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Bakgrunn for notatet
• Min bakgrunn: 

• Dr.grad i maringeologi ved UiB  
• Professor ved UiB siden 1993, spesialfelt: Hav og Klima og naturlige 

klimaendringer. Fortidsklima 
• Ledet Bjerknessenteret i Bergen 2000-2013, Norges største 

forskningsmiljø på klimaendringer (220 forskere og stipendiater).  
• Koordinerende hovedforfatter i FNs Klimapanel (IPCCs) 4. hovedrapport 

(2007). Ansvar for kap. om tidligere tiders klima 
• Hovedforfatter i IPCCs 5. hovedrapport (2013) kap. om fortidsklima og i 

sammendraget for beslutningstakere 

• Notat –> hefte om klimaendringer og klimarisiko 
• Bjerknessenteret samarbeider med Klimastiftelsen (UiB er en av stifterne), 

bl.a. om utgivelse av magasinet 2oC. 
• Stiftelsen ville ha en oppdatering de kunne utgi med nyere forskning etter 

IPCCs 5.rapport, og etter Parisavtalen fra 2015. 
• Jeg påtok meg å skrive en rapport om den naturvitenskapelige forskningen 

med fokus på klimarisiko og målene i Parisavtalen



Bakgrunn
• Fundamentet for klimapolitikken: 

• IPCCs rapporter er det faglige grunnlaget som norsk klimapolitikk er 
utformet på grunnlag av. 

• Som medlem i IPCC slutter norske myndigheter seg til rapportene og 
sammendraget av dem i en fellesprosess mellom forskerne (forfatterne) og 
myndighetsrepresentanter. Fra norsk side er dette Miljødirektoratet og 
Klima- og Miljødepartementet 

• Norges holdninger, i likhet med andre lands, i klimaforhandlingene og våre 
klimaforpliktelser er basert på dette felles faglige grunnlaget 

• Klimapanelet gir ikke politiske retningslinjer, men skal gi kunskap som er 
relevant for politikkutforming, herunder Klimaforhandlingene under 
klimatraktaten i regi av UNFCCC  

• Parisavtalen (UNFCCC): 
• Enighet om å holde global middeltemperatur godt under 2 graders 

temperaturøkning i forhold til midten av 1800-tallet, og helst ned mot 1.5 
grader 

• Landene fremmer frivillige nasjonale forpliktelser om kutt i utslipp av 
klimagasser innen 2030, med forpliktelse om å øke ambisjonsnivået hvert 
5. år 

• Norge har forpliktet seg til å følge EUs mål om kutt på 40% i forhold til 
1990 innen 2030. 



Temperaturutviklingen

Klimamodellene 
stemmer overens med 
observasjonene

Norge

Kilde: eklim - MET

Sammenstilt av Helge Drange 
 http://folk.uib.no/ngfhd/Climate/climate.html



Helge Drange 
Geofysisk institutt 

Universitetet i Bergen

100 år siden (1903-1912)



Helge Drange 
Geofysisk institutt 

Universitetet i Bergen

Siste 10 år



Årsaksfordeling de 
siste 150 år 

Pågående oppvarming er 
helt overveiende 
menneskeskapt

IPCC AR5 – Ch. 5



Representative Concentration Pathways (RCP) 
Grunnlag for klimamodellsimuleringer om virkninger av utslipp

Sammenstilt fra IPCC AR5



Fremtidstemperatur avhenger av utslippene

Kilde: IPCC AR5 med oppdaterte temperaturmålinger  tom 2016.



“2 grader globalt er mer enn 2 grader” mange steder  
Regional endring i temperatur når Global økning = +2 °C

(°C, RCP6.0)



Ekstrem temperaturøkning på Svalbard

Rekordlite sjøis i 
Arktis 

(og Antarktis)



Sjøisutviklingen målt med satelitter

Kilde: NASA 
https://www.nasa.gov/feature/goddard/2017/sea-ice-extent-sinks-to-record-lows-at-both-poles



Konklusjoner 

• Menneskeskapt global oppvarming er uomtvistelig 
• Effektene på natur og samfunn er i hovedsak negative.  
• I forhold til 2-gradersmålet er vi nå omtrent halvveis 
• Målet om å begrense oppvarmingen til 1.5 grader vil med 

stor sannsynlighet passeres innen få tiår med dagens 
utslippsbilde.  

