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Fra:
Til:
Kopi:
Emne:
Dato:
Vedlegg:
Viktighet:

Holhjem Arne
Eriksen Sissel; Kjøde Johannes
Nyland Bente
FW: Aktivitetsbilder - tilbakemelding til OD
onsdag 29. februar 2012 09:33:21
Fremtidsbilder NNØ JM BSØ final_Kommentarer OED 120228.docx1
Høy

Da har vi fått en tilbakemelding fra OED på notatet om fremtidsbilder. Som dere ser ønsker de
tre separate rapporter for de tre områdene. For å løse denne oppgaven best mulig foreslår jeg at
vi setter opp en tverrfaglig prosjektgruppe. For å dekke det som etterspørres foreslår jeg at
følgende personer blir med (NB, jeg har ikke forespurt noen om dette så vet ikke hvordan det
ligger an med arbeidsbelastning etc.):
Kjetil Kaada, Tore Høy, Nils Rune Sandstå, Bente Jarandsen, Benvenutta Henriksen, Aslaug
Janssen, Petter Gundersen, Odd Raustein.
Vi har ikke fått leveringsdato, men forventer at de trenger dette relativt raskt.
Fint hvis jeg kan få kommentarer fra dere på veien videre i løpet av dagen i dag.
Mvh
Arne
Fra: Erichsen Gaute [mailto:Gaute.Erichsen@oed.dep.no]
Sendt: 28. februar 2012 16:47
Til: Holhjem Arne
Kopi: Hauge Espen Andreas
Emne: VS: Aktivitetsbilder - tilbakemelding til OD

Arne, ref. samtale i går.
Under følger noen overordnede kommentarer, vedlagt noen tilleggskommentarer og spørsmål i
spor endringer.
Gaute
---------------------------------------Aktivitetsbildene vil bidra med viktig input til pågående åpningsprosesser for Jan Mayen og
Barentshavet sørøst og Kunnskapsinnhentingen. Aktivitetsbildene vil blant annet bli bruk som
grunnlag i studier som skal se på samfunnsmessige konsekvenser av petroleumsvirksomhet.
Ut fra ovennevnte bes det om at det lages tre separate dokumenter for henholdsvis Jan Mayen,
Barentshavet sørøst og Det nordøstlige Norskehavet.
OD bes vurdere om aktivitetsbildene bør bygges opp med en lik og gjenkjennelig struktur. Per nå
har bildene følgende overskrifter: kartlegging, geologisk vurdering og aktivitet (innspill KU), men
ikke alle forhold er med i alle bildene. En mulig oppbygging kan være: 1. Innledning, 2. Potensial
for olje og gass og 3. Aktivitetsbilder.
Selv om det bes om tre ulike dokumenter er det å forvente at de vil bli sett i sammenheng. Når
det gjelder ressursbetraktninger synes det overraskende at det er mer ressurser ved Jan Mayen
enn i Barentshavet sørøst i høyt utfall. Dette synes i motstrid med industriens forventninger.
Ressursestimatet for Barentshavet sørøst synes konservativt sett opp mot P5-estimatetet for
Barentshavet. I tillegg kan nevnes at Rosneft har gått ut med et ressursestimat for områdene de
har fått tildelt som er på en helt annen skala, se
http://www.rosneft.com/news/news_in_press/310120123.html .
I tillegg til arbeidet som er gjort trenger OED for de ulike aktivitetsbildene følgende anslag:

3

brutto produksjonsverdi, udiskontert og diskontert lønnsomhet, letekostnader, driftskostnader
og investeringskostnader. Dette for at det skal kunne gjøres analyser av samfunnsmessige
konsekvenser av virksomheten. Det antas at erfaringer med inputdata til studien ”Nærings- og
skattevirkninger av petroleumsvirksomhet i Nordsjøen” som er utarbeidet av Menon/Iris for OD
kan være relevant.
Øvrige merknader fremkommer i spor endringer.
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Notat
20.02.2012
Til:
Kopi:
Fra:

OED v/Gaute Erichsen og Espen A. Hauge
Arne Holhjem og Sissel Eriksen
Oljedirektoratet

Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven § 5 første ledd

Aktivitetsbilderfor Jan Mayen, Barentshavet sørøst og Det nordøstlige
Norskehavet
Dette dokumentet beskriver mulige utbyggingsløsninger for ulike aktivitetsnivå i områdene
rundt Jan Mayen, i Barentshavet sørøst og Det nordøstlige Norskehavet til bruk i
konsekvensutredninger og kunnskapsinnhenting om petroleumsvirksomhet i områdene.
For aktivitetsnivåene rundt Jan Mayen og Barentshavet sørøst er det tatt utgangspunkt i
dagens begrensede kunnskap, forståelse av geologien og mulighetene for å gjøre funn.
Utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (Norskehavet Nordøst) har Oljedirektoratet mer
kunnskap om geologien enn tilsvarende rundt Jan Mayen og i Barentshavet Sørøst. OD har
utarbeidet scenarioer for Norskehavet Nordøst basert på ressurskartleggingen i perioden 20072010 1. OD anser at disse framtidsbildene viser beste helhetlig evaluering av disse
råde
åde 1 Det er ikke kommet ny informasjon som endrer grunnlaget for ODs scenarioer.
havområdene.
Til kunnskapsinnhentingen i Norskehavet Nordøst har OED bedt om utbyggingsløsninger
som legger til grunn samme rammebetingelser som virksomheten for åpne områder i
forvaltningsplanområdet (ref notat fra OED datert 09.02.2012). Det har resultert i to
framtidsbilder med bunnfast offshoreløsning for Nordland VI, ett for høyt og ett for lavt
aktivitetsnivå. Separate utbygginger i Nordland VI kan påvirke muligheten til å produsere
marginale ressurser i Nordland VII og Troms II.
Det er knyttet spesielt stor usikkerhet til estimatet for de uoppdagede ressursene i områdene
rundt Jan Mayen og Barentshavet Sørøst ettersom datagrunnlaget for disse områdene er
begrenset. De presenterte aktivitetsnivåene i Barentshavet Sørøst og i havområdene rundt Jan
Mayen er derfor beheftet med stor usikkerhet. Det er mulighet for lønnsomme mengder
petroleumsressurser i disse områdene, noe som kan legge grunnlag for framtidig olje- og
gassproduksjon.

1

I 2010 ble det publisert 3 rapporter om hhv geofaglige vurderinger og økonomiske vurderinger av
uoppdagede petroleumsressurser i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja samt
Petroleumsressurser i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.
http://www.npd.no/no/Publikasjoner/Rapporter/.
I august 2011 ble det publisert ”Fire framtidsbilder for Norskehavet og Barentshavet i 2011”.
http://www.npd.no/no/Publikasjoner/Rapporter/Fire-framtidsbilder/.
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Side: 3
Nummer: 1
Forfatter: oed1201 Dato: 27.02.2012 11:17:00 +01'00'
Betyr dette noe for de aktivitetsbildene som er laget nå?
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For å redusere usikkerheten er det i Barentshavet Sørøst og i havområdene rundt Jan Mayen
igangsatt innsamling av seismikk. Innsamling, prosessering og tolkning av seismikk i disse
områdene forventes å være ferdig i løpet av våren 2013.
Det er startet opp et arbeid med seismisk innsamling av 2D-data i uåpnede deler av Nordland
IV og V. Innsamlingen som er planlagt gjennomført sommeren 2012, har til hensikt å bedre
datamengden og datakvaliteten i utvalgte områder. Den geologiske kartleggingen i disse
områdene er også forventet å være ferdig våren 2013 når de innsamlede dataene er ferdig
tolket og prosessert.
1

LETEHISTORIEN

Norsk kontinentalsokkel er åpnet stegvis for petroleumsvirksomhet. Strategien for
konsesjonsrunder i nylig åpnede og umodne områder har som hovedregel fulgt prinsippet om
sekvensiell leting. Dette innebærer at resultater av brønner i utvalgte blokker i et område bør
foreligge og være evaluert før det utlyses nye blokker i det samme området. Denne
framgangsmåten sikrer at store områder kan kartlegges med relativt få letebrønner. På den
måten blir tilgjengelig informasjon benyttet til videre leting og boring av unødvendige og
tørre brønner kan unngås. Strategien fører til at kun utvalgte nøkkelblokker blir utlyst og
tildelt selv om store områder blir åpnet. Blokkene som lyses ut er antatt å være de mest
prospektive og/eller ha høy informasjonsverdi.
Denne strategien er forutsatt videreført i alle aktivitetsnivåene, samt at dagens
rammebetingelser videreføres tilsvarende som for petroleumsvirksomhet i dagens åpne
områder på norsk kontinentalsokkel. I dag har man lang erfaring med en god sameksistens
mellom petroleumsvirksomheten og fiskerinæringen, og det legges til grunn at dette også vil
være situasjonen i nye områder for petroleumsvirksomhet .
Fra funn til produksjon er det antatt en ledetid på ca 10 år for alle områdene.
2

UTBYGGINGSLØSNINGENE GENERELT

Rettighetshaverne som planlegger å bygge ut felt på norsk sokkel må forholde seg til
petroleumsloven. Petroleumslov § 4.2 og PUD/PAD veiledning beskriver krav til utredninger
og dokumentasjon for å sikre at en velger best mulig utbyggingsløsning for størst mulig
verdiskaping for samfunnet.
Det er beskrevet kostnadseffektive utbyggingsløsninger basert på optimalisering og utvikling
av dagens teknologi i alle områdene.
3

HAVOMRÅDENE RUNDT JAN MAYEN

Regjeringen besluttet i den helhetlige forvaltningsplan for Norskehavet i 2009 å igangsette en
åpningsprosess for petroleumsvirksomhet ved Jan Mayen, med sikte på tildeling av
utvinningstillatelser. Havområdene på norsk side ved Jan Mayen som omfattes av
åpningsprosessen favner et areal på ca 100 000 km2, og grenser mot grønlandsk sektor i vest
og mot islandsk sektor i sør (Figur 1).
En åpningsprosess etter petroleumsloven består av to hovedelementer, kartlegging av
ressursgrunnlaget for petroleum og en konsekvensutredning. Utkast til program for
2
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konsekvensutredningen var på offentlig høring desember 2010 – mars 2011. Programmet for
konsekvensutredningen ble fastsatt i oktober 2011. En spesifikk undersøkelse til havs av
naturressurser og for innsamling av miljødata i området, ble påbegynt i 2011. Kunnskap om
naturressurser og miljø finnes også fra de årlige Norskehavstoktene i regi av
Havforskningsinstituttet, samt enkelte tidligere undersøkelser.
3.1

Kartlegging av ressursgrunnlaget

Evaluering av ressursgrunnlaget rundt Jan Mayen vil foregå i perioden 2011-2014 og har tre
hovedelementer:
• Innsamling av seismiske data
• Grunne boringer ved Jan Mayen og på Mørerandhøgda
• Analyser og tolkninger

Figur 1. Jan Mayen

3.2

Geologiske vurderinger

Jan Mayenryggen utgjør et mikrokontinent som strekker seg fra øya Jan Mayen sørover mot
nordspissen av Island. Den geologiske utviklingen av området henger sammen med dannelsen
av den nordligste delen av Atlanterhavet. Mikrokontinentet ble skilt fra Norge ved utviklingen
av Ægir-ryggen og fra Øst-Grønland ved havbunnsspredning tilknyttet Kolbeinseyryggen.
Øya Jan Mayen og bergartene under øya er i sin helhet vulkanske, eller sterkt påvirket av
vulkanismen rundt Beerenberg. Berggrunnen på Jan Mayenryggen er dominert av unge
sedimentære bergarter og lavaberagarter. Under disse bergartene forventes det stedvis også å
finnes eldre sedimentære bergarter. Hovedryggen på norsk side er preget av en vestlig bratt
skrent og en mer slakthellende østlig skåning. På vestsiden opptrer forkastninger, og utgående
bergarter avsatt i oligocene, eocen og tidligere. Havdypet i største delen av dette området
varierer mellom 1000 og 2000 meter.

3
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Det ble i 1974 gjennomført grunne boringer på Jan Mayenryggen i regi av vitenskapelige
institusjoner (DSDP). På norsk side ble det tatt kjerner ned til øvre eocen. Videre ble det
samlet inn seismiske data på norsk side i 1979, 1985 og 1988. En reprosessert versjon av de
seismiske linjene fra 1985 og 1988 resulterte i klar bedring av kvaliteten (Spectrum 2008),
men seismikken gir allikevel dårlig avbildning på dypere nivå. OD samlet i 2011 inn noe over
3000 km seismikk. Disse dataene er under prosessering, og forventes ferdigstilt i mars/april
2012. I juli 2011 gjennomførte OD også et tokt med forskningsfartøyet G.O. Sars i nært
samarbeid med Universitetet i Bergen (UiB). Det ble tatt en rekke prøver av berggrunnen i
bratte skrenter ved hjelp av en ROV (remotely operated vehicle) som styres fra skipet.
Analyser av bergartsprøvene er startet opp – og forventes ferdigstilt til sommeren 2012.
Med dagens begrensede datagrunnlag vurderer OD at det ikke er riktig å kvantifisere
ressurspotensialet på Jan Mayenryggen på det nåværende tidspunkt. Siktemålet med det
pågående arbeidet med eldre og nylig innhentete data er å utarbeide mulige letemodeller.
Dette vil gi bedre grunnlag for ressursanslag for området.
3.3

Aktivitetsbilder

Dagens geologiske forståelse av havområdene rundt Jan Mayen er beheftet med stor
usikkerhet. OD har valgt å utarbeide to aktivitetsbilder i området – et høyt og et lavt
aktivitetsnivå. Aktivitetsbildene tar utgangspunkt i dagens forståelse av geologien i de ulike
områdene og behovet for utslippspunkter til konsekvensutredningen.
I begge aktivitetsnivåene antas det tildelinger av utvinningstillatelser i 2017. Det antas at det
bores en letebrønn per år. Første funn gjøres i 2020 med tidligst produksjonsstart i 2030.
”Høø1 aktivitetnivå i havområdene utenfor Jan Mayen”
”Høyt
”Hø
Her antas det at det gjøres tre funn, ett oljefunn og et gassfunn på Jan Mayenryggen samt et
oljefunn i Vesterisen (Figur 2 og Figur 3). Oljefunnene er i størrelsesorden på 40 millioner Sm3
2
o.e. mens
ens
ns ggassfunnet
er på 100 milliarder Sm3.

Ut fra dagens geologiske kunnskap er det valgt å foreslå to utslippspunkter lokalisert på den
topografiske Jan Mayenryggen sør for Jan Mayen, hhv. nær grensen mot Islands
kontinentalsokkel og ca 65 km sør for Jan Mayen (Figur 2 og Figur 3). Lokaliseringen er basert
på at ryggen er det mest sannsynlige stedet for hydrokarbonakkumulasjoner i området.
Sannsynligheten for funn minker nordover på ryggen
For å kunne vurdere konsekvenser av petroleumsvirksomhet i hele området som omfattes av
konsekvensutredningen, er det i tillegg valgt å legge et punkt i området mellom Jan Mayen og
grønlandsk sektor. Dette punktet er primært valgt for å kunne gi svar på en del miljørelaterte
spørsmål ved eventuell virksomhet i dette området. Det presiseres her at funnsannsynligheten
med dagens kunnskap er svært liten.

4
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Side: 6
Nummer: 1
Forfatter: oed1201 Dato: 27.02.2012 11:17:00 +01'00'
Gitt at det fattes beslutning om åpning for både Jan Mayen og Barentshavet sørøst i 2013, er det god grunn til å anta tildeling i 2017 for Jan
Mayen mens vi legger 2015 til grunn for Barentshavet sørøst?
Nummer: 2
Forfatter: oed1201 Dato: 27.02.2012 11:17:00 +01'00'
Er det bedre å bruke ”lavt ressursutfall”? Det er vel ressursene som er den sentrale fatoren, som i neste omgang påvirker aktivitetsnivået. Hvis
omtalene endres må dokumentet ses gjennom på nytt da høyt/lavt aktivitetsnivå er omtalt en rekke steder inkludert i figurerer.
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Figur 2. Utslippspunkter på Jan Mayen

Gassfunnet antas bygget ut med flytende produksjonsinnretning der gassen transporteres med
2 Oljefunnene bygges ut med flytende
rør til et LNG-anlegg på Jan May
Mayen.
produksjonsinnretning (såkalt FP
FPSO) der stabilisert olje bøyelastes (Figur 4).
3

Figur 3. Høyt aktivitetsnivå i havområdene utenfor Jan Mayen – funn.
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Side: 7
Nummer: 1
Forfatter: oed1201 Dato: 27.02.2012 11:17:00 +01'00'
Trenger vi figuren i denne sammenhengen?
Nummer: 2
Forfatter: oed1201 Dato: 27.02.2012 11:17:00 +01'00'
Er det fornuftig å nevne at Island kan være et alternativ?
Nummer: 3
Forfatter: oed1201 Dato: 27.02.2012 11:17:00 +01'00'
Tegnforklaring som sier at rødt = gass og grønt = olje
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1

Figur 4. Høyt aktivitetsnivå i havområdene utenfor Jan Mayen - utbyggingsløsninger.

”Lavt aktivitetsnivå i havområdene utenfor Jan Mayen”
Her antas det at det gjøres ett funn, ett oljefunn på 40 millioner Sm3 (Figur 2 og
Figur 5). (Samme utslippspunkt som det sørligste ved høyt aktivitetsnivå.)
2

Figur 5.Lavt aktivitetsnivå i havområdene utenfor Jan Mayen – funn
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Side: 8
Nummer: 1
Forfatter: oed1201 Dato: 27.02.2012 11:17:00 +01'00'
Kan vi trekke FPSO inn på norsk område?
Nummer: 2
Forfatter: oed1201 Dato: 27.02.2012 11:17:00 +01'00'
Tegnforklaring: Grønt = olje
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Figur 6. Lavt aktivitetsnivå i havområdene utenfor Jan Mayen - utbyggingsløsninger.
4

BARENTSHAVET SØRØST

Delelinjeavtalen mellom Norge og Russland trådte i kraft 7. juli 2011. Kunnskapen om dette
området skiller seg ikke vesentlig fra andre deler av Barentshavet, med unntak av mer
begrenset kunnskap om geologi, petroleumsressurser og havbunnen. Det faglige grunnlaget til
forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten har omfattet hele det tidligere omstridte
området sør for 74° 30` N.
Sjøis kan dekke mindre deler av området i perioder av året. Dette er imidlertid veldig sjeldent
og kun i nordøst.
4.1 Geologiske vurderinger
Det er påvist petroleum øst og vest for tidligere omstridt område. Dette gir forventninger om
at det kan være petroleum også i den delen som ligger vest for avgrensningslinjen. På
begynnelsen av 1980-tallet ble det inngått enighet mellom Russland og Norge om et
moratorium for videre petroleumsaktivitet i det omstridte området. I forkant av moratoriet ble
det fra norsk side samlet inn enkelte seismiske linjer i et begrenset område øst for
sektorlinjen. Disse linjene viser at geologiske formasjoner som finnes vest for sektorlinjen
fortsetter inn i området mot midtlinjen. På norsk side vest for avtaleområdet er det gjort flere
mindre funn. På russisk side øst for avtaleområdet er det gjort flere meget store gassfunn,
inklusive Shtokman og Kildinskoya. Det er muligheter for at petroleumsressurser kan være
tilstede også i de nye områdene på norsk side, men datagrunnlaget er for dårlig til at det kan
gis et ressursanslag for området.
Etter at delelinjeavtalen mellom Russland og Norge trådte i kraft, har OD startet geologisk
kartlegging i den norske delen av avtaleområdet i det sørlige Barentshavet – Barentshavet
sørøst. Den geologiske kartleggingen er forventet å være ferdig våren 2013 når alle seismiske
data fra innsamlingen i 2011 og 2012 er ferdig prosessert og tolket.
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Side: 9
Nummer: 1
Forfatter: oed1201 Dato: 27.02.2012 11:17:00 +01'00'
Trekke FPSO inn på norsk område
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De fåtallige gamle seismiske linjene og uprosesserte nye linjer fra 2011 antyder at de nye
områdene geologisk er svært like Bjarmelandsplattformen, Nordkappbassenget og
Finnmarksplattformen i Barentshavet Sør. Det vil derfor være naturlig å bruke disse kjente
områdene som modell for de nye områdene før ny kunnskap er tilgjengelig.
Karakteristisk for Bjarmelandsplattformen er få, men store strukturer, som inntil nå har gitt
funn av gass i relativt beskjedne mengder. Dette skyldes først og fremst vanskelige
reservoarforhold i triasreservoarene. Den mest lovende av disse strukturene er Norvargdomen.
Ny, uprosessert seismikk fra 2011 viser at det kan være slike prospektmuligheter sør for
Tiddlybassenget og på nordflanken av Nordkappbassenget. Tolkning av ny seismikk kan
endre dette bildet både i positiv og negativ retning. Dersom antydede strukturer ikke finnes vil
dette1 være negativt. Dersom reservoarsandstein i jura ligger dypt nok begravd kan dette endre
dett
det
bildet i positiv retning, men foreløpige data antyder at jura i plattformområdene ligger for
bild
grunt. Dette gjør at funn som Shtokman med sandstein fra jura som reservoar, synes mindre
aktuelt.
Når det gjelder funn av olje er det først og fremst bassengområdene i Nordkappbassenget,
Tiddlybassenget og eventuelt flankene til disse bassengene som er aktuelle. Her er det påvist
olje i et par små funn på norsk side tidligere, og dette viser at olje er generert i området.
Utfordringen i både Nordkappbassenget og Tiddlybassenget er at saltstrukturene
gjennomgående har trengt helt opp til havoverflaten. Dette gjør at funn rundt saltpluggene vil
være små og vanskelige å kartlegge. Det vil være nødvendig med 3D seismikk for å få en
klarere avbildning av strukturene på flanken av saltpluggene. Hvorvidt noen av saltpluggene
har en form som bevarer reservoarbergarter også over strukturene, gjenstår å se.
4.2 Aktivitetsbilder
I begge aktivitetsnivå antas det tildelinger i 2015. Første funn blir gjort i 2017 med tidligste
produksjonsstart i 2027.
”Høyt aktivitetsnivå i Barentshavet sørøst”
I dette aktivitetsnivået bores det 3 letebrønner per år. Det blir til sammen gjort fire gassfunn
hvorav to gassfunn er på 40 milliarder Sm3 og to på 20 milliarder Sm3. Videre blir det gjort to
oljefunn, ett i nord på 30 millioner Sm3 o.e. og ett i sør på 15 millioner Sm3 o.e. (Figur 7).
Det største oljefunnet bygges ut med en flytende produksjonsinnretning (Figur 8) og det minste
oljefunnet bygges ut med en bunnfast brønnhodeplattform. Oljen stabiliseres på innretningene før
den transporteres videre med tankskip.
Gassfunnene bygges ut med havbunnsløninger knyttet opp mot plattformene, der gassen
behandles før den transporteres i rør til land.

2
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Side: 10
Nummer: 1
Forfatter: oed1201 Dato: 27.02.2012 11:17:00 +01'00'
Kan vi ta inn et kart som viser de omtalte plattformene og bassengene?
Nummer: 2
Forfatter: oed1201 Dato: 27.02.2012 11:17:00 +01'00'
Bør vi si noe om hva som skjer på land? At gass entes tas som LNG eller i rør.
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1

Figur 7. Høyt aktivitetsnivå i Barentshavet Sørøst – funn.
2

Figur 8. Høyt aktivitetsnivå i Barentshavet sørøst - utbyggingsløsninger

”Lavt aktivitetsnivå i Barentshavet Sørøst”.
I dette aktivitetsnivået blir det boret 2 letebrønner per år. Til sammen blir det gjort to
gassfunn, ett på 20 milliarder Sm3 og ett på 10 milliarder Sm3, samt ett oljefunn i sør på 15
millioner Sm3 (Figur 9). Olj
Olje
Oljefunnet
j3
bygges ut med en flytende
end4 produksjonsinnretning der oljen
Figur 10). Gassfunnene bygges ut
stabiliseres for transport til land for videre prosessering (Fi
med havbunnsløsninger knyttet opp til en FPSO, der den behandles for deretter å sendes med
5
CNG-skip til land.

9
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Side: 11
Nummer: 1
Forfatter: oed1201 Dato: 27.02.2012 11:17:00 +01'00'
Tegnforklaring – rødt og grønt
Nummer: 2
Forfatter: oed1201 Dato: 27.02.2012 11:17:00 +01'00'
Kan vi jobbe litt med det visuelle slik at plattform ligger på norsk sokkel
Nummer: 3
Forfatter: oed1201 Dato: 27.02.2012 11:17:00 +01'00'
Blir det bøyelasting av olje i høyt case, men onshoreløsning i lavt case? I tilfelle må vi tegne inn et landanlegg i figur 10.
Nummer: 4
Forfatter: oed1201 Dato: 27.02.2012 11:17:00 +01'00'
Hvorfor ikke bunnfast plattform? På kart er samme plassering tegnet inn.
Nummer: 5
Forfatter: oed1201 Dato: 27.02.2012 11:17:00 +01'00'
Vi må forklare CNG, herunder hva det vil si at CNG går til land.
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1

Figur 9. Lavt aktivitetsbilde i Barentshavet sørøst – funn
2

Figur 10. Lavt aktivitetsbilde i Barentshavet sørøst – utbyggingsløsning
10

21

Side: 12
Nummer: 1
Forfatter: oed1201 Dato: 27.02.2012 11:17:00 +01'00'
Tegnforklaring rødt og grønt.
Nummer: 2
Forfatter: oed1201 Dato: 27.02.2012 11:17:00 +01'00'
Hvorfor ikke bunnfast plattform hvis plassering er samme som i høyt utfall?
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5

DET NORDØSTLIGE NORSKEHAVET

I Det
Dee1 nordøstlige Norskehavet (Figur 11) har Oljedirektoratet mer kunnskap om geologien
D
enn ved Jan Mayen og i Barentshavet sørøst. I uåpnede deler av Nordland IV og V er derimot
datagrunnlaget begrenset, noe som gir stor usikkerhet med hensyn til å kvantifisere
ressurspotensialet. I 2010 ble det publisert 3 rapporter om hhv geofaglige vurderinger og
økonomiske vurderinger av uoppdagede petroleumsressurser i havområdene utenfor Lofoten,
Vesterålen og Senja.

Figur 11. Det nordøstlige Norskehavet

5.1 Aktivitetsbilder
”Høyt aktivitetsnivå” viser offshoreløsning for Nordland VI og ilandføring i Troms II og
Nordland VII til forskjell fra scenarioene fra 2010 som viser samordning med ilandføring for
a e 2områdene. Videre viser ”Lavt aktivitetsnivå” offshoreløsning for Nordland VI og lite
alle
llandanlegg
land
d
for Troms II. Dette tilsvarer utbyggingsløsningen for lavt ressursutfall i ODs
scenarioer fra 2010.
”Høyt aktivitetsnivå i Det nordøstlige Norskehavet”
Her antas det at det gjøres mange små til mellomstore funn der de totale ressursene er over
forventning (Figur 12). Til sammen blir det funnet om lag 370 millioner Sm3 o.e. i områdene,
om lag 240 millioner Sm3 olje og 130 milliarder Sm3 gass.

11
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Side: 13
Nummer: 1
Forfatter: oed1201 Dato: 27.02.2012 11:17:00 +01'00'
Se generell kommentar om oppbygging av Aktivitetsbildene.
Det er ønskelig med en figur tilsvarende fig 18 i 2010-oppsummeringsrapporten, men for KI-området, dvs. uten Vestfjorden og Eggakanten, men
inkludert uåpned del av Nordland IV. Videre ønskelig at høyt og lavt utfall markeres i søyle som viser ressursusikkerhet.

Nummer: 2
Forfatter: oed1201 Dato: 27.02.2012 11:17:00 +01'00'
Ordlydene bør være slik at aktivitetsbildene er mest mulig selvforklarende.
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I Nordland VI bygges et feltsenter, bunnfast plattform, med prosessanlegg. Ressursene i
Nordland VII og Troms II (Figur 13) bygges ut til et landanlegg .
I Nordland IV og V gjøres det i hvert område funn på ca 15 mill Sm3 o.e. I Norland V er
utbyggingsløsningen en flytende produksjonsinnretning og i Nordland IV en bunnfast
plattform.
1
2

3

Figur 12. Høyt aktivitetsnivå i Norskehavet Nordøst

4

Figur 13. Høyt aktivitetsnivå i Norskehavet Nordøst

”Lavt aktivitetsnivå i Det nordøstlige Norskehavet”
I dette aktivitetsnivået er det ett oljefunn i Nordland VI på om lag 30 millioner Sm3 og et
gassfunn i Troms II på om lag 20 milliarder Sm3 (Figur 14). Oljefunnet i Nordland VI bygges

12
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Side: 14
Nummer: 1
Bøyelasting?

Forfatter: oed1201 Dato: 27.02.2012 11:17:00 +01'00'

Nummer: 2
Forfatter: oed1201 Dato: 27.02.2012 11:17:00 +01'00'
Vi bør si noe om landanlegges funksjon. Behandling av gass for røreksport gjennom ny rørledning mot Åsgard. Bør evt. også omtale hva som er
sannsynlig utfall hvis det er etablert rørinfrastruktur fra Barentshavet.
Nummer: 3
Forfatter: oed1201 Dato: 27.02.2012 11:17:00 +01'00'
Bør/kan vi skille mellom olje- og gassfunn? Ref. bildene for Jan Mayen og Barentshavet.
Nummer: 4
Forfatter: oed1201 Dato: 27.02.2012 11:17:00 +01'00'
Bør vi tegne inn ny gassrørledning mot sør?

26

ut med en bunnfast plattform med prosessanlegg (Figur 15). Gassfunnet i Troms II går til et
lite landanlegg før det føres videre med et CNG-skip.

1
2

3

4

Figur 14. Lavt aktivitetsbilde i Norskehavet Nordøst - funn

Figur 15. Lavt aktivitetsbilde i Norskehavet Nordøst - utbyggingsløsninger.
6

UHELLSUTSLIPP – ALLE OMRÅDENE
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Side: 15
Nummer: 1
Bøyelasting?

Forfatter: oed1201 Dato: 27.02.2012 11:17:00 +01'00'

Nummer: 2
Forfatter: oed1201 Dato: 27.02.2012 11:17:00 +01'00'
CNG må forklares.
Nummer: 3
Forfatter: oed1201 Dato: 27.02.2012 11:17:00 +01'00'
Ta inn omtale som sier noe om utfall gitt rør fra Barentshavet?
Nummer: 4
Forfatter: oed1201 Dato: 27.02.2012 11:17:00 +01'00'
Kart må vise hele KI-området
Skal/bør vi skille olje-gass? Rødt og grønt?
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1
Petroleumstilsynet
Petr
Pet
har uttalt 2 at en utblåsning med varighet på inntil to dager kan være
repr
representativ utslippsvarighet i Lofoten. Med en utblåsningsrate på 4 500 m3/døgn vil en slik
utblåsning resultere i et totalt utslippsvolum på 9 000 m3 i Lofoten. Dette er basert på en
studie for rangering av ulike konsepter for Goliatfeltet, og er ikke nødvendigvis representativ
for alle fremtidige utbygginger av oljefelt i Lofoten.

For Barentshavet Sørøst antas en utblåsing på inntil to dager med en utblåsingsrate på 1.000
m3/døgn å være representativt basert på geofaglige vurderinger.
For Jan Mayen ble de i forbindelse med Helhetlige forvaltningsplan for Norskehavet 3,
benyttet en vektet rate på 1000 m3/døgn, men den gang med Oseberg Øst olje. Det anbefales
nå å benytte 500 m3/døgn på inntil to dager basert på faglige vurderinger som en
representative rate i konsekvensutredningen for åpning av området og et ”worse case”
scenario med 500m3/døgn i 50 dager.
Det er flere ting som spiller inn på representative rater og varigheter i områdene og det finnes
begrenset med informasjon om trykk, temperatur og forventede utblåsningsrater. Et ”worse
case” scenario kan vare i inntil 50 dager dersom man ikke får kontroll over situasjonen og det
må bores en avlastningsbrønn. Dette vil også avhenge av tilgjengelig rigg og teknologi
utvikling av Capping & containment løsninger som raskest mulig kan stanse og/eller avlede
brønnstrømmen i tilfelle en utblåsning.
I de oppdaterte drivbaneberegningene i Norskehavet Nordøst (DNV for Kystverket,
12HF2X9-4/2010-1554) , desember 2010 ble Balder og Goliat Blend oljer utredet. Norne
oljenn ble
bl 2benyttet i Utredning av konsekvenser av helårig petroleumsvirksomhet i området
Lofoten
tten – Barentshavet, delutredning 7a 2003.
Av oljetyper kan Svale olje være representativ for Nordland IV, V, VI og VII. Norne olje vil
være representativ for Jan Mayen og Goliat for Barentshavet sørøst.
7

OPPSUMMERING – ALLE OMRÅDENE

Det er utarbeidet aktivitetsnivå for petroleumsvirksomhet i havområdene rundt Jan Mayen, i
Norskehavet Nordøst og Barentshavet Sørøst. Tabell 1 oppsummerer aktivitetsnivået.

2

Forslag til scenarioer for modellering av konsekvenser ved akutt utslipp til sjø i Barentshavet og
havområdene utenfor Lofoten, Ptil og Poractima, 2010.
3
DNV. Forvaltningsplan for Norskehavet – Miljøkonsekvenser akutt utslipp, 2008-0484,Rev, 200802-20.
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Side: 16
Nummer: 1
Forfatter: oed1201 Dato: 27.02.2012 11:17:00 +01'00'
Hele KI-området må vises i kartet. Det mangler en undervannsinnretning i Troms II.
Nummer: 2
Forfatter: oed1201 Dato: 28.02.2012 16:23:00 +01'00'
Dette er relevnat informasjon til videre arbeid, men ikke som del av aktivitesbildene. Her blir det sikkert gode diskusjoner med representanter fra
andre fagetater…
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Jan Mayen
Ressurser o.e.
totalt

Barentshavet Sørøst Norskehavet Nordøst

80 mill Sm3 olje og

120 mrd Sm3 gass og

Høyt aktivitetsnivå

100 mrd Sm3 gass
FPSO med rør til et
Utbyggingsløsning
LNG anlegg på Jan
gass
Mayen

240 mill Sm3 olje og

45 mill Sm3 olje

130 mrd Sm3 gass
Gass og olje i Nordland
VII og Troms 2 til et
Gass rør til et
landanlegg
landanlegg
Olje i Nordland VI ståljacket med
FPSO med lager og
tilknyttede
bøyelast
Utbyggingsløsning 2 FPSO med lager og
havbunnløsninger
olje
bøyelast
Ståljacket

FPSO i Nordland V
Ståljacket i Nordland IV

Antall letebrønner
år

1

3

4

Oljetype

Norne

Goliat

Svale

30 mrd Sm3 gass og

30 mill Sm3 olje og 20

15 mill Sm3 olje

mrd Sm3 gass

Lavt aktivitetsnivå

Ressurser o.e.
totalt

3

40 mill Sm olje

Gass til et lite
CNG skip og
landanlegg - CNG skip
transport til Melkøya
videre

Utbyggingsløsning
gass

Utbyggingsløsning FPSO med lager og
olje
bøyelast

FPSO

Olje i Nordland VI ståljacket med
tilknyttede
havbunnløsninger

Antall letebrønner
år

1

2

2

Oljetype

Norne

Goliat

Svale

Tabell 1. Oppsummering aktivitetsnivå Norskehavet Nordøst, Jan Mayen og Barentshavet Sørøst
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Barentshavet sørøst
1 5 grader
Arealet for Barentshavet sørøst er definert av den nye grensen mot Russland opp til 74.
nord. I vest er arealet begrenset av 322 lengdegrad sørover til krysningspunktet mot russisk grense
3
ytterst i Varangerfjorden (Figur-1).
er arealet på ca. 44000km2. Den
).4 Totalt
T
vesentligste delen av
dette arealet omfattes av avtalen som ble inngått mellom Russland og Norge 7. juni 2011. I tillegg
inkluderer arealet et lite område i nordvest som tidligere ikke har vært åpnet for
petroleumsvirksomhet, men som ligger sør for 74.5 grader nord.

Figurr51. Arealet for Barentshavet sørøst og den viktigste del av lagrekken i
petroleumssammenheng i dette området Legende må endres..
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Side: 2
Nummer: 1

Forfatter: oed1297 Emne: Utheving

Dato: 22.05.2013 13:48:14

Nummer: 2
Forfatter: oed1297 Emne: Utheving
Skriv på samme format som forrige linje.

Dato: 22.05.2013 13:49:38

Nummer: 3
SLETT!

Dato: 22.05.2013 13:51:46

74° 30’

Forfatter: oed1297 Emne: Utheving

Nummer: 4
Forfatter: oed1297 Emne: Utheving
Dato: 22.05.2013 13:51:37
Sett inn: "I vest avgrenses området mot åpnet areal i Barentshavet sør."
Nummer: 5

Forfatter: oed1297 Emne: Utheving

Dato: 22.05.2013 13:51:46
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Datagrunnlag
Den geologiske kunnskapen i Barentshavet sørøst er relativt begrenset. Til nå er det verken boret
grunne vitenskapelige borehull eller letebrønner i området. Derimot er det boret en rekke brønner i
åpnet del av Barentshavet sør. Det finnes også noen publiserte data fra kommersielle boringer i den
russiske delen av Barentshavet. Brønner i øvrige deler av Barentshavet gir relevant informasjon
(brønnlogger, aldersdateringer, kjernemålinger og kalibrering til seismikk) som er avgjørende for å
forstå petroleumssystemet og reservoaregenskapene i Barentshavet sørøst (Figur 2).
I perioden 1974-1982 samlet Oljedirektoratet inn 2D-seismikk i grenseområdene mot Russland hvor
landene hadde overlappende interesser. Kvaliteten av disse dataene er svært variabel og
datadekningen er lav og usystematisk. Etter 1982 har norske myndigheter ikke samlet inn seismikk
før delelinjeavtalen mellom Norge og Russland trådte i kraft 7. juli 2011.
Det nye seismiske datagrunnlaget består av to 2D-seismiske datasett innsamlet i sommerhalvåret
2011 (ca. 11.500 km, GeoStreamer) og 2012 (ca. 6.800 km, konvensjonell lyttekabel).
I innsamlingene fra 2011 og 2012 ble det lagt vekt på en systematisk innsamling med lange linjer
1
som dekker hele det nye området opp til 74.5
grader nord. I 2011 ble det lagt opp til et grid på ca.
5x20 km for å få en oversikt over geologien i et ukjent område. I 2012 ble det samlet inn utfyllende
seismikk med særlig vekt på de mest interessante områdene.
Under innsamlingen i 2011 ble GeoStreamer-teknologi brukt. Dette er en teknologi der lyttekabelen
taues dypere i vannet enn ved konvensjonell seismikkinnsamling. Dermed tåler operasjonen større
bølgehøyde, blir mindre væravhengig, og følgelig mer effektiv. I 2012 ble 2D- seismikken innsamlet
med konvensjonelle metoder.
Samtidig med de seismiske innsamlingene i 2011 og 2012 ble det samlet inn gravimetriske og
magnetometriske data. Disse dataene vil kunne bidra til en bedre forståelse av de dypereliggende
struktureringer.
Prosesseringen av alle 2012 innsamlede seismiske data ble ferdigstilt i løpet av november/tidlig
desember 2012. Relativ grunt hav, hard havbunn, og en svært markert reflektor fra undre kritt har
gjort prosesseringen krevende, men Oljedirektoratet vurderer både kvaliteten på rådataene og
kvaliteten på prosesseringen som tilfredsstillende.
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Side: 3
Nummer: 1
Forfatter: oed1297 Emne: Utheving
Konsistens format.

Dato: 22.05.2013 13:53:02
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Figur 2. Innsamlet 2D-seismikk fra 2011 (rød) og 2012 (svart).

Strukturelle hovedtrekk for området
I Barentshavet sørøst er det fem store regionale geologiske strukturelementer som definerer
strukturbildet (figur 3). I sør ligger Finnmarksplattformen inn mot norskekysten, hvor lagene
gjennomgående faller mot nord. I nord fortsetter den østlige delen av Bjarmelandsplattformen inn i
de nye områdene. Her har lagrekken generelt et fall mot sør. Mellom de to plattformene er
Nordkappbassenget utviklet som et dypt innsynkningsbasseng fra karbon/perm-tiden, hvor det er
avsatt store mengder salt. Tiddlybankbassenget utgjør et tilsvarende saltbasseng i sørøst. Begge
saltbassengene har vært utsatt for intens saltbevegelse gjennom trias og opp i paleogen alder. Det
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femte store strukturelementet i regionen er Fedynskyhøgda. Størstedelen av Fedynskyhøgda ligger
på russisk side av grensen.

Figur 3. Tidskart fra bunn kritt som viser de viktigste geologiske strukturelementene i
Barentshavet sørøst
Finnmarksplattformen
Finnmarksplattformen dekker et stort område som strekker seg fra Vest-Finnmark langs
Varangerhalvøya og inn i Russland. Fra seismikken i de nye områdene på Finnmarksplattformen ser
det ut til at undre karbon avsetninger ligger direkte på grunnfjellet i mange områder. Foreløpig er
det få holdepunkter for å si at det er utviklet devonbassenger under karbonsedimentene i de nye
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områdene på Finnmarksplattformen. Men tilstedeværelse av enkelte mindre sedimentbassenger
som er eldre enn karbon kan ikke utelukkes.
Finnmarksplattformen er kanskje best kjent for sine grunnmarine kalksteiner og dolomitter med
revdannende strukturer i form av karbonatrev og svamperev (spikulitter). Disse kalksteinene ble
dannet i karbon og permtiden. Mot slutten av perm ble karbonatbergartene oversvømt av havet og
danner en god seismisk reflektor som kan følges over store avstander. I en kort periode ble havet på
Finnmarksplattformen dypere før en stor deltautbygging, begynte å fylle opp hele Barentshavet.
Denne deltautbyggingen startet på overgangen mellom perm og trias. Fra de seismiske
avbildningene er sporene etter denne utbyggingen godt synlige som klinoformer fra undre trias nær
kysten i de nye områdene (figur 4).

Figur 4 Seismisk linje som viser utbygging av et delta (klinoformer) i undre trias. Linja er flatet på
toppen av en kalksteinsreflektor i perm.

Nord på Finnmarksplattformen er det utviklet en stor struktur i overgangen mellom
Finnmarksplattformen og Tiddlybankbassenget. Denne strukturen har en mindre pute av salt eller
anhydritt i kjernen. Lagene i trias og jura i denne strukturen har ikke vært erodert i paleogen eller
kvartær, slik at de viktigste reservoarbergartene antas å være intakt på strukturen.

Nordkappbassenget og Tiddlybankbassenget
Nordkappbassenget og Tiddlybankbassenget er to markerte innsykningsbassenger som ligger
henholdsvis nordvest og nordøst for Finnmarksplattformen. Aksen for de to bassengene ligger
tilnærmet 90 grader på hverandre. Karakteristisk for Nordkappbassenget og Tiddlybankbassenget er
dannelsen av store mengder salt i karbon og permtiden. I den første tiden etter avsetning lå saltet
stort sett i ro. Etter hvert som deltautbyggingen i undre trias nådde de respektive bassengene, ble
lasten på saltavsetningen for stor, slik at saltet begynte å bevege seg oppover i lagrekken på grunn
av lavere egenvekt enn de øvrige sedimentene i bassenget (figur 5). Saltbevegelsene skjedde i flere
omganger i trias og også senere i paleogen. Resultatet er at saltet i dag danner store, nesten
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vertikale saltplugger, hvor de fleste når opp til havbunnen. I områdene rundt saltstrukturene ble det
dannet randsynklinaler med tykkere lag av triassedimenter og tidvis kraftig erosjon av lagene
nærmest saltstrukturene. I Tiddlybankbassenget er det dannet en svært stor saltplugg på norsk side
av grensen, med en velutviklet randsynklinal rundt saltpluggen (figur 3). En seismisk linje langs
saltpluggen kan antyde at diapiren har to domer. Hovedtyngden av sedimenttilførsel i
randsynklinalene skriver seg fra elvesystemene og deltautbyggingen i øst og sørøst, som strømmet
rundt de oppragende saltstrukturene.

Figur 5. Seismisk linje gjennom Nordkappbassenget som viser utvikling av saltdiapirer og
randsynklinaler i trias. Posisjon er vist på det lille kartet.

I den nordøstlige delen av Nordkappbassenget er det utviklet en stor saltstruktur hvor bunn krittreflektoren er erodert, men hvor avsetninger i undre trias og mellom trias er bevart. Dette er en
struktur som kan ha potensial til å inneholde olje eller gass i midtre trias.
Ved mange av saltstrukturene er havbunnen høyere enn for områdene som ligger rundt strukturene.
Dette er tydelig over Tiddlybankbassenget og over flere av strukturene i Nordkappbassenget.
Seismikken viser at saltet kan ha dradd med seg en hatt av kalksteiner opp til havbunnen, og at
erosjon i kvartær fjernet de bløtere sedimentene rundt saltstrukturen. Dette kan ha hindret saltet i å
strømme ut i havet. Alternativ til dannelse av det positive relieffet på havbunnen, er at saltet
fremdeles er aktivt og danner et strukturelt relieff på tur opp, eller at relieffet på havbunnen er en
kombinasjon de to modellene.
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Bjarmelandsplattformen
Bjarmelandsplattformen i Barentshavet er et område som dekker store deler av det sentrale
Barentshavet. Karakteristisk for Bjarmelandsplatformen er at den har relativt få strukturer, men hvor
enkelte store strukturer kan være viktige som feller for gass og olje. I bunnen av disse store
strukturene ligger det ofte en pute av salt, som styrer struktureringen i paleogen. Et godt eksempel
på en slik stor struktur er Norvargdomen, hvor det er funnet gass i flere nivå fra trias til jura.
I den delen av Bjarmelandsplattformen som strekker seg inn i den nordlige delen av Barentshavet
sørøst, er det utviklet en stor struktur som fra seismisk avbildning ser ut til å ha en mer eller mindre
intakt lagrekke fra perm til øvre jura (figur 6). Også denne strukturen har en pute av salt i bunnen fra
karbon/perm tiden. Internt på denne strukturen er det utviklet en rekke mindre forkastninger av
paleogen alder som påvirker lagene både på trias, jura og kritt nivå. En del av disse forkastningene
går helt opp til havbunnen. På noen av forkastningene viser seismiske amplitudeanomalier at det
sannsynligvis lekker gass fra gassreservoarer i Realgrunnenundergruppen (figur7).

