiftet i byggsektoren.

I tillegg arrangerte Miljødirektoratet 
et helt unikt dybdeseminar om FNs 
klimapanels rapport om det natur-
vitenskapelige grunnlaget for deres 
klimaprognoser, som gav publikum en 
mulighet til å stille spørsmål direkte 
til blant andre Thomas Stocker, en av 
hovedforfatterne bak FNs klimarap-
port, samt en rekke norske IPCC-
forfattere og klimaforskere. Dette er 
første gang ZERO og Miljødirektoratet 
samarbeider om en hel sesjon, og 
seminaret ble godt besøkt og var faglig 
svært sterkt. 

Konferansen genererte flere hundre 
medieoppslag i aviser, TV, radio og 
nett, og Twitter-hashtaggen #ZERO13 
var en av de aller mest brukte 
hashtaggene i Norge under konfer-
ansen. 
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I 2013 søkte syv kommuner om prisen 
for «Årets lokale klimatiltak». Det var 
syv meget gode søknader og derfor 
hard konkurranse om å nå opp. Juryen 
bestod av Ellen Hambro (juryleder), 
Odd Einar Dørum, Gunn Marit Hel-
gesen og Marius Holm. 

Oslo kommune gikk av med seieren for 
prosjektet «Kretsløpsbasert avfallssys-
tem», om resirkulering og produksjon 
av biogass til Oslos busser. Østfold 
fylkeskommune fikk andreplass for 
sine 100 biogassbusser, mens tredje-
plass gikk til Akershus fylkeskommune 
for «Akershus Energipark». Holm-
estrand, med Heis i fjell, og Sogn og 
Fjordane, med kabelferge på batteri, 
var også nominert til prisen. Prisen 
ble delt ut av David Cadman fra ICLEI. 
Både nominasjonene og vinnerne fikk 
bred pressedekning, både nasjonalt og 
lokalt.

I samarbeid med spydspisskommunene 
lagde ZERO et eget program for kom-
muner på dag to av konferansen, som 
handlet om utslippsfrie løsninger for 
kommunene, og kutt i utslipp fra trans-
portsektoren. 

Årets 
lokale 
klimatiltak

Oslo kommune gikk 
av med seieren 
for prosjektet 
«Kretsløpsbasert 
avfallssystem»
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Zeroakademiet er en skolering i 
klima- og energiløsninger for ungdom-
spolitikere og unge i fagbevegelse og 
næringsliv. Gjennom tre samlinger i 
2013 fikk 30 deltakere fra bedrifter 
og organisasjoner som Shell, KS, AUF, 
Rød Ungdom og FpU et bredt pers-
pektiv på hvilke muligheter som ligger 
innenfor klimatiltak i alle sektorer. 
Første samling gikk over to dager med 
temaet «Energisystemer i endring», 
og innebar blant annet en studietur til 
København for å se nærmere på euro-
peisk og dansk energiomlegging. Andre 
samling hadde temaet «Ta kraften i 
bruk - bygg nullutslippssamfunnet», 
og foregikk i Oslo, med flere tunge 
aktører som foredragsholdere, blant 
annet Storebrand og Toyota. Zeroaka-
demiet er et samarbeid mellom ZERO, 
Energi Norge og Statnett.Zeroakademiet
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gøril L. andreassen
Avdelingsleder, olje, gass og industri

Gøril L. Andreassen har jobbet fem år fulltid i Natur og 
Ungdom, både som nestleder nasjonalt, miljøgiftkoordina-
tor og regionsekretær på Vestlandet. Hun startet i ZERO 
i 2006 som transportpolitisk rådgiver og har ledet ZEROs 
transportavdeling og ZEROs arbeid med kommuner fram 
til sommeren 2012. Gøril har en bachelorgrad i statsviten-
skap med samfunnsøkonomi som emnegruppe. Hun har 
også nylig studert matte og materialteknologi. Hun startet 
som avdelingsleder for olje, gass og industri i januar 2013. 

siri Hall arnøy
Politisk rådgiver, fornybar energi og nett.

Siri er utdannet sivilingeniør fra Universitetet for miljø- og 
biovitenskap på Ås og har en doktorgrad fra Senter for 
energi og samfunn ved NTNU, der hun i tillegg til forskning 
også har undervist i et energi og samfunn-emne rettet mot 
teknisk/naturvitenskapelige studenter. Hun er tidligere 
stortingsrepresentant for SV.

kari asheim
Avdelingsleder, transport

Kari Asheim er journalist og medieviter fra Høyskolen 
i Volda. Hun har tidligere jobbet som programleder og 
journalist i NRK, som næringspolitisk rådgiver for Norsk 
Bioenergiforening, som fagansvarlig for transport i Bellona 
og som kommunikasjonssjef for Norsk Fjernvarme i NHO. I 
ZERO er hun avdelingsleder for transport.