• Oppvarmingen er ujevnt geografisk fordelt med størst 
endring i Arktis og over land.  

• Følgelig er risikoen og mulige samfunnsmessige 
skadevirkninger av klimaendringene betydelig større i 
realiteten enn om en beregner virkninger utfra en lokal 
endring på to grader.



Risikobildet

• Ekstremnedbør 
• Hetebølger, tørke og matproduksjon 
• Ekstremvind  
• Havstigning 
• Er vi ved vippepunkt? 
• Sannsynligheter for å nå Paris-målene 

– 2-gradersmålet ble satt utfra en vurdering av 
risikobildet 

– Derfor “well below 2oC i Parisavtalen”



www.klimaservicesenter.no



Betydelig nedbørsøkning i 
Norge 

Økning:  21% 
Økning i nedbørsdager: 42 dager

Kilde: eklim/MET



Helge Drange 
Geophysical Institute 
University of Bergen
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Ekstreme nedbørshendelser 
Norge 1900–2100 

Kilde: Klima 2100 (2015)

Business as usual (RCP 8.5)

Moderate utslipp (RCP 4.5)

+89% 

+49% 



Bergen

Odda

Flåm
Voss

Storflom  

Flom 

*Storflom – Vannføring mellom  
                     10-årsflom og 100-
årsflom 
*Flom        - Vannføring mellom   
                      middelflom og 10-
årsflom

Kilde: Langsholt  m. fl., 2015

Nivået for 50-årsflom ble 
overskredet på 16 stasjoner

Ras

Stengte veier

Flom og ras 26-28 oktober 2014



Antall innmelde skader 
Vestlandet 1980-2016

Skred

Kilde: NASK - Naturskadestatistikk



Antall innmelde skader 
Vestlandet 1980-2016

Flom

Kilde: NASK - Naturskadestatistikk



Fremtidig endring i 
200-årsflom (dette 

århundre) 
 

større utslipp: 
større fare

Kilde Klima 2100: Hansen-Bauer mfl 2015

Midlere utslipp

Høye utslipp



Helge Drange 
Geophysical Institute 
University of Bergen Rune Sævig/Heidi Grotle, BT

Odda, oktober 2014

Store nedbørsmengder  
på land på den nordlige halvkule kan nå knyttes  

til menneskeskapt klimaendring 



Hetebølger

2-graders- 
målet

Andre virkninger: Tørke og stor risiko for svikt 
i matproduksjon



Havstigning

Skjer det en aksellerasjon?  
Nå, ca 3.4mm/år. 20årh. gjennomsnitt 1.7mm/år



Vippepunkt og farlige klimaendringer

Massetap 
innlandsisen på 
Grønland

Massetap 
innlandsisen i 
Antarktis

Kilde: NASA 
https://climate.nasa.gov/vital-signs/land-ice/

Utgjør nå ca 
halvparten av 
observert 
havstigning, 
forventes å øke



Langsiktig virkning av å ikke handle nå



Langsiktig virkning av å ikke handle nå

Vanskelig “å skru av varmen”



Konklusjoner 

• Risikoen for miljø og samfunnssikkerhet ved en 
temperaturstigning på 2 grader  er betydelig, og sterkt 
økende ved ytterligere oppvarming.  

• Tiltak som skal minimere risiko for fremtidige generasjoner 
må derfor ha som utgangspunkt at endringene blir minst 
mulig og skjer mest mulig gradvis. 

• Den siste forskningen påpeker viktigheten av rask handling i 
forhold til utslipp,  

• Konsekvensen av å ikke redusere utslippene og iverksette 
nullutslippssamfunnet i løpet av de neste 10-årene vil gi 
svært alvorlige konsekvenser for mange generasjoner i 
meget lang tid, særlig knyttet til flom/skred, hetebølger og 
matmangel og havstigning.  