Figur 6. Stor struktur nord i Barentshavet sørøst
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Figur 7. Gasslekasje fra «brightspot» i øvre jura (detalj fra figur 6)

Fedynskyhøgda
I den østlige delen av de nye områdene ligger flanken av Fedynskyhøgda. Hovedtyngden av høgda
ligger på russisk side. Den nye seismikken viser at høgda har en kompleks geologisk historie. Et dypt
innsynkningsbasseng skjærer seg inn i Fedynskyhøgda i karbon/perm tid på norsk side av grensen.
Senere er dette bassenget invertert, og i dag danner området det høyeste punktet på
Fedynskyhøgda på norsk side (figur 8). Fortsettelsen inn på russisk side i Russland er ukjent på grunn
av manglende datatilgang. På begge sider av dette bassenget står antagelig grunnfjellet høyt opp og
gir opphav til tyngde- og magnetiske anomalier på Fedynskyhøgda. Bassenget har samme retning
som Tiddlybankbassenget og strekker seg vestover til Nordkappbassenget. Det er utviklet
kartleggbare mengder salt i dette bassenget, men ikke nok til å danne saltplugger.
Fra tidligere er det kjent at Fedynskyhøgda er sterkt erodert på toppen av strukturen på russisk side
av grensen. Den nye seismikken bekrefter at nesten hele lagpakken over bunn kritt er erodert bort
på norsk side. Gamle publiserte kart fra russisk side viser at erosjonen går langt ned i trias på russisk
side.
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Figur 8. Seismisk linje fra flanken av Fedynskyhøgda som viser at det under den høyeste delen av
Fedynskyhøgda på norsk side ligger en grabenstruktur fra karbon/perm med saltavsetninger.
1

Reservoarbergarter
I Barentshavet sørøst er det flere viktige faktorer som styrer dannelsen av reservoarbergarter. Det
opprinnelige avsetningsmiljøet er viktig for reservoaregenskapene, og fordi området er stort og
langstrakt, vil dette variere i de ulike områdene på samme tidspunkt. Samtidig som det ble utviklet
elveavsetninger med kanalsandsteiner i sør, kan det ha blitt utviklet mer sammenhengende
grunnmarine sandsteiner i nord. I andre tidsepoker har det vært dannet kalksteiner og svamperev
som kan ha gitt opphav til reservoarbergarter.
Felles for alle reservoarene er at begravingsdyp er en viktig faktor for å styre reservoaregenskapene
over tid. På grunne dyp vil reservoarene ha gode reservoaregenskaper, slik som på Gouvca på
Finnmarksplattformen i brønn 7131/4-1. Dersom reservoarene blir begravd for dypt, vil etter hvert
porøsitet og strømningsegenskaper for olje og gass bli dårligere. Til slutt vil disse egenskapene bli så
redusert at bergarten ikke lenger kan betraktes som reservoarbergart.
I de nye områdene har bergartene vært hevet mellom 1000 og 1500m. Når reservoar-egenskapene
skal anslås, er det særlig den maksimale begravningsdybden og temperaturen som styrer endringer i
reservoaregenskapene over tid. I de aktuelle områdene vil reservoarer i midtre og øvre trias og jura
ligge på akseptable dyp som gir grunn å vente at reservoaregenskapene er bevart over store
områder. For dypere nivå i undre trias og karbon/perm, er det først og fremst i de kystnære
områdene, hvor disse bergartene ikke har vært for dypt begravd, at reservoaregenskapene kan være
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bevart. I noen formasjoner har det vært en sekundær vekst av mineralet kloritt, som kan hindre
gjengroing av porene, og bevare relativt god porøsitet ned til større dyp enn det som er normalt.
En av de største utfordringene i sentrale deler av Barentshavet er forseglingspotensialet. Dette
gjelder særlig for eventuelle reservoarer i jura. Oppløfting i Barentshavet og opphoping av salt i
kjernen av de fleste strukturene, har ført til en intens oppsprekking og utvikling av små forkastninger
i og over strukturene. Disse går mange steder helt opp til havbunnen eller stopper mot løse masser i
kvartær. Fra noen av strukturene viser seismikken at det lekker gass fra jurareservoarene. Dette
viser at det har vært dannet gass i området. Spørsmålet er hvor mye gass som er igjen i
reservoarene, og om det finnes olje.
I Mareanoprosjektet som kartlegger havbunnen i Barentshavet sørøst, og som er tilgjengelig på
1
Mareanos
nettside viser kartene at det opptrer en svært stor mengde med" pockmarks" (groper) i
store deler av de områdene som til nå er kartlagt. Slike groper dannes ved utdriving av vann eller
utslipp av gass i løse sedimenter på havbunnen. En jevn fordeling av gropene over store områder kan
antyde at dette er vannutdrivning eller utslipp av biogen gass. Dersom lekkasjen er relatert til utslipp
av gass fra eldre reservoarbergarter er det en observasjon som kan minske gasspotensialet i den
sørlige delen av Barentshavet sørøst.
Karbon/perm
I største del av de nye områdene ligger karbon/permbergartene for dypt, eller de har vært for dypt
begravd til å være aktuelle som reservoarbergarter. Unntaket er et lite område inn mot
norskekysten, hvor disse bergartene går helt opp til havbunnen. Her kan det være muligheter for
gassansamlinger i sandsteiner fra undre del av karbon. Eventuelle feller vil enten være stratigrafiske
eller strukturelle, men det er få forkastninger som gir lukning inn mot norskekysten. I karbon og
perm kan det også være prospektmuligheter i kalksteinsrev og svamperev. 2D-seismikken er ikke
tilstrekkelig til å kartlegge denne typen reservoarer godt, men arealet er begrenset, og tverrsnittet
på revoppbyggingene ligger mellom 1-1,5 km. Lengdeutstrekningen er ukjent. Erfaring fra brønn
7128/4-1 (Pandora) og brønn 7228-1A på Finnmarksplattformen lenger vest, viser at det her kan
være både olje og gass i eventuelle prospekter, men mengden er usikker.
Undre trias
I undre trias viser seismikken at det har foregått en utbygging av sokkelen fra øst og sørøst mot vest
og nordvest. I denne prosessen er det sannsynlig at det kan ha blitt avsatt grunnmarine avsetninger
som har gitt grunnlag for dannelse av sandsteiner. Disse har i utgangspunktet hatt et bra
reservoarpotensial. De ligger gjennomgående dypt begravd, slik at reservoaregenskapene i store
områder vil være redusert. Antall strukturelle feller er begrenset. Særlig i den sørlige delen av de nye
områdene er reservoarer fra undre trias mest aktuelle.
Mellom og øvre trias
I Barentshavet sørøst er det reservoarer fra mellom og øvre trias som har det største potensialet for
å inneholde olje eller gass. Gjennomgående ligger disse mulige reservoarene på et dyp hvor
reservoaregenskapene fremdeles er intakt. Samtidig er potensialet for oppbevaring her større enn
det er lenger opp i jura, hvor det lekker gass fra strukturene.
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Karakteren på seismikken viser at store deler av lagpakken i mellom og øvre trias ser ut til å bestå av
deltasletteavsetninger med kanaler som har flommet utover elvesletta. I den nordlige delen er de
seismiske signalene mer sammenhengende. Det kan tyde på at det er større muligheter for å finne
sammenhengende marine sandsteiner i mellomtrias i dette området. På Sentralbankhøgda er det
påvist både marine skifre og grunnmarine tidevannsavsetninger i grunne vitenskapelige borehull.
Dette øker sannsynligheten for at det også er marine sandsteiner i den nordlige delen av
Barentshavet sørøst. Små forkastninger bidrar til å stykke opp reservoarene.
I øvre trias er det påvist kanalsandsteiner med svært gode reservoaregenskaper i brønn 7131/4-1 på
Finnmarksplattformen. Brønnen ble boret på en stratigrafisk felle som dessverre var tørr. I forhold til
kilde i Tiddlybankbassenget, ligger brønnen i skyggen av den store strukturen mellom
Finnmarksplattformen og Tiddlybankbassenget. Denne strukturen kan ha fanget opp alle
hydrokarboner som kan ha migrert opp fra Tiddlybankbassenget.
Det er størst sannsynlighet for å finne gass i nord og gass og olje i mellom og øvre trias i nærheten av
saltbassengene i sør.

Mellomjura
Kunnskap fra borehull i Barentshavet vest for de nye områdene, viser at det i mellomjura kan være
reservoarsandsteiner med gode reservoaregenskaper i de nye områdene. Seismiske
amplitudeanomalier antyder at det er lommer av gass bevart i flere av strukturene, men seismikken
viser også at disse reservoarene lekker gass på grunn av sterk oppsprekking som følge av
salttektonikk og et tett nettverk av små forkastninger. Oppbevaringspotensialet regnes derfor som
begrenset i mellomjura. Hevningshistorien, med utvidelse av gass når trykket avlastes, gjør at gass
regnes som den mest sannsynlige hydrokarbonfasen for eventuelle reservoarer. Grunt reservoardyp
med lav gasstetthet i reservoaret, gjør at volumet blir begrenset i juraprospektene.

Kildebergarter
En av de største geologiske utfordringene i de nye områdene i Barentshavet sørøst er
tilstedeværelse av kildebergart som kan ha dannet olje og gass i tilstrekkelige mengder til å fylle de
kartlagte strukturene. For gass er utfordringen relativt enkel, fordi kullhorisonter og organisk
materiale antas å være tilstede i bergarter både i undre karbon og gjennom store deler av trias I
tillegg kan organisk rike mørke skifre og kalksteiner i karbon og undre trias være aktuelle som
bidragsyter for gass. På russisk side er det gjort flere større og mindre gassfunn som viser at det er
gass i området. På norsk side er Norvargdomen den mest aktuelle analoge felletypen i
plattformområdene. Også dette er et gassfunn. Den største risikoen for gass i de nye områdene, er
oppbevaring i strukturene på grunn av kvartær oppløft. Kildepotensialet for gass må betegnes som
tilfredsstillende.
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For olje er utfordringen med kildebergart større. Seismikken i de nye områdene viser at den
tradisjonelle kildebergarten i øvre jura som har dannet anslagsvis 98 prosent av all kjent olje på
norsk sokkel, ikke er begravd dypt nok til å ha dannet olje eller gass. Det er få steder denne
kildebergarten i dag ligger dypere enn 1100m -1200m. Selv om disse bergartene i en periode har
vært begravet dypere (størrelsesorden 1000m – 1500 m dypere), vil ikke dette være tilstrekkelig til å
ha startet dannelse av olje. Denne umodenheten er dokumentert i grunne boringer på
Sentralbankhøgda, hvor det organiske innholdet er høyt og har en sammensetning som er gunstig
for dannelsen av olje, men hvor temperaturen har vært for lav. Det vil derfor være nødvendig å finne
andre kildebergarter som kan ha dannet olje.
I og rundt Nordkappbassenget er det tidligere gjort et lite funn av olje i brønn 7228/7-1A og likeledes
et lite oljefunn oppe på Finnmarksplattformen i brønn 7128/4-1. Disse to funnene har en
kildebergart som sannsynligvis er fra undre trias eller eldre. Denne kildebergarten er derfor indirekte
påvist ved funn, men er ikke bekreftet ved boring. Den store usikkerheten ved denne kildebergarten,
er om den har et volum som er tilstrekkelig til å generere olje i kommersielle mengder. Kun boring
kan bekrefte elle avkrefte denne usikkerheten.
Funnet på Finnmarksplattformen ligger i sedimentære bergarter som ble avsatt i perm. Denne oljen
stammer etter all sannsynlighet fra en kildebergart i karbon. Kalksteiner og mørke skifre i karbon har
potensial til å danne olje og gass. I Billefjorden på Svalbard ligger denne type bergarter eksponert i
dagen. Spor av olje i gruvene ved Pyramiden, og avdunsting av flyktige hydrokarboner lenger inn i
Billefjorden, viser at kildebergarter fra karbon har et potensial til å danne hydrokarboner.
Sannsynligheten for at dette kan ha skjedd, også lenger sør i Barentshavet, er relativt stor. Det er
imidlertid svært usikkert hvor store mengder olje som kan ha vært dannet. Mengden av tilgjengelig
kildebergart er usikker, det er også begravingsdypet. Dersom kildebergarten har vært begravet for
dypt, vil kildebergarten ikke lenger danne olje. Da er det mer sannsynlig at kildebergarten kan ha
dannet gass.
I undre trias viser seismikken i de østlige områdene at det er dannet et stort delta, eller en
sokkelkant, som har bygget seg ut fra land i nordvestlig retning. I forkant av dette deltaet tynner
lagene ut og viser en kondensert lagpakke som antagelig består av svarte marine skifre med ukjent
innhold av organisk materiale. Denne skiferen er dannet før saltbevegelsene i bassengene og er
uavhengig av forstyrrende foldninger, erosjon og rask sedimentasjon rundt saltpluggene. Den
antatte skiferen i undre trias kan ha potensial til å være kildebergart for olje og gass, dersom den har
et organisk innhold med rett sammensetning. Det er ikke boret brønner i nærheten som kan
bekrefte denne hypotesen. Dersom skiferen i undre trias har de rette egenskapene, er den begravet
på et gunstig dyp i forhold til dannelse av olje. Temperaturfall i bergarten i forbindelse med hevning
av Barentshavet i kvartær, har antagelig stoppet prosessen med dannelse av eventuell ny olje. Det er
derfor olje som er dannet før hevingsprosessen som er aktuell i prospektene. Det er knyttet stor
usikkerhet til denne kildebergarten, men hvis den slår til, kan den være det viktigste bidraget til
eventuelle oljefunn Barentshavet sørøst.
I nordlig og vestlig del av Barentshavet er det utviklet modne kildebergarter i marine skifre fra
mellomtrias. I de nye områdene i de sørøstlige delene av Barentshavet viser seismisk tolkning at
delta og deltasletteavsetninger er mer dominerende, og det er mindre sannsynlig at det har vært
avsatt marine skifre i dette området i mellomtrias. I Nordkappbassenget og Tiddlybankbassenget har
det også vært stor strukturell aktivitet med dannelse av saltplugger. Dette har ført til rask
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sedimentasjon rundt saltpluggene, noe som heller ikke har vært gunstig for dannelse av marine
kildebergarter i mellomtrias.
Migrasjon av hydrokarboner fra kildebergart til reservoarbergart i Barentshavet sørøst antas
vesentlig å være vertikal. Det regionale strukturelle bilde gir små muligheter for migrasjon inn fra
øst. Her ligger Fedynskyhøyden som stengsel. Samtidig er erosjonen på Fedynskyhøgda ganske dyp,
slik at mye av hydrokarbonene fra jura og øvre trias sannsynligvis vil være lekket ut i dette området.
Oljedirektoratet vurderer at sannsynligheten for dannelse av olje er størst i områder nær
saltbassengene. Rundt saltpluggene og i kanten av de dype saltbassengene vil hydrokarbonfasen
sannsynligvis være både olje og gass. Inne på Bjarmelandsplattformen, inklusive en stor dom i
nordøst, er sannsynligheten for at hydrokarbonfasen vil være gass svært stor. Gassfunn både på
1
Norvargdomen og Sjtokman
underbygger denne antagelsen.
Utsiktene for en kildebergart som har dannet tilstrekkelige mengder gass som kan være kommersielt
interessante er gode. Det er imidlertid svært usikkert om det er en kildebergart for olje i området, og
om en eventuell kildebergart har hatt tilstrekkelig volum til å være interessant i
petroleumssammenheng. I utgangspunktet vurderer Oljedirektoratet Barentshavet sørøst som en
gassprovins, men holder muligheten åpen for at det også kan være dannet olje i området. Dette
gjelder særlig i og rundt saltbassengene. Fordelingen mellom gass og olje er anslått til 85 prosent
gass og 15 prosent olje.

Ressursevaluering
Metodikk
Når leting i et område starter, er det alltid usikkert om det finnes petroleum i området. Beregningen
av ressurser i letemodeller tar hensyn til denne usikkerheten ved å risikovurdere de ulike
parametrene som har betydning for tilstedeværelse og oppbevaring av petroleum. I tillegg er
letemodellene definert med usikkerhetsfordelinger for ulike reservoar- og væskeparametre.
Utarbeidelse av letemodeller er en metode for å systematisere og gruppere de geologiske
parametrene som kjennetegner letemodellen og som skiller dem fra andre letemodeller.

Resultat
De viktigste reservoarbergartene i Barentshavet sørøst finnes i sandsteiner fra trias. . Men
sandsteiner fra jura og undre del av karbon, samt kalksteiner og revstrukturer fra karbon /perm kan
også være aktuelle som reservoarbergarter. Oljedirektoratet har definert og kartlagt en rekke
letemodeller i avsetninger fra karbon/perm til jura alder i Barentshavet sørøst. Det er foretatt en
stokastisk ressursberegning . Risikovurderingen er basert på tilstedeværelse og oppbevaring av
petroleum og usikkerhetsvurderinger av de ulike petroleumsgeologiske parametrene.
Flere letemodeller som sammenfaller med de ulike hovedstrukturelementene i Barentshavet sørøst,
er definert. På Finnmarksplattformen er det definert letemodeller for tidlig og sen karbon, mens det
på nordlig del av Finnmarksplattformen er definert letemodeller av trias alder. I Tiddleybank- og
Nordkappbassengeter det definert ulike trias letemodeller, mens på Bjarmelandsplattformen er det
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modeller både av jura og trias alder. På Fedynskyhøgda er det definert ulike trias letemodeller. I de
øvrige områdene i Barentshavet sørøst er det definert letemodeller i karbon, trias og jura alder.
Forventede utvinnbare ressurser for Barentshavet sørøst er beregnet til om lag 300 millioner Sm3
o.e., med en nedside (P95) på 55 millioner Sm3 o.e. (95 prosent sannsynlig at ressursene er lik eller
større enn 55 millioner Sm3 o.e.) og en oppside (P05) på 565 millioner Sm3 o.e. (5 prosent sannsynlig
at ressursene er lik eller større enn 565 millioner Sm3). Sannsynlighetsfordelingen og den kumulative
1
fordelingen for de utvinnbare ressursene er vist i figur 8. Basert
på analysen er sannsynligheten for å
påvise petroleum i Barentshavet sørøst 100 prosent, fordi minst en letemodell allerede er bekreftet
2
med funn i Barentshavet sør.
Det forventes avhengigheter mellom flere letemodeller, blant annet med hensyn til tilstedeværelse
av effektive kildebergarter. Dersom det gjennom boring av en brønn påvises en kildebergart som
fungerer, vil sannsynligheten for at denne kildebergarten fungerer for flere letemodeller være stor.
Avhengighet i kildebergart gjelder blant annet for flere letemodeller med potensielt store
ressursvolumer. Dette kommer klart frem i ressursfordelingen for Barentshavet sørøst (Figur 8).
Ressursfordelingen er bimodal og viser at dersom det blir påvist en fungerende kildebergart i en
avhengig letemodell, vil denne med stor sannsynlighet også fungere for øvrige avhengige
letemodellene som også gir potensielt store ressurser.

Figur 8. Figuren viser sannsynlighetsfordelingen og den kumulative sannsynlighetsfordelingen for totale
utvinnbare ressurser i Barentshavet sørøst basert på letemodellmetoden. Den bimodale
sannsynlighetsfordelingen skyldes at det er lagt inn avhengighet mellom flere letemodeller.

Figur 9 viser den kumulative fordelingen for de utvinnbare ressursene der bidragene fra de
ulike letemodellene kommer klart frem. Det er letemodellene på Bjarmelandsplattformen som
bidrar til de største ressursestimatene.
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Figur 9. Figuren viser den kumulative fordelingen for de totale utvinnbare ressurser i Barentshavet sørøst. De
ulike letemodellene er gruppert på strukturelementene og øvrige områder i Barentshavet sørøst.

De forventede utvinnbare ressursene fordeler seg på henholdsvis om lag 50 millioner Sm3
væske og om lag 250 milliarder Sm3 gass (Figur 10). Det er svært usikkert om det er
oljedannende kildebergart i området, og i tilstrekkelige mengder til å danne nok olje av
kommersiell interesse. Det forventes derfor mer gass enn olje i Barentshavet sørøst.
Bjarmelandsplattformen og Fedynskyhøgda vurderes som rene gassprovinser, mens
Nordkappbassenget, Tiddlybankbassenget og Finnmarksplattformen vurderes som
kombinerte olje- og gassprovinser.

Figur 10. Figuren viser den kumulative fordelingen for utvinnbare olje- og gassressurser i Barentshavet sørøst.
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1

Barentshavet sørøst
Etter at overenskomsten med Russland om maritim avgrensning og samarbeid i Barentshavet og
Polhavet trådte i kraft 7. juli 2011, startet arbeidet med en åpningsprosess for
petroleumsvirksomhet i uåpnede områder i Barentshavet sør.
Havområdene som omfattes av åpningsprosessen er på ca. 44 000 km2. De strekker seg nordover til
74º 30’ N, grenser mot russiske havområder i øst og avgrenses i vest mot åpnet areal i Barentshavet
sør, se kart i figur 6.1. Området er nesten like stort som Finnmark fylke.
En åpningsprosess har som formål å utrede det faglige grunnlaget for at Stortinget kan fatte en
beslutning om åpning. Som en del av dette arbeidet har Oljedirektoratet foretatt en kartlegging av
geologien i området og estimert ressurspotensialet i området. Hovedresultatene fra dette
kartleggingsarbeidet ble offentliggjort i februar 2013 og er presentert i Meld. St. 36 (2012–2013):
«Nye muligheter for Nord-Norge – åpning av Barentshavet sørøst for petroleumsvirksomhet».
I dette kapitlet gis det en grundigere faglig gjennomgang av geologien i Barentshavet sørøst og
resultatene fra den geologiske kartleggingen av området, enn det som er presentert tidligere. I
tillegg presenteres Oljedirektoratets estimat for uoppdagede utvinnbare ressurser i området.
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Figur 6.1 Arealet for Barentshavet sørøst og den viktigste del av lagrekken i
petroleumssammenheng i dette området
Datagrunnlag
Den geologiske kunnskapen i Barentshavet sørøst er relativt begrenset. Til nå er det ikke boret
grunne vitenskapelige borehull eller letebrønner i området. Derimot er det boret en rekke brønner i
åpnet del av Barentshavet sør. Det finnes også noen publiserte data fra kommersielle boringer i den
russiske delen av Barentshavet. Brønner i øvrige deler av Barentshavet gir relevant informasjon
(brønnlogger, aldersdateringer, kjernemålinger og kalibrering til seismikk) som er avgjørende for å
forstå petroleumssystemet og reservoaregenskapene i Barentshavet sørøst, se figur 6. 2.
I perioden 1974-1982 samlet Oljedirektoratet inn 2D-seismikk i grenseområdene mot Russland der
landene hadde overlappende interesser. Kvaliteten av disse dataene er svært variabel, og
datadekningen er lav og usystematisk. Etter 1982 har norske myndigheter ikke samlet inn seismikk
før delelinjeavtalen mellom Norge og Russland trådte i kraft den 7. juli 2011.
Det nye seismiske datagrunnlaget består av to 2D-seismiske datasett innsamlet i sommerhalvåret
2011 (ca. 11 500 kilometer) og 2012 (ca. 6 800 kilometer), som vist i figur 6.2. Under innsamlingen i
2011 ble GeoStreamer-teknologi brukt. Dette betyr at lyttekabelen taues dypere i vannet enn ved
konvensjonell seismikkinnsamling. Dermed tåler operasjonen større bølgehøyde, blir mindre
væravhengig, og følgelig mer effektiv. I 2012 ble 2D- seismikken innsamlet med konvensjonelle
metoder.
I innsamlingene fra 2011 og 2012 ble det lagt vekt på en systematisk innsamling med lange linjer
som dekker hele det nye området opp til 74º 30’ N. I 2011 ble det lagt opp til et rutenett på omtrent
5x20 km for å få en oversikt over geologien i et ukjent område. I 2012 ble det samlet inn utfyllende
seismikk med særlig vekt på de mest interessante områdene.
Samtidig med de seismiske innsamlingene i 2011 og 2012 ble det samlet inn gravimetriske og
magnetometriske data. Disse dataene vil kunne bidra til en bedre forståelse av de dypereliggende
struktureringer.
Alle seismiske data som ble samlet inn i 2012 ble ferdig prosessert i løpet av november/tidlig
desember 2012. Relativ grunt hav, hard havbunn, og en svært markert reflektor fra undre kritt har
gjort prosesseringen krevende, men Oljedirektoratet anser både kvaliteten på rådataene og på
prosesseringen som tilfredsstillende.
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Figur 6.2 Innsamlet 2D-seismikk fra 2011 (rød) og 2012 (svart), samt lokalisering av
undersøkelsesbrønner og grunne boringer (markert med "U" i brønnnavnet) i Barentshavet.

Strukturelle hovedtrekk for området
I Barentshavet sørøst er det fem store regionale geologiske strukturelementer som definerer
strukturbildet, se figur 6.3. I sør ligger Finnmarksplattformen inn mot norskekysten, hvor lagene
gjennomgående faller mot nord. I nord fortsetter den østlige delen av Bjarmelandsplattformen inn i
de nye områdene. Her har lagrekken generelt et fall mot sør. Mellom de to plattformene er
Nordkappbassenget utviklet som et dypt innsynkningsbasseng fra karbon/perm, hvor det er avsatt
store mengder salt. Tiddlybankbassenget utgjør et tilsvarende saltbasseng i sørøst. Begge
saltbassengene har vært utsatt for intens saltbevegelse gjennom trias og opp i paleogen alder. Det
femte store strukturelementet i regionen er Fedynskyhøgda. Størstedelen av Fedynskyhøgda ligger
på russisk side av grensen.
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Figur 6.3 Tidskart fra bunn kritt som viser de viktigste geologiske strukturelementene i
Barentshavet sørøst
Finnmarksplattformen
Finnmarksplattformen dekker et stort område som strekker seg fra Vest-Finnmark langs
Varangerhalvøya og inn i Russland. I de nye områdene på Finnmarksplattformen ser det fra
seismikken ut til at undre karbonavsetninger ligger direkte på grunnfjellet i mange områder.
Foreløpig er det få holdepunkter for å si at det er utviklet devonbassenger under
karbonsedimentene i de nye områdene på Finnmarksplattformen. Men tilstedeværelse av enkelte
mindre sedimentbassenger som er eldre enn karbon kan ikke utelukkes.
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Finnmarksplattformen er kanskje best kjent for sine grunnmarine kalksteiner og dolomitter med
revdannende strukturer i form av karbonatrev og svamperev (spikulitter). Disse kalksteinene ble
dannet i karbon og permtiden. Mot slutten av perm ble karbonatbergartene oversvømt av havet og
denne hendelsen danner en god seismisk reflektor som kan følges over store avstander. I en kort
periode ble havet på Finnmarksplattformen dypere, før en stor deltautbygging begynte å fylle opp
hele Barentshavet. Denne deltautbyggingen startet på overgangen mellom perm og trias. Nær
kysten i de nye områdene er sporene etter denne utbyggingen godt synlige som klinoformer fra
undre trias på de seismiske avbildningene, som vist i figur 6.4.

Figur 6.4 Seismisk linje som viser utbygging av et delta (klinoformer) i undre trias, linjen er flatet på
toppen av en kalksteinsreflektor i perm
Nord på Finnmarksplattformen er det utviklet en stor struktur i overgangen mellom
Finnmarksplattformen og Tiddlybankbassenget, se figur 6.3. Denne strukturen har en mindre pute av
salt eller anhydritt i kjernen. I denne strukturen har ikke trias- og juralagrekkene vært erodert i
paleogen eller kvartær, slik at de viktigste reservoarbergartene antas å være intakt på strukturen.

Nordkappbassenget og Tiddlybankbassenget
Nordkappbassenget og Tiddlybankbassenget er to markerte innsykningsbassenger som ligger
henholdsvis nordvest og nordøst for Finnmarksplattformen. Aksen for de to bassengene ligger
tilnærmet 90 grader på hverandre. Karakteristisk for Nordkappbassenget og Tiddlybankbassenget er
dannelsen av store mengder salt i karbon og perm. I den første tiden etter avsetningen lå saltet stort
sett i ro. Etter hvert som deltautbyggingen i undre trias nådde de respektive bassengene, ble lasten
på saltavsetningen så stor at saltet begynte å bevege seg oppover i lagrekken på grunn av lavere
egenvekt enn de overliggende sedimentene i bassenget, se figur 6.5. Saltbevegelsene skjedde i flere
omganger i trias og i paleogen. Resultatet er at saltet i dag danner store, nesten vertikale
saltplugger, hvor de fleste når opp til havbunnen. I områdene rundt saltstrukturene ble det dannet
randsynklinaler med tykkere lag av triassedimenter og tidvis kraftig erosjon av lagene nærmest
saltstrukturene. I Tiddlybankbassenget er det dannet en svært stor saltplugg på norsk side av
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grensen, med en velutviklet randsynklinal rundt saltpluggen, som vist i figur 6.3. En seismisk linje
langs saltpluggen kan antyde at diapiren har to domer. Hovedtyngden av sedimenttilførselen i
randsynklinalene skriver seg fra elvesystemene og deltautbyggingen i øst og sørøst, som strømmet
rundt de gjennomgående saltstrukturene.

Figur 6.5 Seismisk linje gjennom Nordkappbassenget som viser utvikling av saltdiapirer og
randsynklinaler i trias. Posisjon er vist på det lille kartet

I den nordøstlige delen av Nordkappbassenget, se figur 6.3, er det utviklet en stor saltstruktur hvor
bunn kritt- reflektoren er erodert, men hvor avsetninger i undre og midtre trias er bevart. Dette er
en struktur som kan ha potensial til å inneholde olje eller gass i midtre trias.
Ved mange av saltstrukturene er havbunnen høyere enn områdene som ligger rundt strukturene og
danner et positivt relieff. Dette er tydelig over Tiddlybankbassenget og over flere av strukturene i
Nordkappbassenget. Seismikken viser at saltet kan ha dradd med seg kalksteiner opp til havbunnen
som har lagt seg over saltstrukturen, og at erosjon i kvartær fjernet de bløtere sedimentene rundt.
Dette kan ha hindret saltet i å strømme ut i havet. Et alternativ er at saltet fortsatt er aktivt og
danner et strukturelt relieff på sin vei opp mot havbunnen. Relieffet kan være en kombinasjon av de
to modellene.

Bjarmelandsplattformen
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Bjarmelandsplattformen i Barentshavet er et område som dekker store deler av det sentrale
Barentshavet. Karakteristisk for Bjarmelandsplattformen er at det er relativt få strukturer, men
enkelte store strukturer kan være viktige som feller for gass og olje. I bunnen av disse store
strukturene ligger det ofte en pute av salt som styrer struktureringen i paleogen. Et godt eksempel
på en slik stor struktur er Norvargdomen, hvor det er funnet gass i flere nivå fra trias til jura.
Bjarmelandsplattformen strekker seg inn i den nordlige delen av Barentshavet sørøst, og her er det
utviklet en stor struktur som i seismisk avbildning ser ut til å ha en mer eller mindre intakt lagrekke
fra perm til øvre jura, se figur 6.6. Denne strukturen har en pute av salt i bunnen fra karbon/perm.
Internt på strukturen er det utviklet en rekke mindre forkastninger av paleogen alder som påvirker
lagene både på trias, jura og kritt nivå. En del av disse forkastningene går helt opp til havbunnen. På
noen av forkastningene viser seismiske amplitudeanomalier at det sannsynligvis lekker gass fra
gassreservoarer i Realgrunnenundergruppen, se figur 6.7.

Figur 6.6 Stor struktur nord i Barentshavet sørøst. Posisjon er vist på det lille kartet.
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Figur 6.7 Gasslekkasje fra «brightspot» i øvre jura (utsnitt fra figur 6.6)

Fedynskyhøgda
I den østlige delen av de nye områdene ligger flanken av Fedynskyhøgda. Hovedtyngden av høgda
ligger på russisk side. Den nye seismikken viser at høgda har en kompleks geologisk historie. Et dypt
innsynkningsbasseng (grabenstruktur) skjærer seg inn i Fedynskyhøgda i karbon/perm på norsk side
av grensen. Senere er dette bassenget invertert, og i dag danner området det høyeste punktet på
Fedynskyhøgda på norsk side, se figur 6.8. Fortsettelsen inn på russisk side av grensen er ukjent på
grunn av manglende datatilgang. På begge sider av dette bassenget står antagelig grunnfjellet høyt
opp og gir opphav til tyngde- og magnetiske anomalier på Fedynskyhøgda. Bassenget har samme
retning som Tiddlybankbassenget og strekker seg vestover til Nordkappbassenget. Det er utviklet
kartleggbare mengder salt i dette bassenget, men ikke nok til å danne saltplugger.
Fra tidligere er det kjent at Fedynskyhøgda er sterkt erodert på toppen av strukturen på russisk side
av grensen. Den nye seismikken bekrefter at nesten hele lagpakken over bunn kritt er erodert bort
på norsk side. Gamle publiserte kart fra russisk side viser at erosjonen går langt ned i trias på russisk
side.

Figur 6.8 Seismisk linje fra flanken av Fedynskyhøgda, som viser at det under den høyeste delen av
Fedynskyhøgda på norsk side ligger en grabenstruktur fra karbon/perm med saltavsetninger.

Reservoarbergarter

63

I Barentshavet sørøst er det flere viktige faktorer som styrer dannelsen av reservoarbergarter. Det
opprinnelige avsetningsmiljøet er viktig for reservoaregenskapene, og fordi området er stort og
langstrakt, vil dette variere i de ulike områdene på samme tidspunkt. Samtidig som det ble utviklet
elveavsetninger med kanalsandsteiner i sør, kan det ha blitt utviklet mer sammenhengende
grunnmarine sandsteiner i nord. I andre tidsepoker har det vært dannet kalksteiner og svamperev
som kan ha gitt opphav til reservoarbergarter.
Felles for alle reservoarene er at begravingsdyp er en viktig faktor for å styre reservoaregenskapene
over tid. På grunne dyp vil reservoarene ha gode reservoaregenskaper, som i brønn 7131/4-1
(Guovca) på Finnmarksplattformen. Dersom reservoarene blir begravd for dypt, vil etter hvert
porøsitet og permeabilitet og derav strømningsegenskaper for olje og gass bli dårligere. Til slutt vil
disse egenskapene bli så redusert at bergarten ikke lenger kan betraktes som egnet
reservoarbergart.
I de nye områdene har bergartene vært hevet mellom 1000 og 1500 meter. Når
reservoaregenskapene skal anslås, er det særlig den maksimale begravningsdybden og
temperaturen som styrer endringer i reservoaregenskapene over tid. I de aktuelle områdene vil
reservoarer i midtre og øvre trias og jura ligge på akseptable dyp som gir grunn til å anta at
reservoaregenskapene er bevart over store områder. For dypere nivå i undre trias og karbon/perm,
er det først og fremst i de kystnære områdene, hvor disse bergartene ikke har vært for dypt begravd,
at reservoaregenskapene kan være bevart. I noen formasjoner har det vært en sekundær vekst av
mineralet kloritt, som kan hindre gjengroing av porene i bergarten og bevare relativt god porøsitet
ned til større dyp enn det som er normalt.
En av de største utfordringene i sentrale deler av Barentshavet er forseglingspotensialet. Dette
gjelder særlig for eventuelle reservoarer i jura. Oppløfting i Barentshavet og opphoping av salt i
kjernen av de fleste strukturene har ført til en intens oppsprekking og utvikling av små forkastninger
i og over strukturene. Disse går mange steder helt opp til havbunnen eller stopper mot løsmasser i
kvartær. Fra noen av strukturene viser seismikken at det lekker gass fra jurareservoarene. Dette
viser at det har vært dannet gass i området. Spørsmålet er hvor mye gass som er igjen i
reservoarene, og om det finnes olje.
I Mareanoprosjektet som kartlegger havbunnen i Barentshavet sørøst, og som er tilgjengelig på
Mareanos nettside (www.mareano.no), viser kartene at det opptrer en svært stor mengde
"pockmarks" (groper) i store deler av de områdene som til nå er kartlagt. Slike groper dannes ved
utdriving av vann eller utslipp av gass i løse sedimenter på havbunnen. En jevn fordeling av gropene
over store områder kan antyde at dette er vannutdrivning eller utslipp av biogen gass. Dersom
lekkasjen er relatert til utslipp av gass fra eldre reservoarbergarter, er det en observasjon som kan
minske gasspotensialet i den sørlige delen av Barentshavet sørøst.
Karbon/perm
I størstedelen av de nye områdene ligger karbon/permbergartene for dypt, eller de har vært for dypt
begravd til å være aktuelle som reservoarbergarter. Unntaket er et lite område inn mot
norskekysten, hvor disse bergartene går helt opp til havbunnen. Her kan det være muligheter for
gassansamlinger i sandsteiner fra undre karbon. Eventuelle feller vil være stratigrafiske eller
strukturelle, men det er få forkastninger som gir lukning inn mot norskekysten. I karbon og perm kan

64

det også være prospektmuligheter i kalksteinsrev og svamperev. 2D-seismikken er ikke tilstrekkelig
til å kartlegge denne typen reservoarer godt. Arealet er begrenset, og tverrsnittet på
revoppbyggingene ligger mellom 1-1,5 kilometer, mens lengdeutstrekningen er ukjent. Erfaring fra
brønn 7228/7 1A i Nordkappbassenget og 7128/4-1 på Finnmarksplattformen lenger vest, viser at
det her kan være både olje og gass i eventuelle prospekter, men mengden er usikker.
Undre trias
I undre trias viser seismikken at det har foregått en utbygging av sokkelen fra øst og sørøst mot vest
og nordvest. I denne prosessen er det sannsynlig at det kan ha blitt avsatt grunnmarine avsetninger
som har gitt grunnlag for dannelse av sandsteiner. De ligger gjennomgående dypt begravd, slik at
reservoaregenskapene i store områder vil være redusert. Antall strukturelle feller er begrenset, men
særlig i den sørlige delen av de nye områdene er reservoarer fra undre trias mest aktuelle.
Midtre og øvre trias
I Barentshavet sørøst er det reservoarer fra midtre og øvre trias som har det største potensialet for å
inneholde olje eller gass. Gjennomgående ligger disse mulige reservoarene på et dyp hvor
reservoaregenskapene fremdeles er intakt. Samtidig er potensialet for oppbevaring større enn det er
lenger opp i jura, hvor det lekker gass fra strukturene.
Seismikken viser at store deler av lagpakken i mellom og øvre trias ser ut til å bestå av
deltasletteavsetninger med kanaler som har flommet utover elvesletta. I den nordlige delen er de
seismiske signalene mer sammenhengende. Det kan tyde på at det er større muligheter for å finne
sammenhengende marine sandsteiner i mellomtrias i dette området. På Sentralbankhøgda er det
påvist både marine skifre og grunnmarine tidevannsavsetninger i grunne vitenskapelige borehull.
Dette øker sannsynligheten for at det også er marine sandsteiner i den nordlige delen av
Barentshavet sørøst. Små forkastninger bidrar til å stykke opp reservoarene.
I øvre trias er det påvist kanalsandsteiner med svært gode reservoaregenskaper i brønn 7131/4-1 på
Finnmarksplattformen. Brønnen ble boret på en stratigrafisk felle som var tørr. I forhold til kilde i
Tiddlybankbassenget, ligger brønnen i skyggen av den store strukturen mellom
Finnmarksplattformen og Tiddlybankbassenget. Denne strukturen kan ha fanget opp all petroleum
som kan ha migrert opp fra Tiddlybankbassenget.
I midtre og øvre trias er det størst sannsynlighet for å finne gass i nord, og gass og olje i nærheten av
saltbassengene i sør.
Midtre jura
Kunnskap fra borehull i Barentshavet, vest for de nye områdene, viser at det i midtre jura kan være
reservoarsandsteiner med gode reservoaregenskaper i de nye områdene. Seismiske
amplitudeanomalier antyder at det er lommer av gass bevart i flere av strukturene, men seismikken
viser også at disse reservoarene lekker gass på grunn av sterk oppsprekking som følge av
salttektonikk og et tett nettverk av små forkastninger. Oppbevaringspotensialet regnes derfor som
begrenset i midtrejura. Hevingshistorien, med utvidelse av gass når trykket avlastes, gjør at gass
regnes som den mest sannsynlige hydrokarbonfasen for eventuelle reservoarer. Grunt reservoardyp
med lav gasstetthet i reservoaret, gjør at volumet blir begrenset i juraprospektene.
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Kildebergarter
En av de største geologiske utfordringene i de nye områdene i Barentshavet sørøst er
tilstedeværelse av kildebergart som kan ha dannet olje og gass i tilstrekkelige mengder til å fylle de
kartlagte strukturene. For gass er utfordringen relativt enkel, da kullhorisonter og organisk materiale
antas å være tilstede i bergarter både i undre karbon og gjennom store deler av trias. I tillegg kan
organisk rike mørke skifre og kalksteiner i karbon og undre trias være aktuelle som bidragsyter for
gass. På russisk side er det gjort flere større og mindre gassfunn som viser at det er gass i området.
På norsk side er Norvargdomen den mest aktuelle analoge felletypen i plattformområdene. Også
dette er et gassfunn. Den største risikoen for tilstedeværelse av gass i de nye områdene, er
oppbevaring i strukturene på grunn av kvartær oppløft. Kildepotensialet for gass må betegnes som
tilfredsstillende.
For olje er utfordringen med kildebergart større. Seismikken i de nye områdene viser at den
tradisjonelle kildebergarten i øvre jura som har dannet anslagsvis 98 prosent av all kjent olje på
norsk sokkel, ikke er begravd dypt nok til å ha dannet olje eller gass. Det er få steder denne
kildebergarten ligger dypere enn 1100 -1200 meter i dag. Selv om disse bergartene i en periode har
vært begravet dypere (fra 1000 til 1500 meter dypere), vil ikke dette være tilstrekkelig til å ha startet
dannelse av olje. Denne umodenheten er dokumentert i grunne boringer på Sentralbankhøgda, hvor
det organiske innholdet er høyt og har en sammensetning som er gunstig for dannelsen av olje, men
1
hvor temperaturen har vært for lav. Det
vil derfor være nødvendig å finne andre kildebergarter som
2
kan ha dannet olje.
I og rundt Nordkappbassenget er det tidligere gjort et lite funn av olje i brønn 7228/7-1 A og
likeledes et lite oljefunn oppe på Finnmarksplattformen i brønn 7128/4-1. Disse to funnene har en
kildebergart som sannsynligvis er fra undre trias eller eldre. Denne kildebergarten er derfor indirekte
påvist ved funn, men er ikke bekreftet ved boring. Den store usikkerheten ved denne kildebergarten,
er om den har et volum som er tilstrekkelig til å generere olje i kommersielle mengder. Kun boring
kan bekrefte eller avkrefte denne usikkerheten.
Funnet på Finnmarksplattformen ligger i sedimentære bergarter som ble avsatt i perm. Denne oljen
stammer etter all sannsynlighet fra en kildebergart i karbon. Kalksteiner og mørke skifre i karbon har
potensial til å danne olje og gass. I Billefjorden på Svalbard ligger denne type bergarter eksponert i
dagen. Spor av olje i gruvene ved Pyramiden, og avdunsting av flyktig petroleum lenger inn i
Billefjorden, viser at kildebergarter fra karbon har et potensial til å danne petroleum.
Sannsynligheten for at dette kan ha skjedd, også lenger sør i Barentshavet, er relativt stor. Det er
3
imidlertid svært
usikkert
hvor store mengder olje som kan ha vært dannet. Mengden av tilgjengelig
usik
4
kildebergart er usikker,
sikk det er også begravingsdypet. Dersom kildebergarten har vært begravet for
dypt, vil kildebergarten ikke lenger danne olje. Da er det mer sannsynlig at kildebergarten kan ha
dannet gass.
Seismikken i de østlige områdene viser at det i undre trias er dannet et stort delta, eller en
sokkelkant, som har bygget seg ut fra land i nordvestlig retning. I forkant av dette deltaet tynner
lagene ut og viser en kondensert lagpakke som antagelig består av svarte marine skifre med ukjent
innhold av organisk materiale. Denne skiferen er dannet før saltbevegelsene i bassengene og er
uavhengig av forstyrrende foldninger, erosjon og rask sedimentasjon rundt saltpluggene. Den
antatte skiferen i undre trias kan ha potensial til å være kildebergart for olje og gass, dersom den har
et organisk innhold med rett sammensetning. Det er ikke boret brønner i nærheten som kan
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bekrefte denne hypotesen. Dersom skiferen i undre trias har de rette egenskapene, er den begravet
på et gunstig dyp i forhold til dannelse av olje. Temperaturfall i bergarten i forbindelse med heving
av Barentshavet i kvartær, har antagelig stoppet prosessen med dannelse av eventuell ny olje. Det er
derfor olje som er dannet før hevingsprosessen som er aktuell i prospektene. Det er knyttet stor
usikkerhet til denne kildebergarten, men hvis den slår til, kan den være det viktigste bidraget til
eventuelle oljefunn i Barentshavet sørøst.
I nordlig og vestlig del av Barentshavet er det utviklet modne kildebergarter i marine skifre fra
midtre trias. I de nye områdene i de sørøstlige delene av Barentshavet viser seismisk tolkning at
delta- og deltasletteavsetninger er mer dominerende, og det er mindre sannsynlig at det har vært
avsatt marine skifre i dette området i midtre trias. I Nordkappbassenget og Tiddlybankbassenget har
det også vært stor strukturell aktivitet med dannelse av saltdiapirer. Dette har ført til rask
sedimentasjon rundt saltdiapirene, noe som heller ikke har vært gunstig for dannelse av marine
kildebergarter i midtre trias.
Migrasjon av petroleum fra kildebergart til reservoarbergart i Barentshavet sørøst antas vesentlig å
være vertikal. Det regionale strukturelle bilde gir små muligheter for migrasjon inn fra øst. Her ligger
Fedynskyhøgda som stengsel. Samtidig er erosjonen på Fedynskyhøgda ganske dyp, slik at mye av
2
1
petroleumen fra jura og øvre trias sannsynligvis
vil vvære
lekket ut i dette området.
Oljedirektoratet vurderer at sannsynligheten for dannelse av olje er størst i områder nær
saltbassengene. Rundt saltpluggene og i kanten av de dype saltbassengene vil hydrokarbonfasen
sannsynligvis være både olje og gass. Inne på Bjarmelandsplattformen, inklusive en stor dom i
nordøst, er sannsynligheten for at hydrokarbonfasen vil være gass svært stor. Gassfunn både på
Norvargdomen og Shtokman underbygger denne antagelsen.
Utsiktene for en kildebergart som har dannet tilstrekkelige mengder gass som kan være kommersielt
interessante er gode. Det er imidlertid svært usikkert om det er en kildebergart for olje i området, og
om en eventuell kildebergart har hatt tilstrekkelig volum til å være interessant i
petroleumssammenheng. I utgangspunktet vurderer Oljedirektoratet Barentshavet sørøst som en
gassprovins, men holder muligheten åpen for at det også kan være dannet olje i området. Dette
gjelder særlig i og rundt saltbassengene

Ressursevaluering
Metodikk
Det er alltid usikkert om det finnes petroleum i et områd. Beregningen av ressurser i letemodeller tar
hensyn til usikkerheten ved å vurdere sannsynligheten for at de ulike parametrene som har
betydning for tilstedeværelse og oppbevaring av petroleum er til stede. I tillegg er letemodellene
definert med usikkerhetsfordelinger for ulike reservoar- og væskeparametre.
Utarbeidelse av letemodeller er en metode for å systematisere og gruppere de geologiske
parametrene som kjennetegner letemodellen og som skiller den fra andre letemodeller.
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Resultat
De viktigste reservoarbergartene i Barentshavet sørøst finnes i sandsteiner fra trias. I tillegg kan
sandsteiner fra jura og undre del av karbon, samt kalksteiner og revstrukturer fra karbon/perm være
aktuelle som reservoarbergarter. Oljedirektoratet har definert og kartlagt en rekke letemodeller i
avsetninger fra karbon/perm til jura alder i Barentshavet sørøst, og foretatt en stokastisk
ressursberegning. Risikovurderingen er basert på tilstedeværelse og oppbevaring av petroleum og
usikkerhetsvurderinger av de ulike petroleumsgeologiske parametrene.
Oljedirektoratet har definert flere letemodeller som sammenfaller med de ulike
hovedstrukturelementene i Barentshavet sørøst. På Finnmarksplattformen er det definert
letemodeller for tidlig- og senkarbon, mens det på nordlig del av Finnmarksplattformen er definert
letemodeller av trias alder. I Tiddlybank- og Nordkappbassenget er det definert ulike trias
letemodeller, mens det på Bjarmelandsplattformen er modeller både av jura og trias alder. På
Fedynskyhøgda er det definert ulike trias letemodeller. I de øvrige områdene i Barentshavet sørøst
er det definert letemodeller i karbon, trias og jura alder.
Forventede utvinnbare ressurser for Barentshavet sørøst er beregnet til om lag 300 millioner Sm 3
o.e., med en nedside (P95) på 55 millioner Sm3 o.e. (95 prosent sannsynlig at ressursene er lik eller
større enn 55 millioner Sm3 o.e.) og en oppside (P05) på 565 millioner Sm3 o.e. (5 prosent sannsynlig
at ressursene er lik eller større enn 565 millioner Sm3). Sannsynlighetsfordelingen og den kumulative
fordelingen for de utvinnbare ressursene er vist i figur 6.9. Siden minst en letemodell strekker seg
inn i den åpne delen av Barentshavet sør og her er påvist ved funn, betyr dette at minst en
letemodell i Barentshavet sørøst er bekreftet og følgelig vil gi funn.. 1
Det forventes avhengigheter mellom flere letemodeller, blant annet med hensyn til tilstedeværelse
av effektive kildebergarter. Dersom det gjennom boring av en brønn påvises en kildebergart som
fungerer, vil sannsynligheten for at denne kildebergarten fungerer for flere letemodeller være stor.
Avhengighet i kildebergart gjelder blant annet for flere letemodeller med potensielt store
ressursvolumer. Denne avhengigheten kommer klart fram i ressursfordelingen for Barentshavet
sørøst, se figur 6.9. Avhengighet i kildebergart gjelder blant annet for flere letemodeller med
potensielt store ressursvolumer. Dette kommer klart fram som bimodalitet i ressursfordelingen, se
figur 6.9. Ressursfordelingen har to ressursanslag med relativ høy sannsynlighet (bimodal). Den
høyeste av disse viser effekten av å påvise en kildebergart i en letemodell som øker sannsynligheten
for at denne også vil bli påvist i øvrige avhengige letemodeller med forventet høye ressursanslag.
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Figur 6.9. Fordeling og kumulativ sannsynlighetsfordeling av totale utvinnbare uoppdagede ressurser i
Barentshavet sørøst basert på letemodellmetoden. Den bimodale sannsynlighetsfordelingen skyldes at det er lagt
inn avhengighet mellom flere letemodeller.

