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Brøset – en ny normaltilstand?

12 tonn

3 tonn



Kan framtiden importeres?

2011 20302015

Samfunnet ellers

Brøset



Hvorfor hele bildet?



The devil IS in the details



Staten vs Brøset

 Klimaregnskapet tar ikke 
høyde for vedvarende 
økning i realinntekt

 Eksponentielt økende 
kjøpekraft forutsetter 
tilsvarende eksponentiell 
reduksjon i utslipps-
intensitet per krone

 Hvor er realismen i dette?
 Er det mulig å nå målet 

om 3 tonn på Brøset
under disse 
forutsetningene?

 Og hva med FNs 
målsetninger om 2 grader?





Sustainable
development
comission (UK)

Tim Jackson

http://www.sd-
commission.org.uk/publicati
ons.php?id=914



Innramming av bærekraft-politikken
 Problemdefinisjonsmonopol

 Utvalgte perspektiv dominerer politisk debatt
 Virker styrende for utforming av strategier og virkemidler
 Visse typer kunnskap mer etterspurt enn andre
 Nedfeller seg i forskrifter og støtteordninger

 Stor risiko for
 Selvoppfyllende profetier – søker å bekrefte, snarere enn å utfordre 

etablert praksis
 Underliggende antakelser kommer ikke opp til debatt



Teknologisk optimisme
 Teknologisk utvikling gjør at vi kan bevare dagens materielle 

levestandard/livsstil
 Teknologi oppfattes som verdinøytralt alternativ til 

”moralisme” over folks livsstilsvalg

“Teknologi er nøkkelen til å løse klimatrusselen”



Psykologisk/økonomisk individualisering

 Enkeltmennesker gjøres ansvarlig for forbruk, uavhengig av 
kontekst/handlingsbetingelser

 Påvirkning av beslutningsgrunnlag gjennom holdningskampanjer og 
merkeordninger



Finnes det et ”rent” livsstilsuttrykk?
 Nudisme? 
 Forutsetter oftest regulering og avgrensning av område
 Normalitet definert av fysiske skiller



Fartshumpen – en moralsk teknologi?

En hump er en forhøyning av vegbanen som påfører føreren vertikalakselerasjon. 
De innebærer så store komfortulemper at føreren tilpasser farten til fartsgrensen 
dersom han i utgangspunktet kjører for fort (Statens Vegvesen)



Diagnose

 Skillet teknologi og livsstil er 
oppkonstruert
 Teknologi/fysiske omgivelser bærer i 

seg normative føringer og valg med 
moralske/politiske implikasjoner

 Valg av livsstil involverer i stor grad 
teknologi/materielle ting/strukturer 
som underbygger eller motvirker 
atferd

 Endring av livsstil forutsetter at 
holdninger/verdier, teknologi og 
materielle handlingsbetingelser drar i 
samme retning



Implikasjoner for område-utvikling

 Er ”fysisk” planlegging et godt begrep?
 Lokalisering, veimønster og infrastruktur 

legger sterke føringer på sosiale og 
individuelle praksiser

 Ofte gjemt under eksisterende oppfatninger 
om normalitet 
 Bilens plass i landskapet
 Forhold individuelle-kollektive løsninger

 All fysisk planlegging er sosial planlegging
 Status quo er ikke verdinøytralt



Moralsk repertoar

 Vellykket endring forutsetter helhetlig tilnærming
 Ulike strategier bør kombineres og tilpasses konkrete 

normative programmer og situasjoner
 Holdningsskapende arbeid/direkte moralske appeller
 Juridiske virkemidler
 Understøttende handlingsbetingelser/infrastruktur (delegert moral)



Hvor skal lista ligge?
 Handlingspotensialet er en funksjon av
 Enkeltmennesker med kunnskap, verdier og holdninger

OG
 Materielle/sosiale handlingsbetingelser som støtter eller 

motvirker personlige handlingsintensjoner

 Holdning kan like gjerne følge handling som omvendt
 Holdninger i nå-situasjon lite egnet mål på potensialet for 

framtidig endring



Normalitetsrom og endring

A

B

Eksisterende
rammebetingelser 

Rammer på Brøset

Personlig
handlingsrom



Oppsummering
 Måloppnåelse på Brøset er avhengig av gjennomgripende 

endringer i nasjonal politikk
 Dagens innramming av bærekraftfeltet står i veien for 

effektive endringstiltak
 Livsstil og forbruk handler om mye mer enn enkelt-

individer og deres preferanser
 Teknologi er ikke en nøytral quick-fix på klimaproblemene
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