• Vi er sannsynligvis ved vippepunkt når det gjelder isdekkene 
i Antarktis og på Grønland, og havstigningen er trolig 
irreversibel 

• Vi kan med stor sikkerhet si at vi allerede påfører fremtidige 
generasjoner betydelige skader og kostnader 



Dag 2
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IPCC AR5 Synthesis Report

Carbon budget
65% of carbon budget for 2°C target is already used up

What we have used 
1870-2011: 

What we  
have left:

Total carbon budget:

2899 
 

GtCO2

AR5 WGI SPM

1890 
 

GtCO2

1009 
 

GtCO2





http://climateactiontracker.org

Temp 2100
Effekten av Parisavtalen

Pledges=INDCs 
Intended Nationally  
Determined Contributions



Fawcett et al. Science, 2015

Published by AAAS

Parisavtalen og klimamål

Forutsetter negative utslipp, dvs. at vi tar tilbake CO2 fra 
atmosfæren. Det er idag ingen kjent eller utprøvd 
teknologi for å få dette til. Kostnadene er ukjent, 
virkningsrad er ukjent, og bivirkninger er ukjent



35
Schleussner et al. 2016 
ESD

Vesentlig forskjell 
på  

1.5 og 2 grader 

2 graders endring 
i global 
temperatur 
tilsvarer omtrent 
halvparten av 
forskjellen 
mellom idag og 
full istid. 

Vi styrer mot mer 
enn 3 grader



Usikkerheter ved karbonbudsjettet 
Flere nye arbeider adresserer klimafølsomheten. Millar mfl. 2017 antyder et noe 
større budsjett og mer rom for utslipp før Parismålene overskrides. 
Men egentlig ikke i særlig utakt med IPCC. 
Usikkerheter: 
• Spredning mellom modellene som er benyttet 
• Hvor man setter grensen for å unngå å overskride målene. 
• Hvilke observerte temperaturendringer er lagt til grunn. 0.6 eller 0.4 grader igjen? 
• Modeller tar ikke hensyn til endringer i naturens CO2-opptak 
• Ett av flere arbeider. Vi kan ikke bruke et enkeltarbeid som grunnlag for handling.  
• IPCCs spesialrapport om 1.5 og 2-gradersmålene under utarbeidelse. Har ikke 

nytt faglig grunnlag enn IPCC 2013 enda.  
Selv med de mest ”optimistiske” budsjettene har vi kun noen tiår på oss, før vi må 
være nede på et globalt nullutslippssamfunn, mao utslippsreduksjoner må finne sted 
umiddelbart, og være langt mer ambisiøse enn Parisforpliktelsene 
• I et føre-var perspektiv er vi allerede inne i meget risikofullt terreng 
• Karbonbudsjettet gir kort tidshorisont for dagens bruk av fossile energiressurser 



Norske utslipp



2030  
Parisavtalen

- 40 %  
Fra 1990

Norske løfter krever dramatisk reduksjon 
(Parisavtalen har ytterligere innstramminger hvert 5. år)
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Per capita: 
   2 x over globalt gj.snitt 
   40 % over EU

Nær halvering 3,5 valgperioder frem i 
tid. Mye av kuttet må komme fra CO2 

som har økt med 25 % siden 1990



Helge Drange 
Geofysisk institutt 

Universitetet i Bergen
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oppvarmingen til 1,5-2 grader



Behovet for omstilling

40

Norske utslipp: 

• I dag 52,7 mill tonn CO2 ekv , dvs. ca 11 tonn/innbygger 
(2x globalt gjennomsnitt og 40% over EU) 

• Nytt klimamål (EU): 40% ned ift 1990 i 2030. Dvs nær 
halvering ift nå om 15 år 

• Hvis ned på globalt gjennomsnitt ift 2-gradersmålet: 
• Ned til 10-20 mill tonn i 2050. Per innbygger blir det 

1.5-3.1 tonn/år, mot ca 11 tonn i dag 
• NB: Historisk ansvar tilsier at det bør være mindre enn 

globalt gjennomsnitt i Norge 
• Byrdefordelingsprinsipper tilsier langt høyere 

ambisjoner enn Norges INDC ift Parisavtalen: 



Fra Kallbekken mfl. 2014

Rettferdighetsprinsipper står sentralt i klimakonvensjonen og 
forhandlingene 
Men: Ikke universell tilslutning til et bestemt prinsipp 

• Byrdefordelingsprinsipper 
– Ansvarsbaserte prinsipper 
– Kapasitetsprinsipper 
– Rettighetsbaserte prinsipper 
– Kombinerte prinsipper 

Norges Parisforpliktelse: 21 MT i 2030 
Historisk ansvar innebærer kutt på 24 til 37 Mt i 2030 
Betalingskapasitet innebærer kutt på 66 til 318 Mt i 2030 



Konklusjoner 

• Både 2-grader og 1.5 gradersmålene er bare mulige med 
umiddelbare og sterke reduksjoner i utslippene av 
klimagasser.  