Figur 6.10 viser den kumulative fordelingen av de utvinnbare ressursene, der bidragene fra de
ulike letemodellene kommer klart fram. Det er letemodellene på Bjarmelandsplattformen som
bidrar til de store ressursestimatene.

Figur 6.10 Kumulativ fordeling av de totale utvinnbare ressurser i Barentshavet sørøst. De ulike letemodellene
er gruppert på strukturelementene og øvrige områder i Barentshavet sørøst.

De forventede utvinnbare ressursene fordeler seg på henholdsvis om lag 50 millioner Sm3
1
2
usik
usikkert
om det er
væske og om lag 250 milliarder Sm3 gass, se figur 6.11. Det er svært
oljedannende kildebergart i området, og om en eventuell kildebergartt hhar hatt tilstrekkelig

72

Side: 15
Nummer: 1
Forfatter: oed1223 Emne: Notat
Kan svært strykes?

Dato: 29.05.2013 12:44:25

Nummer: 2

Dato: 29.05.2013 12:44:12

Forfatter: oed1223 Emne: Utheving

73

volum til å være interessant i petroleumssammenheng. Det forventes derfor mer gass enn olje
i Barentshavet sørøst. Bjarmelandsplattformen og Fedynskyhøgda vurderes som rene
gassprovinser, mens Nordkappbassenget, Tiddlybankbassenget og Finnmarksplattformen
vurderes som kombinerte olje- og gassprovinser.

Figur 6.11 Kumulativ fordeling for utvinnbare olje- og gassressurser i Barentshavet sørøst

Estimatene av de uoppdagede ressursene i Barentshavet sørøst er usikre. Det er stort potensial
for å finne olje og gass. Fordelingen mellom gass og olje er anslått til 85 prosent gass og 15
prosent olje. Bekreftelse av letemodeller gjennom funn kan gi en betydelig ressursoppside.
Når de utvinnbare uoppdagede ressurser for Barentshavet sørøst legges inn i estimatet for
Barentshavet fra 31.12.2012, øker de uoppdagede utvinnbare ressursene i Barentshavet med
31 prosent, se figur 6.12.
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Figur 6.12 Fordelingen av uoppdagede utvinnbare væske- og gassmengder for Barentshavet
fra 2012 analysen og fra 2013 med Barentshavet sørøst (BHSØ) inkludert.
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Forord
Miljødirektoratet har på oppdrag fra Miljøverndepartementet utarbeidet et forslag til en
handlingsplan for å redusere kortlevde klimadrivere innen 2030.
Oppdraget har bestått i å gi en helhetlig vurdering av klima-, helse- og miljøeffekter av norske
utslipp av kortlevde klimadrivere, foreslå tiltak og virkemidler for å redusere slike effekter innen
2030 og vurdere behovet for ytterligere overvåkning av disse komponentene.
Miljødirektoratet har hatt en tverrfaglig prosjektorganisasjon for arbeidet med handlingsplanen.
Solrun Figenschau Skjellum har vært prosjektleder. Vigdis Vestreng har vært fagansvarlig. Vi har
samarbeidet med flere eksterne aktører, men Miljødirektoratet er alene ansvarlig for innholdet i
rapporten.
Vi takker alle våre bidragsytere for nyttige innspill!

Oslo, desember 2013
Audun Rosland
avdelingsdirektør
Miljødirektoratet
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Preface
The Norwegian Environment Agency, on behalf of the Ministry of the Environment, has prepared a
proposal for an action plan to reduce short-lived climate forcers by 2030.
The objective of the assignment has been to give an integrated assessment of climate, health and
environmental effects of Norwegian emissions of short-lived climate forcers, propose measures and
instruments for reducing such effects by 2030 and evaluate the need for additional monitoring of
these components.
The interdisciplinary project team of the Norwegian Environment Agency has been managed by
Solrun Figenschau Skjellum. Vigdis Vestreng has been the scientific supervisor of the project. We
have cooperated with several external organisations, but the Norwegian Environment Agency is sole
responsible for the content of the report.
We would like to thank all contributors for useful input!

Oslo, December 2013
Audun Rosland
Head of the Climate Department
Norwegian Environment Agency
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Sammendrag
De senere årene har klima-, helse- og miljøgevinstene forbundet med å redusere utslipp av
kortlevde klimadrivere fått økende internasjonal og nasjonal oppmerksomhet.
Miljødirektoratet har på oppdrag fra Miljøverndepartementet gjort en helhetlig vurdering av klima-,
helse- og miljøeffekter av norske utslipp av kortlevde klimadrivere, foreslått tiltak og virkemidler
for å redusere slike effekter innen 2030 og vurdert behovet for ytterligere overvåkning av disse
komponentene (Miljødirektoratet, 2013a).
Kortlevde klimadrivere er i dette forslaget til handlingsplan definert som gasser og partikler som
bidrar til oppvarming og som har en levetid fra noen dager og opp til 15 år. Dette omfatter dermed
svart karbon (BC), troposfærisk ozon (O 3), metan (CH4) og noen hydrofluorkarboner (HFK-er)
(vedlegg 1). Metan og HFK-er er regulert under Kyotoprotokollen.
Organisk karbon (OC) og svoveldioksid (SO 2), som bidrar til avkjøling, kan ha samme utslippskilder
som de kortlevde klimadriverne og er derfor også inkludert her. Karakteristisk for klimaeffekten av
de kortlevde klimadriverne, med unntak av HFK-ene og til en viss grad CH4, er at det har betydning
hvor i verden utslippet skjer (kapittel 2.1).
Klimaeffekt er i dette arbeidet definert som global oppvarming eller avkjøling av atmosfæren.
Helseeffekt er definert som påvirkning på befolkningens helse forårsaket av gitte konsentrasjoner av
én eller flere forurensningskomponenter. Miljøeffekt er definert som påvirkning på avling og skog
forårsaket av gitte konsentrasjoner av én eller flere forurensningskomponenter.
Kortlevde klimadrivere er et relativt nytt felt i forvaltningssammenheng. Det naturvitenskapelige
kunnskapsgrunnlaget er umodent og har utviklet seg parallelt med arbeidet med handlingsplanen.
En stor del av arbeidet har derfor bestått i å følge med på forskningsfronten, utarbeide metodikk,
utslippsregnskap, framskrivinger og vurderinger av usikkerheter for å være i stand til å gjennomføre
en tiltaksanalyse. Så vidt vi kjenner til, er det ikke gjort en tilsvarende analyse i andre land.
BOKS 1: Global klima-, helse- og miljøeffekt av kortlevde klimadrivere
En rapport fra FNs Miljøprogram viser at et sett utslippsreduserende tiltak rettet mot de kortlevde
klimadriverne kan redusere den globale oppvarmingen med 0,5 °C innen 2050 i forhold til en
referansebane utarbeidet av IIASA med utgangspunkt i informasjon fra World Energy Outlook 2009
fra IEA (UNEP/WMO, 2011). Ifølge studiet, vil den reduserte oppvarmingshastigheten forårsaket av
kutt i utslipp av kortlevde klimadrivere være kortvarig. For å hindre oppvarming på lengre sikt, må
utslipp av langlevde klimagasser som CO2 reduseres. Ved å implementere tiltak både for kortlevde
klimadrivere og langlevde klimagasser, vil vi kunne få en raskere klimagevinst, og dermed øke
sjansen for å overholde togradersmålet som verdens ledere har satt for å forhindre farlige
klimaendringer.
Studiet viser også at på globalt nivå kan reduksjon av kortlevde klimadrivere redusere 2,4 (0,7-4,6)
millioner premature dødsfall årlig fra 2030 og framover pga. BC og 0,04-0,52 millioner pga. ozon, og
avlingstap av hvete, ris, mais og soya med 52 (30-140) millioner tonn årlig, eller ca. 1-4 % av
verdensproduksjonen av disse matvarene etter 2030 når et sett av 14 tiltak er implementert
(UNEP/WMO, 2011).
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Første norske utslippsregnskap for svart karbon og organisk karbon
I forbindelse med dette arbeidet har vi etablert det første norske utslippsregnskapet for svart
karbon og det første utslippsregnskapet for organisk karbon. Svart karbon (BC) er i forslaget til
handlingsplan definert som den lysabsorberende andelen av fine partikler (PM2,5) og dannes
hovedsakelig ved ufullstendig forbrenning av fossile brensler, biobrensler og biomasse. Organisk
karbon (OC) er den reflekterende andelen av fine partikler (PM2,5). Sammen med svart karbon utgjør
organisk karbon den dominerende delen av karbonholdige partikler (vedlegg 1).
Figur S.1 viser utslippskildene til svart karbon i Norge. Dieseldrevne motorredskaper og vedfyring er
de dominerende kildene. Utvikling over tid er vist i kapittel 1.1.2. Organisk karbon er omtalt i
kapittel 1.5. Den dominerende kilden til OC-utslipp er vedfyring i husholdningen. Denne kilden
utgjør 83 % av de nasjonale OC-utslippene. Usikkerhetsestimatene for BC og OC er ikke kvantifisert,
men antas å ligge betydelig over de andre komponentene som inngår i forslaget til handlingsplan.

Figur S.1: Kildefordeling av norske 2011-utslipp av svart karbon. Kilde: Klif/SSB (2013), SSB (2013)
Beregning av klimaeffekt i handlingsplanen
Klimaeffekt er her definert som global oppvarming eller avkjøling av atmosfæren. For alle tiltak
som er utredet i forbindelse med dette forslaget til handlingsplan, er det beregnet samlet
klimaeffekt, det vil si summen av oppvarmende og avkjølende effekter. Dette er ikke tidligere blitt
gjort i norske klimaanalyser.
Klimaeffekten for de ulike komponentene kan sammenlignes og summeres etter omregning til
såkalte CO2-ekvivalenter (vedlegg 1). Dette kan gjøres ved å multiplisere utslipp i tonn med en
faktor som angir klimaeffekten av den aktuelle komponenten relativt til klimaeffekten av ett tonn
utslipp av CO2 ved noen gitte forutsetninger. De tre sentrale forutsetningene er 1) metodikk for å
beregne klimaeffekten, typisk globalt oppvarmingspotensial (GWP) eller globalt
temperaturendringspotensial (GTP), 2) tidsperioden klimaeffekten beregnes over og 3) regionen
hvor utslippet finner sted. Denne faktoren kalles en vektfaktor (metric). Globalt
oppvarmingspotensial er summen av klimapådrivet over hele tidsperioden mens globalt
temperaturendringspotensial er temperaturresponsen det siste året i perioden. GWP reflekterer
dermed alle påvirkninger et utslipp har hatt på klima i løpet av tidsperioden mens GTP gir et
15

93

Forslag til handlingsplan for norske utslipp av kortlevde klimadrivere M89/2013

øyeblikksbilde av temperaturresponsen i det siste året. Vektfaktorene er basert på modellstudier.
Beregning av klimaeffekt ved hjelp av vektfaktorer representerer en forenkling i forhold til å bruke
modeller som eksplisitt inkluderer utslipp samt kjemiske og fysiske prosesser hver gang det skal
foretas analyser og vurderinger av klimaeffekter.
Det er ikke internasjonal enighet om hvilken vektfaktor som er best egnet for analyse av kortlevde
klimadrivere, men IPCC (2013) og flere andre peker på at valg av faktor avhenger av analysens
formål. I første forpliktelsesperiode av Kyotoprotokollen under UNFCCC benyttet man GWP beregnet
over en hundreårsperiode uavhengig av hvor utslippet fant sted ("GWP100, global"). Kyotogassene er
metan, HFK-er og flere langlevde gasser, bl.a. CO2.
Vårt formål er å analysere klimaeffekten av kortlevde klimadrivere på kort sikt. Vi har vurdert det
slik at "GTP10, Norge", dvs. globalt temperaturendringspotensial beregnet ti år etter at utslippet
fant sted i Norge, er den mest hensiktsmessige vektfaktoren for å analysere tiltak for norske utslipp
av kortlevde klimadrivere på kort sikt. Denne vektfaktoren gir et øyeblikksbilde av
temperaturresponsen 10 år etter utslippet og reflekterer både den korte levetiden for kortlevde
klimadrivere og det faktum at utslippene finner sted i Norge (kapittel 2.2).
En fare ved å benytte vektfaktorer for å sammenligne ulike klimadrivere er at det skapes et inntrykk
av at det er det samme hvilken komponent som reduseres dersom den estimerte klimaeffekten i
CO2-ekvivalenter er den samme. Dette blir spesielt viktig å ha i mente når klimaeffekten av svart
karbon, som bare oppholder seg noen dager i atmosfæren, tilsynelatende sidestilles med CO2 og
andre langlevde klimagasser ved hjelp av en vektfaktor som fokuserer på egenskapene til kortlevde
klimadrivere. Ved bruk av "GTP10, Norge", vil utslippene bare være "ekvivalente" i forhold til
endring i temperatur ti år etter at utslippet fant sted i Norge. CO2 og andre langlevde gasser har
imidlertid mye lenger levetid i atmosfæren enn 10 år. De langsiktige virkningene de langlevde
gassene har på klimasystemet, reflekteres dermed ikke av "GTP10, Norge". Dette gjelder for
eksempel vedvarende oppvarming av atmosfæren med tilbakekoblinger grunnet bl.a. påvirkning på
karbonsyklusen og temperaturen i dyphavene.
Det eksisterer ikke én enkelt vektfaktor som beskriver klimaeffekten av både kortlevde og langlevde
komponenter på en egnet måte.
Vesentlig klimaeffekt av norske utslipp av svart karbon og metan på kort sikt
Den totale klimaeffekten av norske utslipp av kortlevde klimadrivere var 35 millioner tonn CO2e(GTP10,
Norge) i 2011 og fordelte seg som vist i figur S.2. Figuren inkluderer også klimaeffekten av OC og SO 2
som slippes ut samtidig med kortlevde klimadrivere fra noen kilder.
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Figur S.2: Klimaeffekt i 2011 uttrykt i millioner tonn CO 2e(GTP10, Norge) for norske utslipp av kortlevde
klimadriver, samt SO2 og OC. Kilde:Klif/SSB (2013), SSB (2013)
Figur S.2 viser at for de kortlevde klimadriverne er den oppvarmende effekten av norske utslipp
markant størst for metan og dernest svart karbon. Den oppvarmende effekten av ozonforløperne CO
og nmVOC, samt HFK-ene er vesentlig mindre. Ozonforløperen NOx har i likhet med OC og SO2
avkjølende effekt. NOx-utslipp virker avkjølende i et tiårsperspektiv primært fordi NO x medfører
reduksjon av CH4 i atmosfæren. OC- og SO2-utslippene danner partikler som gir avkjøling fordi de
sprer sollyset.
Den historiske utviklingen og framskriving av klimaeffekt på kort sikt er vist i figur S.3 for langlevde
gasser, kortlevde klimadrivere, OC og SO2. Vi ser at det er en nedgang eller liten endring for alle
komponenter bortsett fra CO2 i tidsperioden 1990-2011, og at denne trenden er forventet å
fortsette mot 2030.
Reduksjonene antas å reflektere allerede implementerte tiltak og vedtatt politikk (kapittel 1,
vedlegg 4). Sammenligner vi Norges utslipp av alle klimadrivere (kortlevde og langlevde), ser vi at
på kort sikt er det kun CO2 som har høyere klimaeffekt enn metan og svart karbon. Dette har vært
tilfelle siden 1994. Samlet klimaeffekt gitt i CO2e(GTP10, Norge) for metan og BC var i 2011 om lag 70 %
av klimaeffekten av norske CO2-utslipp.
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Figur S.3: Nasjonale utslipp av alle komponenter i referansebanen i CO 2e(GTP10, Norge)
Kilde: Klif/SSB(2013), SSB(2013), FIN(2013)
Viktig å redusere både kortlevde klimadrivere og CO2 på kort sikt
Å overholde togradersmålet slik som verdens ledere har satt for å forhindre farlige klimaendringer,
krever en langsiktig reduksjon i den globale oppvarmingen. I et 100-årsperspektiv dominerer
klimaeffekten av CO2 og andre langlevde klimagasser (kapittel 2.9). Klimaeffekten av de kortlevde
klimadriverne er liten i et 100-årsperspektiv. For å unngå mer enn 2 °C oppvarming, er det derfor
viktigst å redusere utslippene av CO2 og andre langlevde klimagasser.
I et tiårsperspektiv er klimaeffekten av kortlevde klimadrivere vesentlig (figur S.4), men selv i dette
kortsiktige tidsperspektivet var klimaeffekten av norske CO2-utslipp i 2011 alene større enn summen
av klimaeffekten av alle norske utslipp av kortlevde klimadrivere. Dette indikerer at CO2reduksjoner også er viktig på kort sikt. Raske CO2-reduksjoner vil kunne bidra med å begrense
oppvarmingshastigheten på kort sikt. Det er derfor viktig for Norge å iverksette CO2-tiltak raskt.
Tiltak på kortlevde klimadrivere kan ikke erstatte CO2-tiltak verken på kort eller langt sikt. Men
reduserte norske utslipp av kortlevde klimadrivere, og spesielt metan og BC, vil forsterke den
globale klimagevinsten av raske reduksjoner i CO2-utslipp.
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Figur S.4: Global klimaeffekt av kortlevde klimadrivere, OC og SO2 sammenlignet med CO2 i 2011,
2020 og 2030
Norske BC-utslipp har betydning for Arktis
Norske BC-utslipp har per tonn om lag 1,5 gang høyere klimaeffekt enn det globale midlet (figur S.5)
og kan bidra til avsmelting i Arktisk. Dette skyldes at albedoeffekten av norske utslipp er høy
grunnet vår nærhet til Arktis. Tilsvarende vil gjelde for andre land med nærhet til polområdene
eller andre snø- og isdekkede områder som eksempelvis Himalaya.

Figur S.5: Klimaeffekten av ett tonn norske BC utslipp sammenlignet med gjennomsnittlig global
klimaeffekt per tonn utslipp. Vektfaktoren er inndelt i bidrag fra direkte effekt (atmosfærisk
absorpsjon) og albedoeffekt på snø og is. Kilde: Hodnebrog m. fl. (2013)
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Reduksjon i norske BC-utslipp vil kunne gi positive helseeffekter i Norge
Norske BC-reduksjoner vil også kunne gi helsefordeler ettersom dagens høye nivåer av fine partikler
(PM2,5 som BC er en delmengde av) i byer og tettbebygde strøk kan være helseskadelig for
befolkningen.
På grunn av svart karbons klimaeffekt i Arktis og negative helseeffekt, bør reduksjoner av disse
utslippene vurderes spesielt.
Ingen klimagevinst av kutt i NOx
I et kortsiktig perspektiv vil utslippsreduksjoner for ozonforløperen NO x bidra til oppvarming. På
lang sikt, eksempelvis 100 år, har NOx-utslipp minimal klimaeffekt (kapittel 2.5).
NOx-reduksjoner vil imidlertid gi helse- og miljøgevinst i Norge. I tettbygde strøk kan nivåene av NO2
være helseskadelig for den norske befolkningen. I tillegg bidrar NOx til dannelse av helseskadelig
ozon. Miljøeffekten av nasjonalt produsert ozon er begrenset (kapittel 2.11).
Internasjonalt samarbeid (vedlegg 3) er viktig i forhold til å få ned nivåene av NOx og ozon i Norge
ettersom en høy andel av disse komponentene er langtransportert. Norge må også innfri egne
forpliktelser, og tiltaksutredning for å redusere NOx-utslipp av helse- og miljøhensyn er i gang i
(Miljødirektoratet, 2013b).
Rammer for tiltaks- og virkemiddelanalysen
Formålet ved denne delen av analysen er å gi en helhetlig vurdering av klima-, helse- og
miljøeffekter av norske utslipp av kortlevde klimadrivere og foreslå tiltak og virkemidler for å
redusere slike effekter innen 2030. Et definert mål for utslippsreduksjoner er ikke satt.
Analysen er avgrenset til utslipp som inngår i det norske utslippsregnskapet slik det publiseres av
Miljødirektoratet og SSB.
En rekke "CO2-tiltak" vil redusere utslipp av kortlevde klimadrivere. Dette gjelder for eksempel
trafikkreduserende tiltak eller overgang til mer miljøvennlige kjøretøy eller fornybar energi. Slike
tiltak er i hovedsak ikke dekket av denne analysen og ble sist utredet i Klimakur 2020 (Klif, 2010).
Fokus for denne analysen er dermed å identifisere utslippsreduksjoner som er tillegg til de
reduksjonene som følger av CO2-tiltak. Analysen gir dermed ikke en oversikt over det fullstendige
reduksjonspotensialet for norske utslipp av kortlevde klimadrivere.
Vi har rettet våre tiltak på utslippskilder hvor reduksjonspotensialet for de kortlevde klimadriverne
er stort. De fleste av våre tiltak er rettet på BC og CH4 som er de kortlevde klimadriverne med
størst klimaeffekt på kort sikt (figur S.2). Tiltakenes reduksjonspotensial beskrives i forhold til den
utslippsutviklingen vi forventer basert på vedtatt politikk, en såkalt referansebane (kapittel 2.10).
For noen tiltak kan det være konflikt mellom ønske om klimagevinst og positive helse- og
miljøeffekter. Som nevnt over, gir for eksempel NOx-reduksjoner kortsiktig oppvarming, men helseog miljøgevinst. Vi har hatt som mål å redusere oppvarming på kort sikt uten vesentlige negative
helse- og miljøeffekter.
Innenfor denne rammen har intensjonen vært å identifisere alle tiltak med vesentlig
reduksjonspotensial, og vi har vurdert reduksjonspotensialet for alle utslippskilder i det norske
utslippsregnskapet. I praksis har imidlertid tilgjengelig data- og kunnskapsgrunnlag vært en
begrensning i forhold til hvilke tiltak det har vært mulig å utrede. En detaljert beskrivelse av
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tiltakene for hver sektor er beskrevet i underlagsrapporten (Miljødirektoratet, 2013c) til
hovedrapporten (Miljødirektoratet, 2013a).
Data- og kunnskapsmangel har vært en spesiell utfordring for petroleumssektoren hvor vi kun har
kunnet utrede to tiltak. Dette er ikke nødvendigvis de beste tiltakene for denne sektoren, og mer
informasjon bør innhentes for å kunne vurdere ytterligere tiltak (kapittel 5.1).
Ettersom vår analyse ikke kan gi en fullstendig oversikt over reduksjonspotensialet for norske utslipp
av kortlevde klimadrivere, er arbeidet heller ment å illustrere et mulig handlingsrom for tiltak på
kortlevde klimadrivere. Ytterligere utredning kan være nødvendig for å identifisere de beste
tiltakene, samt dimensjonere de utredete tiltakene på hensiktsmessig vis.
Resultater av tiltaksanalysen
For alle tiltak er det beregnet samlet klimaeffekt, dvs. summen av oppvarmende og avkjølende
effekter (kapittel 3.2.1). Utslipp av NOx, OC og SO2 bidrar til en avkjøling av atmosfæren og fører til
oppvarming når de blir redusert. Dette er spesielt viktig for utslipp som inneholder en høy andel
avkjølende komponenter, eksempelvis organisk karbon fra vedfyring. OC-andelen i ett tonn partikler
fra veitrafikk er eksempelvis mye lavere enn for vedfyring slik at den samlede klimagevinsten av å
redusere ett tonn BC-utslipp fra veitrafikk er større enn for ett tonn BC-utslipp fra forbrenning av
ved og annen biomasse (kapittel 1.1, 1.5 og 2.8). Implikasjonen er at tiltak rettet mot utslippskilder
som også slipper ut store mengder avkjølende komponenter ikke nødvendigvis er gode klimatiltak
under alle omstendigheter (kapittel 6.2.3).
Vi har utredet samlet klimaeffekt, samt helse- og miljøeffekt for 18 ikke-overlappende tiltak, det
vil si tiltak som reelt komplementerer hverandre fordi de reduserer ulike utslipp. Det er identifisert
tiltak i seks sektorer (petroleum, industri, oppvarming i husholdningene, transport, jordbruk og HFK
i produkter) som til sammen stod for totalt 83 % av alle norske utslipp av kortlevde klimadrivere i
2011.
Transport- og jordbrukssektorene har de største utslippene av kortlevde klimadrivere målt i CO2e(GTP10, Norge). I transportsektoren dominerer BC-utslipp fra dieseldrevne motorer. Utslipp av kortlevde
klimadrivere fra jordbrukssektoren består utelukkende av metan, hvorav hovedparten av
metanutslippene kommer fra husdyrenes fordøyelse (87 % i 2011) og resten fra lagring av
husdyrgjødsel.
Det er vesentlige utslipp fra oppvarming i husholdninger, og disse stammer primært fra BC fra
vedfyring. Petroleumssektoren har vesentlige utslipp av BC fra bl.a. fakling og dieselbruk og metan
fra bl.a. kaldventilering og lekkasjer i prosesser.
Sektoren HFK i produkter omfatter kun HFK-utslipp fra produkter, som for eksempel kuldemedium
og varmepumper. Norge har et omfattende regelverk for å begrense HFK-utslippene, og utslippene
er i dag relativt begrenset. Enda strengere krav er imidlertid til vurdering i EU. I industrisektoren
har utslippene av BC og CO blitt mer enn halvert siden 1990 som følge av lavere produksjon og
forbedret teknologi, og utslippene av kortlevde klimadrivere er i dag nokså begrenset i industrien
(kapittel 1 og 4.1).
Klimaeffekten av de 18 tiltakene er vist på komponentnivå i figur S.6a. Fra figuren ser vi at det
beregnede reduksjonspotensialet som teoretisk kan utløses gjennom tiltakene som er utredet, er
4,3 millioner tonn CO2e(GTP10,Norge) i gjennomsnitt per år, dvs. ca. 12 % av samlede utslipp av
kortlevde klimadrivere i 2011 (figur S.2). Reduksjonspotensialet i Figur S.6 inkluderer både de
oppvarmende komponentene (positiv klimaeffekt) og avkjølende komponenter (negativ klimaeffekt)
som reduseres.
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De største utslippsreduksjonene stammer fra BC-reduksjoner etterfulgt av metan- og HFKreduksjoner som begge er regulert under Kyotoprotokollen (figur S.6a). Samlet effekt av BC-/OCreduksjonene tilsvarer 40 % av de atten tiltakenes reduksjonspotensial (figur S.6b). Tilsvarende er
samlet effekt av reduksjonene av Kyotogassene metan og HFK-er også 40 %.
De siste 20 % utgjøres av de langlevde klimagassene CO2 og N2O (13 %) og resterende kortlevde
klimadrivere og SO2 (7 %). NOx- og SO2-reduksjonene er for små til å synes i figur S.6a.

Figur S.6a: Gjennomsnittlig utslippsreduksjoner i millioner tonn CO2e(GTP10,Norge) per år for hver
komponent for de 18 ikke-overlappende tiltakene. Merk at utslippsreduksjonene av NOx og SO2 er
for små til at de synes i figuren. Figur S.6b: Prosentvis fordeling av utslippsreduksjonene for de 18
tiltakene.
Ved vurdering av disse 18 tiltakene har vi lagt vekt på kostnad per redusert tonn CO2e(GTP10, Norge),
såkalt kostnadseffektivitet. Kostnadseffektiviteten for tiltakene er beregnet i tråd med
Finansdepartementets veileder for samfunnsøkonomiske analyser1. Tiltakskostnaden inkluderer
verdsatte helseeffekter der dette er relevant, dvs. helsegevinster målt i kroner har blitt trukket fra
tiltakskostnaden. Åtte av 18 tiltak har helseeffekter. Samlet utgjør helsegevinsten av disse åtte
tiltakene i gjennomsnitt 1,6 milliarder kroner årlig.
Vi har ikke hatt grunnlag for å kunne verdsette effekter på skog og avling (miljøeffekter) på samme
måte som for helseeffektene, men dette antas å ha liten betydning for analysens konklusjoner
I figur S.7 er tiltakene rangert etter økende kostnad per redusert tonn CO2e(GTP10, Norge), dvs. etter
avtagende kostnadseffektivitet. Årlig reduksjonspotensial for tiltakene summeres langs førsteaksen

1

Beregning av kostnadseffektivitet er forklart i vedlegg 7. I tråd med Finansdepartementets veileder, er ikke klimanytten av
tiltakene verdsatt.
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(x-aksen). Figuren viser dermed hvilket reduksjonspotensial som kan oppnås til en gitt
kostnadseffektivitet (y-aksen). Kostnadseffektiviteten er også vist uten helsefordel (røde punkter)
for å synliggjøre betydningen helse har for kostnadseffektiviteten. Rangering av tiltakene endres for
de fleste tiltakene når helseeffekten ikke lenger er inkludert.

Figur S.7: Kostnadseffektivitet og akkumulert årlig reduksjonspotensial for de 18 ikkeoverlappende tiltakene. De grønne punktene viser kostnadseffektiviteten for tiltakene når
helseeffekter er hensyntatt i beregningen. De røde punktene viser kostnadseffektiviteten når
helseeffektene ikke er hensyntatt.
Figur S.7 indikerer at kostnadseffektivitet blir markant dårligere ved om lag kr 600 per reduserttonn
CO2e(GTP10,Norge) for kurven som inkluderer helsefordelen (grønne punkter). Fire av tiltakene er
beregnet å ha vesentlig dårligere kostnadseffektivitet enn kr 600/tonn CO2e(GTP10,Norge) og ligger
utenfor det gule feltet.
I tillegg viser figur S.7 at de åtte tiltakene med helseeffekt blir dyrere dersom helseeffekten ikke
inkluderes i kostnadene (dvs. linjen med røde punkter ligger over linjen med grønne punkter)
(kapittel 6.1.2).
Fem tiltak er beregnet å koste under 0 kr per redusert tonn CO2e(GTP10, Norge). For to av tiltakene
(vedfyring) skyldes dette den store helsegevinsten. For de andre tre tiltakene skyldes dette primært
kostnadsmessige besparelser.
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Helhetlig vurdering av tiltakene
I tillegg til å vurdere kostnadseffektiviteten inkl. helseeffekter, har vi gjort en skjønnsmessig
vurdering av hvor realistisk det antas å være at estimerte utslippsreduksjoner kan oppnås gjennom
det mest aktuelle virkemiddelet eller kombinasjon av virkemidler. Dette kalles styringseffektivitet.
Styringseffektiviteten er også kvalitativt vurdert som høy, middels eller lav. Generelt vurderes
regulering som et styringseffektivt virkemiddel, mens informasjonsvirkemiddel typisk vurderes som
mindre styringseffektive. Ofte er det nødvendig med en kombinasjon av virkemidler for å utløse et
tiltak. Eksempelvis kan man øke styringseffektiviteten for ulike støtteordninger gjennom
informasjonstiltak.
I tabell S.1 oppsummerer vi kostnadseffektivitet og styringseffektivitet for alle tiltak. Kostnadseffektiviteten inkluderer både klimaeffekt og helseeffekt, men hvorvidt det er klimaeffekten eller
helseeffekten som har størst betydning for beregningen av kostnadseffektiviteten, varierer i stor
grad. Det er stor forskjell på klimaeffekten for tiltakene, og kun åtte av de 18 tiltakene har
helseeffekt. I tabellen har vi derfor også synliggjort klima- og helseeffekten.
Kostnadseffektiviteten, klima- og helseeffekt av tiltakene er vurdert som høy, middels eller lav
basert på innbyrdes vurdering2. Det er ikke tatt stilling til hvorvidt verdiene for kostnadseffektivitet, klimaeffekt og helseeffekt er lav, middels eller høye i forhold til andre analyser
(kapittel 6.2.5).
For alle tiltak gjelder at vurderingene er basert på tiltakene slik de her er dimensjonert. Det er
mulig å skalere tiltakene annerledes. Tiltakene har til felles at de er beheftet med usikkerheter som
er omtalt etter vurderingene.
Karakteristika ved de ulike tiltakene er oppsummert i tabell S.1 under.

2

Kostnadseffektivitet (kr/tonn CO2e(GTP10, Norge): H=<0, M=0-600, L=> 600. Klimaeffekten (årlige reduksjoner i kilotonn CO2e(GTP,
H>400, M=200-400 og L<200. Helseeffekten (årlig helsegevinst i millioner kroner): H>100, M=50-100, L<50

Norge)):
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Tabell S.1 Vurderingsmatrise3
Klima-

Helseeffekt

Kostnadseffektivitet

Virkemiddel

i millioner
NOK/år

(kr/tonn)

Styringseffektivitet (farge)

221

-

-4686

Informasjon

BC, OC

318

808

-2433

Støtte og informasjon

3. Energieffektivisering i deler av
industrien

BC

183

54

-1255

Kombinasjon av støtte (ENOVA)
og informasjon

4. Overgang fra rødt kjøtt til hvitt
kjøtt

Metan

781

-

-593

BC, OC

94

222

-208

Informasjon og tilsyn

HFK-er

137

-

14

Krav

7. Ettermontering partikkelfilter (DPF)
anleggsmaskiner*

BC

314

133

67

Krav. Lavutslippssoner

8. Økt gjenvinning av nmVOC og metan
ved råoljelasting offshore

nmVOC,
metan

101

-

71

Krav, evt. oppstartsstøtte

BC

367

-

104

Krav kombinert med støtte

BC

143

-

171

Krav kombinert med støtte

11. Oppfølging av lekkasjekontroll og
oppsamling av HFK-er

HFK-er

445

-

236

12. Innfasing og ettermontering DPF
mobile rigger

BC

171

-

465

Krav og støtte

13. Ombygging til Freilandprosess i
silisiumkarbid-industrien

CO

128

-

533

Krav kombinert med støtte

14. Ettermontering DPF lette kjøretøy*

BC

226

216

589

Krav kombinert med støtte.
Lavutslipps-soner.

15. Innfasing av biogass til buss fra
husdyrgjødsel

BC, metan

380

61

1591

Støtte

16. Ettermontering DPF traktorer

BC

224

-

2538

Krav kombinert med støtte

17. Innfasing av biogass til buss fra
våtorganisk avfall

BC, metan

110

81

3169

Støtte

BC

54

17

18514

Krav kombinert med støtte.
Lavutslipps-soner.

Primærkomponent
som
reduseres i
CO2e(GTP10,Norge)

effekt i
kilotonn CO2e
(GTP10,Norge)/år

1. Redusert spill av mat

Metan

2. Forsert utskifting til nye ovner og
pelletskaminer

Tiltak

5. Bedre fyringsteknikk, ettersyn og
vedlikehold
6. Redusere fyllingsbehovet og benytte
HFK med lav klimaeffekt

9. Ettermontering og innfasing DPF
kystskip
10. Ettermontering og innfasing DPF
fiskebåter

18. Ettermontering DPF tunge
kjøretøy*

3

Informasjon (forbrukssiden)
Støtte (produksjonssiden)

Oppfølging/
tilsyn av regelverk

*Tiltak som kan gi en NO2-økning som reduserer de positive helseeffektene av BC-reduksjon (Kapittel 5.4.2 og 6.2.3). DPF:

dieselpartikkelfilter. Lysebrun farge: Lav, Mellombrun farge: Middels, Mørkebrun farge: Høy. Kostnadseffektivitet (kr/tonn
CO2e(GTP10, Norge): Høy: <0, Middels: 0-600, Lav: > 600. Klimaeffekten (årlige reduksjoner i kilotonn CO2e(GTP, Norge)): Høy: >400,
Middels:200-400 og Lav: <200. Helseeffekten (årlig helsegevinst i millioner kroner): Høy: >100, Middels: 50-100, Lav: <50. I
kolonnen for virkemiddel beskriver fargen grad av styringseffektivitet.
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Mulige strategier for utslippsreduksjoner
Vi har gjort en helhetlig vurdering av våre tiltak med hensyn til klima-, helse- og miljøeffekter.
Dette har synliggjort både målkonflikter og vinn-vinn i forbindelse med tiltaksutredninger. I tillegg
blir kostnadene for tiltakene bedre reflektert fordi helseeffektene inkluderes. Beslutningsgrunnlaget
blir derfor mer komplett.
Hvilke tiltak som bør velges avhenger likevel av en rekke forutsetninger, ikke minst
dimensjoneringen av tiltakene og hvilke utvelgelseskriterier man vektlegger. Vi belyser her seks
ulike grupper av tiltak basert på ulike strategier for utslippsreduksjoner. De fem første strategiene
består i at tiltak velges basert på ett eller flere av følgende fire kriterier: kostnadseffektivitet,
styringseffektivitet, klimaeffekt og helseeffekt. Den sjette gruppen består av tiltakene som bidrar
til å oppfylle våre forpliktelser under Kyotoprotokollen.
Den første reduksjonsstrategien benytter kun kostnadseffektivitet som utvelgelseskriterium og gir
det største antallet tiltak, nemlig de reduksjonsstrategi14 tiltakene som koster mindre enn kr
600/tonn CO2e(GTP10, Norge) når helseeffekten er inkludert. Den neste reduksjonsstrategien resulterer i
12 tiltak som er kostnadseffektive og har middels eller høy styringseffektivitet, dvs. to
kostnadseffektive, men lite styringseffektive tiltak faller bort.
Den tredje reduksjonsstrategien gir fem (av de 12) kostnads- og styringseffektive tiltak som har
middels eller høy klimaeffekt. Tilsvarende gir den fjerde reduksjonsstrategien fem (av de 12)
kostnads- og styringseffektive tiltak som har middels eller høy helseeffekt.
Den femte reduksjonsstrategien gir tre tiltak som er kostnads- og styringseffektive og har både
middels eller høy klimaeffekt og middels eller høy helseeffekt.
Til slutt omtaler vi de tiltakene som bidrar til å oppfylle våre forpliktelser under Kyotoprotokollen.
Dette er fem tiltak som primært reduserer HFK-er og metan.
Reduksjonsstrategi 1: Kostnadseffektivitet som eneste utvelgelseskriterium (14 tiltak)
Dersom vi velger bort alle tiltakene med dårlig kostnadseffektivitet (dvs. over kr 600/tonn
CO2e(GTP10,Norge) i grønn kurve vist utenfor det skraverte feltet i figur S.7), medfører dette at fire av
de 18 utredede tiltakene er vurdert som for dyre å gjennomføre i denne sammenhengen. Det
gjelder biogasstiltakene og tiltak for ettermontering av dieselpartikkelfilter på tunge kjøretøy og
traktorer. Vi gjør oppmerksom på at disse tiltakene kan være relevante å gjennomføre selv om disse
ikke fyller kriteriene som er lagt til grunn for denne analysen.
Figur S.8 er en grafisk fremstilling av de 14 kostnadseffektive tiltakene. Tiltakene er nummerert i
samme rekkefølge som i tabell S.1. Plasseringen av sirkelen indikerer størrelsen på
kostnadseffektivitet og styringseffektivitet for hvert av tiltakene. I tillegg indikerer størrelsen på
sirklene lav, middels eller høy klima- og helseeffekt. Fylte sirkler viser klimaeffekt av tiltakene og
skraverte sirkler viser helseeffekt av tiltakene.
Dersom kostnadseffektivitet er eneste utvalgskriterium, vil de 14 gjenværende tiltakene være
aktuelle å gjennomføre (figur S.8). Tiltak 1-5 har negativ kostnadseffektivitet. Dette gjelder
Redusert spill av mat, Forsert utskifting til nye ovner og pelletskaminer, Energieffektivisering i
deler av industrien, Overgang fra rødt kjøtt til hvitt kjøtt, Bedre fyringsteknikk, ettersyn og
vedlikehold. De fem tiltakene er her listet etter stigende kostnad per redusert tonn CO2e(GTP10, Norge),
dvs. etter avtagende kostnadseffektivitet (tabell S.1, figur S.6 fem første grønne punkter). Tiltak 614 har kostnadseffektivitet som er positiv, men lavere enn 600 kr/tonn CO2e(GTP10,Norge).

26

104

Forslag til handlingsplan for norske utslipp av kortlevde klimadrivere M89/2013

Gjennomsnittlig årlig reduksjonspotensial for tiltakene vil være om lag 3,7 millioner tonn
CO2e(GTP10,Norge). Dette gir en reduksjon i forhold til kortlevde klimadrivere i referansebanen i 2030 på
12 %. Årlig helsegevinst vil være om lag 1,4 milliarder NOK.

Figur S.8: Grafisk fremstilling av tiltakene som følger av reduksjonsstrategi 1. Tiltakene er
nummerert etter stigende kostnad per redusert tonn CO2e(GTP10,Norge) (dvs. fallende
kostnadseffektivitet)på samme måte som i tabell S.1
Reduksjonsstrategi 2: Styringseffektivitet som tilleggskriterium til kostnadseffektiviteten (12
tiltak)
Dersom det settes som krav at tiltakene ikke bare skal være kostnadseffektive, men også ha middels
til høy styringseffektivitet, vil de to jordbrukstiltakene falle bort (Overgang fra rødt kjøtt til hvitt
kjøtt og Redusert spill av mat, tiltak 4 og 1 i figur S.8 ). Utelatelse av disse to tiltakene vil medføre
at muligheten for å redusere metanutslipp blir svært redusert.
Gjennomsnittlig årlig reduksjonspotensial for disse 12 tiltakene vil være om lag 2,6 millioner tonn
CO2e(GTP10,Norge). Dette gir en reduksjon i forhold til kortlevde klimadrivere i referansebanen i 2030 på
8 %. Årlig helsegevinst er fortsatt 1,4 milliarder NOK ettersom jordbrukstiltakene ikke har noen
verdsatt helseeffekt i denne analysen.
Det kan likevel være verdt å tilstrebe å gjennomføre jordbrukstiltakene, spesielt Redusert spill av
mat, ettersom de er svært samfunnsøkonomisk lønnsomme, bidrar til måloppnåelse under Kyoto og
kan komplementere Avfallsstrategien (MD, 2013) på klimafeltet. Styringseffektiviteten vil kunne
bedres betraktelig dersom tiltakene nedskaleres.
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Reduksjonsstrategi 3: Kostnads- og styringseffektive tiltak med middels/høy klimaeffekt (5
tiltak)
Dersom man blant de 12 kostnads- og styringseffektive tiltakene i reduksjonsstrategi 2 vil prioritere
tiltakene med høy eller middels klimaeffekt, vil dette være Oppfølging av lekkasjekontroll og
oppsamling av HFK-er, Ettermontering og innfasing av dieselpartikkelfilter (DPF) kystskip, Forsert
utskifting til nye ovner og pelletskaminer, Ettermontering DPF anleggsmaskiner, Ettermontering
DPF lette kjøretøy, det vil si tiltak 11, 9, 2, 7 og 14 i figur S.9. Tiltakene er her listet etter
avtagende klimaeffekt. Det er noe usikkerhet knyttet til klimaeffekten av partikkelfiltertiltakene
ettersom tiltakene kan gi en mindre økning i CO2-utslipp. Dette bør utredes nærmere (kapittel 5.4.2
og 6.2.3).

Figur S.9: Grafisk fremstilling av tiltakene som følger av reduksjonsstrategi 3. Tiltakene er
nummerert etter stigende kostnad per redusert tonn CO 2e(GTP10,Norge) (dvs. fallende
kostnadseffektivitet) på samme måte som i tabell S.1
Gjennomsnittlig årlig reduksjonspotensial vil være om lag 1,7 millioner tonn CO2e(GTP10,Norge). Dette
gir en reduksjon i forhold til kortlevde klimadrivere i referansebanen i 2030 på 5 %. Tre av disse
tiltakene har verdsatt helseeffekt og vil ha en årlig helsegevinst på om lag 1,1 milliarder NOK.
Reduksjonsstrategi 4: Kostnads- og styringseffektive tiltak med middels/høy helseeffekt (5
tiltak)
Dersom man blant de 12 kostnads- og styringseffektive tiltakene i reduksjonsstrategi 2 vil prioritere
tiltakene med høy eller middels helseeffekt i stedet for klimaeffekt, peker følgende tiltak seg ut:
Forsert utskifting til nye ovner og pelletskaminer, Bedre fyringsteknikk, ettersyn og vedlikehold,
Ettermontering av dieselpartikkelfilter (DPF) lette kjøretøy, Ettermontering DPF anleggsmaskiner
og Energieffektivisering i deler av industrien, det vil si tiltak 2, 5, 14, 7 og 3 i figur S.8. Tiltakene
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er her listet etter avtagende helseeffekt. Det er noe usikkerhet knyttet til helseeffekten for de to
partikkelfiltertiltakene ettersom tiltakene kan gi en økning i NO 2-utslippene. Dette bør utredes
nærmere (kapittel 5.4.2 og 6.2.3).
Gjennomsnittlig årlig reduksjonspotensial vil være om lag 1,1 millioner tonn CO2e(GTP10,Norge). Dette
gir en reduksjon i forhold til kortlevde klimadrivere i referansebanen i 2030 på 4 %. Årlig
helsegevinst for disse fem tiltakene vil være om lag 1,4 milliarder NOK, dvs. hele helsegevinsten for
de 14 kostnadseffektive tiltakene.
Reduksjonsstrategi 5: Kostnads- og styringseffektive tiltak med både middels/høy klimaeffekt og
middels/høy helseeffekt (3 tiltak, vinn-vinn)
Dersom man blant de 12 kostnads- og styringseffektive tiltakene i reduksjonsstrategi 2, vil prioritere
tiltakene som har både høy eller middels klimaeffekt og høy eller middels helseeffekt, peker
følgende tre tiltak seg ut Forsert utskifting til nye ovner og pelletskaminer, Ettermontering av
dieselpartikkelfilter (DPF) anleggsmaskiner, Ettermontering DPF lette kjøretøy, dvs. tiltak 2, 7 og
14 som vist i figur S.10. Det er noe usikkerhet knyttet til helseeffekten for de to
partikkelfiltertiltakene ettersom tiltakene kan gi en økning i NO 2-utslippene. Dette bør utredes
nærmere (kapittel 5.4.2 og 6.2.3).

