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We live in an 
exciting era



The World in 
2030: 

Where are we 
headed?



2009 - our turning point?
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2015 – our turning point?
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2019 Our turning point? 

2008

2018
2019



One plan – a bigger and better future for all
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2020 – 2030 enorme systemiske endringer!     
▪ Sputnik startet romkappløpet i oktober 1957
▪ 12 år senere stod Neil Armstrong på månen
▪ Utfordringen vi nå har foran oss er mye større, men det er også potensialet
▪ Forbered dere på bærekraftkappløpet!
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A call for action

Strong climate 
leadership in all 
Ocean Industries

“Look to Norway”





Look to Norway!
“If there is anyone who still wonders why this war is being fought, let him look to Norway If there is anyone who 
has any delusions that this war could have been averted, let him look to Norway; and if there is anyone who 
doubts the democratic will to win, again I say, let him look to Norway”.





«Byggebransjen står for 40% av norske klimagassutslipp, har 
ikke hatt produktivitetsvekst på 20 år samtidig som de har et 
enormt potensiale i sirkulære forretningsmodeller».



Grønt skifte går for sent i Norge



Byggskiftet
1. Visjon og handlingsplan 

2020/25/30 

2. Ledelse og perspektiv 

3. Sirkulær økonomi 

4. Kompetanseløft 

5. Digitalisering & teknologi 





 Øke farten i det grønne skiftet 
 Øke hastigheten i våre egne bedrifter 
 Spre kunnskap og inspirasjon
 Grønn konkurransekraft
 Inspirere til politiske beslutninger
 Være pådriver for god klimapolitikk

Hva vil vi?



Medieutspill: vi ønsker å gi den radikale 
klimapolitikken mer spillerom



Skift-pilotene
 Svalbard 
 Klimaregnskap  
 Sirkulærøkonomi 
 Norges utslippsbaner 
 Byutvikling  
 Grønne innkjøp 
 Green fleet 
 Klimatilpasninger



Første nasjonale kartlegging av sirkularitet for Norge

 «Soft launch» på WEF Januar 2020

 Lansering i April 2020

 Stor og bred interesse for prosjektet





Samarbeidspartnere



Thank you!
Skift is a business-led climate initiative. 

Our mission is to accelerate the transition to a low-carbon economy 
and support the government in delivering on its national climate 

commitments by 2030. 

The coalition demonstrate, to businesses and the government, the 
business potential that exists in the low-carbon economy and help 

drive the transition.
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