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Et magasin fra NorgesGruppen

Torbjørn Johannson i NorgesGruppen 

utfordrer Trine Skei Grande på hva  

vi må gjøre for å holde Klimaløftet.

HØR PODCAST

med Trine  
og Torbjørn

I iTunes, SoundCloud  

eller på våre websider
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Torbjørn Johannson 
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Jeg går rett på sak. Norge har forpliktet seg til 

å være klimanøytralt innen 2030. Hva er de 

mest effektive tiltakene?

Trine: Forbud er ikke mest effektivt.  

Vi må bruke markedsmekanismene 

slik at det blir lønnsomt å ta de grønne 

 valgene. Det norske folk og næringslivet 

vil velge grønt hvis de har muligheten. De 

gode alternativene som kan erstatte miljø-

utslipp, må også bli billigere, og heldigvis ser 

vi nå at det er en positiv utvikling. Ett eksempel er 

forurensende gasskraftverk som viser seg å ikke være 

lønnsomme, og som erstattes av mer miljøvennlig energi-

løsninger. 

Jeg er enig i at tiltakene bør være lønnsomme, men må  

vi ikke være villige til å tåle noen kostnader for å få 

 «hjulet i gang»?

Trine: Miljøløsningene er som alle andre produkter; først 

må det investeres i ny teknologi, og deretter må produk-

sjonen oppnå et konkurransedyktig volum. Dette krever 

at noen er modige nok til å gå foran, og der har blant 

andre ASKO hatt mot til å satse på biodrivstoff, elbiler og 

anlegg som produserer energi. Grønne løsninger kan raskt 

bli et konkurransefortrinn. Flere og flere bedrifter får til 

dette og nyter høy tillit i markedet.

Norge må kutte klimagassutslipp med åtte tonn  

innen 2020, men det virker som vi står på stedet hvil. 

Hvorfor får vi ikke til flere synlige resultater?

Trine: Vi er på vei. El-bilene er et godt 

 eksempel, det tok mange år før salget 

eksploderte selv om det er lenge siden 

det ble innført belønning for bruk av 

elbil. I dag er vi elbil-land nummer én, og 

nye elbil-modeller lanseres alltid først i 

Norge. Når jeg besøker folk hjemme og er 

ute hos bedriftene, opplever jeg at alle er 

opptatt av miljø. Næringslivet skjønner at 

grønne løsninger er lønnsom forretning og vil 

gjerne være i front. Dessverre virker det som om de 

som henger etter, er de som sitter på Stortinget. 

NorgesGruppens ambisjon er å bli klimanøytral.  

Hva er din utfordring til oss?

Trine: Dere har mange spennende grønne initiativ på 

gang innen logistikk, ladestasjoner for elbil ved butikk og 

bygging av klimavennlige butikker. Men en stor oppgave 

er å få ned forbruket av plast, og det vil jeg utfordre dere 

på, samtidig som jeg vet at bruk av plast er viktig for 

holdbarheten til mat. 

Er du miljøoptimist?

Trine: Ja, jeg tror at dette skal vi fikse, men vi må være 

villige til å endre oss. Ofte er vi nødt til å gå helt ut til 

stupet for å skjønne hva vi må gjøre. Og desto lenger vi 

venter, jo dyrere blir det.
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