Figur S.10: Grafisk fremstilling av tiltakene som følger av reduksjonsstrategi 5. Tiltakene er
nummerert etter stigende kostnad per redusert tonn CO 2e(GTP10,Norge) (dvs. fallende
kostnadseffektivitet)på samme måte som i tabell S.1
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Gjennomsnittlig årlig reduksjonspotensial vil være om lag 0,9 millioner tonn CO2e(GTP10,Norge). Dette
gir en reduksjon i forhold til kortlevde klimadrivere i referansebanen i 2030 på 3 %. Årlig
helsegevinst vil være om lag 1,2 milliarder NOK.
Tiltak som bidrar til oppfyllelse av forpliktelser under Kyotoprotokollen
Fem av tiltakene reduserer bare HFK-er eller primært metan som er regulert under Kyotoprotokollen. HFK-tiltakene er Redusere fyllingsbehovet og benytte HFK-er med lav klimaeffekt og
Oppfølging av lekkasjekontroll og oppsamling av HFK-er. Tiltakene som primært reduserer metan,
er Redusert spill av mat, Overgang fra rødt kjøtt til hvitt kjøtt og Økt gjenvinning av nmVOC og
metan ved råoljelasting offshore. Disse tiltakene vil bidra til måloppnåelse for nasjonale klimamål
for klimagasser.
Gjennomsnittlig årlig reduksjonspotensial vil være om lag 1,7 millioner tonn CO2e(GTP10,Norge). Dette
gir en reduksjon i forhold til kortlevde klimadrivere i referansebanen i 2030 på 5 %. Ingen av disse
tiltakene har en helseeffekt som er verdsatt i denne analysen.
Gjennomsnittlig årlig reduksjonspotensial, prosentvis reduksjon i forhold til de kortlevde
klimadriverne i referansebanen og gjennomsnittlig årlig helsegevinst for disse seks tiltaksgruppene
er oppsummert i tabell S.2 under.
Tabell S.2 Effekter av tiltak basert på ulike reduksjonsstrategier

Reduksjonsstrategi

Reduksjonspotensial
i millioner
tonn
CO2e(GTP10,Norge)
/år

Reduksjon
i forhold til de
kortlevde
klimadriverne i
referansebanen

Helsegevinst i
milliarder
NOK/år

1.

Kostnadseffektive tiltak

3,7

12 %

1,4

2.

Kostnadst
og styringseffektive tiltak
i
l
t
a
k

2,6

8%

1,4

3.

Kostnads- og styringseffektive tiltak
med middels/høy klimaeffekt

1,7

5%

1,1

4.

Kostnads- og styringseffektive tiltak
med middels/høy helseeffekt

1,1

4%

1,4

5.

Kostnads- og styringseffektive tiltak
med både middels/høy klimaeffekt
og middels/høy helseeffekt

0,9

3%

1,2

6.

Regulert under Kyotoprotokollen

1,7

5%

0
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Usikkerheter
I likhet med andre tiltaksanalyser er denne analysen beheftet med usikkerhet. Slike usikkerheter er
bl.a. forbundet med tiltakenes kostnader, teknologisk modenhet av flere lite utprøvde teknologier
og hvorvidt virkemidler kan innrettes slik at det fulle tekniske reduksjonspotensialet hentes ut. For
partikkelfilter er det usikkerhet knyttet til i hvilken grad disse medfører økning i drivstofforbruket
og NO2-utslipp (kapittel 5.4.2, 3.5 og 6.2.4).
I tillegg til dette er denne analysen beheftet med andre typer usikkerheter som følger bl.a. av at
det naturvitenskapelige kunnskapsgrunnlaget er umodent og har utviklet seg parallelt med arbeidet
med handlingsplanen. Disse er knyttet til bl.a. utslippsregnskap og beregning av utslippsreduksjoner, klima-, helse- og miljøeffekt. Usikkerhetene er generelt størst for BC og til dels også OC og
SO2. For helseeffektene er usikkerheten størst for BC-reduksjonene som i prinsipp er verdsatt som
tilhørende PM10-reduksjoner (kapittel 2.12.1). Det må gjennomføres mer forskning og utredning for
å redusere disse usikkerhetene (kapittel 3.5 og vedlegg 11).
I tillegg er det usikkerhet knyttet til vektfaktoren (som følge av usikkerhet i modelleringen) og valg
av vektfaktor. Følsomhetsanalyse med varierende vektfaktorer indikerer at klimaeffekten av
tiltakene generelt reduseres dersom tidshorisonten økes fra 10 til 100 år. Vedfyringstiltakene er
primært helsetiltak på lang sikt (liten klimaeffekt) (kapittel 6.2.3). Selv om det er ikke-kvantifiserte
usikkerheter relatert til klimaeffekten av tiltakene, antar at alle utredede tiltak har klimaeffekt på
kort sikt. Tiltakene vil bli dyrere dersom klimaeffekten er overestimert. Usikkerheten i
helseeffekten antas å være vesentlig mindre enn for klimaeffekten. For de åtte tiltakene som har
helseeffekt, kan vi ikke anslå om helseeffekten er over- eller underestimert.
Behov for videre utredninger og sammenligning med andre studier
I tillegg til de 18 tiltakene omtalt over, har vi identifisert en rekke reduksjonsmuligheter vi ikke har
kunnet utrede kvantitativt per i dag pga. manglende data- og/eller kunnskapsgrunnlag. Vi ser behov
for å hente inn mer informasjon for å vurdere om det kan finnes gode tiltak blant disse reduksjonsmulighetene. Det bør også ses videre på reduksjoner av kortlevde klimadrivere i tradisjonelle CO 2tiltak for å vurdere hvordan utslipp av kortlevde klimadrivere kan reduseres mest effektivt. Fordi
det er nødvendig å dempe klimaendringene raskt, bør ikke dette stå i veien for å igangsette de mest
egnede tiltakene utredet i denne rapporten.
Det er verdt å presisere at det ikke er mulig å gjøre noen direkte sammenlikning mellom
kostnadseffektiviteten for tiltak på kortlevde klimadrivere utredet i denne handlingsplanen, verken
mot tradisjonelle klimatiltak som i Klimakur 2020 (Klif, 2010) eller McKinsey-kurven (Enkvist m. fl.,
2007)), eller med kvotepris. Klimakur 2020 omfattet de langlevde klimagassene CO2, N2O, PFK-er,
SF6, samt også CH4 og HFK-er. Utslippsreduksjonene er i Klimakur 2020 beregnet i form av
CO2e(GWP100, global) mens handlingsplanen har lagt CO2e(GTP10,Norge) til grunn for beregninger av
klimaeffekt.
Nasjonal overvåking
Det er behov for å styrke den planlagte statlige overvåkingen for svart karbon, organisk karbon og
metan. Tilslutning til ICOS-nettverket (Integrated Carbon Observation System) vil være gunstig for å
dekke behovet for metanovervåking. Det er videre behov for lokal overvåkning av svart karbon
(kapittel 3.5.4).
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Mulige nasjonale mål for kortlevde klimadrivere
Norge har i dag nasjonale klimamål knyttet til klimagasser regulert i Kyotoprotokollen under
Klimakonvensjonen, dvs. CO2, metan, HFK-er, PFK-er, N2O og SF6. Forpliktelsene er knyttet til
langsiktig temperaturstabilisering.
Det kan vurderes å etablere et kortsiktig mål rettet på å redusere oppvarmingshastigheten i tillegg
til dagens langsiktige mål. Et eventuelt kortsiktig mål bør dekke alle komponenter som har
temperaturrespons på kort sikt, dvs. både kortlevde klimadrivere og CO2 og andre langlevde
komponenter.
Ettersom flere av de kortlevde klimadriverne også er luftforurensere, er det viktig at måloppnåelse
for klima og luft sees i lys av hverandre. Ved etablering av klima- og luftmål, bør en vurdere å ta
den gjensidige påvirkningen disse har på hverandre med i betraktning.
Styrket koordinering av arbeidet med kortlevde klimadrivere
Arbeidet i forvaltningen innebærer mange avgjørelser som påvirker både klimaendringer og
luftforurensning. Dette arbeidet utføres i sammenheng med en rekke nasjonale og internasjonale
initiativ, og det er en rekke ulike grupper involvert. Det er dermed et behov for styrket koordinering
både internt i forvaltningen og i forhold til eksterne miljøer for å sikre en helhetlig
politikkutforming (kapittel 3.4).
Internasjonalt samarbeid
Norge deltar allerede i en rekke globale og regionale initiativ som har som mål å redusere utslipp av
kortlevde klimadrivere. De regionale initiativene omfatter bl.a. arbeid tilknyttet LRTAP, EU, Arktisk
Råd og Nordisk Råd. De globale initiativene omfatter bl.a. det globale partnerskapet for klima og
ren luft (CCAC)/UNEP, Montrealprotokollen (HFK-er vurderes inntatt), Klimakonvensjonen (metan og
HFK-er), FNs sjøfartsorganisasjon (IMO) og Global Methane Initiative (vedlegg 3).
Norge bør arbeide aktivt for å få etablert en internasjonal definisjon av BC og målemetoder for BC,
samt retningslinjer for utslippsrapportering. I tillegg bør Norge fremme harmonisert internasjonal
overvåkning av de kortlevde klimadriverne. Norge bør også arbeide for et internasjonalt
forpliktende samarbeid for å redusere spesielt BC-utslipp. Metan og HFK-ene er dekket under
Kyotoprotokollen, og ozonforløperne er dekket av Gøteborgprotokollen.
På kort sikt bør dette skje gjennom regionale initiativ som LRTAP og eventuelt Arktisk Råd.
På lengre sikt kan dette muligens gjøres gjennom Klimakonvensjonen eller andre globale initiativ.
På grunn av de kortlevde klimadrivernes regionale preg, må det imidlertid vurderes videre hvorvidt
Klimakonvensjonen er en egnet arena.
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Innledning
Bakgrunn for forslaget til handlingsplan for kortlevde klimadrivere
De senere årene har klima-, helse- og miljøgevinstene forbundet med å redusere utslipp av
kortlevde klimadrivere fått økende internasjonal og nasjonal oppmerksomhet.
Kortlevde klimadrivere er i dette forslaget til handlingsplan definert som gasser og partikler som
bidrar til oppvarming og som har en levetid fra noen dager og opp til 15 år. Dette omfatter dermed
svart karbon (BC), troposfærisk ozon (O3), metan (CH4) og noen hydrofluorkarboner (HFK-er)
(vedlegg 1). Metan og HFK-er er regulert under Kyotoprotokollen.
Med unntak av svart karbon er samtlige av disse komponentene gasser. Svart karbon er den
lysabsorberende andelen av fine partikler (PM2,5) og dannes hovedsakelig ved ufullstendig
forbrenning av fossile brensler, biobrensler og biomasse. Organisk karbon (OC) og svoveldioksid
(SO2), som bidrar til avkjøling, kan bli sluppet ut fra de samme kildene som de kortlevde
klimadriverne.
Fordi kortlevde klimadrivere kun oppholder seg kort tid i atmosfæren, vil reduksjon av slike utslipp
kunne gi en rask klimagevinst. En rapport fra FNs Miljøprogram viser at ett sett reduksjonstiltak
rettet mot de kortlevde klimadriverne kan redusere den globale oppvarmingen med 0,5 °C innen
2050 (UNEP/WMO, 2011).
Temperaturreduksjonen forårsaket av reduserte utslipp av kortlevde klimadrivere vil imidlertid
være kortvarig. For å hindre oppvarming på lengre sikt, må utslipp av langlevde klimagasser som
CO2 reduseres betraktelig. Ved å implementere tiltak både for kortlevde klimadrivere og langlevde
klimagasser, vil vi kunne få en rask klimagevinst på kort sikt, og dermed øke sjansen for å overholde
det langsiktige togradersmålet som verdens ledere har satt for å forhindre farlige klimaendringer.
Ifølge Klimameldingen (St. mld. nr. 21 (2012)) vil Regjeringen arbeide for en ambisiøs klimaavtale i
tråd med togradersmålet. I henhold til Statsbudsjettet for 2012 (St. prp. nr. 1 (2011) skal
internasjonal innsats for reduserte klimagassutslipp videreføres, og tiltak rettet på kortlevde
klimadrivere identifiseres som en mulighet for å nå målene.
Norge har i dag ingen nasjonale klimamål rettet direkte på kortlevde klimadrivere. Vi har imidlertid
indirekte forpliktet oss til å redusere utslipp av kortlevde klimadrivere samt OC og SO2 gjennom
flere internasjonale klima- og luftavtaler. Disse forpliktelsene omfatter bl.a.:



Kyotoprotokollen hvor Norge bl.a. skal redusere utslipp av CH4 og HFK.
Gøteborgprotokollen7 hvor Norge har forpliktet seg til å redusere utslipp av bl.a.
ozonforløperne NOx og nmVOC, samt fine partikler (PM2,5 som inneholder både BC og OC) og
SO2. Gøteborgprotokollen oppfordrer også til å utarbeide utslippsregnskap og
framskrivninger for utslipp av svart karbon, men foreløpig er forpliktelser kun rettet på fine
partikler (PM2,5).

7

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/lrtap/full%20text/Informal_document_no_17_No23_Consolidated_text_checked
_DB_10Dec2012_-_YT_-_10.12.2012.pdf
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EØS-relevant EU-regelverk gjelder også for Norge og omfatter bl.a. EUs takdirektiv,
luftkvalitetsdirektiv, EUs ozondirektiv, samt reguleringer av relevante utslipp fra ulike
kjøretøy og omfattende regulering av HFK-er. Et forslag til nedfasing av bruk av HFK-er fram
til 2030 er under behandling.

Utover disse avtalene har Norge engasjert seg i arbeidet med kortlevde klimadrivere både regionalt
og globalt.
Gjennom Svalbarderklæringen fra 2012 samarbeider de nordiske landene om å videreutvikle og
forsterke nasjonale utslippsregnskap og identifisere reduksjonstiltak for kortlevde klimadrivere.
Norge var med og ledet Arktisk Råds arbeidsgruppe for kortlevde klimadrivere fra 2009-2013. Denne
arbeidsgruppen la fram anbefalinger om tiltak for reduksjonen i utslipp av kortlivede klimadrivere i
Arktis8,9.
Norge deltar også aktivt i det globale partnerskapet for klima og ren luft (CCAC) fra april 2012
(vedlegg 2). Koalisjonen jobber for å fremme utslippsreduserende tiltak knyttet til bl.a.
dieselkjøretøyer, olje/gassproduksjon, alternativ teknologi for HFK, mursteinproduksjon,
avfallsfyllinger, jordbrukssektoren, rentbrennende kokeovner i utviklingsland og oppvarming i
husholdningene.
Gjennom FN støtter Norge også arbeidet med et globalt nedfasingsregime for HFK-er under
Montrealprotokollen om ozonreduserende stoffer.
De ulike avtalene og annet internasjonalt samarbeid er nærmere beskrevet i vedlegg 3.

Mandat for arbeidet
Miljøverndepartementet (MD) har bedt Miljødirektoratet utarbeide et forslag til en handlingsplan for
å redusere norske utslipp av kortlevde klimadrivere innen 2030.
Oppdragets består i å gi en helhetlig vurdering av klima-, helse- og miljøeffekter av norske utslipp
av kortlevde klimadrivere og foreslå tiltak og virkemidler for å redusere slike effekter innen 2030.
En viktig del av arbeidet har vært å definere hvilke komponenter som skal dekkes av arbeidet og
hvilke definisjoner som skal benyttes for disse komponentene, samt lage utslippsregnskap og
framskrivninger for alle komponentene. Vi har valgt å la arbeidet omfatte alle HFK-er som slippes ut
i Norge bl.a. fordi de langlevde og kortlevde HFK-ene som oftest opptrer i blandinger og tiltak ikke
kan eller bør rettes bare på kortlevde HFK-er (kapittel 1.4).
I dette arbeidet er klimaeffekt definert som global oppvarming eller avkjøling av atmosfæren.
Helseeffekt er definert som påvirkning på befolkningens helse forårsaket av gitte konsentrasjoner av
én eller flere forurensningskomponenter. Miljøeffekt er definert som påvirkning på avling og skog
forårsaket av gitte konsentrasjoner av én eller flere forurensningskomponenter.

8

http://arctic-council.npolar.no/accms/export/sites/default/en/meetings/2011-nuuk-ministerial/docs/30a_TF_SPM_recommendations_2May11_final.pdf

9

www.arctic-council.org/index.php/en/document-archive/category/447-slcf-tf?download=1764:task-force-on-short-livedclimate-forcers-final-summary-report-english
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Ettersom kortlevde klimadrivere er et relativt nytt felt, har mye av arbeidet bestått i å utarbeide
metodikk, utslippsregnskap, framskrivinger og vurderinger av usikkerheter for å være i stand til å
gjennomføre tiltaksanalysen. Vi har begrenset analysen til utslipp som inngår i de norske
utslippsregnskapene slik de publiseres i samarbeid mellom Miljødirektoratet og SSB.
Videre er formålet for arbeidet å identifisere verdien av å redusere kortlevde klimadrivere i tillegg
til å redusere utslippene av CO2 og andre langlevde klimagasser. Tiltak rettet på reduksjoner av CO2
og andre langlevde gasser er ikke omfattet av denne analysen og ble sist utredet i Klimakur 2020
(Klif, 2010).
En rekke "CO2-tiltak" vil imidlertid også redusere utslipp av kortlevde klimadrivere. Dette gjelder for
eksempel trafikkreduserende tiltak eller overgang til mer miljøvennlige kjøretøy eller fornybar
energi. Denne analysen gir dermed ikke en oversikt over det fullstendige reduksjonspotensialet for
norske utslipp av kortlevde klimadrivere.
I tillegg skal det gis en oversikt over tilgjengelig overvåkingsdata for kortlevde klimadrivere, samt
vurdere hvorvidt etablert overvåking dekker forvaltningens behov.

Organisering av arbeidet
Miljødirektoratet har hatt en tverrfaglig prosjektorganisasjon for arbeidet med handlingsplanen. Vi
har samarbeidet med flere eksterne aktører, men Miljødirektoratet er alene ansvarlig for innholdet i
rapporten.
Utslippsregnskapet for svart og organisk karbon har vært utarbeidet sammen med Statistisk
sentralbyrå (SSB). SINTEF Energi, Carbon Limits og Statens Landbruksforvaltning (SLF) har utført
utviklingsarbeid for utslippsregnskapene av kortlevde klimadrivere. Cicero har bistått oss med
modellering og vurdering av klimaeffekt. Hans T. Haukås AS, Norconsult, Norsk Energi, SINTEF
Energi og Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) har bistått oss i tiltaks- og
virkemiddelanalysen.
Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) har bistått oss i vurdering av helseeffekter.
Norsk institutt for luftforskning (NILU) har bistått oss i kartlegging av nasjonal og internasjonal
overvåkning.
Avinor, Direktoratet for Byggkvalitet, Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE),
Oljedirektoratet (OD), Petroleumstilsynet, Sjøfartsdirektoratet og Vegdirektoratet har vært
orientert om arbeidet og gitt innspill til mulige tiltak og forutsetninger for tiltakene.

Metodisk tilnærming
Så vidt Miljødirektoratet kjenner til, er det ingen land eller institusjoner som tidligere har
utarbeidet en nasjonal handlingsplan for å redusere kortlevde klimadrivere med et tilsvarende
mandat. En viktig del av arbeidet har derfor vært å utvikle metoder for vurdering av norske utslipp
av kortlevde klimadrivere.
Rapporten er delt i to deler. I del I beskriver vi klima-, helse- og miljøeffekt av norske utslipp av
kortlevde klimadrivere, samt resultater av våre metodiske vurderinger for en tiltaksanalyse. I del II
er metodikken som er utviklet, benyttet til å gi illustrative eksempler på mulige tiltak og
virkemidler for norske utslipp av kortlevde klimadrivere.
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Metodikk som ikke er beskrevet i del I, er beskrevet enten i vedlegg 6 Metode for beregning av
utslippsestimater og framskrivinger eller vedlegg 7 Metode for tiltaksanalysen. Nasjonale og globale
vektfaktorer for å beregne klimaeffekt av norske utslipp er gitt i vedlegg 8 og Nasjonale
verdsettingfaktorer for helse er gitt i vedlegg 9.
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Del I: Klima-, helse- og miljøeffekt av
kortlevde klimadrivere
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1. Norske utslipp av kortlevde klimadrivere
I dette kapittelet definerer vi de ulike kortlevde klimadriverne og viser data for norske utslipp for
perioden 1990-2011 og framskrivninger for årene 2020 og 2030. Klima-, helse- og miljøeffektene er
beskrevet i kapittel 2.
Med norske utslipp menes her utslippene som inngår i de norske utslippsregnskapene slik de
publiseres i samarbeid mellom Miljødirektoratet og SSB. Det norske utslippsregnskapet legger til
grunn alle utslipp som skjer innenfor Norges grenser. Det betyr blant annet at utslipp fra transport
mellom Norge og andre land ikke omfattes.
Vi viser også data for de avkjølende komponentene organisk karbon (OC) og svoveldioksid (SO2).
Flere av utslippskildene til disse komponentene er felles med svart karbon (BC), og de bidrar til å
dempe klimagevinsten av reduserte BC-utslipp fra disse kildene.
Utslippsregnskapet for svart karbon og organisk karbon har blitt etablert i dette prosjektet (SSB,
2013). Resterende utslipp er hentet fra det nasjonale utslippsregnskapet som publiseres av
Miljødirektoratet og SSB (Klif/SSB, 2013). Utarbeidelsen av BC- og OC-regnskapene, samt metodikk
for framskrivning av alle komponenter er beskrevet i vedlegg 6.
Det er usikkerhet forbundet med alle utslippsregnskap. Usikkerheten varierer fra komponent til
komponent. For kortlevde klimadrivere utenom BC er usikkerheten mellom 10 og 50 prosent (Klif,
2013b; SSB, 2001). Usikkerheten for BC antas å være betydelig høyere. Til sammenligning er
usikkerheten for CO2 2-3 % (Klif, 2013b; SSB, 2001).
Usikkerhetene i det norske partikkelregnskapet som BC hovedsakelig er basert på, er ikke
kvantifisert. Fra litteraturen kan det antas at usikkerheten i partikkelutslipp er i størrelsesorden
flere hundre prosent (Vestreng m. fl., 2005). For å etablere utslippsregnskapet for BC ble det
foretatt målinger av utslipp fra norske vedovner fordi det er en betydelig kilde til partikkelutslipp i
Norge. Resulterende utslippsfaktorer representerer en forbedring i forhold til tidligere anvendte
faktorer for utslipp av partikler, men det er behov for ytterligere kunnskapsinnhenting og eventuell
tillemping av Norsk Standard for å etablere mer representative utslippsfaktorer fra denne kilden
(kapittel 3.4.1)
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Figur 1.1: Historiske utslipp (1990 – 2011) og framskriving (2020 og 2030) av kortlevde klimadrivere,
OC og SO2 i tonn per år. Kilde: Klif/SSB (2013), SSB (2013), FIN (2013)
Figur 1.1 viser utviklingen per komponent for alle de kortlevde klimadriverne, samt OC og SO2.
Under figuren følger definisjon og forklaring for hver enkelt komponent. BC og OC er mer utførlig
beskrevet enn de andre komponentene. Resterende komponenter er nærmere omtalt i vedlegg 4.
Klimaeffekten av de ulike komponentene, og spesielt forholdet til organisk karbon og SO2 som bidrar
til avkjøling, er beskrevet i kapittel 2.1. Hvilke implikasjoner dette har for mulige tiltak, er
beskrevet i kapittel 3.2.1.

1.1.

Svart karbon (BC)

1.1.1. Definisjon av BC
Svart karbon (BC) er i forslaget til handlingsplan definert som den lysabsorberende andelen av fine
partikler (PM2,5) og dannes hovedsakelig ved ufullstendig forbrenning av fossile brensler, biobrensler
og biomasse. BC dannes også ved slitasje på vei- og dekk. Det er ulike måter å benevne karboninnholdet i partikler på. Hvilken betegnelse man bruker, avhenger av målemetoden som benyttes,
og til dels også i hvilken sammenheng karbonet omtales. Ved bruk av optiske metoder gjengis
måleresultatet som BC. Ved bruk av termisk-optiske metoder, gjengis resultatet som elementært
karbon (EC). Foreløpig finnes det ikke en vedtatt internasjonal eller nasjonal målestandard for BC.
På klimafeltet er det karbonets lysabsorberende egenskaper som er essensiell. Det er derfor vanlig å
omtale karbonet som BC i klimasammenheng. I praksis benyttes EC-målinger ofte som estimat for BC
for eksempel ved utvikling av utslippsregnskap. I dette arbeidet er EC-målinger benyttet som
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estimat for BC ved etablering av utslippsfaktorer for utslipp fra bl.a. vedovner (vedlegg 6).
Begrepene BC og EC brukes om hverandre både på norsk og internasjonalt. Begrepet "sot" benyttes
også ofte for å beskrive svart karbon, men sot inneholder en rekke komponenter utover BC.
1.1.2. Norske utslipp av BC
Utslippene av svart karbon i Norge var på 5100 tonn i 2011 (SSB, 2013). Utslippene er fordelt på
mange kilder, de fleste knyttet til vedfyring i husholdningene og dieseldrevne motorer (figur 1.2).
Disse utslippene følges av utslipp av organisk karbon, som er avkjølende. OC-utslippene er omtalt i
kapittel 1.5. Utslippene av svart karbon har variert mellom 4600 og 5800 tonn fra 1990 til 2011.
Figur 1.3 viser historisk utvikling av BC-utslipp på sektornivå. Figuren viser også framskrivninger for
2020 og 2030. Totalt forventes BC-utslippene å gå noe ned framover mot 2030 primært på grunn av
strengere krav til dieseldrevne kjøretøy og maskiner.
Figur 1.2 viser prosentvis fordeling av BC-utslipp for de ulike sektorene i det nasjonale norske
utslippsregnskapet slik det publiseres av Miljødirektoratet og SSB. Den sammensatte sektoren
Luftfart, sjøfart, fiske, motorredskaper m.m. utgjør hele 42 % av de nasjonale BC-utslippene og er
vist fordelt på undersektorer. Figuren viser også oppdeling av sektoren Oppvarming i andre
næringer og husholdninger i undersektoren Oppvarming i husholdninger, primært vedfyring, og de
andre mindre kildene.

Figur 1.2: Kildefordeling av norske 2011-utslipp av svart karbon fordelt på sektor. Kilde: SSB (2013)
Figur 1.2 viser at vedfyring i husholdningene var den største enkeltkilden til norske BC-utslipp i 2011
og utgjorde 23 % av de nasjonale utslippene dette året. Disse utslippene inngår i sektoren
Oppvarming i andre næringer og husholdninger som bidro til 25 % av BC-utslippene i 2011 (oransje
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farge). Vedfyring i husholdningene er den dominerende utslippskilden for organisk karbon (83 % av
de nasjonale OC-utslippene, jfr. kapittel 1.5).
Figur 1.3 presenterer utslipp av svart karbon i perioden 1990-2011 og framskrivninger for 2020 og
2030. Utslipp fra Oppvarming i andre næringer og husholdninger (oransje) varierer og følger
hovedsakelig utviklingen i vedforbruket, men utslippet har en noe lavere vekst enn vedforbruket på
grunn av overgang til nyere ovnsteknologi. Utslippene forventes å øke noe fram mot 2030 på grunn
av økt vedforbruk.
Sektoren med størst utslipp av BC i 2011 var den sammensatte sektoren Luftfart, sjøfart, fiske,
motorredskaper (figur 1.2, grønn farge). Utslippene fra denne sektoren utgjorde i 2011 42 % av
nasjonale BC-utslipp. Utslippene stammet fra dieseldrevne maskiner, bl.a. traktorer og
anleggsmaskiner (23 % av nasjonale utslipp) og Innenriks skipstrafikk og fiske (18 % av nasjonale BCutslipp). Figur 1.3 viser at utslippene fra sektoren Luftfart, sjøfart, fiske, motorredskaper (grønn)
har vært størst helt siden 1990. Utslippene i denne kategorien domineres av traktorer og
anleggsmaskiner som bruker diesel som drivstoff. Trenden følger drivstofforbruket. Utslippene
forventes å gå svakt ned fram mot 2030 som følge av bl.a. strengere utslippskrav til maskinene
(figur 1.3, stiplet grønn).
Utslipp av svart karbon fra Veitrafikk (figur 1.2, lilla farge) utgjorde 15 prosent av de totale
utslippene av svart karbon i 2011 og ble dominert av utslipp fra dieseldrevne kjøretøy. Figur 1.3.
viser at utslippene i sektoren, Veitrafikk (lilla) økte til 2007 pga. økning i antall dieseldrevne
personbiler og på grunn av økningen i antall kjørte km (trafikkarbeidet). Utslippene fra bensinbiler
og dieseldrevne tunge kjøretøy gikk ned i samme periode. Fra 2007 ble utslippet redusert for alle
kjøretøyskategorier. Utslippene av svart karbon var i 2011 om lag åtte prosent lavere enn i 1990.
Nedgangen skyldtes større andel kjøretøy med alternativ motorteknologi (overgang til elektriske-,
hybrid- og gassdrevne kjøretøy) og implementering av strengere krav til eksosutslipp fra nye
kjøretøy (Euro-klassene). Dette medførte reduserte utslipp per kjørte km slik at det totale utslippet
er redusert til tross for at trafikkarbeidet har økt i perioden. Utslippene forventes å gå ytterligere
nedover mot 2020 pga. Euro-klassekrav og ytterligere overgang til alternativ motorteknologi. Etter
dette er det ventet at utslippene kan gå noe opp igjen ettersom effekten av disse tiltakene er tatt
ut og trafikkveksten vil fortsette (figur 1.3, stiplet lilla).
Utslippene fra Olje- og gassutvinning (figur 1.2, grå) utgjorde 12 prosent av de totale utslippene av
svart karbon i 2011 og stammet primært fra fakling av gass og dieseldrevne motorer. Det er ingen
klar trend for utslippene fra Olje- og gassutvinning (figur 1.3, grå) mellom 1990 og 2011. Dette
skyldes at BC-utslippene påvirkes av en rekke faktorer, som for eksempel boreaktivitet og behovet
for sikkerhetsfakling.
Sektoren med de laveste utslippene er Industri og bergverk (figur 1.2, gul farge) som stod for 3
prosent av de norske totalutslippene i 2011. Utslippene fra industrisektoren har blitt redusert med
60 % siden 1990 (figur 1.3, gul). Nedgangen har vært relativt jevn over perioden 1990- 2011 og
skyldes forbedret teknologi og nedleggelser. Det er ikke ventet store endringene i framtidige utslipp
fra Industri og bergverk.
Andre kilder (figur 1, mørk blå farge) inkluderer blant annet utslipp fra energiforsyning, dekk- og
veislitasje, samt branner og kremasjoner, og sto for 3 prosent av utslippene i 2011. Økningen i
utslipp fra Andre kilder mellom 1990-2011 (Figur 1.3, mørk blå) skyldes endringen i Energiforsyning
(utslipp fra forbrenning av ved i fjernvarmeanlegg) som er lagt i denne sektoren. Det er ikke ventet
store endringer i framtidige utslipp fra Andre kilder.
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Figur 1.3: Utslipp av svart karbon i perioden 1990-2011 (kilotonn /år) og framskrivninger (2020 og
2030). Kilde: SSB (2013), FIN (2013)

1.2.

Ozon (O3) og ozonforløperne

Ozon finnes både i stratosfæren (ca. 15 til 35 km over bakken) og i troposfæren (fra bakkenivå til
ca. 10-15 km over bakken). Det stratosfæriske ozonet utgjør ozonlaget som beskytter alt liv mot
skadelig ultrafiolett stråling fra sola. Dette forslaget til handlingsplan omfatter kun troposfærisk
ozon som, i tillegg til å være en klimadriver, kan gi negative helse- og miljøeffekter ved bakkenivå.
Troposfærisk ozon slippes ikke ut, men dannes ved reaksjoner mellom flyktige organiske forbindelser med unntak av metan, (nmVOC), metan (CH4), karbonmonoksid (CO) og nitrogenoksider (NOx) i
nærvær av solstråling. Stoffer som bidrar til dannelse av ozon, kalles ofte ozonforløpere. nmVOC,
CH4, CO og NOx omtales i dette dokumentet både som ozonforløpere og kortlevde klimadrivere.
1.2.1. Karbonmonoksid (CO)
Utslipp av CO skyldes hovedsakelig ufullstendig forbrenning av fossile brensler, biobrensler og
biomasse. I 2011 var oppvarming i husholdningene den største kilden. Utslippene har blitt mer enn
halvert, fra 747 000 tonn i 1990 til 311 000 tonn i 2011. Det er særlig utslippene fra veitrafikken
som har blitt redusert som et resultat av krav til utslippsbegrensninger gjennom kjøretøyforskriften.
Utslipp fra veitrafikken forventes å gå ytterligere ned framover pga. dette mens det er ventet lite
endring i utslippene fra de andre sektorene fram mot 2030 (vedlegg 4).
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2. Effekter av kortlevde klimadrivere
2.1.

Klimaeffekt av kortlevde klimadrivere

En rapport fra FNs Miljøprogram viser at reduksjoner i kortlevde klimadrivere kan redusere den
globale oppvarmingen med 0,5 °C (UNEP/WMO, 2011) innen 2050 ved implementering av 16 utvalgte
tiltak. Dette er illustrert i Figur 2.1

Figur 2.1: Global gjennomsnittlig temperaturreduksjon på grunn av tiltak på kortlevde og langlevde
klimadrivere iverksatt fra 2010. Kilde:UNEP/WMO (2011)
Figur 2.1 over viser observert avvik av temperatur fra før-industrielt nivå fram til 2010 relativt til
middeltemperaturen 1890–1910 og deretter projeksjoner under ulike scenarioer fram mot 2070.
Ifølge figuren kan den globale oppvarmingen forventes å bli mer enn to grader allerede før 2050
dersom ingen tiltak gjøres (lilla linje). Dersom CO2-tiltakene implementeres (rød linje), vil det ta
noe tid før oppvarmingen begrenses. Dette skyldes dels den lange levetiden til CO2 og dels at disse
CO2-tiltakene reduserer 35-40 prosent av globale SO2-utslipp. Utslipp av SO2 fører til dannelse av
sulfatpartikler i atmosfæren som sprer sollyset og virker avkjølende. Implementering av tiltak for
kortlevde klimadrivere (blå linje), vil kunne gi raskere reduksjon i temperaturen, men temperaturen
vil stige like hurtig som i referansebanen fra omkring 2030 fordi effekten av tiltakene da er tatt ut
og nye tiltak ikke er igangsatt. Utslippsnivået forblir således på 2030-nivå. Ved å implementere
tiltak både for CO2 og kortlevde klimadrivere (grønn linje), vil vi imidlertid få både en raskere
klimagevinst og øke sjansen for å overholde det langsiktige togradersmålet.

68

121

Forslag til handlingsplan for norske utslipp av kortlevde klimadrivere M89/2013

En studie fra 2013 (Smith og Mizrahi, 2013) bekrefter at reduksjon i kortlevde klimadrivere vil gi en
rask temperatureffekt. Temperaturreduksjonen i 2050 fra dette studiet er 0,16 °C og lavere enn i
UNEP-studiet primært på grunn av lavere utslipp i referansebanen.
Regionalitet
Ettersom svart karbon og ozon oppholder seg kort tid i atmosfæren, transporteres ikke disse
komponentene over tilstrekkelig lange avstander til å gi en uniform konsentrasjon i atmosfæren.
Disse komponentene har derfor en høyere klimaeffekt i den regionen utslippet finner sted. I likhet
med CO2 og andre langlevde gasser, oppholder metan og HFK-er seg derimot lenge nok i atmosfæren
til å fordele seg relativt jevnt i atmosfæren og har dermed tilnærmet samme globale klimaeffekt
uavhengig av hvor utslippene finner sted (IPCC, 2007).

2.2.

Valg av vektfaktor for global klimaeffekt av norske utslipp

Klimaeffekt er i dette forslaget til handlingsplan definert som global oppvarming eller avkjøling av
atmosfæren. Klimaeffekten for ulike komponentene som påvirker klima kan sammenlignes og
summeres etter omregning til såkalte CO2-ekvivalenter. Dette kan gjøres ved å multiplisere
utslippet i for eksempel tonn med en såkalt vektfaktor (på engelsk emission metric).
En vektfaktor er bygd opp av følgende tre elementer: 1) Beregningsmetodikk, 2) Tidsperioden
klimaeffekten beregnes over og 3) Regionalitet (det vil si hvor utslippet skjer).
Det er ikke internasjonal enighet om hvilken vektfaktor som er best egnet for analyse av kortlevde
klimadrivere, men IPCC (2013) og flere andre f.eks. Shine (2009), Fuglestvedt m. fl. (2010) peker på
at valg av faktor avhenger av analysens formål. Både nasjonalt og internasjonalt har de fleste
klimaanalyser vært rettet på langlevde gasser som fordeler seg jevnt i atmosfæren og gir tilnærmet
samme globale klimaeffekt uavhengig av hvor utslippet finner sted. Disse analysene har som oftest
beregnet klimaeffekten basert på globalt oppvarmingspotensial over en 100-årsperiode uavhengig av
utslippsstedet, her kalt "GWP100, global". Eksempelvis ble denne vektfaktoren benyttet i den første
forpliktelsesperioden av Kyotoprotokollen under UNFCCC og i Klimakur 2020 (Klif, 2010) som
omfattet tiltak og virkemidler for å redusere Norges utslipp av klimagasser innen 2020.
Vårt formål er å analysere klimaeffekten av kortlevde klimadrivere på kort sikt. Vi har vurdert det
slik at "GTP10, Norge", dvs. globalt temperaturendringspotensial beregnet over en tiårsperiode
forutsatt at utslippene finner sted i Norge, er den mest hensiktsmessige vektfaktoren for å
analysere tiltak for norske utslipp av kortlevde klimadrivere på kort sikt. Denne vektfaktoren gir et
øyeblikksbilde av temperaturresponsen 10 år etter utslippet og reflekterer både den korte levetiden
og det faktum at utslippene finner sted i Norge. Dette valget er nærmere forklart under.
2.2.1. Valg av beregningsmetodikk:
I henhold til et studium Cicero (Aamaas m. fl., 2012) har gjort på oppdrag for Miljødirektoratet, er
de to mest anvendte og hensiktsmessige beregningsmetodikkene for å beregne klimaeffekt globalt
oppvarmingspotensial (GWP) og globalt temperaturendringspotensial (GTP). Globalt oppvarmingspotensial (GWP) er basert på summen av klimapådrivet over en valgt tidsperiode mens Globalt
temperaturendringspotensial (GTP) angir temperaturresponsen det siste året i perioden.
Dersom GWP anvendes på kortlevde klimadrivere vil det innebære at vi summerer opp klimaeffekten av utslipp som ikke lenger befinner seg i atmosfæren. GTP gir oss derimot et øyeblikksbilde av
oppvarmingssituasjonen i et gitt år, samtidig som påvirkningen utslippene har hatt på klimasystemet
(for eksempel på dyphavene) mens de var i atmosfæren, blir ivaretatt i beregningen. Dette er
skissert i figur 2.2a og figur 2.2b.
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Figur 2.2: Skjematisk fremstilling av hvordan a) GTP og b) GWP beregnes etter et utslipp
Fordi vår analyse er fokusert på gasser og partikler med kort levetid i atmosfæren, vurderer vi det
slik at klimaeffekten reflekteres best ved et øyeblikksbilde, dvs. ved å benytte GTP. For kortlevde
klimadrivere vil klimaeffekten beregnet ved GTP alltid være lavere enn klimaeffekten beregnet ved
GWP for samme tidsperiode.
En ulempe ved å benytte GTP er imidlertid at usikkerheten øker fordi beregningene inkluderer et
estimat på hvordan klimapådrivet påvirker temperaturen. GTP er også mindre kjent og anvendt enn
GWP.
2.2.2. Valg av tidsperiode
De kortlevde klimadriverne vi skal analysere, har en levetid under 15 år. Klimaeffekten av disse
komponentene er kortvarig og avtar jo lenger vekk fra utslippstidspunktet vi beveger oss. Med
utgangspunkt i den korte levetiden til svart karbon og ozon (dager-måneder), kunne man ha tenkt
seg en tidshorisont på for eksempel fem år. Metan og de kortlevde HFK-ene har imidlertid lengre
levetid (10-15 år). I tillegg er vektfaktorene beregnet i forhold til klimaeffekten av CO2, og denne
får først full effekt etter om lag 10 år. Etter en samlet vurdering har vi landet på en tidshorisont på
10 år for våre analyser.
2.2.3. Regionalitet
Klimaeffekten av kortlevde klimadrivere avhenger av hvor utslippene finner sted. For at vektfaktorene skal reflektere dette, har vi fått modellert klimaeffekten av offisielle norske utslipp geografisk
fordelt over Norge for en rekke vektfaktorer (Hodnebrog m. fl., 2013). Alle vektfaktorer som er
spesifikke for Norge, er merket med "Norge" i denne rapporten.
Vektfaktorene er basert på modellstudier. Beregning av klimaeffekt ved hjelp av vektfaktorer
representerer en forenkling i forhold til å bruke modeller som eksplisitt inkluderer utslipp samt
kjemiske og fysiske prosesser hver gang det skal foretas analyser og vurderinger av klimaeffekter.
En fare ved å benytte vektfaktorer for å sammenligne ulike klimadrivere er at det skapes et inntrykk
av at det er det samme hvilken komponent som reduseres dersom den estimerte klimaeffekten i
CO2-ekvivalenter er den samme. Dette blir spesielt viktig å ha i mente når klimaeffekten av svart
karbon, som bare oppholder seg noen dager i atmosfæren, tilsynelatende sidestilles med CO 2 og
andre langlevde klimagasser ved hjelp av en vektfaktor som fokuserer på egenskapene til kortlevde
klimadrivere. Ved bruk av "GTP10, Norge", vil utslippene bare være "ekvivalente" i forhold til
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endring i temperatur over en tidsperiode på 10 år, forutsatt at utslippet finner sted i Norge. CO 2 og
andre langlevde gasser har imidlertid mye lenger levetid i atmosfæren enn 10 år. De langsiktige
virkningene de langlevde gassene har på klimasystemet, reflekteres dermed ikke av "GTP10, Norge".
Dette gjelder for eksempel vedvarende oppvarming av atmosfæren med tilbakekoblinger grunnet
bl.a. påvirkning på karbonsyklusen og temperaturen i dyphavene.
Det eksisterer således ikke én enkelt vektfaktor som beskriver klimaeffekten av både kortlevde og
langlevde komponenter på en egnet måte.

2.3.

Global klimaeffekt av norske utslipp

I dette arbeidet er klimaeffekt definert som global oppvarming eller avkjøling av atmosfæren.
CICERO har på oppdrag fra Miljødirektoratet modellert den globale klimaeffekten av norske utslipp
av BC og ozonforløperne CO, nmVOC og NOx, samt nasjonale utslipp av OC og SO 2 ved en rekke
vektfaktorer (vedlegg 8). Modelleringen inkluderer ikke den effekten BC, OC og SO2 har gjennom
påvirkning på skydannelse og skyers egenskaper da kunnskapsgrunnlaget for dette var utilstrekkelig
på modelleringstidspunktet. Vedlegg 11 omtaler usikkerheter forbundet med beregning av
klimaeffekt.
I modelleringsarbeidet er Norge delt inn i fire utslippsregioner for å kunne vurdere regionale
forskjeller (vedlegg 12; Hodnebrog, 2013). Nasjonale verdier for klimaeffekt målt i CO2-ekvivalenter
benevnes CO2e(GTP10, Norge) i denne rapporten. Klimaeffekten av utslipp fra Norge har blitt beregnet
ved å summere klimaeffekten vektet med utslipp i de fire regionene og dividert på de norske
totalutslippene.
For metan, HFK-er og langlevde gasser som fordeler seg jevnt i atmosfæren, er norske vektfaktorer
identiske med globale vektfaktorer og hentet fra IPCC (2007) og annen eksisterende litteratur.
Den globale klimaeffekten av norske utslipp uttrykt i CO2-ekvivalenter beregnet ved vektfaktoren
(GTP10, Norge), CO2e(GTP10, Norge), er vist i Figur 2.3. Utslippene i CO2e(GTP10, Norge) framkommer ved å
multiplisere utslipp i tonn med komponentenes verdi for vektfaktoren (GTP10, Norge) (Aamaas m.
fl., 2013). Verdien for vektfaktorene er gitt i vedlegg 8.
Figur 2.3 viser klimaeffekt av norske 2011-utslipp av kortlevde klimadrivere, samt OC og SO2 som
bidrar til avkjøling, i millioner tonn CO2e(GTP10, Norge).
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Figur 2.3: Figuren viser klimaeffekt i 2011 uttrykt i millioner tonn CO2e(GTP10, Norge) for alle
komponentene (Alle HFK-er er slått sammen.). Kilde: Klif/SSB (2013), SSB (2013)
Figur 2.3 viser at den samlede klimaeffekten av kortlevde klimadrivere var på 35 millioner tonn
CO2e(GTP10, Norge) i 2011. Den oppvarmende effekten av norske utslipp var størst for metan, dernest
svart karbon, ozonforløperne CO og nmVOC og HFK-ene. Metan og BC har en vesentlig større
klimaeffekt enn CO, nmVOC og HFK-ene. Ozonforløperen NOx, samt OC og SO2 har en avkjølende
effekt på klima. Klimaeffekten av hver komponent er forklart mer detaljert under.

2.4.

Svart karbon (BC)

Svart karbon er en viktig bidragsyter til global og regional oppvarming og bidrar til oppvarming av
atmosfæren ved å absorbere sollys som består av kortbølget stråling (IPCC, 2007; Bond m.fl., 2013).
Svart karbon kan i tillegg føre til oppvarming og avsmelting av snø og is når den legger seg på lyse
flater ("albedoeffekten"). Jorda og eller havet som kommer til syne når snøen og isen har smeltet er
mørkere og vil ta opp mer energi. Dette fører til at temperaturen i atmosfæren øker, og dette
smelter enda mer is ("tilbakekoblingsmekanisme"). Utslipp av BC har også en indirekte klimaeffekt
gjennom påvirkning på skydannelse og skyers egenskaper.
Disse tre klimaeffektene av BC er illustrert i Figur 2.4 under. I figuren er også klimaeffekten av BC
sammenlignet med klimaeffekten av klimagasser som absorberer langbølget stråling fra jorda.
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Figur 2.4: Illustrasjon av hvordan svart karbon og klimagasser påvirker jordas energibudsjett
(Basert på EPA (2012))
BC er ikke jevnt fordelt i atmosfæren på grunn av sin korte levetid. Basert på to studier oppsummerer Bond m. fl. (2013) at den atmosfæriske effekten av BC kan endre GTP og GWP (kapittel 2.2)
med ca. ±30 % avhengig av hvor i verden utslippet skjer. Variasjonen i klimaeffekt mellom ulike
regioner er mye større for albedoeffekten, med nær null effekt i tropene og opp til 60 % på høyere
breddegrader. Den samlede effekten (av atmosfære og albedo) er mindre avhengig av hvor utslippet
skjer fordi det er en viss kanselleringseffekt ved at den atmosfæriske effekten er størst der
solinnstrålingen er størst, mens albedoeffekten er størst i de deler av verden som ligger i nærheten
av snø- og isdekte områder.
En studie under Arktis Råd (Quinn m. fl., 2011), viser at ett kilotonn BC-utslipp fra de nordiske
landene og andre arktiske land har større klimapådriv i Arktis enn utslipp andre steder i verden.
Dette er vist i Figur 2.5. Klimapådriv er et mål for klimaeffekt (vedlegg 1).
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Figur 2.5: Årlig klimapådriv (milliWatt/m2) i Arktis (60ºN-90ºN) per enhet BC-utslipp (kilotonn/år).
Kilde: Quinn m. fl. (2011)
Figur 2.5 viser to søyler for hver region. Søylen markert "Atm" viser bidraget til global oppvarming
gjennom absorpsjon av sollys i atmosfæren, og søylen markert "Snø/is" viser bidraget som følge av
avsetning på snø og is, den såkalte albedoeffekten. Figuren viser at klimapådrivet av utslipp av svart
karbon er større jo nærmere Arktis utslippene finner sted fordi disse utslippene avsettes på snø og
is i større grad enn utslipp fra andre steder i verden (høyere albedoeffekt). Per enhet har utslipp fra
de nordiske landene høyest klimapådriv fordi våre utslipp skjer nærmest Arktis.
Det er i denne sammenheng viktig å understreke at den totale klimaeffekten fra et land eller region
avhenger av størrelsen på utslippene. Utslippene av BC fra de nordiske landene er svært små
sammenlignet med utslipp fra for eksempel Asia (Amann m. fl., 2013).
Utslipp fra Norge, Danmark, Finland og Sverige var i 2010 (2005 for Finland og Sverige, tall for 2010
var ikke tilgjengelig) totalt i størrelsesorden 25 000 tonn svart karbon (Arktisk råd, 2011; SSB, 2013).
Til sammenligning var Kinas utslipp av BC 1 957 000 tonn i 2007 (Wang m. fl., 2012).
2.4.1. Global klimaeffekt av norske utslipp av svart karbon
Figur 2.3 viser at gitt som CO2e(GTP10, Norge) er BC den kortlevde klimadriveren som etter metan bidrar
mest til global klimaeffekt av norske utslipp (43 % i 2011). Bidraget er vesentlig høyere enn for
ozonforløperne. Målt i tonn er norske BC-utslipp relativt små, men klimaeffekten er høy pga. den
høye vektfaktoren (vedlegg 8).
Figur 2.6 viser vektfaktoren (klimaeffekt per enhet utslipp) for norske utslipp av svart karbon
(GTP10, Norge) og for et globalt middel for resten av verden (GTP10, global). Vektfaktorene er delt
inn i den direkte atmosfæriske effekten (grønn) og albedoeffekten på snø og is (oransje). Effekten
som følge av svart karbons påvirkning på skyer og skydannelse, er ikke inkludert i vektfaktoren
(vedlegg 11).
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Figur 2.6: Klimaeffekt per utslippsenhet (vektfaktor) for svart karbon. Vektfaktoren er inndelt i
bidrag fra direkte effekt (atmosfærisk absorpsjon) og albedoeffekt på snø og is. Kilde: Hodnebrog
m. fl. (2013)
Figur 2.6 viser at utslipp av svart karbon i Norge har en relativt større klimaeffekt enn globale
utslipp per vektenhet. Dette skyldes Norges nærhet til Arktis som gjør at mer av utslippene av svart
karbon avsettes på snø og is og bidrar til oppvarming som følge av endret albedo. Den atmosfæriske
effekten er mindre i Norge enn globalt fordi vi har mindre solinnstråling enn det globale middelet.
Det er også mindre regionale forskjeller innenfor Norge (vedlegg 12).
Den totale klimaeffekten avhenger av størrelsen på utslippene og framkommer ikke av Figur 2.6.