Marte Bakken
Rådgiver, fornybar energi 

Marte Bakken er sivilingeniør innen industriell økonomi og 
teknologiledelse fra NTNU og Universitetet i Stuttgart. 
Hun har tidligere jobbet i DaimlerChrysler AG i Stuttgart, 
og i nyhets- og analysebyrået Europower AS. I sistnevnte 
jobbet Marte både som analytiker og journalist. I ZERO 
jobber Marte med fornybar energi. 

ane norgård Brohaug
Økonomi og administrasjon

Ane har erfaring fra Landsrådet for Norges barne- og 
ungdomsorganisasjoner og Natur og Ungdom. I Natur og 
Ungdom var hun blant annet daglig leder. Hun studerer 
pedagogikk ved Universitetet i Oslo. I ZERO jobber Ane 
med økonomi og administrasjon.

Cato Buch
IT-sjef

Cato Buch har lang erfaring fra norsk miljøbevegelse. Han 
har sittet i både landsstyret og sentralstyret i Natur og 
Ungdom, og jobbet mange år i Bellona. I ZERO har han 
blant annet ansvaret for det tekniske på kontoret og for 
ZEROs forskjellige nettsider. Cato var med på å stifte 
miljøstiftelsen ZERO i 2002.

Martin Dalin
Økonomi- og administrasjonssjef

Martin Dalin har en mastergrad i samfunnsøkonomi fra 
Universitetet i Oslo. Han har bakgrunn fra Natur og Ung-
dom, der han blant annet jobbet som daglig leder, og har 
vært ansatt som personal- og økonomikonsulent i Nei til 
EU. Tidligere har han sittet i arbeidsutvalget i Landsrådet 
for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner. Martin 
begynte i ZERO i 2009, og har ansvaret for administrasjon 
og økonomiarbeid i ZERO.

thor-arne englund
Kommunikasjonsrådgiver

Thor-Arne Englund er kommunikasjonsrådgiver, og jobber 
spesielt med transport og Zerokonferansen. Thor-Arne En-
glund kom til ZERO etter tre år som kommunikasjonsrådg-
iver i JKL, og har tidligere arbeidet ved presseavdelingen 
på det norske generalkonsulatet / FN-delegasjonen i New 
York. Han har mastergrad i journalistikk og strategisk kom-
munikasjon fra University of Missouri-Columbia, hvor han 
var Fulbright-stipendiat.

jon evang
Kommunikasjonssjef

Jon er kommunikasjonssjef i ZERO, og er utdannet filosof 
med hovedfag i filosofi fra Universitetet i Oslo. Han har 
tidligere jobbet som politisk rådgiver for Arbeiderpartiets 
bystyregruppe i Oslo, med hovedansvar for pressearbei-
det. Fra 2008 jobbet han som kommunikasjonsrådgiver 
og nestleder i kommmunikasjonsavdelingen i Olje- og en-
ergidepartementet, med særlig ansvar for fornybar energi. 

kåre gunnar fløystad
Rådgiver biomasse, biodrivstoff og industri

Kåre Gunnar Fløystad har en mastergrad i Fornybar Energi 
fra Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet på 
Ås og har tidligere jobbet på Bioenergiprogrammet hos 
Innovasjon Norge. Han har tidligere vært komiteleder for 
Miljø og Samferdsel i Aust-Agder Fylkeskommune, medlem 
av Fylkesutvalget, og gruppeleder for Aust-Agder Senter-
parti. I ZERO jobber han med biorelaterte temaer og med 
politikk i transportavdelingen.

Dagfrid forberg
Nestleder organisasjon og stedfortredende daglig leder

Dagfrid Forberg er nestleder i ZERO med hovedfokus på 
organisasjon og utvikling. Dagfrid kom fra rollen som gen-
eralsekretær i Snowboardforbundet, hvor hun har jobbet 
siden 2004. Dagfrid har bakgrunn fra statsvitenskap og 
prosjektledelse ved Universitetet i Oslo og hatt en rekke 
frivillige verv i ulike organisasjoner. Dagfrid ble ansatt i 
ZERO høsten 2013.

