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1. Hvordan klimasystemet virker, kombinert med politisk vedtatte 
temperaturmål, innebærer et budsjett for menneskeskapte utslipp 
av klimagasser – og dermed et veikart for de neste 100 årene 

2. Det finnes allerede tilgjengelig langt mer fossile reserver (olje, kull og 
gass) enn det vi kan brenne innenfor budsjettene 

3. Skal vi begrense oppvarmingen til 2 °C (eller 1.5 °C) kreves sterke 
reduksjoner i utslipp – langt ut over det som alt er lovet – og en 
blanding av karbonfangst og –lagring og fjerning av allerede utsluppet 
karbon fra atmosfæren, slik at vi når netto null utslipp senest i 2070 
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Hovedbudskap
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Hele klimasystemet endrer seg. Fra topp til bunn.



Klimaet er et energibudsjett



Siden 1750: Stort sett drivhusgasser. 
(Våre drivhusgasser.)

http://www.bloomberg.com/graphics/2015-whats-warming-the-world/ 
IPCC AR5

http://www.bloomberg.com/graphics/2015-whats-warming-the-world/


Globalt gjør klimamodellene en 
imponerende god jobb
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Globale CO2-utslipp driver endringene i 
energibalanse



Hvor utslippene kommer fra
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Utslippene påvirker hele karbonsyklusen
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«CO2e»: 
CO2-ekvivalenter og Global Warming Potentials (GWP)
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CO2ECH4 = UtslippCH4 * GWPCH4
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Karbonbudsjettet: Den mengden CO2-ekvivalenter vi kan slippe 
ut, og fortsatt ha en viss mulighet for å holde verden under X °C
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Utslipp frem til i dag
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Fremtidige utslipp:  
Hvilke baner kan vi følge?



Global Carbon Project: 816 GtCO2e (fra 2016),  
for å holde 2-gradersmålet med 66% sannsynlighet. 

Usikkerheter:  
• Temperaturen i førindustriell tid 
• Klimafølsomheten 
• Fremtidig opptak av karbon i hav og vegetasjon 
• Mengden utslipp til dags dato 
• Kortlevede klimadrivere 
• Typen budsjett
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Anslag for karbonbudsjettet
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Kortlevede klimadrivere: Hurtig 
virkemiddel, potensielt stort problem

Samset et al. (in review) Aamaas et al. (in review)

• Aerosoler (sot, sulfatforbindelser, …) 
• Metan 
• Nitratforbindelser 
• … 

Kan gi rask 
avkjøling, eller 
temperaturøkning 

NB: Eksempel på  
pågende forskning. 
Illustrerer hvor 
forskningsfronten 
ligger.



Parisavtalen legger et (skjematisk) veikart for de 
neste 100 årene (minst):

Netto null utslipp innen 2070
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Reserver vs ressurser

23. og 24.  
konsesjonsrunde



Fossile reserver er i dag langt større enn alle anslag for 
karbonbudsjett som er konsistent med Paris-målene

Reserves from IEA World Energy Outlook 2016, CO2 conversion factors from IPCC AR5 / Global Energy Assessment. 
Budgets include CO2 emissions, from fossil fuels, process emissions, and land-use change, for 2017-2100. 
Uncertainty bars reflect scenario variation in non-CO2 factors.

Coal and non-CO2 
determine room for 
oil/gas under 2°C 
budgets 

Not much room for 
anything in a 1.5°C 
budget



Fossile reserver er i dag langt større enn alle anslag for 
karbonbudsjett som er konsistent med Paris-målene

Reserves from IEA World Energy Outlook 2016, CO2 conversion factors from IPCC AR5 / Global Energy Assessment. 
Budgets include CO2 emissions, from fossil fuels, process emissions, and land-use change, for 2017-2100. 
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Coal and non-CO2 
determine room for 
oil/gas under 2°C 
budgets 

Not much room for 
anything in a 1.5°C 
budget

Millar et al. 2017



Uoppdagede arktiske ressurser anslås å 
være dyre å utvinne

McGlade & Ekins, Nature, 2015
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Parisavtalen legger et (skjematisk) veikart for de 
neste 100 årene (minst):

Verktøykasse: 
• Utslippsreduksjoner 

– ENØK/kutt 
– “Grønn” energi 

• Tilpasning 
– Klimasikring 
– Migrasjon 

• CCS 
• Negative utsilpp 

– BECCS

Netto null utslipp innen 2070
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Dagens politikk er ikke tilstrekkelig for å 
holde 2-gradersmålet
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Karbonfangst og –lagring: Forutsatt i IEAs 
scenarier, ikke tilgjengelig per i dag
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Karbonfangst og –lagring: Forutsatt i IEAs 
scenarier, ikke tilgjengelig per i dag

Peters & Geden, Nature Climate Change, 2017
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BECCS (Bio Energy With Carbon Capture and Storage):  
Den eneste etablerte ideen for å oppnå negative utslipp. Ikke tilgjengelig per i 
dag
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Rockström et al. 
Science  24 Mar 2017: 
Vol. 355, Issue 6331, pp. 1269-1271 
DOI: 10.1126/science.aah3443
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Climate engineering 
En uønsket kriseløsning, heller ikke tilgjengelig per i dag
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Norske utslipp, per i dag

https://www.ssb.no/natur-og-miljo/statistikker/klimagassn/aar-endelige

NB: Opptak i skog kan ikke  
trekkes fra utslippene.

Ca. 1.5 promille av de global utslippene,  
for et land som utgjør ca. 0.5 promille av  
verdens befolkning
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Norges utslipp må, på sikt, også ned til null
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1. Innledning 
– Klimasystemet og karbonsyklusen 
– Hva skjer med karbon vi slipper ut? 

2. Hva er karbonbudsjett er, og 
hvordan beregnes det 

– Klimasystemet som et energibudsjett 
– Oversikt over vår påvirkning på 

klimasystemet, i dag 
– Historikken bak karbonbudsjettet 

3. Anslag for karbonbudsjettet 
– Hvordan anslagene gjøres 
– Ulike typer budsjett 
– Sammenligning av anslag 

4. Hva som må til for å holde 
karbonbudsjettet 

– Et typisk «2 graders» scenario frem til 
2100 

– Forutsetningene bak scenariene 
(karbonfangst, karbonfjerning) 

5. Norges rolle 
– Utslipp fra Norge, historisk og i dag 
– Norges andel og karbonbudsjett 
– Opptak i skog 

6. Oppsummering
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Innhold
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