2.5.

Ozon (O3)

Ozon bidrar til global oppvarming gjennom absorpsjon av langbølget stråling fra jorda. Ozon er ikke
jevnt fordelt i atmosfæren på grunn av sin korte levetid. Ozonets effekt på klima avhenger av hvor
og i hvilken høyde gassen befinner seg. Ozon har en oppvarmende virkning i den øvre troposfæren,
mens bakkenær ozon, dvs. ozon i det nederste sjiktet av troposfæren (grenselaget, 0 - ca.1000 m
over bakken), er lite vesentlig i et klimaperspektiv.
2.5.1. Global klimaeffekt av norske utslipp av ozonforløpere
Ozonforløperne har klimaeffekt fordi de bidrar til ozondannelse og fordi forløperne blant annet
påvirker metankonsentrasjonen i atmosfæren.
Den oppvarmende effekten av nmVOC og CO (Figur 2.3) skyldes både bidrag til ozonproduksjon og
den oppvarmende effekten som nmVOC og CO har ved å bidra til å øke metankonsentrasjonen i
atmosfæren.
Figur 2.3 viser at målt i CO2e(GTP10, Norge) har norske NOx-utslipp en avkjølende effekt (negativ verdi).
Klimaeffekten er her beregnet 10 år etter utslippet. NOx- utslipp fører i motsetning til utslipp av
nmVOC og CO til en reduksjon i metankonsentrasjonen i atmosfæren. Utslipp av NOx medfører
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derfor oppvarming gjennom ozonproduksjon og avkjøling på grunn av reduksjon av metan. Samlet
sett gir disse to effektene en avkjøling etter10 år.
Hvorvidt NOx utslipp medfører avkjøling eller oppvarming varierer over tid. Figur 2.7 viser
klimaeffekt for norske NOx-utslipp for tidshorisonter fra 1 til 100 år, dvs. GTP1-100, Norge.

Figur 2.7: Klimaeffekten i CO2e(GTPx, Norge) av NOx-utslipp for tidsperioder fra x=1 til x=100 år for alle
årstider. Kilde: Hodnebrog m. fl. (2013)
Figur 2.7 viser at for tidshorisonter under ca. 5 år, er effekten av NO x-utslipp positiv for alle
sesonger bortsett fra om vinteren. Dette skyldes bidraget til ozondannelse ("ozoneffekten"). På
vinterstid er ozonproduksjonen mindre pga. lite tilgang på sollys. I løpet av noen få år blir den
oppvarmende ozoneffekten kraftig redusert pga. den korte levetiden til ozon i atmosfæren.
Etter ca. 5 år er effekten av norske NOx-utslipp negativ for alle sesonger. Dette skyldes at NOxutslipp gir flere hydroksylradikaler (OH) som igjen reduserer levetiden til metan.
Når den avkjølende effekten av å redusere metan ("metaneffekten") er større enn den raskt reduserende oppvarmingseffekten av økt ozonkonsentrasjon, blir nettoeffekten avkjøling (Figur 2.7).
Over tid blir "metaneffekten" redusert fordi det vil være mindre metan å bryte ned grunnet metans
relativt korte levetid. På lang sikt går dermed klimaeffekten av norske NOx-utslipp mot null.

2.6.

Metan (CH4)

Metan er en klimagass og absorberer langbølget stråling fra jorda. Metan har en levetid i
atmosfæren på ca. 12 år. Levetiden er imidlertid lang nok til at gassen fordeler seg relativt jevnt i
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atmosfæren over hele kloden. I tillegg til metans egenskap som kraftig klimadriver, bidrar også
metan til dannelse av ozon.
2.6.1. Global klimaeffekt av norske metanutslipp
Figur 2.3 viser at norske metanutslipp har den største oppvarmende effekten av de kortlevde
klimadriverne målt i CO2e(GTP10, Norge) (51 % i 2011). Som forklart i 2.1 avhenger effekten i liten grad av
hvor i verden utslippet finner sted.

2.7.

Hydrofluorkarboner (HFK-er)

De vanligste HFK-ene er moderat til sterke klimagasser. Forbindelsene har ulik levetid i
atmosfæren, fra noen få år til flere hundre år (vedlegg 4, tabell V4.1). Levetiden for alle HFK-ene
er imidlertid lang nok til at det har minimal betydning hvor i verden utslippet skjer.
2.7.1. Global klimaeffekt av norske HFK-utslipp
Figur 2.3 viser at målt i CO2e(GTP10, Norge) har norske HFK-utslipp en oppvarmende effekt som er
vesentlig mindre enn effekten av metan og BC. Totalt bidrar HFK med 7 % av totale utslipp av
kortlevde klimadrivere i Norge målt i CO2e(GTP10, Norge).
Vektfaktor varierer mye for de ulike HFK-ene (vedlegg 8). De ulike HFK-enes bidrag til den totale
klimaeffekten av HFK-ene er vist i Figur 2.8 under.

Figur 2.8: Fordeling av klimaeffekt av de enkelte HFK-er i 2011 i CO2e(GTP10, Norge). Kilde: Klif (2013b)
Figur 2.8 viser at HFK-134a (kortlevd) har størst effekt og bidrar med mer enn halvparten av den
totale effekten av HFK-gassene. HFK-125 (langlevd) og HFK-143a (langlevd) bidrar med henholdsvis
26 % og 15 % av den totale klimaeffekten av norske HFK-utslipp. De resterende HFK-gassene bidrar
totalt med 5 % av klimaeffekten av HFK-er.
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HFK-134a, HFK-125, HFK-143a, samt HFK-32 (kortlevd) benyttes som kuldemedium (både som
enkeltgasser og i blandinger). Gassene bidrar totalt med 98 % av klimaeffekten fra HFK-er i Norge og
er fokus for tiltaksanalysen (se del II).

2.8.

Betydning av organisk karbon (OC) og svoveldioksid (SO2)

Forbrenningsprosesser som gir utslipp av BC, gir også utslipp av organisk karbon (OC). Noen
prosesser kan også gi utslipp av svoveldioksid (SO2). Tiltak på kortlevde klimadrivere som reduserer
BC-utslipp, vil dermed også kunne redusere utslipp av OC og SO 2.
Organisk karbon, som er den reflekterende andelen av fine partikler (PM 2,5), og sulfatpartiklene som
dannes fra svoveldioksid, sprer sollyset. Den atmosfæriske klimaeffekten av OC- og SO2-utslipp er
dermed avkjølende. Albedoeffekten av komponentene er neglisjerbar.
Som vist i Figur 2.3, er den avkjølende effekten av utslipp av organisk karbon målt i CO 2e(GTP10, Norge)
noe mindre enn for SO2-utslipp. Summen av det nasjonale bidraget fra de avkjølende komponentene
er i størrelsesorden like stort som den oppvarmende effekten av CO, nmVOC eller HFK, men
vesentlig mindre enn for metan og BC.
Ved vurdering av tiltak er det viktig å ta hensyn til hvordan både oppvarmende og avkjølende
komponenter påvirkes av tiltaket slik at klimagevinsten av tiltaket ikke overvurderes.
Utslipp av partikler består av ulike andeler BC og OC avhengig av utslippskilden. Ved utarbeidelse av
klimatiltak er det viktig å fokusere på utslipp hvor BC-andelen er høy. Partikler fra mobile dieselmotorer består for eksempel typisk av 60-70 % BC mens partikkelutslipp fra forbrenning av
biomasse, som vedfyring, domineres av organisk karbon (SSB, 2013).
Klimagevinsten av BC-tiltak blir dessuten mindre gunstig og potensielt negativ i et 100-års-perspektiv. Dette skyldes at klimaeffekten også avhenger av størrelsen på de respektive vektfaktorene. For
BC-tiltak rettet på en kilde med en høy andel av OC, som eksempelvis utslipp fra vedfyring, vil
mengden OC reduseres mye mer enn mengden BC. For at tiltaket skal ha en positiv klimaeffekt må
derfor vektfaktoren for BC være mye større enn vektfaktoren for OC. Dette er ikke tilfelle ved
lengre tidshorisonter. Over tid reduseres størrelsen på vektfaktoren til BC (fra 2914 til 118) mye mer
enn hva tilfelle er for OC (fra -62 til -2) (vedlegg 8).
Utslipp fra skipstrafikk inneholder større mengder svovel fra forbrenning av marint drivstoff.
Utslippskutt i transportsektoren på land vil dermed per enhet ha større klimagevinst enn
utslippskutt i skipstrafikken.

2.9.

Vektfaktorens betydning for klimaeffekten

Figur 2.9 under viser den globale klimaeffekten av norske 2011-utslipp ved fire utvalgte
vektfaktorer (vedlegg 8).
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Figur 2.9: Norske 2011-utslipp av kortlevde klimadrivere, OC, SO2 og CO2 omregnet med ulike
vektfaktorer. Kilde: Klif/SSB (2013), SSB (2013), Hodnebrog m. fl. (2013)
Et utslipp av CO2 er uavhengig av valg av vektfaktor fordi alle vektfaktorene er beregnet i forhold til
CO2. Vektfaktorene er derfor per definisjon 1 for alle typer vektfaktorer. Verdien for klimaeffekten
for CO2 i Figur 2.9 er således identisk med mengden CO2 som ble sluppet ut i 2011. For de andre
komponentene ser vi at klimaeffekten i GTP er lavere enn klimaeffekten uttrykt ved GWP for
samme tidsperiode og region (mørk blå/rosa og lys blå/grønne søyler). Som beskrevet i Kapittel 2.2
skyldes dette at GTP gir et øyeblikksbilde av klimaeffekten mens GWP gir summen over
tidshorisonten.
Vi ser også at valg av tidsperiode (mørkeblå søyler sammenlignet med oransje søyler) har større
betydning for klimaeffekten enn valg av beregningsmetodikk (eksempelvis mørkeblå søyler sammenlignet med rosa søyler). Valg av lengre tidsperiode reduserer klimaeffekten av de kortlevde klimadriverne. Etter 100 år er effekten begrenset.

2.10. Referansebane for tiltaksutredninger
Ved utredning av tiltak beskrives tiltakenes reduksjonspotensial i forhold til den utslippsutviklingen
vi forventer basert på vedtatt politikk, en såkalt referansebane.
Vi har tidligere understreket at det er viktig å beregne den samlede klimaeffekten av et tiltak (for
eksempel kapittel 2.8). Det betyr at det må tas hensyn til den oppvarmende effekten av de
kortlevde klimadriverne, alle langlevde klimagasser (som eksempelvis CO2) og de avkjølende
komponenter som påvirkes av et tiltak. I dette tilfellet betyr dette at referansebanen må inneholde
utslipp av kortlevde klimadriverne, OC, SO2, og de langlevde klimagassene CO2 og N2O. I tillegg har
vi tatt inn SF6 og PFK-er for å kunne vurdere reduksjoner av de kortlevde klimadriverne i forhold til
alle norske utslipp av komponenter med klimaeffekt.
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For bedre å forstå hvordan referansebanen er bygget opp, viser vi først nasjonale utslipp av hver
enkelt komponent i referansebanen i millioner tonn i Figur 2.10a. Utslippsutviklingen for de
kortlevde klimadriverne, OC og SO2 er forklart i kapitlene 1.1-1.6 og i Vedlegg 4. Utviklingen for
CO2, N2O, SF6 og PFK tilsvarer framskrivningene i Perspektivmeldingen (FIN, 2013) fra februar 2013.
Metode for beregning av utslippsestimater og framskrivinger er videre beskrevet i vedlegg 6.
Ved å multiplisere utslippene med deres respektive verdier for vektfaktoren GTP10, Norge (kapittel
2.2) får vi klimaeffekten av utslippene som vist i Figur 2.10b. Ved omregning til CO2-ekvivalenter ser
vi at betydningen av svart karbon relativt til de andre komponentene øker kraftig fra om lag 5000
tonn (Figur 2.10a) til 15 millioner tonn CO2e(GTP10, Norge)
Figur 2.11b) på grunn av en relativt høy vektfaktor på 2914 (vedlegg 8). Tilsvarende øker
betydningen av metan mye, slik at de viktigste bidragsyterne på kort sikt er CO 2, metan og svart
karbon (i prioritert rekkefølge). Figur 2.10b viser også at ozonforløperen NOx samt OC og SO2 har
negative verdier i CO2e(GTP10, Norge) fordi disse tre komponentene har en avkjølende effekt på klima.
Referansebanen vi benytter i handlingsplanen er summen av klimaeffekten for alle utslippene vist i
Figur 2.10b. Denne referansebanen er vist i
Figur 2.11. Referansebanen i CO2e(GTP10, Norge) er angitt ved en gul linje. Referansebanen er bygd opp
som følger:




Lyse søyler: Nasjonale utslipp av de kortlevde klimadrivere (BC, ozonforløperne CO, nmVOC,
NOx, CH4 og alle HFK-er)
Oransje søyler: Nasjonale utslipp av OC og SO2, hvorav en andel stammer fra kilder
(vedfyring, dieselmotorer, etc.) som også gir utslipp av BC
Mørkegrønne søyler: Nasjonale utslipp av de langlevde gassene CO2, N2O, SF6 og PFK-er.

PM10 og PM2,5 reduseres også gjennom tiltakene, men er ikke inkludert i referansebanen fordi de
ikke er antatt å ha en klimaeffekt utover den klimaeffekten som er representert ved BC og OC.
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Figur 2.10: a) Nasjonale utslipp av alle komponenter i referansebanen (til venstre) og b) i CO2e(GTP10, Norge) (til høyre) Kilder: Klif/SSB (2013), SSB (2013),
FIN (2013)
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Figur 2.11: Oppbygning av referansebane. Viser bidrag fra kortlevde klimadrivere, langlevde
klimagasser og OC, SO2 som begge gir avkjøling. Referansebanen (gul linje) er summen av disse.
Kilder: Klif/SSB (2013), SSB (2013), FIN (2013)

Figur 2.11 viser at utslippene forventes å gå noe ned framover, primært på grunn av reduksjon i
utslippene av kortlevde klimadrivere. Den forventede reduksjonen av kortlevde klimadrivere skyldes
i prioritert rekkefølge bl.a. reduksjoner i CH4, HFK-er og CO, som følge av allerede vedtatt politikk
(Figur 2.10a og b og vedlegg 4). HFK-ene har et lite bidrag i tonn, men vektfaktoren er høy slik at en
mindre endring i HFK-utslipp gir en større endring i CO2e(GTP10, Norge). Utslipp av svart karbon forventes
ikke å gå ned.
Figuren viser også et negativt bidrag fra kortlevde klimadriverne (lysegrønne søyler under null).
Dette er det avkjølende bidraget som ozonforløperen NO x har etter 10 år som følge av nedbrytning
av metan (kapittel 2.5). Dette avkjølende bidraget forventes å gå noe ned bl.a. pga. avgasskrav til
kjøretøy.
Det avkjølende bidraget fra utslippene av OC og SO2 er vist under null (oransje søyler) og forventes å
forbli relativt uendret fram til 2030.
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Figuren viser også at utslippene av de langlevde klimagassene (CO2, N2O, SF6 og PFK) er svært viktig
også i et tiårsperspektiv (mørkegrønne søyler). I både 2020 og 2030 forventes summen av de
langlevde gassene å være større enn klimaeffekten av de kortlevde klimadriverne målt i CO 2e(GTP10,
Norge).
På samme måte som tiltak på kortlevde klimadrivere også kan gi utslippsreduksjoner av langlevde
klimagasser, vil tiltak rettet på langlevde klimagasser også kunne ha effekt på kortlevde klimadrivere og OC og/eller SO2 ettersom eksempelvis utslipp fra forbrenningsprosesser gir utslipp av alle
typer komponenter. Dersom den samlete klimaeffekten legges til grunn for analyser rettet på
langlevde klimagasser, bør en slik helhetlig referansebane også benyttes, men valg av vektfaktor vil
avhenge av analysens formål (kapittel 2.2).

2.11. Helse- og miljøeffekt av kortlevde klimadrivere
De kortlevde klimadriverne bidrar også til lokal og regional luftforurensning og har skadelige
effekter på helse og miljø. Disse skadelige effektene er primært forbundet med BC, ozon og NOx
(hvor NO2 anses som den helseskadelige komponenten).
I dette arbeidet er helseeffekt definert som påvirkning på befolkningens helse forårsaket av gitte
konsentrasjoner av én eller flere forurensningskomponenter. Miljøeffekt er definert som påvirkning
på avling og skog forårsaket av gitte konsentrasjoner av én eller flere forurensningskomponenter.
UNEP/WMO (2011) viser at på globalt nivå kan reduksjon av kortlevde klimadrivere redusere 2,4
(0,7-4,6) millioner premature dødsfall årlig fra 2030 og framover pga. BC og 0,04-0,52 millioner pga.
ozon, og avlingstap av hvete, ris, mais og soya med 52 (30-140) millioner tonn årlig, eller ca. 1-4 %
av verdensproduksjonen av disse matvarene etter 2030 når et sett tiltak er implementert.
Reduksjonen i antall premature dødsfall årlig er på linje med tall fra Anenberg m. fl. (2012), og
skyldes hovedsakelig tiltak rettet mot partikler som BC er en delmengde av.
I Norge er helseeffekter av luftforurensning et lokalt problem med særlig negativt utslag i de største
byene. Av de norske utslippene av kortlevde klimadrivere, er negative helseeffekter særlig assosiert
med utslipp av svart karbon (partikler) og NOx. Utslipp fra veitrafikken lokalt dominerer de
helseskadelige konsentrasjonene av partikler og NO2. Det forekommer også konsentrasjoner av
bakkenær ozon i Norge som kan ha negativ helseeffekt, men konsentrasjonene er relativt lave
sammenlignet med andre europeiske land (EEA, 2013). Det er langtransportert luftforurensning som
dominerer bidraget til ozonkonsentrasjonene i Norge.
Miljødirektoratet og Folkehelseinstituttet har utarbeidet luftkvalitetskriterier som beskriver hvilke
nivåer av luftforurensningskomponenter som ikke gir helseeffekter i befolkningen.
Luftkvalitetskriteriene skal også verne om de mest sårbare gruppene (barn, eldre, syke)
(Miljødirektoratet og Folkehelseinstituttet, 2013). Det finnes også juridisk bindende grenseverdier
hjemlet i forurensningsforskriften. Disse er høyere enn luftkvalitetskriteriene. Sårbare grupper kan
derfor oppleve helseeffekter ved eksponering for nivåer som ligger under grenseverdien.
Miljøeffekten av de kortlevde komponentene knyttes hovedsakelig til ozon, samt at ozonforløperen
NOx har miljøeffekt i seg selv i form av bidrag til forsuring. Miljøeffektene har et mer regionalt preg
enn helseeffektene. Langtransportert forurensning dominerer bidraget til atmosfæriske
konsentrasjoner i Norge.
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2.11.1. Svart karbon (BC)
Befolkningsstudier både for korttids- og langtidseksponering for svart karbon viser effekter på
menneskers helse. Man har sett effekter både på hjerte-, kar- og lungesykdommer. Videre er det
funnet en sammenheng mellom svart karbon og dødelighet av disse sykdommene (WHO, 2012).
Svart karbon er for mange utslippskilder en viktig bestanddel av PM2,5 som igjen inngår i PM10. Både
finfraksjonen av partikler (PM2,5) og grovfraksjonen (PM10-PM2,5) er assosiert med helseeffekter, men
det er spesielt finfraksjonen man internasjonalt har størst bekymring rundt (Lim m. fl., 2012).
Eksponering for PM2,5 er en av verdens ti største risikofaktorer for sykdomsutvikling (Lim m. fl.,
2012). I befolkningsstudier er det vist samsvar mellom effekter av PM 2,5 og svart karbon. Nyere
studier foreslår at svart karbon kan være en god indikator for helseskadelige effekter, særlig fra
trafikkutslipp, og anbefaler målinger av svart karbon i tillegg til PM 2,5 og PM10 (Janssen m. fl., 2011;
WHO, 2012; WHO/EU, 2013). Det finnes få studier hvor de toksikologiske effektene av svart karbon
og PM2,5 sammenlignes, men de studiene som foreligger tyder på at svart karbon uttrykt som EC (se
Kapittel 1.1.1 for sammenheng mellom BC og EC) i seg selv ikke gir noen toksikologiske effekter,
men at effektene kan tilskrives ulike organiske forbindelser eller metaller bundet til svart karbon.
Det finnes ikke tilstrekkelige målinger eller studier for å kunne definere kritiske nivå for
eksponering av svart karbon. Befolkningsstudier for svart karbon baserer seg både på EC, BC og sot.
En studie som spesifikt fokuserte på helseeffekten av svart karbon (Anenberg m. fl., 2011)
konkluderte med at helseeffekten av BC var knyttet til det stedet der utslippsreduksjonene fant
sted. Studiet demonstrerte videre at effekten av å halvere BC-utslippene hadde mye større effekt i
noen regioner framfor andre. Figur 2.11 viser at ved å halvere BC-utslippene går antall premature
dødsfall mest ned i Kina, etterfulgt av India og Europa. I Europa kan i følge denne studien ca. 10 000
premature dødsfall unngås hvert år dersom utslippene halveres (Figur 2.12, grønne søyler, venstre
akse). Nedgangen i dødelighet per kilotonn BC-utslipp redusert gir et mål på sårbarhet for
utslippsendringer, og ble av Anenberg m. fl. (2011) estimert til å være 50 % større for India enn for
Kina (Figur 2.12, Oransje diamanter, høyre akse). Det vil sannsynligvis si at utslippsendringer i Kina
har mindre effekt på konsentrasjonsnivåene og fordi dødelighetsratene er høyere i India. Figur 2.12
viser at effekten av å redusere ett tonn utslipp er relativt stor også for Europa (oransje diamanter).
Per kilotonn reduserte BC utslipp estimerte Anenberg m. fl. (2011) at ca. 20 000 premature dødsfall
i året kunne unngås i Europa.

Figur 2.12: Sammenheng mellom global dødelighet og reduksjon av BC-utslipp ved halvering av
antropogene BC-utslipp i hver region. Figuren viser årlig reduksjon i antall 1000 premature dødsfall
relatert til lungekreft og hjerte- og lungesykdommer for ulike regioner (i tusen, grønne søyler,
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venstre akse), og reduksjon i premature dødsfall per 1 000 tonn redusert BC utslipp (i tusen,
oransje diamanter, høyre akse). Kilde: Basert på Anenberg m. fl. (2011)
Helseeffekt av svart karbon (BC) i Norge
Det finnes lite tilgjengelig informasjon om helseeffekter av svart karbon i Norge. BC overvåkes ikke
med hensyn til lokal luftforurensning per i dag. Det er så langt ikke utarbeidet luftkvalitetskriterier
eller grenseverdier for svart karbon, selv om det er økende kunnskap om helseeffekter knyttet til
eksponering. Det er heller ikke utarbeidet verdsettingsfaktorer for helseeffekter av norske utslipp
av svart karbon.
PM2,5-konsentrasjoner overvåkes imidlertid i syv norske byer. I ytterligere seks byer (totalt 13) måles
også PM10-konsentrasjonene. Både PM2,5 og PM10 inneholder BC. Dataene for PM-konsentrasjoner er
basert på målinger langs de mest trafikkerte veiene i hver by, samt noen målinger i bybakgrunn.
Målingene i bybakgrunn viser generelt lavere konsentrasjoner enn målingene ved vei, men de er
representative for et større område av byen. Målingene i bybakgrunn gir derfor mer informasjon om
hvilke forurensningsnivåer store deler av bybefolkningen eksponeres for.
Basert på ulike kriterier er det etablert forskjellige mål på om luftkvaliteten er god nok.
Luftkvalitetskriteriene er de strengeste og er relatert til at det ikke skal forekomme helseeffekter
dersom konsentrasjonene ligger under disse kriteriene. Grenseverdier for ulike typer av forurensning
er juridisk bindene i den forstand at for eksempel veieiere er pliktig til å redusere utslippene hvis
disse ligger over de fastsatte grenseverdiene. Disse verdiene er identiske med grenseverdier fastsatt
gjennom EUs luftkvalitetsdirektiv (EC, 2008).
Figur 2.13 viser årsmiddelkonsentrasjonen av PM 10 og PM2,5 i de fem største norske byene. Rød linje
angir luftkvalitetskriterium for PM10 (20 µg/m3) og blå linje angir luftkvalitetskriterium for PM2,5 (8
µg/m3). Årsmiddel beskriver den gjennomsnittlige konsentrasjonen i løpet av ett år og er egnet for å
beskrive helseeffekter ved langtidseksponering (vedvarende konsentrasjoner).
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Figur 2.13: Årsmiddelkonsentrasjonen (µg/m3) av PM10 og PM2,5 ved utvalgte målestasjoner i norske
byer for årene 2003-2012. Noe data mangler på grunn av for lav datafangst.
Kilde: Miljødirektoratet og Folkehelseinstituttet (2013)
Figur 2.13 viser at årsmiddelkonsentrasjonene har blitt redusert de siste ti årene, men er fortsatt
over luftkvalitetskriteriene i flere byer. Konsentrasjonen av PM10 er høyest i Trondheim. Den juridisk
bindende grenseverdien for årsmiddelkonsentrasjonen i forurensningsforskriften (40µg/m3)
overskrides ikke. Figuren viser også at PM2,5 bidrar til rundt 50 % av årsmiddelkonsentrasjonen for
PM10 i de fleste av de norske byene vist i Figur 2.13. Grenseverdien for PM2,5 er først gjeldende fra
2015, den er 25 µg/m3 og reduseres til 20µg/m3 i 2020.
Partikler kan også føre til helseeffekter i befolkningen ved eksponering for høyere nivåer i korte
perioder (døgn eller timer). I Norge kan det være dager med spesielt høye nivåer av PM i perioden
oktober-mai. Grenseverdier hjemlet i forskriften og luftkvalitetskriterier relateres derfor også til
døgnmiddelnivåer av PM, og flere norske byer måler døgnmiddel-konsentrasjonen for å sikre at disse
grensene overholdes. Grenseverdien for døgnmiddel (maksimalt 35 overskridelser av 50µg/m3)
overskrides i enkelte byer, og jevnlig i Trondheim. Her har grenseverdien for døgnmiddel PM10 blitt
brutt i alle år utenom 2008.
Miljøeffekter av BC i Norge
Det er ingen kjente miljøeffekter av svart karbon i Norge.
2.11.2. Ozon (O3)
Høye konsentrasjoner av bakkenær ozon, dvs. ozon i det nederste sjiktet av troposfæren, kan være
et helseproblem. En betydelig del av ozonet tas opp i øvre luftveier, men vil også kunne trenge
dypere ned i luftveiene, spesielt ved høy fysisk aktivitet. Eksponering for ozon kan gi oksidative
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skader i lungevevet og betennelse i lungene. Dette er vist å føre til økt sykelighet og dødelighet.
Astmatikere har økt følsomhet for ozon, og astmatiske barn kan få symptomer ved eksponering for
konsentrasjoner fra 100 µg/m3 (timesmiddel), og lavere konsentrasjoner ved lengre tids
eksponering.
Et studium fra 2012 viser at full implementering av et sett av 14 tiltak årlig kan redusere antall
ozon-relaterte premature dødsfall globalt med 40 000 – 520 000 i 2030 basert på to modeller. Beste
estimat for den ene modellen er 120 000 og for den andre 310 000 (Anenberg m. fl., 2012).
Ozon skader en rekke prosesser i planter. Blant annet reduseres fotosyntesen og veksten, og aldring
og bladfelling framskyndes.
Ozonnivåene i Norge domineres av langtransportert forurensning. På sommerstid bidrar norske
utslipp av ozonforløperne til 3-5 % av de maksimale ozonnivåene (figur 2.13). Den norske
ozonproduksjonen stammer hovedsakelig fra NOx-utslipp fra olje- og gassproduksjon utenfor kysten
av Vestlandet. På vinterstid er det for lite sollys til å omdanne norske utslipp av ozonforløpere til
ozon i vesentlig grad. Tilgjengelig NO bryter ned det langtransporterte ozonet og danner NO2 slik at
det norske bidraget til ozonnivåene er negativt. På vinterstid vil helseeffektene derfor primært
være knyttet til NO2.
Ozonproduksjonen på sommerstid er illustrert i Figur 2.14 under. Figuren viser beregnet midlet
døgnmaksimumskonsentrasjon (maksimalt timesmiddel i løpet av et døgn) av bakkenær ozon over
sommermånedene juni, juli og august (JJA). Beregningene er gjort av Cicero på oppdrag fra Miljødirektoratet (Hodnebrog m. fl., 2013). Figur 2.14a) viser konsentrasjonen av bakkenær ozon,
inklusive effekten av alle globale utslipp av samtlige ozonforløpere, mens Figur 2.14b) viser
bidraget fra norske utslipp av ozonforløpere.
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Figur 2.14: a) Midlet døgnmaksimumskonsentrasjon (µg/m 3) over sommersesongen (JJA) av
bakkenær ozon, hvor effekten av alle globale utslipp er inkludert, og b) endringen i bakkenær ozon
som følge av utslipp av NOx, nmVOC og CO i Norge. Kilde: Hodnebrog m. fl. (2013)
Figur 2.14a viser at de midlete maksimumsnivåene av bakkenær ozon over Norge om sommeren
varierer fra omtrent 60µg/m3 lengst nord til omtrent 90 µg/m3 over Sør-Norge. Dette stemmer godt
overens med tilgjengelig måledata fra Statlig program for overvåkning (kapittel 2.13).
Figur 2.14b viser at maksimalt 2-3 µg/m3 av de midlete maksimumsnivåene av bakkenær ozon om
sommeren kan tilskrives norske utslipp av ozonforløpere. Dette bidraget skjer lokalt utenfor kysten
av Vestlandet og skyldes høye utslipp av NOx offshore.
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Helseeffekter av O3 i Norge
Ozonnivåene i Norge kan gi helseeffekter i befolkningen. Ozon overvåkes i Norge både regionalt og
lokalt i Oslo (stasjonen står i Bærum), Bergen og i Grenland. Lokal overvåkning utløses av krav i
Forurensningsforskriftens kapittel 7. For bakkenær ozon er det ikke grenseverdier, men tidfestede
og langsiktige mål. Luftkvalitetskriteriene for bakkenær ozon (100 µg/m3) har som vist i Figur 2.15, i
de senere år blitt overskredet hvert år i alle byene hvor målinger finner sted.
Figur 2.15 viser maksimal timesmiddelkonsentrasjon av bakkenær ozon i årene 2004-2012 i
byområdene Bergen, Grenland og Oslo. Den maksimale timesmiddelkonsentrasjonen er den timen
som hadde høyest konsentrasjon i det aktuelle året.

Figur 2.15: Maksimal timesmiddelkonsentrasjonen (µg/m3) i løpet av et år for bakkenær ozon i
utvalgte norske byer for årene 2004-2012. Noe data mangler på grunn av for lav datafangst.
Kilde: Miljødirektoratet og Folkehelseinstituttet (2013)
De maksimale timesmiddelkonsentrasjonene av bakkenær ozon varierer lite over Norge, men er
generelt lavere i Nord-Norge. I Sør-Norge er de regionale konsentrasjonene også høyere enn i
byområdene. Dette skyldes at høye NO-utslipp i trafikkerte områder reagerer med ozon og dermed
reduserer ozonnivåene i byområdene. Mer informasjon om konsentrasjonene ved bakgrunnsstasjonene finnes i vedlegg 5.
Som nevnt over, forårsakes helseeffektene av ozon primært av langtransporterte utslipp ettersom
norske utslipp kun bidrar til 3-5 % av maksimalkonsentrasjonene på sommerstid og reduserer
ozonkonsentrasjonen på vinterstid ved å bryte det langtransporterte ozonet ned til NO2.
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Miljøeffekter av O3 i Norge
Ozons negative virkning på vegetasjon gjelder særlig for nyttevekster som grønnsaker og korn. Ved
langvarig eksponering er det påvist negative virkninger på skog (Klif, 2012a). Sammenlignet med
mange andre land i Europa antas ozonforurensning i Norge å ha relativt liten betydning for
planteproduksjon og avling. Dette skyldes både at ozonnivåene i Norge er lavere og at det er sen
vekststart om våren. Den sene vekststarten om våren gjør at plantene unngår periodene med de
høyeste verdiene som ofte kommer på våren/forsommeren.
Det var ingen overskridelser av LRTAPs grenseverdi for plantevekst på de norske stasjonene i 2011.
Grenseverdien for skog har nylig blitt redusert, og den nye grensen ble brutt på to av de norske
målestasjonene; Birkenes og Haukenes, i 2011 (Klif, 2012a). Direkte ozonskader, som skader på
bladverk, forekommer trolig i liten grad i Norge men det er grunn til å tro at ozon fører til
vekstreduksjoner både for avlinger og skog i Sør- Norge hvor ozonkonsentrasjonene er høyest (Figur
2.14a, (SFT, 2009)).
Samfunnsøkonomiske beregninger av avlingstapet av hvete, potet og gress fra dyrket eng som
skyldes bakkenært ozon ga direkte årlige kostnader på om lag 200-500 millioner kroner i 1992
(Rosendahl m. fl., 1998).
Som nevnt over, forårsakes miljøeffekten av ozon primært av langtransporterte utslipp ettersom
norske utslipp kun bidrar til 3-5 % på sommerstid og reduserer ozonkonsentrasjonen på vinterstid
ved å bryte det langtransporterte ozonet ned til NO 2.
2.11.3. NOx
Ozonforløperen NOx kan også ha direkte helse- og miljøeffekt.
Helseeffekt av NO2 i Norge
NO2 kan gi skadelige effekter på helse i Norge, særlig blant utsatte grupper.
Figur 2.16 viser årsmiddelkonsentrasjonen av NO2 i noen norske byer. Rød linje angir luftkvalitetskriteriene (40 µg/m3) som er identisk med grenseverdiene i forurensningsforskriften. Flere byer har
nivåer over disse kriteriene og NO2 kan derfor ha skadelige helseeffekter i Norge, særlig blant
utsatte grupper (Klif, 2012c).
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Figur 2.16: Årsmiddelkonsentrasjonen (µg/m3) av NO2 i utvalgte norske byer for årene 2003-2012.
Noe data mangler på grunn av for lav datafangst. Kilde: Miljødirektoratet og Folkehelseinstituttet
(2013)
Svært høye timesmiddelkonsentrasjoner av NO2 (over 200µg/m3) inntreffer ofte på vinteren i Norge.
Dette skyldes bl.a. at NO2 dannes fra nedbrytning av ozon (se over). Dette gjelder særlig i Oslo hvor
grenseverdiene for timesmiddel (18 overskridelser av 200µg/ m 3) brytes hvert år.
Miljøeffekt av NOx i Norge
NOx kan bl.a. bidra til både forsuring og overgjødsling av vegetasjon, jordsmonn og vassdrag, samt
overgjødsling av sjøområder. Antropogene utslipp av nitrogen har medført økt plantevekst og
derigjennom økt karbonlagring (Magnani m. fl., 2007).
Forsuringssituasjon i Norge er blitt vesentlig bedre, primært fordi de dominerende langtransporterte
utslippene har blitt redusert. Naturens tålegrense for forsuring og overgjødsling overskrides likevel
tidvis i betydelige områder, spesielt i sørvest-Norge (Klif, 2012a).
Selv om langtransporterte utslipp dominerer konsentrasjonene av NOx, bidrar regionale norske
utslipp fra forbrenning med en andel som er av betydning for overskridelse av den fastsatte verdien
for naturens tålegrenser. Dette gjelder spesielt for sørvest-Norge som tilføres mye NOx fra olje- og
gassproduksjon utenfor Vestlandskysten. For perioden 2002-2006 var det overskridelse av tålegrenser for vegetasjon i områder som til sammen dekker 14 % av Norges areal (SFT, 2009).
2.11.4. Metan (CH4)
Metan har normalt ikke en skadelig effekt på helse- og miljø. Metan har derimot en indirekte helseog miljøeffekt gjennom bidrag til dannelse av ozon.
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2.11.5. HFK-er
HFK-ene har normalt ikke en skadelig effekt på helse- og miljø. Gassene kan være giftige i høyere
konsentrasjoner, og kan dermed være et arbeidsmiljøproblem ved betydelige lekkasjer i lukkede
rom.

2.12. Vurdering av helse- og miljøeffekter i tiltaksanalyser
2.12.1. Verdsetting av helse- og miljøeffekter
Helseeffekt er i dette arbeidet definert som påvirkning på befolkningens helse forårsaket av gitte
konsentrasjoner av én eller flere forurensningskomponenter. Miljøeffekten er definert som
påvirkning på avling og skog forårsaket av gitte konsentrasjoner av én eller flere
forurensningskomponenter.
Helse- og miljøeffekt vil normalt ikke ha en markedspris, men det er laget nasjonale verdsettingsanslag som skal uttrykke samfunnets helsegevinst knyttet til utslippsreduksjoner for PM10 og NOx.
Disse er utarbeidet for transport av Samstad m. fl., 2010 og bygger på LEVE-studien (SFT, 2005).
Det finnes ingen etablerte verdsettingsfaktorer for BC for Norge. I flere internasjonale studier
estimeres helseeffekter for BC i form av helseeffekter for PM 2,5 (fine partikler) som inneholder BC
(Anenberg m. fl., 2012). Det finnes heller ikke norske verdsettingsfaktorer for PM 2,5. Vi har derfor
estimert helseeffekten av BC i form av helseeffekten for PM 10 som inneholder både BC, PM2,5 og
grovfraksjonen (PM10-PM2,5). Dette betyr i praksis at vi har verdsatt helseeffekten av de PM10reduksjonene som oppnås ved våre BC-tiltak.
BC utgjør en andel av PM10. I antall tonn, vil utslippene/utslippsreduksjonene fra en bestemt kilde
derfor være lavere for BC enn for PM10. Det er imidlertid indikasjoner på at BC er en bedre indikator
for helseeffekter enn PM10 (Janssen m. fl., 2011; WHO, 2012; WHO/EU, 2013). Det er derfor
vanskelig å si om vi overestimerer eller underestimerer helsefordelen når vi bruker PM10 i stedet for
BC for å verdsette helsefordelen av å redusere utslipp.
PM10- og NOx-reduksjonene har blitt verdsatt ved bruk av verdsettingsfaktorer beregnet for
Vegdirektoratet av TØI og SWECO (Samstad m. fl., 2010). Prisene er konsumprisindeksert
(oppjustert) til 2012-kroner. For andre effekter som ikke kan kvantifiseres, har vi vurdert helse- og
miljøeffektene kvalitativt. Verdsettingsfaktorer for utslipp fra veitrafikk av PM 10 og NOx for områder
med ulik eksponering av befolkningen er gitt i tabell 2.1.
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Tabell 2.1: Verdsettingsfaktor for PM10 og NOx for utslipp fra veitrafikk. Kilde: Samstad m. fl.
(2010)
Komponent

Benevning

Pris
opprinnelig

Basisår,
opprinnelig

Pris, KPI-justert
2012-kr

PM10, storby generell

kr/kg utslipp

3600

2009

3780

PM10, Oslo

kr/kg utslipp

3900

2009

4095

PM10, Trondheim

kr/kg utslipp

3900

2009

4095

PM10, Bergen

kr/kg utslipp

2900

2009

3045

PM10, Andre større byer

kr/kg utslipp

1640

2009

1722

PM10, Tettsteder

kr/kg utslipp

440

2009

462

NOx Oslo, Bergen,
Trondheim

kr/kg utslipp

200

2009

210

NOx, andre større byer

kr/kg utslipp

100

2009

105

NOx, andre områder

kr/kg utslipp

50

2009

52,5

Verdsettingsfaktorene i Tabell 2.1 er utviklet for å beskrive helseeffekter av veitrafikkutslipp og
viser at verdsettingsfaktorene øker med økende antall mennesker som eksponeres for forurensningen. Utslipp til luft fra for eksempel vedfyring vil kunne ha en annen sammensetning av
partiklene og skje lengre unna personene som eksponeres. Utslippet fra pipen vil fortynnes noe før
det når bakken. I henhold til FHI (personlig kontakt, Per Schwarze, 2013), er det likevel foreløpig
ikke tilstrekkelig grunnlag for å si at partikler fra vedfyring er mindre skadelig enn partikler fra
transport, selv om det ser ut til å være noen forskjeller. Vi har derfor valgt å benytte de samme
verdsettingsfaktorene for utslipp fra vedfyring som for utslipp fra andre kilder.
For utslipp av andre helseskadelige stoffer enn PM10 og NOx finnes ingen etablerte verdsettingsfaktorer for Norge. Utslippsreduksjoner for andre komponenter er derfor ikke verdsatt.
Miljøeffektene er heller ikke verdsatt grunnet manglende verdsettingsfaktorer, men er kommentert
kvalitativt. Miljøeffekten av kortlevde klimadrivere er liten i Norge og primært knyttet til
langtransportert ozon og NOx (Kapittel 2.11.2 og 2.11.3). Miljøeffekten av norske utslipp av
ozonforløperne (CO, nmVOC og NOx) antas å være begrenset og at manglende verdsetting ikke er av
betydning for analysens resultater.
Bruk av verdsettingsfaktorer er en forenkling i forhold til å modellere konsentrasjonsnivåer og
beregne eksponering hver gang helse- og miljøeffekter skal verdsettes. Verdsettingsfaktorer har
også den fordelen at effekten kan inkluderes i den samfunnsøkonomiske tiltakskostnaden.
2.12.2. Alternative måter å kvantifisere helse- og miljøeffekter
I stedet for bruk av verdsettingsfaktorer (kr/kg utslipp), kan helseeffekt uttrykkes i tapte leveår
(Years Of Lives Lost, YOLL), kvalitetsjusterte leveår eller antall unngåtte dødsfall, noe som muligens
forstås lettere enn et kronebeløp. For å beregne slike, trengs lokale, høyoppløselige konsentrasjonsdata for de kortlevde klimadriverne for å kunne beregne befolkningseksponering ved hjelp av dose93
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responsfunksjoner. Slike høyoppløselige data har vi ikke hatt tilgang til i dette arbeidet fordi vi har
modellert konsentrasjon i en global klimamodell, Oslo-CTM2, som har en horisontal oppløsning på
2,8º×2,8º. Dette tilsvarer ca. 280 km × 280 km og vil dekke områder med svært ulik
befolkningstetthet. Regionale eller lokale modeller vil være bedre egnet til studier av lokal
luftforurensning, men disse vil sannsynligvis være mindre egnet til å modellere klimaeffekter siden
det som regel er nødvendig med modeller med global utstrekning til det formålet.
Høyoppløselige konsentrasjonsdata for byene kan beregnes ved hjelp av spredningsmodeller
tilpasset hver enkelt by. Da må utslippsnivåene lokalt og dens romlig fordeling og tidsoppløsning
være kjent. I norske byer er kvaliteten på lokale utslippsdata generelt ikke god nok for beregning av
høyoppløselige data som er nødvendig for å kvantifisere helseeffekter. Den lokale overvåkningen
ved hjelp av modellering bør derfor utvides, spesielt i de større byene hvor helseeffekt av
luftforurensning har størst betydning (kapittel 2.13 og 3.6.4).
Av samme grunn har vi heller ikke kunnet beregne miljøeffekt av norske utslipp av kortlevde
klimadrivere i form av for eksempel antall tonn redusert avling eller skog.

2.13. Overvåking av kortlevde klimadrivere, OC og sulfatpartikler
Overvåkingsdata er en viktig del av det kunnskapsgrunnlaget som er nødvendig for å vurdere
behovet for, og utforming av klima-, helse- og miljøtiltak samt oppfølging av effektene.
Overvåking av kortlevde klimadrivere, OC og sulfatpartikler fra utslipp av SO2 omfatter systematisk
måling av komponentenes konsentrasjon i atmosfæren og/eller mengden av svart karbon og andre
partikler på snø og is. I Norge (inkludert Svalbard) foregår kun systematisk overvåking av
konsentrasjoner i atmosfæren. Dette skjer på såkalte bakgrunnsstasjoner som er plassert slik at de
er minst mulig påvirket av lokale utslippskilder (se Figur 2.17 for plassering av alle statlige
bakgrunnsstasjoner i Norge). For partikler på snø og is finnes bare observasjoner over korte perioder
og i begrensete områder i regi av forskningsprosjekter.
I kapittel 1 har vi beskrevet norske utslipp av kortlevde klimadrivere, OC og SO2. De norske
utslippene av disse komponentene er imidlertid kun én av flere faktorer som påvirker de
atmosfæriske konsentrasjonene av disse komponentene over Norge og Svalbard og mengde avsatt på
snø og is. Andre faktorer er for eksempel tilførsel av utenlandske utslipp av de samme
komponentene, metanutslipp fra naturlige kilder som våtmark og permafrost, interaksjon mellom
de ulike komponentene, sprednings- og omdannelsesprosesser samt tilbakekoblingsmekanismer.
Overvåking av konsentrasjonen i atmosfæren over tid og kunnskap om mengde avsatt på snø og is er
viktige verktøy for å forstå klima-, helse- og miljøeffekten av disse komponentene og deres
historiske bidrag. Overvåkingsdata er også nødvendige for å verifisere og forbedre klimamodeller
som kan gi indikasjoner på framtidig utvikling.
I Norge og på Svalbard har flere kortlevde klimadrivere, OC og sulfatpartikler blitt overvåket over
lengre tid gjennom overvåking av forsuring, luftforurensning og etter hvert også klimagasser. I de
senere år har man utvidet overvåkingen av partiklene med parametere for flere optiske egenskaper
(bl.a. optisk tykkelse (Aerosol Optical Depth, AOD), fysiske egenskaper (størrelsesfordeling og masse
for partikler), samt kjemisk sammensetning av partikler.
2.13.1. Statlig overvåking
Fram til 2012 foregikk all relevant statlig overvåking gjennom følgende tre delprogrammer:


Atmosfæriske tilførsler av forsurende forbindelser
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Atmosfæriske tilførsler av bakkenær ozon og partikler
Klimagasser og ozonnedbrytende stoffer

Fra 2013 er disse tre delprogrammene samlet i ett større program kalt Statlig program for
overvåking av klimagasser, ozonlag og atmosfæriske forurensninger. Miljødirektoratet var ansvarlig
for de tre tidligere delprogrammene og er nå ansvarlig for det nye programmet. Relevant overvåking
som dekkes av dette programmet er gitt i
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Tabell 2.2 under.
Det finnes i dag ingen standard målemetode for svart karbon i atmosfæren eller på snø og is
(Petzold m. fl., 2013). I statlig overvåking måles elementært karbon, EC, eller optisk absorpsjon av
synlig lys som indikatorer for svart karbon.