Marius gjerset
Teknologiansvarlig

Marius Gjerset er sivilingeniør innen energi og miljø fra 
NTNU. Han har arbeidet i Statoil med CO2-håndteringste-
knologier fra gasskraft. Tidligere har han vært daglig leder 
i Natur og Ungdom og økonomisjef i Naturvernforbundet. 
Marius jobber med utvikling, analyser og utredninger i hele 
bredden i klimaløsninger, og med å lede arbeidet på nye 
arbeidsområder som fornybar plast.

johannes fjell Hojem
Teknologisk rådgiver, landbruk og klima internasjonalt 

Johannes Fjell Hojem har lang bakgrunn fra norsk 
miljøbevegelse. Han har også vært ansatt som saksbehan-
dler i miljøforvaltningen i Tromsø kommune. Johannes har 
sittet i teknologirådets ekspertpanel for biodrivstoff. Han 
har også vært sentral i arbeidet med et eget forsknings-
veikart for biodrivstoff i Norge. I ZERO jobber han med 
fornybar energi og klimagassutslipp fra jordbruk. Han 
har også ansvaret for ZEROs arbeid i Kenya og Brasil. 
Johannes jobber ved ZEROs Tromsø-kontor. 

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 gjen-
nom en årrekke arbeidet med rammevilkår for fornybar 
energi, fangst og lagring av CO2, samt teknologi og 
avgiftsspørsmål innen transport. Han er utdannet Cand.
Agric. (M.Sc.) i økonomi og ressursforvaltning ved Univer-
sitet for miljø og biovitenskap på Ås.

Hege Lilleheil Horsberg
Markedssjef ZERO

Hege har tidligere jobbet som salgsdirektør for merk-
evarene Gule Sider og Ditt Distrikt i Eniro. I ZERO har hun 
ansvaret for samarbeid med, og støtte fra næringslivet.

Marit flinder johannessen
Kommunikasjonsrådgiver og prosjektleder Zerokonfer-
ansen 2014

Marit Flinder Johannessen er statsviter fra University 
College London. I masteroppgaven i “Master of Science 
Global Governance and Ethics” skrev hun om informas-
jons- og påvirkningsarbeid i norsk miljøbevegelse. Marit 
har tidligere jobbet i kommunikasjonsfirmaet Africaprac-
tice med bærekraftig næringsutvikling, og som praktikant 
ved den norske ambassaden i Harare i Zimbabwe. I ZERO 
jobber Marit som kommunikasjonsrådgiver, hovedsakelig 
innen olje, gass, CCS og industri. Marit er også prosjek-
tleder for Zerokonferansen, som arrangeres for niende 
gang i 2014.

ZEROs ansatte har variert faglig bakgrunn, som gjør at ZERO kan ha et helhetlig faglig per-
spektiv på sitt arbeid. ZERO har ansatte med fagbakgrunn fra industriøkonomi, landbruk-
søkonomi, journalistikk, statsvitenskap, ingeniørfag, samfunnsøkonomi, europastudier, kjemi, 
sosiologi, pedagogikk, historie og mediefag.

Dagens ansatte i ZerO
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anne jortveit (i studiepermisjon)
Avdelingsleder, kommunikasjon

Anne Jortveit er leder for kommunikasjonsavdelingen, 
og er journalist med erfaring fra politisk avdeling i TV2 
og Dagbladet, Grimstad Adressetidende, P4 og Kanal 24 
/ Radio Norge. Hun var i mange år programleder i P4s 
debattmagasin Sytten Tretti før hun ble programdirektør 
i samme kanal og deretter i Kanal 24. Hun har vært kom-
munestyrerepresentant, ungdomspolitiker og rådgiver på 
Stortinget. 

kari elisabeth kaski
Nestleder

Kari Elisabeth er nestleder og leder det politiske arbeidet 
i ZERO. Før hun ble nestleder jobbet hun som politisk 
rådgiver på olje- og industrifeltet i ZERO. Hun har vært 
aktiv i Natur og Ungdom og har sittet i organisasjonens 
sentralstyre. Kari Elisabeth har studert samfunnsøkonomi 
og russlandsstudier ved Universitetet i Oslo. 

Bastian e. klunde
Kommunikasjonsrådgiver

Bastian Klunde er historiker med mastergrad i historie fra 
Universitetet i Oslo. Han har tidligere vært leder i Spire, 
Utviklingsfondets ungdom, og har bred erfaring fra norsk 
organisasjonsliv. I ZERO jobber Bastian i kommunikasjon-
savdelingen, med spesielt ansvar for kommunikasjon på 
nett og sosiale medier.

