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1. Å stabilisere klimaendringene forutsetter netto null utslipp av 

klimagasser fra menneskelige aktiviteter.

2. 2-gradersmålet krever netto null utslipp alt innen 50 år, 1.5-

gradersmålet innen bare 30 år

3. Omlegginger av energisektoren, konsistente med 1.5-2 graders 

oppvarming, innebærer raske reduksjoner i utslipp alt i dag

4. Vi har langt større reserver av olje, kull, konvensjonell gass og 

skifergass enn vi kan brenne innenfor klimabudsjettene
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Netto null: Hovedbudskap
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1) Samfunn, utslipp og klimaendringer
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Samfunnets energibruk har økt dramatisk 
siden 1900 – gjort mulig av fossile brensler
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Vi slipper ut rundt 40 millarder tonn CO2 (2018), 

fra energi- og sementproduksjon

Rundt halvparten blir igjen i atmosfæren, 

resten tas opp av hav og plantevekst

Totalt har vi økt mengden CO2 

i atmosfæren med 47%, 
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Disse utslippene har forårsaket rundt en 
grads global oppvarming – så langt
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Hele klimasystemet endrer seg. Fra topp til bunn.
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Vi har god kjennskap til de ulike faktorene 
som har påvirket klimaet de siste 250 årene
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Eksempel på konsekvenser:
Branner og mattilgang

IPCC Special Report on Climate 

Change and Land, 2019

Figure SPM2
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Jo mer vi slipper ut, jo varmere blir det –
og jo større blir konsekvensene



• Brenning av fossile brensler flytter karbon fra geologiske lagre, og opp i 
atmosfæren i form av CO2

• En økning av CO2 i atmosfæren varer i hundrevis av år
• En økning av CO2 i atmosfæren gjør drivhuseffekten sterkere, som i tur 

varmer planeten
• Jo mer vi slipper ut, jo varmere blir det
Ergo:
• Klimaendringene stanser ikke før vi slutter å øke mengden CO2 i 

atmosfæren
• Å stabilisere klimaet innebærer netto null utslipp
• Et temperaturmål (som togradersmålet) blir derfor det samme som å 

spørre: Hvor mye mer kan vi tillate oss å slippe ut?
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Kort oppsummert:
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2) Hva må vi gjøre?
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Parisavtalen
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Pathways: 
Mulige utviklings-
baner for utslipp,
industri, økonomi,
befolkning etc. 

Ment som 
illustrasjoner!

Pathways som 
holder 1.5 er lette å 
lage – men 
vanskelige å gjøre
realiserbare
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IPCC Special Report on Global Warming of

1.5C, 2018, SPM
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Fire illustrerende veibaner fra 1.5-rapporten
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Primærenergi

Kull                                        Olje                                      Gass                                   Sol

Kull m CCS                           Olje m CCS                          Gass m CCS                        Vind

https://data.ene.iiasa.ac.at/iamc-1.5c-explorer

NB: Ulike y-akser!
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Primærenergi

Kull                                        Olje                                      Gass                                   Sol

https://data.ene.iiasa.ac.at/iamc-1.5c-explorer
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3) Karbonbudsjett og karbonreserver
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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



26

Jo lenger vi venter med å redusere utslipp, 
jo mer dramatisk blir reduksjonen



Karbonbudsjettet:

27

IPCC Special Report on Global Warming of

1.5C, 2018, Chapter 2

Dagens utslipp: Ca: 40 GtCO2/år

50% sjanse for å nå 1.5-

gradersmålet: 

Budsjett på 580 GtCO2/år

Med dagens utslipp holder altså 

budsjettet i ca. 15 år, eller til 2035.
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Hva har vi igjen å bruke? 
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



Oppdatering, 2019

Coal

Nat. gas

Oil

Carbon budget, 1.5ºC

66% chance 50% chance

Proven fossil reserves

BP Statistical Review 2019

Carbon budget

IPCC Special Report on 1.5 degrees
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NB: Ikke alle ressurser er like dyre. Uoppdagede 
arktiske ressurser anslås å være dyre å utvinne

McGlade & Ekins, Nature, 2015
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4) Dagens utslipp 
(som altså må til null innen 2050-2070)
Med takk til Robbie Andrew, CICERO 
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Utviking i utslipp per kilde
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Utviking i utslipp per kilde
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Utvikling i utslipp per land/region
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«Import av utslipp» på grunn av produksjon: 
Ikke alle utslipp kommer hjemmefra
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«Eksport av utslipp»: 
Utslipp fra Norges olje og gass

450 MtCO2 = ca. 1% 

av global utslipp
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Norges utslipp
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Norges utslipp
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Norges utslipp må, på sikt, også ned til null
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5) Løsninger ut over fornybar energi 
og redusert forbruk?
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Eksempel: UK

https://www.theccc.org.uk/publication/net-zero-the-uks-contribution-to-stopping-global-warming/

The Committee on Climate 
Change recommends a 
new emissions target for 
the UK: 
net-zero greenhouse 
gases by 2050.

https://www.theccc.org.uk/publication/net-zero-the-uks-contribution-to-stopping-global-warming/
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Karbonfangst og –lagring: Forutsatt i IEAs 
scenarier, ikke tilgjengelig per i dag

International Energy Agency 2018

https://www.iea.org/weo2018/scenarios/

https://www.iea.org/weo2018/scenarios/
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Karbonfangst og –lagring

Kull                                        Olje                                      Gass                                   Sol

Kull m CCS                           Olje m CCS                          Gass m CCS                        Vind

https://data.ene.iiasa.ac.at/iamc-1.5c-explorer

NB: Ulike y-akser!
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Karbonfangst og –lagring 
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BECCS
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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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Climate engineering
En uønsket kriseløsning, heller ikke tilgjengelig per i dag
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6) Konsekvenser av å ikke klare 
klimamålene
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«Risiko» i et klimaperspektiv
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Eksempel på 
konsekvenser:
Land, mat, 
branner

IPCC Special Report on Climate 

Change and Land, 2019

Figure SPM2
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Verdens sosiale, politiske og økonomiske 
utvikling påvirker også klimarisiko

IPCC Special Report on Climate 

Change and Land, 2019

Figure SPM2
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Eksempel på 
konsekvenser:
Ekstremvær
koblet til 
endringer i 
havet

IPCC Special Report Oceans and 

Cryosphere, 2019

Chapter 6
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Klimaendringene er en del av et større hele

IPBES 2019, Summary For Policymakers



1. Å stabilisere klimaendringene forutsetter netto null utslipp av 

klimagasser fra menneskelige aktiviteter.

2. 2-gradersmålet krever netto null utslipp alt innen 50 år, 1.5-

gradersmålet innen bare 30 år

3. Omlegginger av energisektoren, 

konsistente med 1.5-2 graders 

oppvarming, innebærer raske 

reduksjoner i utslipp alt i dag

4. Vi har langt større reserver av olje,

kull, konvensjonell gass og 

skifergass enn vi kan brenne 

innenfor klimabudsjettene
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Netto null: Hovedbudskap
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