Figur 2.17: Målestasjoner der kortlevde klimadrivere overvåkes i statlig overvåkingsprogram
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Tabell 2.2: Atmosfærisk overvåking av kortlevde klimadrivere og relaterte parametere i
Norge/Svalbard

Komponent

Startet
2002

Planlagt
tom år
2013-2016

Målestasjoner
Zeppelin

Partikler

2009

2013-2016

Birkenes

Absorbsjonskoeffsient og
spredningskoeffisient for synlig lys

2009

2013-2016

Birkenes

PM10 og PM2,5

2000
2009

2013-2016
2013-2016

EC/ OC/ TC

2000

2013-2016

Birkenes
Hurdal,
Kårvatn
Birkenes

2009

2013-2016

1973
1979

2013-2016
2013-2016

1985

2013-2016

AOD

SO4- (luft)

Ozon (bakkenær)

CO (ozonforløper)

CH4
HFK

2001
2007
2013
2009
2000
2001

2013-2016
2013-2016
2013-2016
2013-2016
2013-2016
2013-2016

Hurdal,
Kårvatn
Birkenes
Kårvatn,
Tustervatn,
Zeppelin,
Hurdal.
Flere
nedbørstasjoner
Birkenes,
Kårvatn,
Tustervatn,
Zeppelin,
Troll
Prestebakke,
Hurdal,
Sandve
Zeppelin
Troll
Birkenes
Birkenes
Zeppelin
Zeppelin

Rapporteres til
WMO/
GAWWDCA
WMO/
GAWWDCA

EMEP
EMEP
EMEP og WMO/
GAWWDCA
EMEP og WMO/
GAWWDCA

EMEP

MDs lange
tidsserier
EMEP

I tillegg gjøres det i regi av forskjellige forskningsprosjekter- og programmer en del observasjoner
som kan omfatte flere parametere og/eller målestasjoner. Disse er et viktig supplement til den
statlige overvåkingen og noen av disse refereres i Miljødirektoratets årsrapporter for den statlige
overvåkingen.
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Observasjoner av svart karbon på snø og is inngår ikke i det statlige overvåkingsprogrammet. Alle
observasjoner av svart karbon på snø og is har skjedd gjennom forskningsprogrammer. Noen
eksempler på forskningsprogrammer som omfatter observasjoner av BC er vist i Tabell 2.3 under.
Tabell 2.3: Oversikt over observasjoner i Norge av BC i atmosfæren og på snø
Komponent

I regi av

År med
data

Målestasjoner

Målefrekvens

BC i atmosfæren
(absorpsjonsmålinger)

Stockholms
universitet

2005

Zeppelin

Time

BC på snø (EC-målinger)

Norsk
Polarinstitutt

2007 og
2008

Svalbard

Prosjektbasert

2.13.2. Overvåking av lokal luftforurensning
Flere kommuner overvåker kortlevde klimadrivere på grunn av krav til luftkvalitet. Denne
overvåkingen er lovpålagt gjennom forurensningsforskriftens paragraf 7 om lokal luftkvalitet. Svart
karbon overvåkes ikke. En oversikt over denne overvåkningen er gitt i tabell 2.4.
Tabell 2.4: Oversikt over tilgjengelige overvåkingsdata for lokal luftforurensing i Norge
Komponent

I regi av

År med data10

Lokasjoner

PM10

Anleggseiere og
kommunene

Varierer, ca. siste
10-15 år

13 kommuner

PM2,5

Anleggseiere og
kommunene

Varierer, ca. siste
10-15 år

Syv kommuner (syv av de 13
som måler PM10)

Ozon

Kommunene

Varierer, ca. siste
10-15 år

Fem kommuner

NO2 (NOx,
ozonforløper)

Anleggseiere og
kommunene

Varierer, ca. siste
10-15 år

12 kommuner

Mer informasjon og resultater fra denne overvåkningen er gitt i kapittel 2.13.3 og vedlegg 5.
2.13.3. Hovedfunn fra norsk statlig overvåkning av kortlevde klimadrivere
Svart karbon og organisk karbon
Andel av elementært karbon (en parameter som indikerer svart karbon) og organisk karbon i både
PM2,5 og PM10 måles ved Birkenes, Hurdal og Kårvatn (Figur V5.1 og Figur V5.2 i vedlegg 5). Målingen
ved Birkenes har vært foretatt siden 2001 og resultatene har variert fra år til år uten en klar trend.
Nivåene domineres av langtransporterte utslipp fra Storbritannia, Sentraleuropa og i varierende
grad fra Nord-Amerika, inkludert partikler fra skogbrann. Mengden og sammensetningen av

10

Det er overvåkningsdata fra tidligere år også, men for den standarden som er satt i EU-direktivet 2008/50/EC, eksisterer
kun data fra de siste 10-15 årene.
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utslippene varierer for de ulike områdene og over tid. Avstanden og sirkulasjonsforhold i
atmosfæren bestemmer hvor mye som kommer til Norge fra de ulike områdene. Meteorologiske
forhold spiller derfor en viktig rolle for luftkvaliteten. Målinger ved Hurdal og Kårvatn ble nylig
igangsatt. Nivåene fra disse stasjonene forventes å variere på samme måte og av samme årsaker
som data fra de andre stasjonene.
Det finnes ingen norsk overvåking av svart karbon i Arktis. Det har imidlertid foregått absorpsjonsog spredningsmålinger i Ny-Ålesund på Svalbard i regi av Stockholms Universitet. Denne
overvåkingen har vært finansiert av Vetenskapsrådet og Naturvårdsverket i Sverige (Hirdman m. fl.,
2010). Absorbsjons- og spredningsmålinger brukes som indikator for svart karbon i atmosfæren.
Hirdman m. fl. (2010) viser at årlig konsentrasjon av svart karbon i atmosfæren har blitt redusert i
gjennomsnitt 9 prosent per år i perioden målingene har pågått (2002-2009).
Ozon og ozonforløperne
Ozonkonsentrasjonen i atmosfæren over Norge/Svalbard viser ikke en entydig trend, men har store
variasjoner fra år til år og over sesong.
For ozonforløperne:




CO-konsentrasjonen har gått noe ned fra 2003. Årsaken til dette er ikke kjent
Reduksjonen for NOx har vært moderat (Klif, 2012b).
Det finnes i dag ingen overvåkning av ozonforløperen nmVOC. NILU har tidligere overvåket
nmVOC, men ikke i regi av det statlige overvåkingsprogrammet. Tidsserien ble avsluttet i
2000 grunnet manglende finansiering

Metan (CH4)
Metannivåene steg fram til 1998 både ved Zeppelin og globalt og lå deretter flatt fram til 2005. Fra
2005 har tallene steget (se figur V5.9, vedlegg 5). Årsaken til stigningen etter 2005 er ikke kjent,
men knyttes til ulike hypoteser om økte utslipp fra våtmarker, både i tropiske og arktiske områder.
Det er viktig å følge med på denne utviklingen framover, bl.a. for å avklare om økningen kan være
tegn på frigivelse av metan fra smeltende permafrost. Dette kan gjøres ved kombinasjoner av
isotopiske målinger og modellering ettersom metan fra ulike kilder har ulikt forhold mellom 13C/12Cisotopene. Siden 2009 foreligger også målinger på Birkenes. Disse ser ut til å ligge litt over verdiene
på Svalbard.
HFK-er
HFK-ene er industrielt framstilte gasser, og deres bidrag til global oppvarming er i dag fortsatt
begrenset. Ved Zeppelin har konsentrasjonene av HFK134a (14 års levetid), HFK152a (1,4 års
levetid) og HFK125 (29 års levetid) økt med hhv 255 %, 230 % og 446 % siden 2001. Den raske
økningen i konsentrasjonen av disse menneskeskapte stoffene, gjør det nødvendig å følge nøye med
på videre utvikling.
Sulfatpartikler
Innhold av sulfatpartikler i atmosfæren over Norge/Svalbard har gått sterkt ned siden 1980. Denne
reduksjonen er knyttet til internasjonale tiltak mot forsuring gjennom bl.a. LRTAP (vedlegg 3).
Reduksjonen varierer mellom 78-95 prosent på fastlands-Norge og 63 prosent på Svalbard for
perioden 1980-2011. Fra 2000 er det ikke signifikante trender med unntak av Zeppelin og Kårvatn
der det har vært videre reduksjoner på i størrelsesorden 30 prosent.
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2.13.4. Framtidig overvåking i Norge
Statlig overvåking
I 2013 ble all statlig overvåking av klima, ozon og atmosfærisk forurensning samlet i ett statlig
overvåkingsprogram. Omfanget med hensyn på kortlevde klimadrivere forblir på omtrent samme
nivå som i dag.
Lokal overvåking
Vi er ikke kjent med at noen norske kommuner/byer planlegger å endre omfanget av overvåkingen
betydelig og vi regner derfor med at overvåkingen vil fortsette som nå. Dette betyr bl.a. at ingen
norske kommuner/byer planlegger å inkludere svart karbon i sin overvåking, samt at overvåking av
PM10, PM2,5, ozon og ozonforløperne fortsatt vil være begrenset til et fåtall kommuner. Det er ikke
relevant med lokal overvåking av metan og HFK.
2.13.5. Internasjonal overvåking og overvåkingsnettverk
Ettersom utslipp til luft kan transporteres over landegrenser, er internasjonal koordinering av
overvåking nødvendig for å kunne se sammenhenger som grunnlag for utforming av tiltak. Det
største og mest forpliktende overvåkingsnettverket som omfatter kortlevde klimadrivere, er
European Monitoring and Evaluation Programme (EMEP). EMEP startet allerede på 70-tallet, og
Europa er etter hvert blitt rimelig godt dekket av målestasjoner.
I Arktis har systematiske målinger kun vært gjort over lengre tid noen få steder, bl.a. på Svalbard.
Mesteparten av data fra Arktis har hittil vært resultat av forskningsprosjekter og kampanjer. Arctic
Monitoring and Assessent Program (AMAP) spiller en viktig rolle både i å sammenfatte resultater og i
en videre oppbygging av overvåkingen framover.
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Tabell 2.5: Oversikt over internasjonale overvåkingsnettverk som omfatter én eller flere
SLCF-parametere og som Norge har tilknytning til
Overvåkingsnettverk

Varighet og
status

Fokus på kortlevde

EMEP - European Monitoring
and Evaluation Programme

Startet med
forsuring i 1970årene. Bredt
program i dag.

Inkluderer bl.a. aerosoler og bakkenær
ozon. Fra 1990-årene også informasjon om
regional transport av aerosoler/partikler og
deres effekter på klimapådriv.

Stasjoner over
hele Europa,
inkludert fire i
Norge.

EMEPs overvåkingsstrategi for 2010-2019
dekker også andre SLCF parametre (UNECE,
2012b).

2011-2015
(prosjekt)

Europeisk prosjekt med mål om å integrere
bakkestasjoner og standardisere målinger
for overvåking av aerosoler, skyer og
kortlevde gasser som bidrag til kunnskapsoppbygging om klimaendringer, luftkvalitet
og langtransport av forurensinger.

Forberedende
fase i 2008-2013

Forskningsinfrastruktur og nettverk for
måling og tolkning av bl.a. CO2 og CH4. Går
inn i en permanent fase. Drift dekkes av
nasjonal finansiering.

ACTRIS; Aerosols, Clouds, and
Trace gases Research
InfraStructure Network
www.actris.net

ICOS - Integrated Carbon
Observation System
www.icos.infrastructure.eu
AMAP – Arctic Monitoring and
Assessment Programme

Skal bli
permanent. Norge
er ikke medlem.
Bygger på data
fra andre, inkl. 4
målestasjoner i
Arktis

Bruker data fra fire arktiske målestasjoner
som måler svart karbon på ulike måte

Ingen overvåkingsprogrammer dekker BC/EC på snø og is. Det har imidlertid foregått en rekke
undersøkelser og kartlegginger av EC og BC i snø samt effekten på albedo i hele Arktis, helt ned til
ca. 65 grader nord (Aamaas m. fl., 2011; AMAP, 2012; Eleftheriadis m. fl., 2009; Forsström m. fl.,
2009; Skeie m. fl., 2011).
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3. Hovedfunn i del I: Klima-, helse- og
miljøeffekt av kortlevde klimadrivere
3.1. Oppsummering av klima-, helse- og miljøeffekt av kortlevde
klimadrivere i Norge
Vesentlig klimaeffekt av norske utslipp av svart karbon og metan på kort sikt
Den totale klimaeffekten av de kortlevde klimadriverne var 35 millioner tonn CO2e(GTP10, Norge) i 2011
(Figur 2.3). Til sammenligning var CO2-utslippene i 2011 ca. 45 millioner tonn.
Den kortlevde klimadriveren med størst klimaeffekt er metan etterfulgt av BC. Av alle kortlevde
klimadrivere og langlevde klimagasser, er det kun norske CO2-utslipp som har høyere klimaeffekt
enn metan og BC. Samlet klimaeffekt for metan og BC er om lag 70 % av klimaeffekten av norske
CO2-utslipp (Figur 3.1).
Viktig å redusere både kortlevde klimadrivere og CO2 på kort sikt
Å overholde togradersmålet slik som verdens ledere har satt for å forhindre farlige klimaendringer,
krever en langsiktig reduksjon i den globale oppvarmingen. I et 100-årsperspektiv dominerer
klimaeffekten av CO2 og andre langlevde klimagasser (kapittel 2.9). Klimaeffekten av de kortlevde
klimadriverne er liten i et 100-årsperspektiv. For å unngå mer enn 2 °C oppvarming, er det derfor
viktigst å redusere utslippene av CO2 og andre langlevde klimagasser.
I et tiårsperspektiv er klimaeffekten av kortlevde klimadrivere vesentlig (Figur 3.1), men selv i
dette kortsiktige tidsperspektivet var klimaeffekten av norske CO 2-utslipp i 2011 alene større enn
summen av klimaeffekten av alle norske utslipp av kortlevde klimadrivere. Dette indikerer at CO2reduksjoner også er viktig på kort sikt. Raske CO2-reduksjoner vil kunne bidra med å begrense
oppvarmingshastigheten på kort sikt. Det er derfor viktig for Norge å iverksette CO2-tiltak raskt.
Tiltak på kortlevde klimadrivere kan ikke erstatte CO2-tiltak verken på kort eller langt sikt. Men
reduserte norske utslipp av kortlevde klimadrivere, og spesielt metan og BC, vil forsterke den
globale klimagevinsten av raske reduksjoner i CO2-utslipp.
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Figur 3.1: Global klimaeffekt av kortlevde klimadrivere, OC og SO2 sammenlignet med CO2 i 2011,
2020 og 2030
Norske BC-utslipp har betydning for Arktis
Norske BC-utslipp har per tonn om lag 1,5 gang høyere klimaeffekt enn det globale midlet (Figur
2.6) og kan bidra til avsmelting i Arktisk (Figur 2.5). Dette skyldes at albedoeffekten av norske
utslipp er høy grunnet vår nærhet til Arktis. Tilsvarende vil gjelde for andre land med nærhet til
polområdene eller andre snø- og isdekkede områder som eksempelvis Himalaya.
Reduksjon i norske BC-utslipp vil kunne gi positive helseeffekter i Norge
Norske BC-reduksjoner vil også kunne gi helsefordeler ettersom dagens høye nivåer av fine partikler
(PM2,5 ), som BC er en delmengde av, i byer og tettbebygde strøk kan være helseskadelig for
befolkningen.
Pga. svart karbons regionale klimaeffekt og negative helseeffekt, bør reduksjoner av disse
utslippene vurderes spesielt.
Ingen klimagevinst av kutt i NOx
I et kortsiktig perspektiv vil utslippsreduksjoner for ozonforløperen NO x bidra til oppvarming. På
lang sikt, eksempelvis 100 år, har NOx-utslipp minimal klimaeffekt.
NOx-reduksjoner vil imidlertid gi helse- og miljøgevinst i Norge. I tettbygde strøk kan nivåene av NO2
være helseskadelig for den norske befolkningen. I tillegg bidrar NOx til dannelse av helseskadelig
ozon. Miljøeffekten av ozon er begrenset.
Nivåene av ozon skyldes primært langtransportert forurensning. Norskprodusert ozon bidrar
sommerstid til 3-5 % av ozonnivåene i Norge. På vinterstid er det norske bidraget negativt fordi
langtransportert ozon brytes ned og danner NO2. I tillegg bidrar lokale utslipp fra veitrafikken til
helseskadelige nivåer av NO2. Internasjonalt samarbeid (vedlegg 3) er viktig i forhold til å få ned
disse nivåene i Norge. Norge må også innfri egne forpliktelser, og tiltak er i annet oppdrag under
utredning for å redusere NOx-utslipp av helse- og miljøhensyn (Miljødirektoratet, 2013b).
I Tabell 3.1oppsummeres klima-, helse- og miljøeffekten av kortlevde klimadrivere i Norge.
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Den 9. oktober 2020 ble det av Høyesteretts ankeutvalg med dommerne Møse, Normann og
Thyness i
HR-2020-1931-U, (sak nr. 20-051052SIV-HRET), sivil sak, anke over dom:
Natur og Ungdom
Föreningen Greenpeace Norden
Naturvernforbundet (partshjelper)
Besteforeldrenes Klimaaksjon (partshjelper)

(advokat Emanuel Feinberg
advokat Cathrine Hambro)

mot
Staten v/Olje- og energidepartementet

(Regjeringsadvokaten
v/advokat Fredrik Sejersted)
(Rettslig medhjelper:
advokat Anders Flaatin Wilhelmsen)

truffet slik
BESLUTNING:
(1)

Høyesteretts ankeutvalg tillot 20. april 2020 fremmet anken fra Natur og Ungdom og
Föreningen Greenpeace Norden over Borgarting lagmannsretts dom 23. januar 2020 i sak nr.
18-060499ASD-BORG/03 mot staten v/Olje- og energidepartementet. Naturvernforbundet og
Besteforeldrenes Klimaaksjon opptrer som partshjelpere til fordel for Natur og Ungdom og
Föreningen Greenpeace Norden.

(2)

I prosesskriv 21. august 2020, 3. september 2020, 4. september 2020 og 29. september 2020
har staten bedt om ankeutvalgets samtykke til å fremlegge en rekke nye bevis etter tvisteloven
§ 30-7 første ledd. Følgende nye bevis er fremlagt:

(3)

I prosesskriv av 21. august 2020 fremlegges et notat av 8. mars 2013 utarbeidet av
Oljedirektoratet, benevnt «Verdisetting av uoppdagede petroleumsressurser i Barentshavet
sørøst» (bilag 1).

(4)

I prosesskriv 3. september 2020 fremlegges Nærings- og energidepartementets
Konsekvensutredning for miljø, naturressurser og samfunn fra september 2013 (bilag 1),
brosjyre med sammenfatning av konsekvensutredningen (bilag 2), St.meld. nr. 26 (19931994) kapittel 18 (bilag 3), Innst. S. nr. 180 (1993-1994) kapittel 18 (bilag 4), utdrag fra
Oljedirektoratets rapport «Petroleumsressurser i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og
Senja» (bilag 5), Meld. St. 2 (2018-2019) punkt 3.7 (bilag 6), Meld. St. 20 (2019-2020)
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kapittel 1 (bilag 7), utdrag fra Innst. 382 S (2019-2020) (bilag 8), Stortingets votering i sak 2,
18. juni 2020 (bilag 9), Meld. St. 2 (2019-2020) punkt 3.7 (bilag 10), Prop. 1 S (2019-2020)
vedlegg 1, Noregs lågutsleppsstrategi for 2050 (bilag 11), sammendrag av rapporten Klimakur
2030 av Miljødirektoratet (bilag 12), Representantforslag 44 S (2019-2020) (bilag 13), Innst.
375 S (2019-2020) punkt 4 (bilag 14), voteringen i Stortinget 16. juni 2020 (bilag 15), Dok.
8:43 (2019-2020) (bilag 16), Innst. S. 221 (2019-2020) (bilag 17), votering i sak 3 i Stortinget
23. april 2020 (bilag 18) og Innst. 192 S. (2019-2020) (bilag 19).
(5)

I prosesskriv 4. september 2020 har staten fremlagt notat fra Oljedirektoratet av 2. september
2020 benevnt «Ang. notat - verdsetting av uoppdagede petroleumsressurser i Barentshavet
sørøst av 8.3.2013» (bilag 1).

(6)

I prosesskriv 29. september 2020 har staten fremlagt interne e-poster fra Oljedirektoratet fra
våren 2012 (bilag 1-3), presentasjon brukt i møte mellom Oljedirektoratet og Olje- og
energidepartementet 13. juni 2012, benevnt «Verdsetting av uoppdagede petroleumsressurser
Barentshavet Sør Øst og Jan Mayen» (bilag 4) og e-poster sendt mellom/internt i
Oljedirektoratet og Olje- og energidepartementet i 2012-2013 (bilag 5-8).

(7)

De ankende parter har samtykket i at bevisene fremlegges.

(8)

De ankende parter har i prosesskriv 4. september 2020, 18. september 2020, 22. september
2020 og 30. september 2020 også fremlagt nye bevis i saken og bedt om ankeutvalgets
samtykke til fremleggelsene. Følgende bevis er fremlagt i prosesskrivene:

(9)

I prosesskriv 4. september 2020 fremlegges et utdrag fra rapporten Global Carbon Project
2019 (bilag 1), utdrag, forord og «Executive summary» fra rapporten UNEP Emmisions Gap
Report (bilag 2), UNEP Production Gap Report (bilag 3) og International Energy Associations
(IEA) dokument «Large Scale CO2 captureprojects in power generation in the sustainable
development scenario 2000-2040» (bilag 4).

(10)

I prosesskriv 18. september 2020 er det fremlagt e-postkorrespondanse mellom
Oljedirektoratet og Olje- og energidepartementet fra 2012 (bilag 1-2), en Excell-kalkulasjon
utført av samfunnsøkonom Knut Einar Rosendahl (bilag 3), e-post fra Oljedirektoratet til
Olje- og energidepartementet fra 19. mars 2012 (bilag 4), innkalling til Fredagsforum i
Oljedirektoratet av 22. juni 2012 (bilag 5), et udatert lysark fra presentasjonen «Verdisetting
av uoppdagede petroleumsressurser i BSØ og Jan Mayen» (bilag 6), e-post fra
Oljedirektoratet til Geoknowlegde (bilag 7), en intern e-post i Oljedirektoratet av 20. mai
2013 (bilag 8), e-poster mellom Oljedirektoratet og Olje- og energidepartementet våren 2013
(bilag 9-10) og Miljødirektoratets vurdering av forslag til blokkutlysning i 25.
konsesjonsrunde av 26. august 2020 (bilag 11).

(11)

I prosesskriv 22. september 2020 fremlegges tidligere president i EMD Sicilianos’ tale fra
åpningen av rettsåret 2020 i EMD, datert 20 januar 2020 (bilag 1) og programmet for
Europarådets konferanse «Human Rights for the Planet» avholdt 5. oktober 2020 (bilag 2).

(12)

I prosesskriv 30. september 2020 fremlegges skriftlig forklaring fra sakkyndig vitne Bjørn
Hallvard Samset, datert 28. september 2020 (bilag 1). Det er opplyst at Samset forklarte seg
for tingretten og lagmannsretten. Erklæringen inneholder én illustrasjon fra Klimapanelets
spesialrapport 2019 og figurene fra Climate Change Tracker. Det er bedt om samtykke til å
legge frem disse illustrasjonene som en del av Samsets vitneforklaring. Det er også fremlagt
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skriftlige erklæringer fra Gaute Eiterjord, som opptrådte som partsrepresentant for Natur og
Ungdom for lagmannsretten, datert 28. september 2020 (bilag 2) og skriftlig erklæring fra
Besteforeldrenes klimaaksjon ved Ketil Lund, datert 29. september 2020 (bilag 3). Ketil Lund
forklarte seg også for lagmannsretten. Videre er det fremlagt en artikkel om Klimakur 2030
fra energiogklima.no, datert 31. januar 2020 (bilag 4), et utdrag av Klimaomstillingsutvalgets
rapport fra september 2020 (bilag 5), en sammenstilling av artikler i Teknisk Ukeblad om EUs
utfasing av fossile brensler, datert 13. desember 2019, 17. februar 2020 og 17. september
2020 (bilag 6), en artikkel fra European Investment Bank om avslutning av investering av
fossile energiprosjekter, datert 14. november 2019 (bilag 7), en artikkel fra Nature om
Antarktis og havsmelting, datert 23. september 2020 (bilag 8), et utdrag fra rapporten «Særlig
verdifulle og sårbare områder» Faglig forum, fra 2019 (bilag 9), en kronikk av Polarinstituttet
om Iskantsonen, datert 27. april 2020 (bilag 10), en artikkel fra Aftenposten om Iskantsonen,
datert 29. januar 2020 (bilag 11) og interne e-poster i Oljedirektoratet og e-poster sendt
mellom Oljedirektoratet og Olje- og energidepartementet i 2012 (bilag 12-16).
(13)

Staten har samtykket i at bevisene fremlegges.

(14)

Høyesteretts ankeutvalg bemerker:

(15)

Når det er gitt samtykke til å fremme en anke etter tvisteloven § 30-4, kan nye bevis bare
gjøres gjeldende når «særlige grunner taler for det», jf. tvisteloven § 30-7 første ledd. Praksis
er liberal når det gjelder samtykke til fremleggelse av nye bevis, og det sentrale er hvorvidt
det nye beviset vil føre til en endring av sakens karakter eller vidløftiggjøre saken, jf. blant
annet HR-2020-1613-U.

(16)

Skriftlige erklæringer fra parter eller vitner som har forklart seg for tidligere instanser, krever
ikke utvalgets samtykke etter tvisteloven § 30-7, jf. HR-2019-2367-U med videre
henvisninger. Det er derfor ikke nødvendig med utvalgets samtykke til å fremlegge bilag 1-3 i
de ankende parters prosesskriv 30. september 2020. Illustrasjonene inntatt i Samsets erklæring
må etter utvalgets oppfatning regnes som hjelpedokumenter, som ikke krever samtykke etter
tvisteloven § 30-7, jf. HR-2010-1558-U.

(17)

Heller ikke for bevis som i tid har oppstått etter at utvalget tillot anken til Høyesterett
fremmet, er det et krav om utvalgets samtykke, jf. HR-2016-1166-U med videre henvisninger.
Det er derfor ikke nødvendig med utvalgets samtykke til fremleggelse av bilag 7-10, 14-15 og
18 i statens prosesskriv 3. september 2020, bilag 11 i de ankende parters prosesskriv 18.
september 2020, bilag 2 til de ankende parters prosesskriv 22. september 2020 eller bilag 5,
artikkelen av 17. september 2020 inntatt i bilag 6, bilag 8 og bilag 10 til de ankende parters
prosesskriv 30. september 2020.

(18)

Erklæringen fra Oljedirektoratet fra 2. september 2020 fremlagt i statens prosesskriv 4.
september 2020 fremstår etter sitt innhold som en «[s]kriftlig forklaring i saken», jf.
tvisteloven § 21-12 andre ledd. Et slikt dokument kan ikke føres som bevis med mindre
partene er enige om det, eller hvis de får anledning til å avhøre den som avgitt forklaringen. I
dette tilfellet har de ankende parter samtykket i fremleggelsen.
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(19)

Ankeutvalget kan ikke se at de bevis som ønskes ført, og som oppstod før ankeutvalget tillot
anken fremmet, vil føre til noen endring av sakens karakter eller vidløftiggjøring av saken.
Samtykke til fremleggelse av bevisene blir etter dette gitt.

(20)

Beslutningen er enstemmig.
SLUTNING
Bilag 1 til statens prosesskriv 21. august 2020, bilag 1-6, 11-13, 16-17 og 19 til statens
prosesskriv 3. september 2020, bilag 1 til statens prosesskriv 4. september 2020 og bilag 1-8 i
statens prosesskriv 29. september 2020 tillates fremlagt.
Bilag 1-4 til de ankende parters prosesskriv 4. september 2020, bilag 1-10 til de ankende
parters prosesskriv 18. september 2020, bilag 1 til de ankende parters prosesskriv 22.
september 2020 og bilag 4, artiklene av henholdsvis 13. desember 2019 og 17. februar 2020 i
bilag 6, bilag 7, 9 og 11-16 til de ankende parters prosesskriv 30. september 2020 tillates
fremlagt.

Kristin Normann
(sign.)

Erik Møse
(sign.)

Dokumentet er i samsvar med originalen:
Monica Magdalena Zak
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Erik Thyness
(sign.)

Dok 267

Advokat Emanuel Feinberg
Advokatfirmaet Glittertind AS
Postboks 1383 Vika
0114 OSLO

Sak nr. 20-051052SIV-HRET, sivil sak, anke over dom:
Natur og Ungdom mfl. mot Staten v/Olje- og energidepartementet
Det vises til de ankende parters prosesskriv 9. oktober 2020, hvor det fremlegges rettsbok fra
bevisopptaket i Oslo tingrett 5. oktober 2020 og nye skriftlige erklæringer i saken.
Det er ikke nødvendig med ankeutvalgets samtykke etter tvisteloven § 30-7 til fremleggelsen
av de nye bevisene, jf. ankeutvalgets beslutninger av 24. september, 2. oktober og 9. oktober
2020 i saken.

Oslo, 12. oktober 2020

Erik Møse
dommer
Elektronisk signert
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1

OM DE SKRIFTLIGE INNLEGGENE SOM ER INNGITT I SAKEN ETTER § 15-8

I de siste ukene er det i saken kommet inn flere skriftlige innlegg etter tvl. § 15-8, hvorav et
meget omfattende fra Norges institusjon for menneskerettighet (NIM), og i tillegg er de tre
innleggene fra tingretten i 2017 på fremlagt på nytt. Til sammen er det nå seks innlegg:
•

Skriftlig innlegg fra The Allard Lowenstein Foundation av 26. oktober 2017

•

Skriftlig innlegg fra Center for International Environmental Law (CIEL) av 28. oktober 2017

•

Skriftlig innlegg fra The Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW) av 30. oktober 2017

•

Skriftlig innlegg fra FNs spesialrapportører for menneskerettigheter og miljø og
menneskerettigheter og giftige utslipp av 31. august 2020

•

Skriftlig innlegg fra organisasjonen Klimarealistene av 12. september 2020

•

Skriftlig innlegg fra Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) av 22. september 2020

På bakgrunn av den karakter og det omfang enkelte av disse innleggene har, vil staten minne om
at det § 15-8 etter ordlyden åpner for, er skriftlige innlegg «til å belyse allmenne interesser som
en sak reiser». Selv om uttrykket «allmenne interesser» i praksis har vært tolket vidt, er det
fortsatt et kriterium etter loven, og ut fra forarbeidene og rettspraksis er det ment som en
begrensning. I Ot. prp. nr. 51 (2004-2005) s. 421 heter det:
Tilbakevisning skal skje dersom de forhold som tas opp i innlegget, etter rettens mening ikke
gjelder allmenne interesser. Tilbakevisning kan også skje dersom innlegget i virkeligheten er
en omgåelse av de begrensninger som gjelder for partenes adgang til skriftlige innlegg, jf.
særlig § 9-9. (s. 421)
I kommentarutgaven til tvisteloven heter det om innlegg etter § 15-8 at de må være «begrunnet
i og begrenset til å belyse allmenne interesser» (uthevet her), og at «[m]est praktisk vil det trolig
være at innleggene belyser reelle hensyn som er relevante ved lovtolking eller annen
rettsanvendelse», se Schei m.fl. 2. utg. 2013) s. 530, og tilsvarende i online-utgaven som er
ajourført i desember 2019. I HR-2018-1887 ga Høyesterett uttrykk for at et innlegg faller
«utenfor rammene for § 15-8» dersom det «kommenterer anvendelsen av en rettsregel på det
konkrete faktum i saken» og det ikke «holder seg på det generelle plan» (avsnitt 189).
I HR-2018-1887 avsnitt 23-24 utdyper Høyesterett forholdet mellom innlegg etter § 15-8 og
lovens begrensninger i muligheten for skriftlige innlegg, og det pekes blant annet på «praktiske
hensyn og partenes behov for å kunne forberede seg på å kommentere innlegget». En utstrakt
bruk av slike skriftlige innlegg i en ellers muntlig prosess kan skape «spenningsforhold til de
regler som tvisteloven ellers har om muntlighet og fremleggelse av bevis for rettssetninger».
Dette spenningsforholdet vil kunne oppstå både i relasjon til de rammer muntlighetsprinsippet i
tvl. § 9-9 setter for partenes adgang til skriftlig prosedyre, og til regelen i § 11-3 om at juridiske
utredninger foranlediget av saken bare kan legges frem med samtykke fra begge parter.
Dersom et skriftlig støtteinnlegg går ut over de rammer som følger av § 15-8, må retten selv
vurdere å tilbakevise det. Forarbeidene og rettspraksis har til nå gitt anvisning på tilbakevisning
av et skriftlig innlegg i sin helhet. En annen mulighet innenfor lovens ordlyd kan være at deler av
et skriftlig innlegg tilbakevises, i den forstand at dette ikke anses for å inngå i
avgjørelsesgrunnlaget. En annen mulighet igjen kan være at selv om et innlegg ikke formelt
tilbakevises, verken helt eller delvis, så velger retten likevel å ikke legge vekt på de delene som
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går utover rammene for hvordan innlegg etter § 15-8 er ment å fungere. Det bør under enhver
omstendighet fremgå av Høyesteretts avgjørelse hvorvidt vilkårene i § 15-8 er oppfylt og
hvorvidt det enkelte innlegg utgjør en del av den dømmende retts avgjørelsesgrunnlag.
På bakgrunn av de rammene for innlegg etter tvl. § 15-8 som Høyesteretts ankeutvalg har
trukket opp i praksis, mest utførlig i HR-2018-1887, overlater staten betydningen av innleggene
til Høyesteretts vurdering innenfor de vilkår som § 15-8 oppstiller. I den forbindelse er det noen
forhold som må påpekes.
Det første staten skal bemerke, er at deler av disse innleggene etter vårt syn klart går utover det
som kan anses som «allmenne hensyn» etter en naturlig forståelse av uttrykket og slik det
forstås i lovens forarbeider og rettspraksis.
For det andre er forholdet at de fleste av innleggene i utpreget grad har karakter av skriftlige
juridiske utredninger avgitt i anledning saken. Det gjelder særlig tydelig for innlegget fra NIM,
som vi kommer tilbake til nedenfor, men også de fire engelskspråklige innleggene. Sagt med
andre ord gjør det spenningsforholdet som ankeutvalget påpeker seg tydelig gjeldende.
Videre er det ingen av de skriftlige innleggene i denne saken som etter statens syn fremstår som
nøytrale og objektive, i den forstand at de er avgitt av aktører uten egne politiske eller
rettspolitiske synspunkter på de faktiske og rettslige spørsmål som saken reiser. Dette er ikke
noe krav etter § 15-8, se HR-2018-1887. Men det er likevel et forhold som må påpekes, og som
alle parter bør forholde seg bevisst til når innleggene skal vurderes. I denne saken er fem av
innleggene klart i favør av de ankende parters rettsforståelse, mens det siste (fra
Klimarealistene) gir uttrykk for standpunkter som ikke deles av noen av partene i saken.
Samlet sett gjør dette det krevende for den part hvis syn innleggene ikke deler, å imøtegå
argumentasjon og innhold i innleggene, samtidig som det skaper fordeler for den part som
innleggene er en støtte til. Dette skaper utfordringer i forhold til tvistelovens grunnleggende
prinsipper om partslikhet og kontradiksjon. Dette gjelder særlig innlegget fra NIM, som har et
omfang som i praksis gjør muligheten for imøtegåelse fra staten krevende. Men også flere av de
andre innleggene er såpass omfattende at kontradiksjons- og likhetsprinsippene utfordres.
Den samlede effekten av dette er at det i den ellers muntlige prosessen vi skal ha for Høyesterett
nå også i realiteten har kommet inn et omfattende element av skriftlig juridisk prosedyre i de
ankende parters favør. I den grad rettens medlemmer setter seg inn i innleggene før
ankeforhandlingene, vil det videre være tale om skriftlig prosedyre i forkant.
Sett fra statens side skaper dette en utfordring. På den ene siden er det verken prinsipielt
ønskelig eller praktisk hensiktsmessig å imøtegå den omfattende juridiske argumentasjonen med
skriftlige innlegg av samme omfang og detaljgrad. På den annen side er det lite tilfredsstillende å
svare på skriftlig prosedyre kun muntlig i skranken – med den skjevhet det gir.
På denne bakgrunn vil staten i det følgende gi noen merknader til det vi ser som kjernen i
argumentasjonen i de skriftlige innleggene, med særlig vekt på innlegget fra NIM, som er mest
omfattende og går lengst i å være et rent juridisk prosedyreinnlegg.
For ordens skyld minner staten også om at retten etter tvl. § 11-2 bare kan bygge på de
påstandsgrunnlag som er påberopt av partene.
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2

NÆRMERE OM STØTTEINNLEGGET FRA NORGES INSTITUSJON FOR
MENNESKERETTIGHETER (NIM)

2.1

Generelt om innlegget fra NIM

Det skriftlige innlegget fra NIM er på 71 sider, hvorav den første halvdelen handler om tolkingen
av grl. § 112, og den andre halvdelen om tolkingen av EMK artiklene 2 og 8.
Slik staten leser innlegget, belyser det i liten grad «allmenne hensyn» i egentlig forstand. Noen
steder kommer NIM inn på reelle hensyn, i første rekke hensyn til klima og miljø. Men dette er
viet relativt liten plass. Det meste av teksten er rettslig argumentasjon, med vekt på rettskilder,
metodebruk og juridisk drøftelse.
Slik sett fremstår innlegget først og fremst som en omfattende rettslig betenkning. Dersom en
part i saken hadde skrevet et prosesskriv som dette, med 71 sider skriftlig juridisk prosedyre,
ville det måtte vært problematisert etter tvl. § 9-9. Og dersom en av partene hadde fremlagt en
betenkning som dette fra tredjemann, ville det vært grunnlag for avvisning etter tvl. § 11-3 siste
punktum. Selv om dette i seg selv ikke er et argument for tilbakevisning etter § 15-8, skaper det
like fullt et spenningsforhold i saken som den dømmende rett må være bevisst på.
Videre må det påpekes at selv om dette innlegget er avgitt av en offentlig institusjon, oppnevnt
av Stortinget, så er det etter statens syn ikke nøytralt eller objektivt i sin tilnærming til
rettsstoffet, og det ivaretar ikke det helhetsperspektivet på kryssende hensyn og interesser som
offentlige myndigheter ellers er forpliktet til, og som må være styrende for storting, regjering og
domstolene. Som det implisitt fremgår i innledningen på s. 1, forespeiler NIMs innlegg heller ikke
å være nøytralt. Tvert imot er innlegget etter statens syn av til dels utpreget rettspolitisk
karakter, og argumentasjonen bærer ikke preg av en pro & contra tilnærming, men snarere av
prosedyre til støtte for ett bestemt resultat eller én bestemt retning i tolkingen – slik man ellers
kjenner fra partsinnlegg. Det gjelder både tolkingen av grl. § 112 og av EMK artiklene 2 og 8.
I forlengelsen av dette må også påpekes at selv om NIM er en institusjon under Stortinget, så kan
det ikke trekkes noen slutninger eller utledes noen institusjonell autoritet fra dette, og innlegget
kan verken direkte eller indirekte sees som uttrykk for Stortingets syn på de tolkingsspørsmål
som saken reiser. Tvert imot vil staten for Høyesterett vise hvordan et bredt flertall av de
folkevalgte på Stortinget har gitt til kjenne at man er imot den form for rettsliggjøring av
klimapolitikken som innlegget fra NIM i realiteten argumenterer for.
I det følgende skal vi kort angi noen hovedpoenger, først til NIMs tolking av § 112 og deretter til
tolkingen og anvendelsen av EMK art 2 og 8.
2.2

Nærmere til NIMs tolking av grl. § 112

NIMs tolking av grl. § 112 strekker seg fra s. 2 til s. 36 i innlegget. Først drøftes det rettslige
kjernespørsmålet i saken, som er om det kan utledes materielle rettigheter av § 112 første ledd
som kan påberopes for domstolene mot gyldigheten av enkeltvedtak. Etter å ha besvart dette
bekreftende, drøftes det videre hvilke kriterier som i så fall bør innfortolkes i en slik regel.
Dette er de rettslige hovedspørsmålene i saken, som partene har prosedert i to instanser, og
som vil stå sentralt også for Høyesterett. Det fremgår av innlegget at NIM har hatt tilgang til
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statens detaljerte disposisjon for lagmannsretten, og innlegget følger langt på vei samme
argumentasjonsmønster, som et løpende motinnlegg til støtte for de ankende parters syn.
I hovedspørsmålet, som behandles under avsnitt 2.2, har NIM en gjennomgang av de enkelte
rettskildene ved tolkingen av grl. § 112 – ordlyd, forarbeider, systematikk, rettspraksis, formål,
reelle hensyn og juridisk teori – og argumenterer for at de aller fleste av disse taler i favør av å
tolke § 112 første ledd slik at den inneholder en materiell rettighet.
Dette er staten ikke enig i. Det mest slående når rettskildebildet for § 112 sees under ett, er at
det er av svært beskjedent omfang og intensjonsdybde til å gjelde en så sentral regel, og gir
begrenset veiledning ved tolkingen. Det er etter statens syn i seg selv et argument for at
domstolene bør være varsomme med å innfortolke en potensielt vidtrekkende materiell
rettighet i bestemmelsen, uten klar dekning i kildene. Og hvis man gjør det, bør man videre være
varsomme ved utformingen av de nærmere kriterier og krav som i så fall er nødvendige for at
rettigheten skal kunne operasjonaliseres, som i så fall i realiteten langt på vei må konstrueres
nærmest på frihånd, uten særlig rettskildemessig forankring eller veiledning.
I den grad rettskildene gir anvisning på tolkingen § 112, så er de til dels uklare og sprikende, slik
lagmannsrettens gjennomgang viser. Men hvis man anvender vanlig metodebruk og analyse, og
går grundig gjennom materialet, trekker rettskildebildet etter statens syn klart i retning av at det
ikke er rettslig grunnlag for å anse § 112 første ledd som en selvstendig materiell
rettighetsbestemmelse. Det gjelder både ordlyden, sammenhengen i paragrafen, formålet,
forarbeidene, rettspraksis og reelle hensyn. Den eneste rettskildefaktoren som (i volum) taler for
en utvidende dynamisk rettsskapende tolking av § 112 er den omfattende rettslige litteraturen
om § 112, særlig fra etter 2014. Men dette er en litteratur som (med noen unntak) er preget av
til dels klare rettspolitiske standpunkter, som også preger NIMs innlegg.
Hva gjelder forarbeidene til § 112, kommer de i to etapper, fra vedtagelsen av § 110 b i 1992, og
fra endringen i 2014. Her er NIMs syn at det «især» er forarbeidene fra 2014 som har betydning
(s. 5). Det er staten ikke enig i. Forarbeidene fra 2014 er korte og vage, og sier lite, utover at
Stortinget mener å videreføre gjeldende rettstilstand. Forarbeidene fra 1992 er til
sammenligning langt klarere og mer utførlige, og med betydelig større intensjonsdybde.
Den korrekte tilnærmingen til tolkingen må dermed bli toleddet. Først må man spørre hva som
var rettstilstanden frem til 2014, basert på forarbeidene til § 110 b (og andre kilder). Deretter er
spørsmålet om Stortinget som grunnlovsgiver mente å endre dette ved reformen i 2014.
Etter statens syn er svaret på denne toleddete tolkingsøvelsen klart. Det er ikke rettskildemessig
grunnlag for å si at § 110 b første ledd inntil 2014 inneholdt en selvstendig materiell rettighet. Og
det er ikke rettskildemessig grunnlag for å si at Stortinget som grunnlovsgiver mente å omdanne
bestemmelsens grunnleggende innhold og karakter gjennom de endringer som ble gjort i 2014.
Et sentralt element er her gjennomgangen av gjeldende rett i rapporten fra det såkalte Lønningutvalget, som forberedte grunnlovsreformen av 2014, og som har fire sider om miljøparagrafen,
jf. Dok. nr. 16 (2011-2012) s. 242-246. På s. 6 i innlegget viser NIM til at Lønning-utvalget hva
gjelder § 110 b «gikk nok noe langt i sin tolking av forarbeidene fra 1992», men fortsetter så med
at «Hvorvidt denne forståelsen var riktig eller ikke er imidlertid ikke det sentrale». Det er en
argumentasjon som minner om den lagmannsretten bruker på s. 16 i dommen – i det som
fremstår som et avgjørende punkt i tolkingen. Argumentet synes å være at det ikke er så farlig
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dersom Lønning-utvalget tolket gjeldende rett lenger enn det var rettslig dekning for, fordi
Stortinget deretter samtykket til denne nytolkingen, og ved det skapte en ny regel.
Her er staten grunnleggende uenig – både i den konkrete forståelsen av kildematerialet, og i den
prinsipielle tilnærmingen til hvordan ny konstitusjonell rett kan og bør skapes.
For det første er det ikke klart hvordan Lønning-rapporten s. 243-46 skal forstås. Den kan leses
som at utvalget mener at § 110 b første ledd i 2012 inneholdt en materiell rettighet (som i så fall
neppe var riktig). Men den kan også leses slik at utvalget kun mente å videreføre og innskjerpe
den «rettighet» som ligger i den rettslig forpliktende tiltaksplikten i paragrafens tredje ledd.
For det andre er det uansett ikke grunnlag for å hevde at Stortinget på bakgrunn av Lønningrapportens uttalelser mente å skape en ny materiell rettighet i 2014. Stortingets egne
forarbeider til ny § 112 er uhyre korte, og det eneste som med noen grad av sikkerhet kan
utledes av dem, er at Stortinget mente å videreføre og innskjerpe tiltaksplikten etter tredje ledd
(samtidig som man understreket Stortingets frihet til å velge tiltak).
Videre er det prinsipielt store betenkeligheter ved å anerkjenne en slik form for ubevisst
rettsdannelse som NIM (og lagmannsretten) her i realiteten argumenterer for – og som nærmest
synes å bygge på at Stortinget ble forledet av Lønning-utvalget til å skape en ny vidtrekkende
rettighet i den tro at dette var en ren videreføring av gjeldende rett.
Etter statens syn er forarbeidene – både fra 1992 og 2014 – sett i sammenheng og riktig forstått
et avgjørende argument imot å innfortolke en materiell rettighet i § 112 første ledd.
Grunnlovsgiverviljen er ikke til stede. Stortinget mente ikke å skape noen slik rett som NIM
argumenterer for. Hadde Stortinget sett for seg en slik tolking som nå anføres, ville den politiske
diskusjonen i den grunnlovgivende forsamling i 2014 om endringen i miljøparagrafen vært
omfattende og intens, og forslaget ville neppe fått flertall, langt mindre 2/3s grunnlovsflertall.
Dersom § 112 første ledd ikke inneholder en selvstendig materiell rettighet, er neste spørsmål
hvilke rettigheter som kan utledes av tiltaksplikten etter tredje ledd. Her slutter NIM seg på s. 1416 i innlegget til de ankende parters anførsel om at § 112 tredje ledd ikke bare gir anvisning på
en plikt til positivt å treffe tiltak, men også en «negativ» plikt til å avstå fra tiltak (som kan skade
miljøet). Dette er staten ikke enig i. Selv om det umiddelbart kan høres besnærende ut at plikten
må være både «positiv» og «negativ», er det i realiteten tale om to svært ulike rettslige regler.
En «negativ» plikt (til å avstå fra tiltak), er i realiteten et forbud. Det er imidlertid ikke noe
dekning i rettskildene – verken fra 1992 eller 2014 – for å utlede en selvstendig forbudsregel fra
tredje ledd. Dette ble grundig drøftet for lagmannsretten, og vil også bli det for Høyesterett.
Videre vil staten komme grundig tilbake til spørsmålet om hvilke rettigheter for borgerne som
kan utledes av den rettslig forpliktende positive tiltaksplikten etter § 112 tredje ledd.
På s. 19-22 drøfter NIM den geografiske rekkevidden av en eventuell materiell rettighet etter
§ 112. Dette reiser to spørsmål. Det første er om en materiell rettighet etter § 112 også kan
omfatte klimautslipp som følge av forbrenning i andre land av olje og gass eksportert fra norsk
sokkel. Det andre er om § 112 rettslig sett kun regulerer negative miljø- og klimavirkninger
innenfor norsk jurisdiksjon, eller også utenfor dette, som i praksis vil si i resten av verden, siden
klimautslipp er en global utfordring.
Hva gjelder det første spørsmålet, slutter NIM seg i hovedsak til lagmannsretten, som på s. 20-21
i dommen kom til at «også utslipp fra forbrenning etter eksport er relevant i vurderingen». Som
anført i anketilsvaret, vil staten for Høyesterett her fastholde at en eventuell rettighet etter
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§ 112 som potensiell begrensning på klimautslipp bare kan gjelde slike utslipp i Norge, innenfor
norsk jurisdiksjon. Spørsmålet er ikke løst i ordlyden og ikke berørt i forarbeidene – og da må det
etter statens syn være en sterk presumsjon imot en utvidende tolking som i realiteten vil
innebære at § 112 vil kunne sette rettslige rammer for Norges viktigste eksportindustri gjennom
mange tiår. Igjen er grunnlovsgiverviljen ikke til stede. Dertil kommer at en slik tolkning av § 112
står i et spenningsforhold til hvordan hele det internasjonale og nasjonale klimaarbeidet politisk
og rettslig er bygget opp, på prinsippet om at det er utslipp som må reguleres og begrenses.
Hva gjelder det andre spørsmålet, kom lagmannsretten på s. 21 til at det ut fra grunnlovens
generelle virkeområde må legges til grunn at § 112 beskytter mot miljøskader i Norge, og ikke
mot virkninger i resten av verden. NIM er ikke enig i dette, og viser i innlegget på s. 21-22 blant
annet til det såkalte «no harm» prinsippet i folkeretten. Staten har for tidligere instanser vist til
at det ikke er rettslig grunnlag for å forstå dette prinsippet slik at det utvider rekkevidden av
§ 112 til resten av verden, og vil fastholde dette for Høyesterett. Videre vil vi anføre at det heller
ikke er annet rettslig grunnlag for å gi § 112 ekstraterritoriell anvendelse, slik NIM antyder.
Fra s. 22 i innlegget og utover drøfter NIM hvilke nærmere kriterier som skal gjelde for en
materiell rettighet etter § 112, herunder hvor terskelen skal ligge, og hva slags modell som skal
brukes for en eventuell unntaksvurdering, omtalt som et «vurderingsmønster» og som en
«begrensningsstruktur».
Fra statens side er de detaljerte drøftelsene som NIM her foretar først og fremst en illustrasjon
av hvilke frirettslige konstruksjoner som er nødvendige dersom man skal omgjøre § 112 første
ledd til en operativ materiell regel. Det er for eksempel ikke veiledning i rettskildene for om en
eventuell unntaksadgang i så fall skal bygge på en EMK-mal eller en rettslig standard-tilnærming.
Det må konstrueres (velges) uten forankring i rettskildene – og det samme gjelder flere andre
spørsmål som nødvendigvis må avklares for å gi veiledning og skape rettslig forutsigbarhet for
borgere og myndigheter om hva § 112 egentlig innebærer.
Dersom man først skal gi seg inn i slike øvelser, vil staten (subsidiært) for Høyesterett
gjennomgående argumentere for en betydelig mer varsom tilnærming enn det NIM legger opp
til – både hva gjelder terskelen for brudd, kriteriene for unntak, hensynet til Stortingets politiske
handlingsrom, og intensiteten i en eventuell etterfølgende domstolskontroll.
2.3