Bjørnar kruse
Teknologisk rådgiver, transport 

Bjørnar Kruse er blant Norges fremste hydrogeneksperter 
med hovedvekt på hydrogenbiler og -fyllestasjoner. 
Bjørnar jobber også med annen ny teknologi i transport-
sektoren. Bjørnar var med på å stifte miljøstiftelsen ZERO 
i 2002. 

Helene Moen
Teknologisk rådgiver, fornybar energi

Helene er utdannet sivilingeniør i bærekraftig energiplan-
legging fra Aalborg Universitet, og har en bachelorgrad i 
fornybar energi fra NMBU. Hun har tidligere jobbet som 
prosjektassistent i Nordisk Energiforskning, og jobber i 
ZERO med tekniske problemstillinger knyttet til fornybar 
energi.  

are Munkeberg
Key Account Manager

Are Munkeberg har bred markedsutdannelse og lang 
erfaring fra ulike næringslivspublikasjoner, blant annet 
Industrinytt 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 www.
zero.no og annen relatert støtte fra næringslivet.

Benjamin Myklebust
Teknologisk rådgiver, transport

Benjamin Myklebust har ingeniørbakgrunn, samt en 
mastergrad i European Society, Science and Technology 
fra UiO og Aalborg Universitet. Benjamin har erfaring fra 
norsk industri, samt Miljøpartiet de Grønne, og jobber med 
elektrisk mobilitet i ZERO.

thomas Palm
Teknologisk rådgiver, offshore

Thomas Palm har lang erfaring fra norsk miljøbevegelse 
og var blant annet nestleder i Natur og Ungdom. Han 
jobbet mange år i Bellona, hvor han var leder for Bellonas 
energiarbeid. Thomas har også vært rådgiver for olje- og 
energiminister Einar Steensnæs. I ZERO jobber Thomas 
med fossil energi med vekt på blant annet CO2-håndtering 
og elektrifisering. Thomas var med på å stifte miljøstif-
telsen ZERO i 2002. 

trond risberg
Teknologisk rådgiver, CCS

Trond Risberg er utdannet M.Sc. i Materialkjemi fra Uni-
versitetet i Oslo. Tidligere jobbet Trond med forsknings- og 
utviklingsarbeid innen CCS og har bred kunnskap innen 
dette feltet. I ZERO jobber Trond med de teknologiske 
mulighetene og utviklingen innen CCS.

ingvild kilen rørholt
Rådgiver, klimaspydspiss

Ingvild har lang erfaring fra Natur og Ungdom, hvor hun 
blant annet har jobbet som regionssekretær. Hun har 
også sittet i sentralstyret til Miljøagentene, vært leder i 
Barne- og ungdomsrådet i Oslo, og jobbet for Røde Kors i 
Sudan. I ZERO jobber Ingvild med kommuneprosjektet og 
godstransport. 

jenny skagestad 
Rådgiver, transport

Jenny jobber med kommuneprosjektene Klimaspydspiss 
og Framtidens bygder. Jenny er samfunnsgeograf med 
master om teknologisk endring, og har jobbet for Oslo 
kommunes Klima- og energifond og som kommunikasjons- 
og policyrådgiver i WWF Norge. Jenny har bakgrunn fra 
Natur og Ungdom og sitter i styret til Regnskogfondet. 

Camilla svendsen skriung
Politisk rådgiver, CCS 

Camilla er rådgiver i ZEROs CCS-gruppe, med spesielt 
ansvar for ZEROs voksende internasjonale arbeid. Camilla 
jobber med strategi, lobbyarbeid, nettverksbygging og 
informasjon. 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. 

ida spjelkavik
Politisk rådgiver, bygg

Ida Spjelkavik har bakgrunn fra AUF, der hun frem til 2012 
var ansatt som politisk rådgiver. Ida er utdannet fra UiB 
og NTNU innen medie- og statsvitenskap, og har tidligere 
jobbet blant annet i NRK. I ZERO jobber Ida som politisk 
rådgiver på bygg.

svein sundsbø
Seniorrådgiver, industri, offshore, CCS

Svein Sundsbø er seniorrådgiver på deltid i ZERO. Han er 
tidligere generalsekretær i Senterpartiet, statsråd i Land-
bruksdepartementet i Kåre Willochs regjering 1985–1986, 
varaordfører i Frogn kommune og politisk rådgiver i OED.