• Begge målene betyr umiddelbar nedgang i utslipp og en 
visjon om globale nullutslipp like etter midten av århundret.  

• Det tilgjengelige karbonbudsjettet som følger av Parisavtalen 
gir rammer for hvor mye fossile brensler som kan benyttes 
og forbrennes før målene ikke vil bli nådd. 
Utslippsmengdene som følger av dette vil bety at man ikke 
kan benytte det meste av påviste reserver av fossile 
brensler, og dermed at det er lite rom for å bringe nye kilder 
av fossile brensler til markedet utover i århundret dersom 
Parisavtalen skal overholdes.  

• Alle aktuelle byrdefordelingsberegninger innebærer at Norge 
har et forholdsvis stort ansvar for å kutte utslipp, og 
beregningene innebærer mål som er betydelig høyere enn 
for eksempel målet om 40 % kutt innen 2030 som ligger inne 
i Norges INDC til Parisavtalen. 



Arktis i omdanning  
(helt nye miljøforhold og økosystem)

Sept.  
Arktis  
sjøisareal

40% nedgang i 
minumumsutbredelse (september) 
Mindre nedgang i vinterutbredelse, 
men hovedakelig i Barentshavet 

2016 – lavest observerte 
vinterismengde



Sea Ice Anomalies - NorESM September

RCP =  
Representative Concentration Pathways  
Radiative forcing in year 2100  
(2.6, 4.5, 6.0, and 8.5 W/m²)

(Bentsen et al 2012)

2oC
Bevare sommerhavis i Arktis: 
Temp økning må være <2oC

“isfritt”



Både menneskeskapt reduksjon  
og naturlig variabilitet



Sitat:  

Uansett utvikling på sikt, variasjonene fra et år til 

det neste er så store at det per i dag ikke er 

usannsynlig at vinterisen igjen kan krysse 

regjeringens grense. Isfrie områder som 

gassfeltet Shtokman kan igjen bli dekket av is 

enkelte vintre i nær fremtid. Vårt varsel er dog at 

grensen ikke krysses kommende vinter (stemte 



Det er en anerkjent kunnskapsmangel om miljø og prosesser i isdekte 
farvann: 

Arven etter Nansen 
• 6 års forskningsprogram fom 2018 
• Alle sentrale norske institusjoner er med 
• 30 mill/år over Statsbudsjettet i 6 år fom 2018 
• Samme avsettes fra Forskninsgrådet 
• 400 mill fra deltakende institusjoner 
• Samlet kostnad ca 800 mill 
• Fagfelle-evaluert fra US National Academy med positivt utfall 

Sitat: fra prosjektplanen: 
 “Knowledge about these northern regions and how their systems are 
changing remains inadequate, and challenges the sustainable ecosystem 
management tools established for the Barents Sea”.  
“Similarly, it is poorly understood how ecological effects of pollutants, e.g. 
from petroleum activities, respond to additional change in climate”  



Fra Prosjektets nettside: 

Økt temperatur og lengre isfrie perioder har åpnet for at fiskebestander kan 
utbres nordover i Barentshavet mot Polhavet. Arter som makrell, snøkrabbe 
og blåskjell kan da etablere seg i Barentshavet og ved Svalbard. Vi kan 
oppleve isfritt Polhav om sommeren – og vinteren, endret ressurstilgang og 
endrede marine økosystemer, samt ekspanderende industriell utvikling og 
økt skipsfart. Vi vet ikke nok om hvordan organismene i økosystemet 
responderer, samlet og hver for seg, på redusert isdekke, økende 
temperatur, surere hav, lengre vekstsesong og nye arter. Det har de siste 
årene vært store forbedringer i observasjonsmetodikk og numerisk 
modellering. Et nytt isgående forskningsfartøy er under bygging. 
Tiden er inne for å bevege den norske forskningsfronten mot Arktis.  
Forskningsbehovene knyttet til endringer i økosystemer og økt menneskelig 
tilstedeværelse i Arktis er så omfattende, tverrfaglige, og logistikk-intensive 
at de sprenger rammene for hva enkeltinstitusjoner eller -fagmiljø kan 
utrette. 
Målet for Arven etter Nansen er således at det norske 
polarforskningsmiljøet sammen skaper en mer helhetlig forståelse av 
et arktisk øko- og klimasystem i endring.  
Kilde: https://uit.no/prosjekter/prosjekt?p_document_id=405454 