Nærmere til NIMs tolking av EMK artiklene 2 og 8

I likhet med NIMs gjennomgang av grl. § 112, bærer også drøftelsen av EMK artiklene 2 og 8 på s.
40-75 i innlegget preg av å være en skriftlig juridisk betenkning til støtte for ankende parters syn
på hvordan denne saken konkret skal løses.
Heller ikke dette kan etter statens syn sies å falle inn under en normal forståelse av uttrykket
«allmenne interesser» etter § 15-8. På s. 51 viser NIM til at saken reiser «tolkningsspørsmål av
allmenn interesse» og at man derfor vil «redegjøre for de prinsipper som gjelder for tolkningen
av bestemmelsene». Men dette dreier seg ikke først og fremst om belysning av «allmenne
interesser» som kan ha betydning for retten i vurderingen av de spørsmål saken reiser, men om
NIMs syn på tolkningen av EMK i et rettsspørsmål av allmenn interesse. Det er ikke det samme.
Generelt er det etter statens syn ikke rettslig grunnlag for den tolkningen NIM foretar av EMK for
å bringe forholdet mellom norsk petroleums- og energipolitikk inn for norske domstoler via de
individuelle rettighetene i henholdsvis artikkel 2 om rett til liv og artikkel 8 om vern av privatliv,
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familieliv og hjem. Gjennom sitt innlegg har NIM også for EMKs del flagget et klart rettspolitisk
standpunkt, som går langt ut over gjeldende rett.
Når NIM i sitt innlegg går inn i en drøftelse av EMKs mulige betydning for klimaspørsmål, er det
uten først å påpeke den folkerettslige konteksten som en slik drøftelse inngår i. Klimaspørsmål
har vært på den internasjonale agendaen i flere tiår, og har blitt folkerettslig regulert gjennom
FNs klimakonvensjon og underliggende avtaler, som Kyoto-protokollen og Parisavtalen. Dette er
avtaler som Norge aktivt støtter opp om, etterlever og søker å videreutvikle. I denne saken er
det ikke anført som noen ugyldighetsgrunn at norsk politikk generelt, eller vedtaket om 23.
runde spesielt, strider mot rettslige forpliktelser etter Parisavtalen eller andre bindende
folkerettslige klimaavtaler. En slik anførsel ville det heller ikke være grunnlag for.
Det er internasjonalt ikke vedtatt noen traktater eller andre folkerettslige avtaler som etablerer
klimarettigheter som en individuell rettighet (for eksempel en menneskerettighet), langt mindre
en rettighet som kan påberopes for nasjonale domstoler mot nasjonale tiltak. En omdanning av
klimapolitikken til et spørsmål om individuelt rettighetsvern reiser en rekke spørsmål på mange
plan – faglig, politisk, rettslig, økonomisk m.m. Hvis statene i fremtiden blir enige om en slik
regulering, vil det måtte spesialtilpasses til de helt særlige rammer og utfordringer som gjør seg
gjeldende på klimaområdet. Dette ligger i så fall frem i tid.
I denne sammenheng skal også minnes om at det internasjonale klimasamarbeidet er innrettet
mot å begrense utslipp, ikke produksjon. Det er forbruket av fossile brennstoff (forbrenningen)
som anses som hovedproblemet, som kan og må endres dersom utslippene skal ned. Derfor er
det ingen klimaavtaler som retter seg mot de landene som produserer olje og gass, og det er
heller ikke noe konsept om ansvar for disse. Det er ikke forenlig med denne tilnærmingen
dersom man folkerettslig, gjennom EMK eller på andre måter, skulle innfortolke en
rettighetsbasert tilnærming rettet mot produksjonslandene, slik NIM argumenterer for.
I påvente av at klimarettigheter skal bli vedtatt nasjonalt eller internasjonalt, har en del private
organisasjoner og andre aktører i de senere år i stadig sterkere grad tatt til orde for at dette i
stedet må innfortolkes i bestemmelsene i de tradisjonelle menneskerettighetstraktatene – i
første rekke FN-traktatene og EMK. Det betyr at man tar til orde for det som bare kan betegnes
som svært dynamiske og utvidende tolkinger – der eksisterende bestemmelser foreslås anvendt
på nye problemstillinger, som de opprinnelig aldri var tenkt å dekke, som de ikke er tilpasset, og
som reiser spørsmål som de ikke er egnet til å løse. Videre er dette en rent rettslig strategi, som
drives frem av juridiske miljøer, uten forankring i folkevalgte organer, og som i realiteten
argumenterer for at domstolene skal skape regler og rettigheter som ikke har vunnet frem
verken i internasjonale forhandlinger eller gjennom nasjonale politiske prosesser.
Denne rettspolitiske retningen er det NIM gjennom sitt skriftlige innlegg etter § 15-8 til
Høyesterett nå i realiteten slutter seg til.
*****
I innlegget er NIM klare på at EMD så langt ikke har tatt stilling til om EMK artiklene 2 og 8 i det
hele tatt skal komme til anvendelse på klimautslipp, og dette er presisert både innledningsvis og
avslutningsvis. Mellom innledningen og avslutningen tas det imidlertid til orde for en tolkning
basert på ulike uttalelser og prinsipper fra vidt forskjellige avgjørelser, saksområder og
sammenhenger, på en måte som etter statens syn tilslører hvor stor avstanden faktisk er mellom
de rettslige holdepunktene som foreligger og det tolkningsresultatet som søkes. Målet synes å
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være å invitere Høyesterett til å ta spranget før EMD har vurdert spørsmålet – og fortolke særlig
EMK artikkel 8 om vern av privatliv og familieliv som en klimarettighet – på en måte som radikalt
vil endre rettstilstanden på dette feltet.
Etter statens syn er det ikke grunnlag for en slik tolkning. Staten viser for det første til
lagmannsrettens drøftelse av EMK art. 2 og 8 på s. 32-34, som er dekkende for gjeldende rett
under EMK. Videre viser staten til de prinsipper som Høyesterett har trukket opp for hvordan
norske domstoler bør forholde seg til spørsmål om tolkning av EMK i norsk rett, som nedfelt i Rt.
2000 s. 996 på s. 1007 (Bøhler), og senere gjentatt og presisert blant annet i Rt. 2005 s. 833
avsnitt 45 og nylig i HR-2019-1206-A avsnittene 104-105. Det fremgår klart av disse prinsippene
at det etter norsk rett er EMD som i første rekke har til oppgave å utvikle konvensjonen.
*****
Hva gjelder det nærmere innholdet i EMK-delen av NIMs skriftlige innlegg, vil staten først vise til
at gjennomgangen av EMDs metodebruk (s. 36-43) er et eksempel på forhold som faller utenfor
en naturlig forståelse av «allmenne hensyn» etter § 15-8.
Det er heller ikke en metodegjennomgang som staten uten videre kan slutte seg til. Det gjelder
blant annet forståelsen av subsidiaritetsprinsippet (s. 38-39), der NIM anfører at prinsippet
«tilsier at nasjonale domstoler neppe kan begrense seg til å avvente EMDs fortolkning, for
eksempel i klimasaker». NIM viser her til Rt. 2011 s. 800 og HR-2020-972-U, der Høyesterett har
tatt stilling til spørsmål som ikke var direkte avklart av EMD. De sakene som nevnes, dreide seg
imidlertid om spørsmål Høyesterett kunne ta stilling til på vanlig måte ved å anvende EMDs
metode. Staten viser til at HR-2020-972-U gjaldt spørsmål om unntak fra fysisk fremstilling for en
domstol ved fengsling, jf. EMK art. 5 nr. 3, et spørsmål som ankeutvalget fant å kunne ta stilling
til på bakgrunn av foreliggende rettskilder knyttet til EMK, se avsnitt 25-27. Rt. 2011 s. 800 gjaldt
spørsmålet om juridiske personer har vern mot selvinkriminering etter EMK art. 6. Høyesterett
uttalte at selv om det ikke forelå noen uttrykkelig avgjørelse fra EMD, dreide det seg om et
tolkningsresultat som fremstod «rimelig klart hensett til det samlede rettskildebilde» og var
«ikke utslag av en dynamisk tolkning» (avsnitt 53). De to tolkningsspørsmålene er svært
forskjellige fra det som står for Høyesterett i denne saken, der de ankende parter og NIM
argumenterer for en banebrytende utvidelse av konvensjonens rettigheter.
Videre anser staten at spørsmålet om det gjelder en annen skjønnsmargin for norske domstoler
enn for EMD (s. 39-41), ikke kommer på spissen i denne saken for Høyesterett. Heller ikke etter
norske internrettslige prinsipper vil det være grunnlag for intensiv domstolsprøving av statens
avveininger knyttet til utdeling av utvinningstillatelser i 23. konsesjonsrunde.
Dernest er ikke staten enig i at NIMs tolkning av EMK art. 2 og 8 i klimaspørsmål kan bygges på
en konsensus blant konvensjonsstatene eller en «common ground» basert på spesialiserte
folkerettslige instrumenter (s. 41-42). Hva gjelder individuelle klimarettigheter er det
folkerettslig ingen «common ground», og i den grad det ellers eksisterer «common ground» i
forbindelse med andre klimarelaterte spørsmål, så går det først og fremst ut på at enhver stat
selv har ansvar for utslippene av drivhusgasser på sitt territorium, ikke for karbonpotensialet i
produkter som eksporteres (slik NIM og de ankende parter tar til orde for).
Hva gjelder NIMs merknader til Urgenda-dommen (s. 42), er statens syn at det ikke er grunnlag
verken i EMK eller norsk rett for en tilsvarende tolkning av EMK fra norsk Høyesteretts side.
Dommen bryter markant med den metodiske tilnærming som EMD selv gjør bruk av. Videre er
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statens syn at den saken Høyesterett skal behandle, reiser andre spørsmål under EMK. Urgendasaken gjaldt et fastsettelsessøksmål med krav om dom for at nederlandske myndigheter måtte
skjerpe sine mål for nasjonale utslippskutt, til minimum 25 prosent under utslippsnivået for 1990
(til forskjell fra statens reviderte mål på 17 prosent reduksjon). Nederlands høyesterett kom i
dom 20. desember 2019 til at en plikt til å foreta en slik reduksjon fulgte av EMK art. 2 og 8, men
tok eksplisitt ikke stilling til hvordan disse utslippskuttene skulle oppnås. I den saken som nå står
for Høyesterett, inviteres domstolen til å kjenne ugyldig bestemte utvinningstillatelser på grunn
av potensiell fremtidig utvinning, eksport og forbrenning i utlandet – innenfor en annen stats
territorium og ansvar under FNs klimaavtaler. Dette innbyr til en tolkning som er enda mer
vidtgående enn den nytolkningen som foretas i Urgenda-dommen.
Hva gjelder NIMs anførsler om organisasjonenes prosessuelle adgang til å påberope seg EMK
som et ugyldighetsgrunnlag for norske domstoler, er dette et spørsmål som staten gikk grundig
gjennom for lagmannsretten og vil komme tilbake til for Høyesterett. Kjernen i statens syn er at
de ankende parter som organisasjoner ikke selv er vernet av EMK art. 2 og 8, og heller ikke er i
posisjon til å få medhold i å anføre dette som et rettighetsbrudd på vegne av andre, med unntak
av de begrensede tilfellene som EMD selv aksepterer etter artikkel 34, som ikke omfatter et
tilfelle som dette. Det forhold at de generelt har søksmålsadgang mot gyldigheten av vedtaket
om 23 runde etter tvl. § 1-4 endrer ikke dette, og gir dem ikke noe utvidet beskyttelse etter
EMK. Etter statens syn må dette prosessuelt anses som en frifinnelsesgrunn, ikke en
avvisningsgrunn, men resultatet i saken vil være det samme hva gjelder EMK-anførslene.
I denne forbindelse skal staten videre bemerke at NIMs fortolkning av «victim»-kravet i EMK
artikkel 34 på s. 45-46 tilslører gjeldende rett om representative klagesaker for EMD. NIM tar til
orde for en forståelse og utlegning av spredte avgjørelser fra EMDs praksis som ikke er treffende
for de helt særegne tilfeller hvor en organisasjon unntaksvis kan fremme søksmål for EMD på
vegne av andre enn organisasjonen selv. Fremstillingen ser også bort fra forutsetningen om at de
påståtte bruddene på EMK må relatere seg til konkrete enkeltpersoners forhold.
Foranlediget av NIMs prosessuelle anførsler vil staten også bemerke at EMDs rettspraksis om
hemmelig overvåkning handler om et tema som er vesensforskjellig fra saker om negative
virkninger av global oppvarming. Det dreier seg om direkte inngrep fra statlige myndigheter i
individers private sfære. De betraktninger EMD kommer med i den sammenheng, har etter
statens syn derfor ikke overføringsverdi til spørsmålet om enkeltindivider eller organisasjoner
skal kunne påberope seg EMK for domstolene for å adressere «temperaturresponsen på
klimagassutslipp med sin iboende treghet», slik NIM formulerer det på s. 47. Når det gjelder
Gorraiz Lizarraga m.fl. v. Spania, viser staten for øvrig til sitt prosesskriv 12. juni 2020 på s. 4.
På denne bakgrunn er staten uenig i NIMs anførsler hva gjelder organisasjonenes prosessuelle
adgang til å påberope seg EMK artiklene 2 og 8 som ugyldighetsgrunn.
Hva gjelder den materielle tolkingen av EMK artiklene 2 og 8, så presiserer NIM (s. 51) at det
dreier seg om EMK kan komme til anvendelse på klager over klimagassutslipp, og videre om
risikovurderinger, snarere enn vurderinger av faktisk årsakssammenheng mellom utslipp,
klimaendringer og hendelser som forårsaker skade (s. 52). Dette er staten enig i. En eventuell
anvendelse av EMK i saker om klimaendringer vil typisk dreie seg om fremtidige virkninger. Det
er særlig tydelig i vår sak, der anførselen er at et vedtak fra 2016 skal kjennes ugyldig som følge
av potensielle, fremtidige klimagassutslipp fra forbrenning av petroleum utvunnet under de
tildelte tillatelsene mange år frem i tid. Etter statens syn er det imidlertid ikke grunnlag for en
norm under EMK som går ut på en abstrakt vurdering av samfunnsrisiko knyttet til globale
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klimaendringer, uten krav til kvalifisert tilknytning mellom konkretiserte handlinger/unnlatelser
fra statens side og konkretiserte (fremtidige) konsekvenser for vernet av individrettighetene
under EMK innenfor statens jurisdiksjon, jf. EMK art. 1.
For lagmannsretten gikk staten gjennom relevant EMD-praksis og viste hvordan EMDs uttalelser i
sakene om anvendelse av artikkel 8 på konkrete og nære tradisjonelle miljøskader må forstås ut
fra konteksten i hver enkelt sak. Det samme vil bli gjort for Høyesterett – og en slik gjennomgang
vil vise at dommene klart tilsier en annen konklusjon enn det NIM anfører. Det er da for
eksempel klart at «nedslagsfeltet» for (fremtidige) klimagassutslipp på ingen måte kan
sammenliknes med nedslagsfeltet for forurensning av farlige kjemikalier i en vurdering av hvem
som eventuelt omfattes av statens positive forpliktelse (sml. NIM s. 54). Sammenhengen mellom
(potensielle eller latente) utslipp av klimagasser i et samfunn og de skadelige virkningene av
(fremtidige) klimaendringer er så mye mer kompleks og samfunnsgjennomgripende at den ikke
kan sammenliknes med noen av de sakene for EMD som NIM viser til.
Etter statens syn gir heller ikke prinsippet om at de individuelle rettighetene i konvensjonen må
tolkes slik at de forblir effektive (effektivitetsprinsippet) grunnlag for at domstolene skal kunne
overprøve strukturelle forhold ved samfunnet som på sikt kan lede til negative virkninger for
individers liv og helse på generelt nivå (sml. NIM på s. 55). Snarere vil det å subsumere faktum i
vår sak inn under EMK i realiteten innebære et paradigmeskifte i konvensjonens regulering av
det norske samfunnet.
Hva gjelder gjennomgangen av «den positive forpliktelsens materielle side» under EMK art. 8 (s.
66-68), synes denne å stå i en viss motstrid til det de ankende parter anfører. Slik staten her
leser NIMs innlegg, legger man seg på samme linje som Nederlands høyesterett i Urgenda-saken.
Som forklart over, er staten ikke enig i at EMK og avtalene under FNs klimakonvensjon samlet
sett gir grunnlag for en rettslig forpliktelse til å kutte utslipp ut over det som følger av
klimaavtalene isolert sett. Samtidig anser staten at den normen som ble lagt til grunn i Urgendadommen uansett ikke tilsier at EMK kommer til anvendelse på vedtaket om utvinningstillatelser i
23. runde, langt mindre på en måte som kan anses å krenke art. 2 eller 8, jf. over.
Hva gjelder «den positive forpliktelsens prosessuelle side» (s. 68-70), er staten uenig i at EMK
oppstiller positive forpliktelser i relasjon til klimagassutslipp. Det er herunder ikke rettslig
grunnlag for å hevde at de positive forpliktelsene EMD har oppstilt for helseskadelig
miljøforurensning fra enkeltvirksomheter, i form av bl.a. utredning, skal gjelde for fremtidige
klimakonsekvenser av enkeltbeslutninger knyttet til norsk petroleumsvirksomhet.
Oppsummert er det ikke grunnlag i verken EMK-rettslige kilder, norsk rett eller komparativ rett
for at domstolene skal detaljregulere offentlige myndigheters valg av tilnærming til behovet for
reduksjon av klimagassutslipp. Til sammenligning er det etter den norske klimaloven av 2017 lagt
opp til bl.a. estimering av klimaeffekten av neste års statsbudsjett, jf. § 6, nettopp for å sikre
demokratisk kontroll. Loven er illustrerende for hvor detaljert de folkevalgte mener det er grunn
til å gå til verks – basert på politiske oppfatninger om hvordan klimahensyn bør integreres i den
politiske debatten og i lys av internasjonale klimaavtaler og kunnskapsgrunnlaget som
tilgjengeliggjøres av FNs klimapanel i dets rapporter.
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3

KORT OM STØTTEINNLEGGENE FRA UTENLANDSKE INSTITUSJONER OG AKTØRER

Hva gjelder de fire engelskspråklige innlegg som er inngitt til Høyesterett etter tvl. § 15-8 vil
staten først knytte noen bemerkninger til de tre innleggene som opprinnelig ble innsendt til
tingretten i 2017, og deretter til det nye innlegget som er innkommet for Høyesterett.
De tre innleggene som nå er inngitt på nytt for Høyesterett er avgitt av the Allard Lowenstein
International Human Rights Clinic (datert 26. oktober 2017), Center for International
Environmental Law (CIEL, datert 28. oktober 2017) og the Environmental Law Alliance
Worldwide (ELAW, datert 30. oktober 2017).
Innleggenes innhold kan oppsummeres som en anførsel om at staten har en forpliktelse til å
avstå fra tildelingen av utvinningstillatelser. De positive forpliktelsene utledes av folkerettslige
prinsipper om «inter-generational equity» (hensynet til dagens unge og fremtidige
generasjoner), bærekraftig utvikling, internasjonalt samarbeid, plikten til ikke å skade andre
stater («no harm»-prinsippet) og føre var-prinsippet. I tillegg anføres det at vedtaket er i strid
med statens forpliktelser etter internasjonale menneskerettigheter, særlig EMK. Innleggene
fremholder at komparativt rettsstoff i form av andre staters grunnlovsbestemmelser og
nasjonale rettsavgjørelser tilsier at saksøkerne bør få medhold.
Statens syn at Høyesterett kan trekke samme konklusjon som lagmannsretten når det gjelder
disse innleggene, nemlig at de ikke «inneholder noe som er egnet til å gi en annen konklusjon»
enn det som følger av drøftelsen av EMK (lagmannsrettens dom s. 34–35). Statens syn er videre
at innleggene til dels inneholder anførsler som må sies å ligge utenfor de påstandsgrunnlag som
er påberopt av partene i saken, jf. tvl. § 11-2, samt at de til dels går ut over rammene for innlegg
etter tvl. § 15-8 ved å anvende rettslige normer på det konkrete faktum i saken.
Innleggene bygger på en tolkning av flere folkerettslige kilder som staten ikke kan slutte seg til,
og hvor det er påfallende liten oppmerksomhet rettet mot statspraksis. Staten vil videre påpeke
at hvis det hypotetisk sett skulle kunne konstateres et folkerettslig prinsipp som forbød tildeling
av utvinningstillatelser på norsk sokkel, er det klart nok at norsk lovgivning – og den norske
lovgiveren Stortinget – ikke deler en slik oppfatning, og et slikt prinsipp altså ikke vil kunne være
avgjørende for anvendelsen av norsk rett etter presumsjonsprinsippet. Når det gjelder
tolkningen av EMK, viser staten til merknadene ovenfor til NIMs innlegg.
Heller ikke det nye internasjonale innlegget inngitt etter § 15-8 gir grunnlag for noen annen
konklusjon i saken. Innlegget 31. august 2020 er innsendt av to akademikere som er utnevnt som
FNs spesialrapportører for menneskerettigheter og miljø (Dr. Boyd) og menneskerettigheter og
giftige utslipp (Dr. Orellana).
Innlegget fra de to spesialrapportørene redegjør til en viss grad for allmenne hensyn, særlig
innledningsvis (se s. 5-7). Hovedvekten av innlegget ligger imidlertid på rettslige redegjørelser for
forfatternes syn på henholdsvis tolkningen av grl. § 112 i lys av komparativ konstitusjonell rett (s.
8-10) og regionale menneskerettskonvensjoner (s. 10-11), samt kritikk av lagmannsrettens
subsumsjon i lys av fem rettslige prinsipper anvendt av Nederlands høyesterett i Urgendadommen (prinsippet om felles, men differensiert ansvar og respektive muligheter, prinsippet om
forebygging, føre var-prinsippet, et prinsipp om høyest mulig ambisjon, og et prinsipp om
ekstraterritorielle forpliktelser, se s. 15-19). De to spesialrapportørene konkluderer med at
utvinningstillatelsene krenker både grl. § 112 og EMK art. 2 og 8 (s. 20). Dette er ikke i samsvar
med rammene for innlegg etter tvl. § 15-8.
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Etter statens syn er innlegget fra FNs spesialrapportører illustrerende for et trekk som også gjør
seg gjeldende for innleggene fra Allard Lowenstein International Human Rights Clinic og CIEL,
nemlig at de fra et internasjonalt perspektiv uttaler seg om tolkningen av den norske
grunnlovens § 112. Dette gjøres uten noen vurdering av norsk konstitusjonell metode, samt
etter statens syn uten forståelse for bakgrunnshistorien for grl. §§ 110b og 112.
Hva gjelder det komparative konstitusjonelle materialet i innlegget, fremstår det etter statens
syn som selektivt og potensielt misvisende. Så langt staten har klart å bringe på det rene, er
hovedbildet blant FNs 193 stater at det i liten grad eksisterer bindende materielle regler som
omfatter klimagassutslipp, langt mindre på konstitusjonelt nivå. Staten vil for Høyesterett, som
for lagmannsretten, komme tilbake til det komparative perspektivet, med særlig vekt på de
nordiske landene. Her er forholdet at ingen av de andre nordiske landene har regler i sine
grunnlover som etablerer noen materielle rettigheter for borgerne i klimaspørsmål, selv om de
svenske og finske grunnlovene har prinsippbestemmelser om miljø.
Argumentasjonen i innlegget fra rapportørene er forøvrig ikke begrenset til et synspunkt om at
den norske grunnloven og internasjonale menneskerettigheter og folkerettslige prinsipper
kommer til anvendelse på klimagassutslipp, men at de også etablerer et folkerettslig
produsentansvar for karbonpotensialet i petroleum. Disse synspunktene hensyntar ikke at det
internasjonale samfunnet i klimaforhandlinger i regi av nettopp FN har basert seg på et system
der hver stat er ansvarlig for utslipp fra eget territorium.
Synspunktet om full stans i utviklingen av norsk petroleumsvirksomhet var også tydelig i Dr.
Boyds sluttrapport etter hans besøk i Norge i 2019, hvor han konkluderte med at Norge «in
order to fulfill its international environmental and human rights obligations» burde «prohibit
further exploration for fossil fuels and reject further expansion of fossil fuel infrastructure», som
referert i innlegget på s. 5. Dette er et politisk utsagn, av vidtrekkende karakter, som ikke har
støtte i de rettslige kildene han påberoper seg.
4

KORT OM STØTTEINNLEGGET FRA ORGANISASJONEN KLIMAREALISTENE

Staten har merket seg at det også har kommet inn et skriftlig innlegg fra organisasjonen
Klimarealistene, som drøfter de klimamessige og klimapolitiske spørsmålene som saken reiser.
Til dette skal presiseres at staten for Høyesterett, som for tidligere instanser, vil legge til grunn
de standpunkter som følger av regjeringens miljø- og klimapolitikk – både da vedtaket om 23.
runde ble truffet i 2016 og i dag. Det er en politikk som er forankret hos et flertall på Stortinget,
og som løpende drøftes og videreutvikles på faglige og demokratiske arenaer, og der regjeringen
har og vil fortsette å ha en ambisiøs politikk, med en rekke tiltak i inn- og utland, basert på en
grunnleggende forståelse av de store klimautfordringer vi står overfor.
Det er slik staten ser det ingen uenighet mellom partene i saken om de fleste av de
grunnleggende trekkene ved utviklingen på klimaområdet, og heller ikke om behovet for
offentlige tiltak, slik myndighetene også er forpliktet til etter grl. § 112 tredje ledd. Derfor har
staten langt på vei også kunnet slutte seg til de forklaringer som vitnene Jansen og Samset har
avgitt for tidligere instanser, og som nå også er inngitt for Høyesterett. Uenigheten oppstår først
og fremst når man kommer til synet på de avveininger mellom petroleumspolitikken og miljø- og
klimapolitikken som Stortinget og regjeringen har foretatt, generelt og konkret i forbindelse med
23. runde. Men det er ikke uenighet mellom partene om at klimautfordringene er alvorlige og
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reelle. I dette ligger at staten for Høyesterett ikke vil forholde seg nærmere til innlegget fra
Klimarealistene, men kun til det som er Stortingets og regjeringens syn.
5

TIL STØTTEINNLEGGENES PLASS I DEN VIDERE PROSESS

Etter tvl. § 15-8 skal skriftlige innlegg inngå i «avgjørelsesgrunnlaget i saken», med mindre de
tilbakevises. Som denne saken viser, kan samtidig innlegg som etter omstendighetene anses å
utgjøre en del av avgjørelsesgrunnlaget innenfor rammene av tvl. § 15-8, skape utfordringer og
spenninger i prosessen, og inneholde større eller mindre elementer som står i et
spenningsforhold til prinsippene om kontradiksjon og partslikhet.
Det er for staten ikke åpenbart når og på hvilken måte rettens medlemmer vil sette seg inn i de
skriftlige innleggene som en eventuell del av Høyesteretts avgjørelsesgrunnlag i denne saken –
og om det vil skje før, under eller etter rettsforhandlingene. Dette kan ha en viss betydning for
mulighetene for kontradiksjon, og bør signaliseres. I den grad partene vil påberope seg eller
støtte seg på argumentasjonen i noen de skriftlige innleggene vil det også være en fordel dersom
dette kommer tydelig frem i den muntlige prosessen. Det samme må gjelde eventuelle spørsmål
som rettens medlemmer måtte ha til innleggene.
Til fordelingen av tid, så er partene i dialog om dette, og håper snart å komme tilbake til
Høyesterett med et omforent forslag til tidsplan. I den forbindelse vil staten bemerke at det må
være av en viss relevans at den muntlige prosessen nå i realiteten er supplert med en
omfattende skriftlig prosedyre som i all hovedsak er i de ankende parters favør, og som staten vil
måtte bruke tid på å kommentere muntlig i skranken.
*****

Prosesskrivet signeres elektronisk ved opplasting i Aktørportalen.
Oslo, 12. oktober 2020
REGJERINGSADVOKATEN
Fredrik Sejersted
Regjeringsadvokat
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1

PÅSTAND

På vegne av Föreningen Greenpeace Norden, Natur og Ungdom, Besteforeldrenes klimaaksjon og
Naturvernforbundet nedlegges følgende påstand:
1. Kongelig resolusjon av 10. juni 2016 om tildeling av utvinningstillatelser på den
norske kontinentalsokkelen «23. konsesjonsrunde» er helt eller delvis ugyldig.
2. Föreningen Greenpeace Norden, Natur og Ungdom, Besteforeldrenes klimaaksjon og
Naturvernforbundet tilkjennes sakskostnader for lagmannsretten og for tingretten.
2

FAKTISKE ANFØRSLER

Kravet bygger på følgende ubestridte faktisk grunnlag, som langt på vei er lagt til grunn av
lagmannsretten på side 22 flg. (våre tilføyelser til lagmannsrettens redegjørelse er kursivert):

•
•
•
•

•
•

•

•

•

Global oppvarming er en av de største utfordringene menneskeheten står overfor.
Oppvarmingen av planeten skyldes utslipp av klimagasser, først og fremst karbondioksid
(CO2), til atmosfæren.
Frem til i dag har utslippene medført en gjennomsnittlig økt temperatur på rundt én grad
sammenlignet med førindustriell tid.

Bare én grad økning gir allerede alvorlige konsekvenser globalt og nasjonalt. Globalt har
det ført til havstigning økt ekstremvær, hyppigere tørke, skogbranner, hetebølger og flom.
I Norge har det blant annet allerede ført til 30 prosent økning i tilfeller av ekstrem nedbør,
og en økning i flom og skred og vannskader på bygninger og infrastruktur knyttet til dette.
Dersom utslippene fortsetter i tråd med dagens klimapolitikk, vil oppvarmingen fortsette
mot 3-4 grader mot slutten av dette århundret.

Bare ved en økning på over 1,5 grader vil både globale og nasjonale konsekvenser kunne
bli katastrofale. Globalt vil det føre til økt risiko for ekstreme værhendelser som nevnt over
og økt fare for tap økosystemtjenester som vi er avhengige av. Risikoen for såkalte
vippepunkter («tipping points») øker betydelig mellom 1 og 2 graders oppvarming. I Norge
vil det blant annet føre til ytterligere økning i nedbør, flom og skred.
Såkalte vippepunkter betegner tidspunkter hvor en rekke mindre endringer eller
hendelser utløser selvforsterkende mekanismer som til slutt endrer klimasystemet fra en
stabil tilstand til en annen. Et vippepunkt knyttet til issmelting på Grønland og i VestAntarktis kan allerede ha blitt passert, slik at disse ismassene vil smelte betydelig og
medføre havstigning. Etter Parisavtalen er verdens land enige om at økningen må holdes
godt under 2 grader og helst under 1,5 grader, sammenlignet med førindustriell tid. Dette
for å holde risikonivået for irreversible og farlige hendelser på et forsvarlig nivå.
Et ressurssterkt land som Norge har et større ansvar enn andre land. Selv med utgangspunkt
i det mest gunstige byrdefordelingsprinsipp for Norge, må Norge kutte cirka 60 % av egne
utslipp innen 2030.
De samlede utslippsmålene som er meldt inn under Parisavtalen, er klart for lave til å oppnå
målet i avtalen om å begrense oppvarmingen til 1,5 grader. Verden har dermed ikke i dag

en effektiv klimaavtale.
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•

IPCCs karbonbudsjett innebærer at det kun kan slippes ut ytterligere 580-770 GtCO2
(gigatonn CO2) for å nå 1,5-gradersmålet med 50 prosent sannsynlighet.
Med dagens utslippsnivå innebærer det at karbonbudsjettet for 1,5-graders målet er brukt
opp om omtrent 15 år. Med gradvise utslippsreduksjoner kan budsjettet først være brukt
opp om cirka. 30 år. Da må verden ha gått over til et netto nullutslipp.
Globalt er det allerede funnet kull, olje og gass som utgjør ca. 3500 GtCO2. Globalt er det
allerede påvist olje- og gassreserver på over 1000 GtCO2.
Norske utslipp per innbygger har stabilt ligget på ca. 10 tonn CO2 per år. Det er omtrent
det dobbelte av verdensgjennomsnittet, og også over gjennomsnittet i EU.
Den største utslippskilden i Norge er utvinning av olje og gass, som står for noe i underkant
av en tredel av alle utslipp i Norge.
Årlige utslipp fra petroleum utvunnet i Norge ligger på mellom 400 og 500 MtCO2. Dette
utgjør drøye 1 prosent av verdens årlige globale utslipp. Til sammenligning utgjør den

•

•
•
•
•

norske befolkning ca. 0,07 prosent av verdens befolkning.

•

Utvinningstillatelsene gir enerett til undersøkelser, leteboring og utvinning i området de
gjelder. Faktisk utvinning krever senere godkjennelse, men rettighetene etablert ved

utvinningstillatelsene legger bånd på myndighetenes handlingsrom ved etterfølgende
godkjennelse.

•

Det er ikke mulig å kvantifisere hvor mye utslipp som vil komme fra utvinningstillatelsene,
men de etablerer rettigheter. Formålet er å oppnå størst mulig økonomisk gevinst gjennom

utvinning av mest mulig (lønnsom) petroleum.

•

Utvinningstillatelsene gjelder petroleumsutvinning som tidligst vil finne sted om 10-15 år,
og som anslagsvis vil tilføre markedet petroleum i perioden 2030 og fremover.

Utvinningstillatelsene har til hensikt
petroleumsutvinningsnivå inn i fremtiden.

•

å

bidra

til

å

opprettholde

dagens

Det er i dag ikke tilgjengelig i noen storskala tekniske løsninger for karbonfangst og
karbonlagring, eller fjerning av CO2 fra atmosfæren.
Tre av de ti utvinningstillatelsene i saken (26 av 40 blokker) gjelder utvinningstillatelser i
Barentshavet sørøst. Dette er første gang på 20 år at det tildeles tillatelser i et nytt område.
Anslagene for åpningen i BSØ tilsier at utslippene fra BSØ vil være 22 millioner tonn i høyt
scenario med beregnede årlige utslipp på 568 000 tonn i høyt scenario. Dette utgjør 1
prosent av Norges årlige utslipp. I tillegg kommer utslipp fra utvunnet petroleum forbrent
andre steder. Hvilken betydning utslippene har muligheten til å overholde Parisavtalens

•

temperaturmål, er ikke drøftet i noen sammenheng.

•

Flere av tillatelsene er gitt i særlig utsatte områder der risikoen for lokale miljøskader er
langt høyere enn andre steder på sokkelen.

3

RETTSLIGE ANFØRSLER

3.1

Materiell ugyldighet

3.1.1

Grunnloven § 112

a) Tolkingen av § 112 første ledd
Grunnloven § 112 første ledd er en rettighetsbestemmelse. Miljøorganisasjonene anfører at grensen
for krenkelse av § 112 skal trekkes slik at naturens tålegrenser overholdes, jf. at naturens mangfold
og produksjonsevne skal «bevares». Bestemmelsen inneholder en absolutt grense for aktiviteter som
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gjør at naturens produksjonsevne ikke bevares (krav til bærekraftig forvaltning) og tålegrenser
brytes. Naturvitenskapelig faktagrunnlag er avgjørende for å definere denne grensen.
Hvis naturvitenskapen ikke har frembrakt sikker kunnskap om tålegrensene og om konsekvensene
av å bryte disse, skal det ved grensedragningen legges inn en sikkerhetsmargin, jf. at naturens
mangfold skal «bevares», og plikten til å «sikre denne rett» også for «etterslekten». Sikringsplikten
tydeliggjøres i Grunnloven § 92.
Storskala industriell aktivitet, herunder petroleumsutvinning, er i kjerneområdet til Grunnloven§
112. Aktiviteter som bidrar til at tålegrenser brytes samtidig som skaden er irreversibel, er i strid
med grensen i § 112.
Kravet til vurdering av samlet belastning innebærer at Norge må ta sin del av ansvaret for den
globale situasjonen, selv om Norge verken kan løse klimakrisen alene, eller Norges klimagassutslipp
isolert sett bryter klimatiske tålegrenser.
Formålet med § 112 er å forebygge miljøskade og sikre naturens produksjonsevne. Dette formålet
ivaretas kun hvis vurderingene etter bestemmelsen hensyntar også fremtidige skadevirkninger av
en aktivitet. Det har dermed ikke betydning for § 112-vurderingen at de negative konsekvensene
av utvinningstillatelsene delvis ligger i fremtiden.
Når klimaets tålegrenser vurderes, er det i naturvitenskapelig sammenheng klodens klima som må
vurderes. Dette er dermed også bestemmende for hvordan grensen i § 112 må fastlegges. Ethvert
utslipp over hele kloden er marginalt i forhold til alle andre historiske og samtidige utslipp. De
bidrar like fullt til at tålegrensene brytes. Utslipp fra petroleumsutvinning basert på
utvinningstillatelsene er saklig sett sterkt forbundet med et akutt problem som må løses, nemlig
klimaproblemet. Fordi naturmiljøet skal «sikre[s]» og «bevares» må bestemmelsen fortolkes til å
omfatte disse utslippene, selv om historiske og samtidige utslipp er langt større. Alternativet er at
industrielle aktiviteters klimagassutslipp aldri kommer i konflikt med grensen i § 112, uansett hvor
store utslipp aktiviteten bidrar med. Det vil i så fall bety at Grunnloven § 112 ikke har noen
betydning som en skranke for Norges klimaødeleggende aktiviteter.
For naturen spiller det ingen rolle om påvirkningen er fragmentert. Det er derfor den samlede
belastningen som er avgjørende, jf. kravet til «langsiktig og allsidig betraktning». Det betyr at lokale
miljøskader, klimagass ved petroleumsproduksjon og klimagasser ved forbrenning av petroleum,
herunder også petroleum som er eksportert, skal tas med i vurderingen, slik også lagmannsretten
korrekt konkluderte.
Ved vurderingen av om utvinningstillatelsene overskrider grensen i § 112, må det legges vekt på
hva som er Norges ansvar for klimakrisen, sett hen til Norges historiske utslipp og Norges
muligheter. Ved vurderingen av Norges ansvar er det også relevant at flere av utvinningstillatelsene
har til formål å opprettholde høy produksjon ved at tillatelsene tilrettelegger for (ved etablering av
infrastruktur m.v.) at norsk petroleumsindustri tas ett skritt videre, lenger nord og øst enn noen
gang før. Denne retningen for norsk petroleumsindustri gjør det stadig vanskeligere for Norge å ta
sin del av ansvaret for at natur og miljø ikke ødelegges som følge av klimaproblemet.
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Aktiviteter som bidrar til å opprettholde et farlig høyt risikonivå for at tålegrenser brytes, og bidrar
til at naturens produksjonsevne dermed går tapt, overskrider grensen i § 112. Dette vil særlig gjelde
for disse utvinningstillatelsene fordi petroleum fra disse kommer til markedet i en tid hvor alle er
enige om at klimagassutslippene raskt må nærme seg netto nullutslipp.
Grunnloven § 112 lovfester videre et krav til forvaltning i et evighetsperspektiv, jf. kravet til
bærekraftig forvaltning som er nedfelt i at naturens ressurser skal «bevares» også for «etterslekten».
I tillegg til at tålegrenser ikke må brytes, må derfor alle inngrep i natur og miljø ha et akseptabelt
formål, slik at miljøverdien ikke trues uten at det er en god grunn til å gjøre det. Om et formål er
akseptabelt vil bero på en relativ vurdering. Miljøorganisasjonene anfører at en slik vurdering kan
gjøres etter samme mønster som Høyesterett anvendte i Rt. 2015 s. 93 (Maria) avsnitt 60 om
Grunnlovens § 102, det vil si at aktiviteten må ha hjemmel i lov, forfølge et legitimt formål og være
forholdsmessig.
Også petroleumslovens § 3-3 jf. § 3-1 krever en avveining av blant annet miljømessige og
økonomiske forhold. Dette er en alternativ hjemmel for ugyldiggjøring av utvinningstillatelsene.
Hvis aktivitetens utslipp fullt ut kompenseres for eksempel ved teknologiske metoder, kan det tilsi
at grensen i § 112 ikke brytes ved aktiviteten. Det anføres at dette er en annen vurderingen enn
vurderingen av tiltaksplikten etter tredje ledd, jf. under.

b) Tolkningen § 112 annet ledd
Grunnloven § 112 annet ledd gir borgerne rett til kunnskap om naturmiljøet og om virkningene av
planlagte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter første ledd. Etter
Miljøorganisasjonenes oppfatning er det sikker rett at annet ledd gir borgerne rettigheter. Annet
ledd er relevant ved tolkningen av første ledd.

c) § 112 første ledd og forholdet til tredje ledd
Det anføres at grensen i § 112 første ledd trekkes uavhengig av de tiltak staten har iverksatt som
følge av plikten etter tredje ledd. Kravet til samlet vurdering av belastninger og eventuell
naturvitenskapelig usikkerhet om konsekvenser av et tiltak, kan kreve at det legges inn en
sikkerhetsmargin i grensedragningen.
En kobling mellom første og tredje ledd slik lagmannsretten har lagt til grunn på side 18, som
kombineres med stor skjønnsfrihet med hensyn til om statens tiltak er adekvate, betyr at § 112 første
ledd mister sin betydning som en grense. En slik tolkning svarer verken på de behovene samfunnet
har i dag, eller på de behovene samfunnet kommer til å ha i årene som kommer.
Det er mulig å innfortolke en sammenheng mellom § 112 første og tredje ledd uten at første ledd
mister sin betydning som en grunnlovsfestet grense for hvilke statlige handlinger som kan
gjennomføres. Det vil i så fall kreve at tredje ledd fortolkes til å ha en positiv og en negativ side, jf.
Grunnloven § 92. Videre krever dette tolkningsalternativet en streng overprøving av om tiltakene
er adekvate, dvs. om de oppfyller sitt formål (reduserer utslipp i et omfang som sikrer netto
nullutslipp rundt 2050).
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d) § 112 tredje ledd – tiltaksplikten
Statens tiltaksplikt etter tredje ledd kan også vurderes isolert i forhold til første ledd.
Miljøorganisasjonene gjør gjeldende at tiltaksplikten har en positiv og en negativ side, jf.
Grunnloven § 92. Rettighetsvurderingene etter første og tredje ledd er dermed ganske like.
Hvis det ikke finnes tiltak som sikrer at rettigheten i § 112 ikke krenkes, er også tiltaksplikten en
plikt til å avstå.
Ved denne betraktningsmåten er de samme momentene som det er redegjort for i relasjon til første
ledd relevante ved fastleggelsen av tiltakspliktens nærmere innhold. Tiltakene må sikre at naturens
tålegrenser ikke brytes. Ved naturvitenskapelig usikkerhet må det legges inn en sikkerhetsmargin
for å sikre at naturens mangfold bevares. Det betyr at tiltaksplikten skjerpes. Omfattende
industrielle aktiviteter, aktiviteter i sårbare og urørte områder og langvarige aktiviteter vil skjerpe
statens tiltaksplikt. Kravet om at Norge må ta sin del av ansvaret for den globale situasjonen veier
tungt når det er klimasituasjonen som truer natur og miljø. I denne sammenheng er det relevant at
Parisavtalen ikke bare pålegger Norge å angi bidrag til utslippsreduksjoner (Nationally Determined
Contributions - NDC), men også pålegger statene en innsatsforpliktelse, blant annet uttrykt ved
kravet til «highest possible ambition» i artikkel 4 punkt 3, for å sikre at temperaturmålene nås.
Hvis tiltakene ikke oppfyller sitt formål (bringer risikoen for farlige klimaendringer ned til et
forsvarlig nivå), innebærer også tiltaksplikten at staten avstår fra vedtaket om disse
utvinningstillatelsene.

e) § 112 tredje ledd og skjønn
Staten har stor grad av skjønn i valg mellom tiltak, så lenge tiltakene er adekvate og oppfyller sitt
eget formål. Hvis tiltakene ikke løser problemet, opphører skjønnsfriheten og staten har en plikt til
å avstå fra den skadelige aktiviteten.

f) Subsumsjonen
Klimakrisen betyr at naturens tålegrenser er under sterkt press. Noen tålegrenser (blant annet
smeltingen av Grønlandsisen og deler av isdekkene i Antarktis) er allerede brutt. Dette vil ha farlige
konsekvenser som verden ikke har noen erfaring med. Risikonivået er svært høyt.
Utvinningstillatelsene vil bidra til å hente petroleum opp av undergrunnen i en tid (2030 og
fremover) hvor CO2-utslipp må være i sterk utfasing for at naturens tålegrenser skal kunne
overholdes. Fra 2030 og fremover vil risikoen for at flere av naturens tålegrenser brytes være enda
mer overhengende enn i dag. Stikk i strid med denne realiteten, gir tillatelsene grunnlag for å
opprettholde CO2-utslipp på et farlig høyt nivå, og bidrar til at tålegrensene brytes.
Utvinningstillatelser som skal legge grunnlaget for videreutvikling av petroleumsindustrien mot
nord og øst, bidrar dessuten til en sementering av samfunnsutviklingen. Det gjør det stadig
vanskeligere for Norge å redusere sine utslipp. Norge oppfyller ikke sin innsatsforpliktelse «highest
possible ambition» etter Parisavtalen.
Utvinningstillatelsene er derfor en ulovlig krenkelse av § 112.
Konklusjonen er den samme selv om det ses helt bort fra forbrenningsutslipp som oppstår ved bruk
av norsk petroleum i andre land.
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Flere av utvinningstillatelsene ligger i områder der naturen er urørt, spesielt sårbar og hvor
kunnskapen om tålegrensene (nær iskanten) er begrenset. Dette bidrar til å styrke konklusjonen for
flere av tillatelsene.
Ved en eventuell forholdsmessighetsvurdering må det i tillegg hensyntas at det er tvilsomt om
utvinningstillatelsene har samfunnsmessig nytteverdi. Risikoen for negativ nytteverdi for
samfunnet er derimot stor. Teknologiske virkemidler som kompenserer for produksjon og bruk av
petroleumen finnes ikke. Vurdert sammen med hensynet til naturens tålegrenser og naturens
sårbarhet i det området utvinningstillatelsene gjelder, er vedtaket om utvinningstillatelser i strid
med Grunnloven § 112, eller alternativt petroleumsloven § 3-3 jf. 3-1.
Hvis rettighetsvurderingen beror på tredje ledd, må det tas med i betraktningen at utslippene i
verden ikke går ned. Unntaket var i 2008 (finanskrise), men denne reduksjonen er tatt igjen av økte
utslipp i senere år. Selv om noen land reduserer utslipp, er reduksjonene ikke i nærheten av å være
tilstrekkelige for å sikre at naturens tålegrenser ikke brytes.
Norge har i realiteten ikke redusert sine utslipp og ligger svært dårlig an i forhold til andre land.
Statens tiltak for å sikre utslippsreduksjoner, jf. tredje ledd, er ikke i nærheten av å oppfylle behovet.
Mange av de tiltakene som påberopes har dessuten vært uvirksomme. Det presserende behovet
verden har for å bringe verdens CO2-utslipp ned, det store gapet mellom reduksjonsbehovet og hva
man får til, Norges manglende utslippsreduksjoner, og samtlige av de forhold som er nevnt ovenfor,
innebærer at vedtakene er i strid med § 112 også når det gjøres en samlet vurdering der statens tiltak
trekkes med i vurderingen.