tonje sæther
Næringslivskontakt

Tonje Sæther har lang erfaring som megler innen 
eiendom, vært Outside Vendor Manager i DUX konser-
net med ansvar for Europa, og etablerte de to første 
Duxiana-forretningene i Norge. I ZERO jobber Tonje med 
relasjonsbygging rettet mot næringsliv, støttespillere og 
prosjektpartnere.

anders tangen
Næringslivskontakt

Anders Tangen er samfunnsviter med fagene internas-
jonale relasjoner, russisk språk og internasjonal liaison. 
Anders har erfaring fra flere interesseorganisasjoner og fra 
næringslivet. I ZERO jobber Anders med relasjonsbygging 
rettet mot næringsliv, støttespillere og prosjektpartnere.

kjetil Vevle
Koordinator, arrangement

Kjetil Vevle har bakgrunn fra AUF hvor han har innehatt en 
rekke verv, blant annet som sentralstyremedlem i perioden 
2008-2012. Han sitter også i bystyret i Bergen, hvor han 
er medlem av Komité for kultur, idrett og næring. Kjetil har 
tidligere jobbet for Arbeiderpartiets stortingsgruppe som 
intern. Kjetil har utdanning fra Universitetet i Bergen innen 
statsvitenskap og studerer til daglig PR- og kommunikas-
jonsledelse ved Handelshøyskolen BI. I ZERO jobber Kjetil 
med hydrogen og Zeroakademiet.

ida sofia Vaa
Web-journalist og researcher, CCS

Ida har jobbet flere år innen forskning og utdanning, både 
i Norge og i USA, i tillegg til bakgrunn som frilansjournalist 
og oversetter. Hun har en master i Nord-Amerikakunnskap 
fra UiO og holder for tiden på med et sertifikat i Strategic 
Management ved Harvard University. I ZERO oppdaterer 
hun databasen på zeroCO2.no og skriver artikler om 
aktuelle CCS-saker.

einar wilhelmsen
Avdelingsleder, fornybart, bygg og landbruk

Einar Wilhelmsen er statsviter fra Universitetet i Oslo. Han 
har tidligere jobbet med en rekke energi- og klimaspørsmål 
i Energi Norge. Han har også lang erfaring med miljørådg-
iving og energispørsmål fra miljørådgivingsselskapet 
Bergfald & co. I ZERO er han avdelingsleder for fornybar 
energi, bygg og landbruk.
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A/S Norske Shell

ABB AS

Abelia

AGA AS

Agder Energi AS

Aibel AS

Air Products AS

Aker Solutions ASA

Akershus Energi AS

Akershus fylkeskommune

AS Batteriretur / Rebatt AS

ASKO NORGE AS

Asplan Viak AS

Avinor AS

Bergen kommune

Bertel O. Steen AS

BGS British Geological Survey

Biokraft AS

Bjerkreim Vind AS

BKK AS

BMW Norge AS

Borregaard AS

BP Norge AS

Christian Michelsen Research AS

Clemens Elvekraft AS

Coca-Cola Enterprises Norge AS

Concito 

Dinamo PR

Distriktenes energiforening DEFO

E-CO Energi AS

ECOHZ AS

Eie

Elkem AS

E-Mobility / North Sea Region

Energi Norge

Eni Norge AS

Enmira AS

Enova SF

Entra Eiendom AS

Eramet Norway AS

Finnmark fylkeskommune

Fjellkraft AS

Fjellstrand AS

Fjordkraft AS

Fjordvarme AS

Fred. Olsen Renewables AS

Gasnor AS

Gassnova SF

Hafslund ASA

Harald A. Møller AS

Haugaland Kraft

Haugaland Næringspark AS

Havgul Clean Energy AS

Hertz BilPool

Hexagon Raufoss AS

Hordaland fylkeskommune

Hyundai Motor Norway AS

Institutt for energiteknikk

Ishavskraft AS

Kirkens Nødhjelp

Kjeller Vindteknikk AS

Klima- og miljøverndepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kristiansand kommune

Kunnskapsbyen Lillestrøm / NextMove

LeasePlan Norge AS

LOS AS

Lyse Energi AS

Miljøfrakt AS

MMC Norge AS

Multiconsult AS

NAL | Ecobox

NHO Troms

Nissan

Norad - Direktoratet for utviklingssamarbeid

Nordic Choice Hospitality Group AS

Norges Automobilforbund NAF

Norsk energigassforening

Norsk Hydro ASA

Norsk Industri

Norsk Resirk AS

Norsk Scania AS

Norsk Vind Energi AS

Norske Arkitekters Landsforbund

Notaris snijder inzake derdergelden

Olje- og energidepartementet

OMV (Norge) AS

Os kommune

Pareto Project Finance AS

Pemco Trepellets AS

Porsgrunn kommune

Posten Norge AS

Rederikonsult AS

Renovasjonsselskapet GLØR iks

Rufus AS

Ruter AS

Sarepta Energi AS

SaskPower

Securitas AS

SGP Varmeteknikk AS

Skanska Norge AS

SKL AS

Smart Energy for Europe Platform GmbH 

Solbes AS

Statens Vegvesen Transnova

Statkraft AS

Statnett SF

Statoil ASA

Statskog SF

Stavanger kommune

Tangen Ingeniør- og arkitektkontor AS

Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Tel-Tek / GassTek

TOTAL E&P NORGE AS

Toyota Norge AS

TrønderEnergi AS

Tynset kommune

Umoe BioEnergy ASA

Vardar AS

Varmeteknikk AS

Veidekke ASA

Vestavind Kraft AS

Viken Skog BA

Volvo Cars Norway AS

Weyland AS

Næringslivets samfunnsansvar innebærer å gjøre noe mer enn å oppfylle lover og 
regler. For sentrale politiske mål innen klima er det avgjørende at næringslivet går 
foran. Store norske selskaper, enten de er privateide eller statlige, har et bredt 
samfunnsansvar. De forventes å prestere opp mot en tredelt bunnlinje, og måles 
på finansielle, miljømessige og sosiale prestasjoner. Derfor er det å samarbeide 
med næringslivet en integrert del av ZEROs strategi. ZERO bidrar til at bedriften 
oppfyller denne forpliktelsen på en god måte. Vi oppnår dette gjennom vår innsikt 
i politiske mål, dagsorden og gjennomslag, gjennom felles arrangementer og sp-
ydspissprosjekter, og gjennom å utfordre næringslivsaktørene på hvordan de kan 
gå foran i det grønne skiftet. 

ZERO ønsker å takke alle våre gode samarbeidspartnere og støttespillere som har 
bidratt til at vi kan ha muligheten til å gjøre denne jobben:

Marked
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nøkkeltall for 2013 i ZerO Omsetning 22 219 011

Antall årsverk 26

Antall bidragsytere 130

Inntektsfordeling i 2013

Arrangementsinntekter 6 996 260

Honorarer for foredrag 35 800

Nettannonser 1 267 500

Prosjektstøtte fra selskaper 2 262 544

Prosjektstøtte fra det offentlige 2 844 444

Samarbeidsavtaler med selskaper 4 573 003

Samarbeidsprosjekter 2 226 876

Statsstøtte 1 169 000

Gaver 440 114

Diverse inntekter 403 471

Styreleder erik espeset

Styremedlemmer Lars Ludvig thorsen

erik sauar

gunhild anker stordalen

Cato thorvald Buch (fra og med 15. april 2013)

ida Henriksen spjelkavik

Benjamin Myklebust (til og med 22. mai 2013)

thomas Palm (fra og med 23. mai 2013)

Varamedlemmer simen graff jenssen

thor-arne englund (til og med 22. mai 2013)

Benjamin Myklebust (fra og med 23. mai 2013)

ZerOs styre i 2013

økOnOMi Og aDMinistrasjOn

Side 6-7: CO2-injeksjon i Weyburn, USA (Foto: DNV KEMA)

Side 8-9: Troll A-plattformen i Nordsjøen som i dag er elektrifisert med strøm fra 
Mongstad (Foto: Øystein Hagen / Statoil)

Side 13: Biogassbuss (Foto: Østfold Kollektivtrafikk)

Side 14: Foto: Anne Berit Heggem (CC)

Side 15: Jathropa er en energirik vekst som kan brukes til å produsere biodiesel  
(Foto: Johannes Fjell Hojem / ZERO)

Side 18: Kjøllefjord Vindpark i Lebesby kommune, Finnmark. (Foto: Statkraft)

Side 21: Foto: Oslo kommune Energigjenvinningsetaten

Øvrige bilder: ZERO

fotokreditering i årsrapporten





kOntakt

Zero Emission Resource Organisation 

Maridalsveien 10

0178 Oslo

Telefon: 92 29 62 00

E-post: zero@zero.no

Nettside: zero.no

Facebookside: facebook.com/miljostiftelsenZERO 

Twitter: @zeronorge