3.1.2

Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK)

Brudd på EMK anføres som et alternativt, selvstendig grunnlag for ugyldighet. Ut fra
Miljøorganisasjonenes grunnlovsanførsler vil vernet etter Grunnloven § 112 konsumere vernet etter
EMK. Anførselen får likevel selvstendig betydning dersom statens grunnlovsanførsler legges til
grunn. Uansett gir EMKs omfattende rettspraksis knyttet til miljøspørsmål som truer liv og privatliv
bidrag til tolkningen av Grunnloven § 112.
Miljøorganisasjonene gjøre gjeldende EMK-brudd på kollektivt grunnlag, jf. tvisteloven § 1-4.
Konvensjonen pålegger primært nasjonalstatene plikter til å sikre menneskerettighetene i de
forskjellige statene, jf. også det grunnleggende subsidiaritetsprinsippet. Uavhengig av om
enkeltindivider er krenket på en slik måte at de kan klage Norge inn for EMD i dag, har Norge plikt
til å bidra til et akseptabelt risikonivå for norske borgere etter EMK artikkel 2 og 8.
Miljøorganisasjonene gjør også gjeldende EMK-brudd på vegne av sine medlemmer, særlig
representert ved Natur og Ungdoms medlemmer. Disse medlemmene utsettes allerede for
individkrenkelser som også vil kunne bli brakt inn for Den europeiske
menneskerettighetsdomstolen.
Miljøorganisasjonene gjør gjeldende at utvinningstillatelsene er et brudd på statens positive
forpliktelser etter EMK artiklene 2 og 8. Norges positive forpliktelser vil fastlegges basert på hva
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som er «present days conditions». Konvensjonen har et sikringsformål, og det er klart at krenkelse
kan foreligge også når risiko delvis ligger i fremtiden, jf. blant annet Tatar mot Romania (2009)
avsnitt 106 og 107.
I saker der miljøspørsmål truer liv og privatliv, anvender EMD rettspraksis relatert til artikkel 2 for
å fastslå om det foreligger en krenkelse av artikkel 8, og motsatt jf. for eksempel Budayeva mot
Russland (2008) avsnitt 133.
Det er uavklart hva som vil være EMDs vurderingskriterium for å fastslå krenkelse når klimatiske
forhold truer rettighetene. Etter artikkel 2 er vurderingskriteriet «real and immediate risk» og det
anvendes en avdempet «Osman-test». Etter artikkel 8 er vurderingskriteriene varierende.
Vurderingskriteriet «serious and substantial risk to the health and well-being» jf. Tatar mot Romania
(2009) avsnitt 107, synes mest aktuelt i denne saken.
Også dersom det noe strengere vurderingskriterium etter artikkel 2 – «real and immediate» anvendes, foreligger en krenkelse. I saker der miljøspørsmål truer rettighetene, er begrepet
«immediate» ikke et krav til årsakssammenheng eller umiddelbar trussel mot livet. Det anføres at
begrepet «immediate» skal forstås som en beskrivelse av betydningen av rask statlig handling.
Begrepet «immediate» er ikke et krav til at rettighetskrenkelsen er nært forestående når risikoen
som skal forebygges er kontinuerlig, samtidig som det er ukjent når statlig agering vil være for sent.
Spørsmålet er når det er saklig å kreve at staten gjennomfører tiltak. Svaret må reflektere at statlig
aktivitet som kommer for sent eller som ikke virker, er irrelevant.
Cordella mot Italia (2019) viser at også udefinerte grupper av personer er beskyttet, jf. også avsnitt
172. Det samme viser Tatar mot Romania (2009) blant annet avsnitt 122 og Stoicescu mot Romania
(2011) avsnitt 61.
Ved en nærmere vurdering av omfanget av statenes positive plikter etter EMK artiklene 2 og 8 må
retten også se hen til relevante internasjonale avtaler og folkerettslig sedvanerett, jf. for eksempel
Tatar mot Romania (2009) der EMD i del II B analyserte «Relevant international law and practice»
herunder Stockholmerklæringen, Rioerklæringen og føre-var-prinsippet. Miljøorganisasjonene
anfører at Parisavtalens definerte risikonivå for hva som er akseptable klimaendringer (artikkel 2 a),
avtalens innsatsforpliktelser (artikkel 4 pkt. 3 og 4, avtalens byrdefordelingsprinsipper (artikkel 4
pkt. 3) samt det uttrykte behovet for at samfunnets investeringer legges om (artikkel 2 c) er relevante
ved fastleggelsen av hva Norges positive forpliktelser går ut på.
Det anføres at utvinningstillatelsene innebærer brudd på statens positive forpliktelser etter artiklene
2 og 8, både for så vidt gjelder forpliktelsenes prosessuelle og materielle side. Gitt at verken
Grunnlovens § 112 eller petroleumslovens § 3-3 jf. 3-1 pålegger staten å avstå fra disse
utvinningstillatelsene, er det ved vurdering av forpliktelsene i artiklene 2 og 8 svært sentralt at
staten ikke har noen regler som sikrer at ressursutnyttelsen faktisk begrenses, når dette er nødvendig
for å ivareta eksistensielle behov. Tvert imot er det spesielt påfallende at statens mål synes å være at
flest mulig ressurser utnyttes. Dermed økes risikonivået.
Ved vurderingen av om statens positive forpliktelser er brutt, er konteksten klodens klimakrise
relevant, samtidig som det er på det rene at også mennesker i Norge er eksponert for fare. Det er
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ikke tvilsomt at Norge i lang tid har kjent til farene knyttet til klimasituasjonen. Det er heller ikke
uforholdsmessig å kreve at Norge gjennomfører tiltak som raskt bidrar til risikoreduksjon.
Vurderingskriteriene «real and immediate risk» (artikkel 2) og «serious and substantial risk to the
health and well-being» (artikkel 8) er oppfylt, og utløser statens plikt til å iverksette «necessary and
appropriate measures» jf for eksempel Lopez Ostra mot Spania avsnitt 51. Ved vurderingen av «all
necessary and appropriate measures» vil tiltak som ikke har målbar effekt og tiltak som er på
planleggingsstadiet, bli sett bort fra. Norge har ingen regler om når og hvordan
petroleumsutvinningen skal begrenses. Videre har Norge har i realiteten ikke redusert sine utslipp.
Norge er heller ikke på en utslippsreduksjonsbane som er forenelig med temperaturmålene som må
overholdes. Plikten til å iverksette «all necessary and appropriate measures» er derfor ikke oppfylt.
Når det gjelder statens prosessuelle forpliktelser etter artiklene 2 og 8, er det klart at staten ikke har
vurdert eller synliggjort for offentligheten hvor store forbrenningsutslipp i andre land
utvinningstillatelsene vil bidra til, og om dette er forenlig med Parisavtalens temperaturmål. Dette
innebærer brudd på de prosessuelle forpliktelsene i artiklene 2 og 8.
3.2

Saksbehandlingsfeil

3.2.1

Overordnet

Det gjøres også gjeldende at de tre av utvinningstillatelsene som er tildelt i Barentshavet sørøst er
ugyldige som følge av saksbehandlingsfeil.
Saksbehandlingen som ledet frem til disse tillatelsene har skjedd i to ledd:
For det første har Olje- og energidepartementet saksbehandlet spørsmålet om åpning av
Barentshavet sørøst (åpningsfasen). Denne saksbehandlingen ledet til Regjeringens og Stortingets
beslutning om å åpne Barentshavet sørøst for petroleumsvirksomhet. Det anføres at denne
prosessledende og nødvendige åpningsbeslutningen er ugyldig. Uten en gyldig åpningsbeslutning er
også utvinningstillatelsene i området ugyldig. Regjeringen har kun kompetanse til å dele ut
utvinningstillatelser i åpnede områder.
Utredninger på dette tidspunktet er særlig viktig på dette tidspunktet fordi:

«Bare da har en tilstrekkelig tid til å utrede alle kontroversielle spørsmål, samle inn
nødvendig materiale og uttalelser og analysere og vurdere alle sider av problemene. Er et
område først åpnet for petroleumsvirksomhet viser all erfaring at en rekke hensyn lett fører
til et tidspress for igangsetting av aktivitet eller utvidelse av denne» (Ot.prp.nr.72 (19821983) s. 43-44)
For det andre er gjort feil da de tre første tillatelsene i Barentshavet sørøst ble tildelt. På dette
tidspunktet var oljeprisen under halvparten av det oljeprisen var på åpningstidspunktet. I tillegg
hadde Norge underskrevet Parisavtalen og klimapanelets femte hovedrapport hadde kommet. Dette
tilsa en ny vurdering av om det var riktig å gå i gang med petroleumsvirksomhet også i BSØ.
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3.2.2

Åpningsfasen

Kravene til saksbehandling i åpningsfasen følger av petroleumsloven § 3-1, petroleumsforskriften
kapittel 2a, Grunnloven § 112 andre ledd og generelle forvaltningsrettslige prinsipper, også tolket i
lys av direktiv 2001/42/EF (plandirektivet).
Saksbehandlingen har sviktet på særlig to punkter:

•

For det første har det sviktet ved departementets utredning og vurdering av de økonomiske
virkningene ved petroleumsvirksomheten.
Petroleumsloven stiller et uttrykkelig krav til vurderinger av mulige samfunnsøkonomiske
virkninger. Dette er også fornuftig ettersom samfunnsøkonomien som forfølges er den
sentrale årsaken til at samfunnet aksepterer miljøskadevirkningene og miljøskaderisikoen
petroleumsvirksomheten fører med seg. Slike vurderinger vil naturligvis være heftet med
usikkerhet, men usikkerhet er ingen grunn til å unngå å gjøre så gode vurderinger som
mulig. Realiteten er at de økonomiske vurderingene/utredningene OED presenterte er så
mangelfulle og heftet med så store feil at det i realiteten ikke har blitt foretatt noen
vurdering av samfunnsøkonomien slik loven krever. Dette gjelder både inntekter for
samfunnet og sysselsettingsvirkninger/ringvirkninger.
OED har også holdt grundigere utredninger som synliggjorde en lavere (og mulig negativ)
samfunnsøkonomisk nytte unna beslutningstakerne (Regjeringen og Stortinget) og
offentligheten. Dette er i strid med de alminnelige forvaltningsrettslige krav til å virke for
en nøytral og objektiv saksopplysning.

•

For det andre har det sviktet ved departementets utredning og vurdering av de
klimamessige virkningene ved petroleumsaktiviteten.
Staten har erkjent at det ikke – på noe tidspunkt – er gjort noen vurdering av betydningen
det har at Norge potensielt bidrar til økte klimagassutslipp globalt ved å utvinne petroleum.
Utvinningstillatelsene har til hensikt å opprettholde gjeldende petroleumsutvinningsnivå
langt frem i tid. Dette er petroleumsutvinning av petroleum som ved forbrenning bidrar til
over 1 prosent av verdens årlige utslipp. Virkningen dette har på verdens mulighet til å
klare å redusere CO2-utslipp i tilstrekkelig grad fremover er ikke engang vurdert. Det er
heller ikke gjort noen vurdering av hvordan utslippene som vil kunne komme fra åpningen
av BSØ er forenlig med å oppnå Norges klimamål.

I sum er det grunn til å regne med at disse feilene kan ha virket inn på åpningsbeslutningen.
Etterfølgende behandling av spørsmålet har begrenset betydning for innvirkningsvurderingen. I
ettertid vil beslutningstagerne påvirkes av at beslutningen allerede har blitt tatt, og av at samfunnet
har innrettet seg. Det vil ofte gå prestisje i saken, og det vil være en høy terskel for å akseptere at en
beslutning kunne ha blitt annerledes. Saksbehandlingsfeilene undergraver samtidig den
demokratiske prosessen som Stortingsbehandlingen skal føre med seg, ettersom denne skjedde på
sviktende og mangelfulle premisser.
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3.2.3

Tildelingsfasen

Selv om OED kunne lene seg på saksbehandlingen i forkant av åpningsbeslutningen, var OED
forpliktet til å vurdere om det var kommet ny informasjon som tilsa at det var nødvendig å gjøre
tilleggsvurderinger på tildelingstidspunktet. Dette gjelder særlig der det går lengre tid mellom
åpningsbeslutningen og tildelingstidspunktet. Det var først ved tildelingen at staten avga rettigheter.
Inntil dette tidspunktet var det fortsatt mulig å avstå fra å drive petroleumsvirksomhet i
Barentshavet sørøst. Selv om petroleumsloven ikke stiller krav til slike vurderinger før tildeling,
følger krav til slike videre vurderinger av forvaltningsloven § 17 og Grunnloven § 112 annet ledd.
På dette tidspunktet var Parisavtalen inngått, Grunnloven var endret og oljeprisen hadde stupt.
Likevel foretok ikke OED noen ny vurdering av om det var riktig å starte et nytt kapittel i norsk
petroleumsvirksomhet.
4

BEVIS OG FREMDRIFTSPLAN

De dokumentbevis som er lagt frem i saken vil påberopes til støtte for det faktum
Miljøorganisasjonene anfører. Utover det som er nødvendig for å belyse prosessen som ledet frem
til utvinningstillatelsene og tillatelsenes geografiske plassering vil ankende parter konsentrere seg
om bevis som belyser de kursiverte anførslene i punkt 2 over. I tillegg vises det til skriftlige
erklæringer fra klimaforskerne Eystein Jansen og Bjørn Hallvard Samset, fra samfunnsøkonomene
Knut Einar Rosendahl og Mads Greaker samt partsrepresentanter i lagmannsretten for
Besteforeldrenes klimaaksjon (Ketil Lund) og Natur og Ungdom (Gaute Eiterjord).
Partene er i dialog om fremdriftsplan, og gjør sitt ytterste for å komme frem til en omforent
fremdriftsplan innen 20. oktober 2020, jf. Høyesteretts brev av 8. juni 2020.
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1

PÅSTAND

Staten v/Olje- og energidepartementet vil legge ned slik påstand:
1. Anken forkastes.
2. Staten v/Olje- og energidepartementet tilkjennes sakskostnader for tingrett,
lagmannsrett og Høyesterett.
2

PÅSTANDSGRUNNLAG OG RETTSREGLER

2.1

Hovedtrekk

Saken gjelder gyldigheten av et vedtak truffet av Kongen i statsråd den 10. juni 2016 om tildeling
av utvinningstillatelser i 23. konsesjonsrunde i henhold til petroleumsloven § 3-3.
Vedtaket er i hovedsak angrepet på tre grunnlag: For det første anfører de ankende parter at de
miljømessige konsekvensene av vedtaket samlet sett er så skadelige at det strider mot en
materiell grense etter grunnloven § 112. For det andre anfører de ankende parter at vedtaket er
i strid med retten til liv, nedfelt i EMK art. 2 og grl. § 93, og retten til familieliv, nedfelt i EMK art.
8 og grl. § 102. For det tredje anfører de ankende parter at det er begått saksbehandlingsfeil i
vedtaksprosessen, som må føre til at vedtaket er ugyldig.
Det første og det tredje grunnlaget de ankende parter viser til, er vurdert grundig av tingretten
og lagmannsretten, som begge har kommet til at vedtaket er gyldig. På disse punktene står
saken, med noen nyanser, i samme stilling for Høyesterett som for lagmannsretten og
tingretten. Både tingretten og lagmannsretten vurderte også forholdet til EMK art. 2 og art. 8. På
dette punktet har imidlertid sakens omfang økt for Høyesterett, særlig i og med de mange
støtteskrivene som er inngitt i saken i medhold av tvisteloven § 15-8. Det ligger derfor an til at
EMK vil bli et større selvstendig tema for Høyesterett enn det har vært for tidligere instanser.
Statens syn er at vedtaket om 23. konsesjonsrunde er gyldig. Vedtaket ble truffet etter grundige
faglige, administrative og politiske prosesser, som fullt ut var i tråd med norsk lov og grunnlov.
Vedtaket er heller ikke i strid med EMK art. 2 eller art. 8.
Når det gjelder innholdet i § 112, vil staten fastholde sin prinsipale tolkning som går ut på at det
materielle innholdet i § 112 følger av bestemmelsens tredje ledd, som er en plikt for statens
myndigheter til å treffe tiltak for å ivareta grunnsetningene i første og annet ledd. Det er etter
statens syn ikke grunnlag for å tolke § 112 første ledd som en bestemmelse som etablerer
rettigheter for den enkelte, som kan påberopes som skranke mot offentlig myndighetsutøvelse.
Dette er den tolkingen som etter statens syn er best i samsvar med tradisjonell rettskildelære, og
som støttes av reelle hensyn.
Alternativt vil staten fastholde sin subsidiære anførsel om at § 112 første og tredje ledd må ses i
sammenheng, slik at første ledd på nærmere vilkår kan gi anvisning på en materiell terskel, men
at den må vurderes i lys av hvilke tiltak som er truffet. Dette er etter statens syn en mulig tolking,
men den er klart rettsskapende, og forutsetter at rettskildene strekkes lenger enn det som er
vanlig i norsk rettskildelære. Under dette alternativet kan staten i hovedsak slutte seg til
lagmannsrettens tolking, med noen nyanseringer og suppleringer.
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Staten fastholder videre at vedtaket ikke er i strid med EMK art. 2 eller art. 8. Prinsipalt vil staten
her anføre at selv om de ankende parter etter tvl. § 1-4 har søksmålsadgang mot gyldigheten av
vedtaket om 23. runde, så er de som organisasjoner ikke selv vernet av EMK art. 2 og 8, og heller
ikke i posisjon til å anføre dette som et rettighetsbrudd på vegne av andre, med unntak av de
begrensede tilfellene som EMD selv aksepterer etter artikkel 34, som ikke omfatter et tilfelle
som dette. Etter statens syn må dette prosessuelt anses som en frifinnelsesgrunn.
For det tilfelle at Høyesterett kommer til at de ankende parter kan påberope seg EMK-innsigelser
på vegne av andre, vil staten subsidiært anføre at deres anførsler om at artiklene 2 og 8 er brutt
åpenbart ikke kan føre frem, og kan her vise til lagmannsrettens drøftelse på s. 32-34, som vil bli
utdypet og supplert for Høyesterett.
Hva gjelder saksbehandlingen har de ankende parter for Høyesterett snevret inn sine anførsler til
å gjelde spørsmålet om vedtaket tilfredsstiller de relevante krav til utredning på to punkter. For
det første (i) om det skulle vært utredet hvilke klimautslipp som kan bli konsekvensen av en
fremtidig forbrenning av den petroleum som måtte være til stede i området og bli funnet og
utvunnet. For det andre (ii) om det skulle vært foretatt en mer omfattende lønnsomhetsanalyse
(med nåverdivurdering) av de uoppdagede petroleumsressursene en fremtidig leteaktivitet i
Barentshavet sørøst eventuelt ville påvise. Begge anførslene retter seg mot de utredninger som
ble gjort ved åpningen av Barentshavet Sørøst for petroleumsvirksomhet i 2013. De ankende
parter har imidlertid også fastholdt at slike utredninger også skulle vært gjort forut for
tildelingen av utvinningstillatelser i 2016, dels under henvisning til at når det ikke ble gjort i 2013
måtte det i alle fall gjøres ved tildeling av utvinningstillatelser, og dels under henvisning til at
endrede forhold tilsa at det ble gjort en ny vurdering.
Staten vil anføre at åpningsbeslutningen og tildelingen av utvinningstillatelser tilfredsstiller de
saksbehandlingskrav som følger av petroleumsloven for disse to prosessene. Videre vil staten
anføre at det ikke er grunnlag for å oppstille saksbehandlingskrav utover det som følger av
petroleumsloven, eller å tolke petroleumsloven utvidende under henvisning til forvaltningsloven
§ 17 eller grl. § 112.
For staten har det gjennom prosessen så langt løpende vært nødvendig å presisere at saken kun
er anlagt mot ett enkelt vedtak – om tildeling av utvinningstillatelser i 23. konsesjonsrunde i juni
2016. Grunnen er at de ankende parters anførsler i stor grad er av en mer generell karakter, og
snarere fremstår som et forsøk på å få en fastsettelsesdom om grunnlovsmessigheten av norsk
petroleumspolitikk og klimapolitikk, med anførsler som til dels helt sprenger rammene for det
konkrete ugyldighetssøksmålet.
Også for Høyesterett vil staten understreke at dette er et søksmål om gyldigheten av det
vedtaket Kongen i statsråd traff den 10. juni 2016 om tildeling av utvinningstillatelser i 23.
konsesjonsrunde. Det er dette som styrer hva som er relevant faktum og det relevante rettslige
vurderingstemaet.
Vedtaket i 23. konsesjonsrunde gjaldt 10 tillatelser som omfattet til sammen 40 blokker, som ble
tildelt 13 selskaper. 7 av tillatelsene (med 14 blokker) er i Barentshavet sør, der det har vært
petroleumsvirksomhet siden slutten av 1970-tallet og siste områder ble åpnet i 1989. De
resterende 3 tillatelsene (med 26 blokker) er i Barentshavet sørøst, som ble åpnet for
petroleumsvirksomhet av Stortinget i juni 2013, i etterkant av inngåelsen av overenskomsten
med Russland om maritim avgrensning i Barentshavet og Polhavet i 2010. Til sammenligning er
det på norsk sokkel gjennom årene gitt tillatelse til virksomhet på til sammen 3196 blokker,
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hvorav 663 i Barentshavet. Men virksomheten på resten av norsk sokkel er altså ikke rettslig
relevant for saken, annet enn som bakgrunn og kontekst.
Videre vil staten presisere at det omstridte vedtaket etter petroleumsloven § 3-3 i første omgang
gir selskapene rett til å drive leteaktivitet på de nærmere vilkår som fastsettes i den enkelte
utvinningstillatelse. En ev. leteboring i en utvinningstillatelse er avhengig av særskilt samtykke
fra relevantemyndigheter i hvert enkelt tilfelle. Dersom det gjøres drivverdige funn som
rettighetshaverne ønsker bygge ut, må det søkes om godkjenning av plan for utbygging og drift
etter § 4-2, og da vil det være nye vurderinger og offentlige høringer, herunder av
miljøvirkninger og lønnsomhet.
Videre vil staten presisere at det omstridte vedtaket etter petroleumsloven § 3-3 i første omgang
gir selskapene rett til leteboring, på de nærmere vilkår som gjelder for dette, og avhengig av
særskilt samtykke fra myndighetene i hvert enkelt tilfelle. Dersom det gjøres drivverdige funn
må det søkes om godkjenning av plan for utbygging og drift etter § 4-2, og da vil det være nye
vurderinger, herunder av miljøvirkninger og lønnsomhet.
På de blokkene som ble tildelt i 23. runde i 2016 har det nå har vært leteaktivitet i fire år, og det
er til nå boret 7 letebrønner. Så langt er det kun gjort ett mindre funn som kan være
kommersielt drivverdig. Etter hva staten kan se, er det ikke hevdet at leteboringen på blokkene i
23. runde så langt har hatt noen konkrete negative konsekvenser for miljø eller klima, og det er
heller ikke tilfelle. Saken dreier seg følgelig kun om eventuelle mulige fremtidige konsekvenser
av det vedtaket som ble truffet i 2016.
2.2
i.

Til anførselen om grunnlovsstrid
Tolkningen av Grunnloven § 112

Det sentrale rettslige spørsmålet i saken er hvordan Grunnloven § 112 (tidligere § 110 b) skal
tolkes. Et stykke på vei synes partene å være enige om dette. Bestemmelsen gir uttrykk for et
viktig politisk prinsipp. Rettslig sett kan § 112 ha betydning både som retningslinje for lovgiver,
som retningslinje for forvaltningens skjønn, og som moment ved tolkingen av andre regler. Av
annet ledd følger en rett til informasjon, og av tredje ledd følger en tiltaksplikt. Tiltaksplikten er
rettslig bindende for myndighetene, selv om det er mer åpent hvor langt den gir private
rettskrav som kan påberopes for domstolene.
Der partene skiller lag, er i synet på om § 112 gir private materielle rettigheter utover dette, hvor
langt de i så fall går, og hvor langt de kan og bør etterprøves for domstolene. Uenigheten gjelder
ikke bare den nærmere grensedragning, men selve den grunnleggende forståelsen av § 112
første og tredje ledd – og forholdet mellom de to leddene.
Slik staten forstår anførslene er det grovt sett fremmet tre ulike tolkningsalternativer i saken. De
er grunnleggende forskjellige, selv om de i noen grad kan hevdes å gå over i hverandre:
1. § 112 første ledd er en grunnsetning, ikke i seg selv en materiell rettighet. Det rettslige
ligger i koblingen til tredje ledd – plikten til å treffe tiltak. Vurderingstemaet for
domstolene blir om tiltaksplikten er overholdt.
2. § 112 første ledd og tredje ledd må tolkes i sammenheng. Første ledd kan gi angivelse på
en materiell terskel, men om den er overskredet vil avhenge av om det er truffet relevante
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tiltak. Vurderingstemaet blir dels hvilke negative virkninger et vedtak eller handling vil
kunne medføre – og dels hvilke tiltak som er truffet.
3. § 112 første ledd er en selvstendig rettighetsbestemmelse, som etter forholdene kan
være brutt uavhengig av hvilke tiltak som er truffet, dersom skadevirkningene er over en
viss terskel. Dette er vurderingstemaet, og det kan igjen deles i to muligheter – enten
som en absolutt regel, eller som en mer relativ regel (med ulovfestede unntakskriterier).
Staten vil for Høyesterett, som for lagmannsretten og tingretten, anføre at ut fra vanlig
rettskildelære er tolkingsalternativ 1 det korrekte. Det følger direkte av bestemmelsens karakter
og ordlyden lest i sammenheng. Videre viser forhistorien og forarbeidene at grunnlovsgiver i
1992 ikke mente at § 110 b første ledd skulle inneholde en materiell rettighet, og at det heller
ikke var hensikten å innføre en slik grunnleggende endring gjennom revisjonen av tredje ledd i
2014. Reelle hensyn trekker i samme retning, herunder både grunnleggende prinsipper om
demokrati, maktfordeling og domstolskontroll, og hensynet til et rettslig håndterbart og
forutsigbart vurderingstema.
Subsidiært vil staten anføre tolkingsalternativ 2, som er det tingretten og lagmannsretten har
lagt til grunn. Under dette alternativet kan staten i hovedsak slutte seg til lagmannsrettens
tolkning, men med noen nyanseringer og supplerende merknader.
Etter statens syn er det derimot ikke rettskildemessig grunnlag for alternativ 3, som de ankende
parter har anført. Tungtveiende reelle hensyn taler også imot en slik sterkt utvidende tolking,
som vil innebære en omfattende rettsliggjøring av betydning ikke bare for den demokratisk
forankrete politikken på dette feltet, men potensielt også for en lang rekke andre
samfunnsområder – og som prinsipielt vil endre forholdet mellom statsmaktene.
Etter statens syn er det sentrale rettslige innholdet i § 112 koblingen mellom grunnsetningene i
de to første leddene og tiltaksplikten i tredje ledd, som ble revidert og presisert i 2014. Dette er
en konstitusjonell plikt som påhviler statlige myndigheter – Storting, regjering og forvaltning – og
som prinsipielt sett eksisterer uavhengig av hvor langt den gir korresponderende rettigheter for
private som kan håndheves og etterprøves for domstolene.
Av dette følger at det rettslige vurderingstemaet i saken etter statens syn ikke er om vedtaket
om 23. runde bryter mot en (uklar) materiell skranke i § 112 første ledd, men om myndighetene
(storting og regjering) på dette området har truffet tiltak i en slik utstrekning som § 112 krever.
Dette reiser i sin tur spørsmål både om hvor langt tiltaksplikten rekker, hva som skal til for å si at
den er oppfylt, og hvor langt domstolene kan og bør gå i å etterprøve dette.
I forlengelsen av dette vil staten vise til at § 112 ikke er utformet som et forbud mot vedtak som
tillater aktivitet som vil kunne ha negative konsekvenser for miljø eller klima, men som en plikt
for myndighetene til å treffe tiltak for å avhjelpe skadelige virkninger. Det kan være ved å forby
eller begrense en viss type utslipp. Men det kan også være ved å kompensere for negative
miljøvirkninger ved tiltak på andre områder. Dette gjelder generelt, men er særlig klart når § 112
som her påberopes på klimaområdet, der virkningene av tillatelser som kan medføre utslipp på
et område typisk søkes redusert eller kompensert ved tiltak på andre områder, herunder blant
annet gjennom kvotesystemer.
Til anvendelsen av § 112 på klimaspørsmål, vil staten vise til at selv om den opprinnelig er
utformet med sikte på miljø i mer tradisjonell forstand, så må den etter omstendighetene også
kunne omfatte klima. Det gjelder både i den grad paragrafen gir uttrykk for en viktig politisk og
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prinsipiell grunnsetning, og i den grad den kommer inn som retningslinje ved tolking av andre
bestemmelser, eller ved etterprøving av skjønn. Og den tiltaksplikt for myndighetene som følger
av tredje ledd må også omfatte nasjonale klimatiltak. Samtidig er § 112 etter sin ordlyd ikke
utformet med sikte på de særlige problemstillinger som klimapolitikken reiser, og det er grenser
for hvor langt den kan eller bør brukes til å rettsliggjøre dette feltet.
De viktigste tiltakene myndighetene treffer for å etterleve § 112 er gjennom generelle regler gitt
av Storting og regjering, på lov- og forskriftsnivå. Det skjer dels ved særskilte lover på miljø- og
klimaområdet (forurensningsloven, naturmangfoldloven, klimaloven, klimakvoteloven, CO2avgiftsloven m.fl.) og dels ved regler i annen lovgivning som ivaretar miljøhensyn. I
petroleumslovgivningen er § 112 operasjonalisert blant annet ved reglene om
miljøkonsekvensutredninger i §§ 3-1 og 4-2, samt ved utfyllende regler i forskrift og langvarig
forvaltningspraksis. Her kan § 112 komme inn ved tolkingen. Men for øvrig må plikten etter §
112 anses for å være oppfylt gjennom de regler som er gitt. I den konkrete sak betyr dette at det
ikke kan utledes nye separate (uskrevne) saksbehandlingskrav av § 112 utover de som lovgiver
har nedfelt i petroleumslovgivningen.
Norske myndigheter etterlever videre sine plikter etter § 112 ved å føre en aktiv miljø- og
klimapolitikk, slik skiftende stortingsflertall og regjeringer har gjort i mange år, generelt og på
enkeltområder, gjennom politikkutforming, vedtak og myndighetshandlinger. Hvilke konkrete
tiltak som treffes vil variere over tid og avhenger av mange faktorer – av både faglig og politisk
karakter. Ofte er det faglig eller politisk uenighet om hvilke tiltak som er best egnet til å løse en
miljøutfordring. Andre ganger kan det avhenge av økonomi. Og ikke sjelden må hensyn til miljø
og klima avveies mot andre legitime hensyn og samfunnsinteresser.
I denne konteksten må domstolene etter § 112 i prinsippet kunne etterprøve om myndighetene i
det hele tatt har truffet tiltak på et gitt område – særlig på områder der man gir tillatelser til
virksomhet som kan ha negative virkinger for miljø eller klima. Men dersom myndighetene først
har truffet tiltak, er det ikke opplagt at § 112 åpner for domstolskontroll med de valg som gjøres.
Skulle domstolene likevel anse seg kompetente til å foreta en etterprøving, må det i så fall være
med en høy terskel, som respekterer myndighetenes legitime behov for handlingsrom, og de
mange faglige og politiske vurderinger og avveininger som løpende gjøres – både av de
ansvarlige fagmyndigheter, av regjeringen, og ikke minst av det folkevalgte flertall på Stortinget.
I den forbindelse vil staten vise til at det var bred enighet på Stortinget både om åpningen av
Barentshavet sør i 1989, om den senere utviklingen av dette området, om åpningen av
Barentshavet sørøst i 2013, og om den virksomhet som senere har foregått der. Selv om
vedtaket om 23. runde formelt ble truffet av regjeringen (Kongen i statsråd) har denne
tildelingen også vært oppe til votering i Stortinget tre ganger – i 2014, 2015 og 2016 – og hver
gang fikk den tilslutning fra et bredt flertall av de folkevalgte.
De siste årene har Stortinget også votert over en rekke andre saker som reiser tilsvarende eller
tilgrensende spørsmål om forholdet mellom petroleumspolitikken og miljø- og klimapolitikken.
Samtlige av de faktiske forhold som saksøkerne har trukket frem i saken har vært eller er for
tiden fremme for Stortinget, som del av den politiske debatt. Vedtaket om 23. runde i 2016
inngår således som en integrert del av en demokratisk forankret politikk som løpende drøftes, og
som er støttet av et bredt flertall på Stortinget. Dette er etter statens syn et sterkt argument for
at domstolene ikke bør overprøve vedtaket.
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ii.

Anvendelsen på vedtaket i 23. konsesjonsrunde

Ettersom det i denne saken er uenighet mellom partene om selve den grunnleggende tolkingen
av Grunnloven § 112, er det følgelig også uenighet om hva som er det rettslige vurderingstemaet
i saken og det rettslig relevante faktum.
Dersom statens prinsipale syn på tolkingen av § 112 legges til grunn, kan gjennomgangen av
faktum og subsumsjon gjøres relativt kortfattet. Da er det klart at vedtaket om tildeling av 23.
runde verken materielt eller prosessuelt bryter mot de tiltaksplikter som myndighetene har etter
§ 112, og at det følgelig er gyldig. Det sentrale blir da å vise hvilke tiltak storting og regjering har
truffet i de senere år som kan anses for å ha relevans på dette feltet.
Dersom § 112 alternativt tolkes slik at første ledd inneholder en materiell skranke, blir
spørsmålet hvilke eventuelle skadevirkninger som følger av vedtaket om tildeling av 23. runde i
2016, om de overstiger en terskel etter første ledd, og videre om de i så fall er kompensert
gjennom tiltak etter tredje ledd, eller atter alternativt ut fra andre (uskrevne) unntaksregler.
Til dette vil staten anføre at uansett tolkingsalternativ, så bryter ikke vedtaket om 23. runde med
Grunnloven § 112, da det verken har medført eller med noen grad av sannsynlighet og
årsakssammenheng vil kunne medføre slike skadevirkninger for miljø eller klima at en eventuell
terskel etter § 112 første ledd er brutt.
De ankende parter har gjennom prosessen anført flere forskjellige virkninger av vedtaket som de
mener «samlet sett» strider mot en grense i § 112. Anførslene faller grovt sett i tre kategorier:
(ii) Tradisjonelle miljøkonsekvenser av leting og utbygging og drift av eventuelle felt som
måtte bli utbygget og produsert i de utvinningstillatelsene som er omfattet av 23. runde,
herunder spørsmål om utslipp, iskanten, særlig sårbare områder m.m.
(iii) Norske (nasjonale) utslipp til luft av CO2 og andre gasser som kan påvirke klimaet som
følge av fremtidig utbygging og drift av eventuelle felt som måtte bli utbygget og
produsert i de utvinningstillatelsene som er omfattet av 23. runde.
(iv) Globale utslipp som følge av at olje og gass som måtte bli produsert på felt i de
utvinningstillatelser som er omfattet av 23. runde en gang i fremtiden vil bli eksportert
og forbrent i andre land.
Hva gjelder kategori (i) vil staten anføre at risikoen for tradisjonelle miljøskader som følge av
vedtaket om 23. runde er begrenset, og at myndighetene har truffet nødvendige tiltak for å
hindre at dette skal skje. Norske myndigheters tiltak for å forebygge miljøskader på norsk sokkel
er basert på omfattende og langvarig erfaring med virksomhet under krevende operasjonelle
forhold. Risikoen for tradisjonelle miljøskader ble grundig utredet og vurdert i prosessene som
ledet opp til vedtaket om 23. runde, både hva gjelder Barentshavet generelt og Barentshavet
Sørøst spesielt. Konklusjonen var at risikoen for tradisjonelle miljøskader i letefasen og ved
utvikling av eventuelle funn i det aktuelle området er begrenset og kan håndteres innenfor det
gjeldende reguleringsregimet. Så langt er det da heller ikke påvist noen miljøskader som følge av
aktivitet på de blokkene som ble tildelt i 23. runde. Og dersom det gjøres drivverdige funn, vil
det bli foretatt nye konsekvensutredninger etter petroleumsloven § 4-2 før eventuell
godkjenning av plan for utbygging og drift.
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Hva gjelder kategori (ii) vil staten anføre at nasjonale klimautslipp som følge av aktivitet på de
blokkene som ble tildelt gjennom vedtaket om 23. runde vil være helt marginale, og at norske
myndigheter har truffet en rekke tiltak for å begrense slike utslipp fra norsk sokkel. Norske
klimamål oppfylles i samarbeid med EU, og utslipp av klimagasser til luft fra
petroleumsvirksomheten på sokkelen er en del av EUs alminnelige kvotesystem. Så lenge
virksomhet på sokkelen er en del av EUs kvotesystem, vil et vedtak om utbygging av enkeltfelt
derfor uansett ikke i seg selv medføre økte utslipp innenfor kvotesystemet. I tillegg har sektoren
siden 1991 vært underlagt høy CO2-avgift, samt andre tiltak. Det gjør at utslippene fra
produksjon på norsk sokkel i dag er relativt sett lave og det gir selskapene stadig en
egeninteresse av å redusere sine utslipp. Hva gjelder de områdene som dekkes av 23. runde, er
det uansett for tidlig å si hvilke utslipp som vil følge fra eventuell utbygging og drift. Det vil
avhenge av hva som eventuelt blir funnet, utbyggingsløsning og hvilke krav som vil bli satt.
Hva gjelder kategori (iii) vil staten anføre at globale utslipp som følge av at olje og gass
eksportert fra Norge forbrennes i andre land ikke faller inn under det som rettslig sett er dekket
av § 112. Dette følger både av en internrettslig tolking av § 112, og av hele det internasjonale
systemet for klimasamarbeid, og det er også konsekvent lagt til grunn i så vel internasjonal som
nasjonal norsk klimapolitikk og klimalovgivning. Dersom denne tolkingen legges til grunn, er det
ikke grunnlag for videre vurdering på dette punkt.
Dersom Høyesterett skulle komme til at forbrenning i utlandet fra eksporten i prinsippet kan
være omfattet av § 112, vil staten vise at det i så fall bare kan gjelde virkninger i Norge, innenfor
norsk jurisdiksjon. Videre vil det bli vist til at tiltaksplikten etter tredje ledd er oppfylt gjennom
internasjonale tiltak og initiativer som regjering og storting har truffet. Herunder vil staten blant
annet komme inn på spørsmålet om hvilke eventuelle utslipp som vil kunne påregnes fra en
eventuell fremtidig eksport fra utbygging av mulige drivverdige forekomster i blokkene i 23.
runde, og hvilke rettslige krav til målbarhet, sannsynlighet og årsakssammenheng man i så fall vil
måtte operere med. Videre vil det også bli vist til at eventuelle virkninger av norsk eksport for
det globale klimaet er en stor og kompleks debatt, som foregår løpende på en rekke faglige og
demokratiske arenaer – og som domstolene har begrenset grunnlag for å etterprøve.
2.3

Til anførselen om brudd på EMK, og til betydningen av internasjonale kilder for øvrig

Gjennom prosessen har det fra de ankende parters side løpende vært vist til internasjonale
regler og rettskilder, og dette er også trukket inn i de skriftlige innleggene som er inngitt i saken
etter tvl. § 15-8.
Etter statens syn kan de internasjonale regler og rettskilder som det så langt er vist til grovt sett
inndeles i tre kategorier, som er av ulik karakter, og som har ulik rettslig relevans for saken:
(i)

Internasjonale folkerettslige avtaler om miljø og klima (herunder Parisavtalen)

(ii)

EMK artiklene 2 og 8

(iii)

Nasjonale rettssaker om miljø- og klimaspørsmål fra andre land

Til første kategori er det viktig å presisere at de ankende parter etter hva staten forstår ikke
anfører at Norge har brutt sine internasjonale folkerettslige forpliktelser på miljø- og
klimaområdet, verken etter Kyoto-avtalen, Parisavtalen eller andre forpliktende avtaler. Det er
verken anført på generelt grunnlag eller hva gjelder vedtaket om 23. runde – og det ville det
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heller ikke vært rettslig grunnlag for. Tvert imot vil staten anføre at det forhold at regjering og
storting så langt har etterlevet sine internasjonale forpliktelser, og løpende arbeider for å gjøre
dette også i fremtiden, i seg selv er et tungtveiende argument for at Grunnloven § 112
etterleves, og at den ikke er brutt verken generelt eller ved vedtaket om 23. runde i 2016.
Til andre kategori vil staten prinsipalt vise til at de ankende parter er organisasjoner som ikke
selv er vernet av EMK artiklene 2 og 8, og som dermed heller ikke er i posisjon til å få medhold i å
anføre dette som et rettighetsbrudd på vegne av andre, med unntak av de begrensede tilfellene
som EMD selv aksepterer etter EMK artikkel 34, som ikke omfatter et tilfelle som dette. Etter
statens syn må dette prosessuelt anses som en frifinnelsesgrunn, ikke en avvisningsgrunn. De
ankende parter kan ikke få medhold i en anførsel om at vedtaket om 23. runde er i strid med
EMK artiklene 2 og 8.
Dersom Høyesterett skulle komme til at de ankende parter er i posisjon til å kunne få medhold i
en anførsel om brudd på EMK art. 2 og 8 på vegne av andre, vil staten subsidiært anføre at det
ikke foreligger noen krenkelse. Selv om disse bestemmelsene, hver på sin måte, gir beskyttelse
for liv og helse, gir de i seg selv ikke noe rett til miljøvern, og den rettspraksis fra EMD som
knytter seg til anvendelse av disse reglene i miljørelaterte saker gjelder helt andre typer tilfelle
enn det som er anført i vår sak. I den grad de kommer til anvendelse, kreves det en kvalifisert
tilknytning mellom spesifiserte handlinger (eller unnlatelser) fra myndighetenes side, og
spesifiserte virkninger for konkrete individers liv og helse etter artikkel 2 og 8. Slike krav til
kvalifikasjon og konkretisering er klart nok ikke oppfylt i denne saken.
Hva særskilt gjelder klimautslipp, er det så langt ingen praksis fra EMD som tilsier at dette vil
kunne anses som inngrep i individuelle rettigheter etter EMK, og traktaten er da heller ikke
utformet for eller etter sin karakter egnet til å kunne regulere de mange rettslige spørsmål som i
så fall vil oppstå. Det er på ingen måte gitt at EMD noen gang vil tolke EMK slik at klimautslipp i
seg selv kan være et «inngrep» etter artikkel 2 eller 8, og det vil det i så fall være en radikalt
utvidende og rettsskapende tolkning. Det er under ingen omstendighet norske domstolers rolle å
utvikle konvensjonen på denne måten, som Høyesterett har slått fast blant annet i Rt. 2000 s.
996 på s. 1007 (Bøhler), og senere gjentatt og presisert blant annet i Rt. 2005 s. 833 avsnitt 45.
De ankende parters anførsel om brudd på positive forpliktelser er konkretisert til å være en
positiv plikt til å avstå fra å dele ut nye utvinningstillatelser. De ankende parter har koblet denne
plikten til uspesifiserte negative virkninger for norske borgere generelt og til uspesifiserte
virkninger for Natur og Ungdoms medlemmer på Svalbard spesialt, samt vist til at ungdommer i
Natur og Ungdom lider av «depresjon og angst knyttet til klimaproblemene som påvirker deres
livsutfoldelse og fremtidstro» (prosesskriv 22.9.2020 s. 5). Disse anførslene etablerer klart nok
ikke en tilstrekkelig rettslig tilknytning mellom tildelingsvedtaket i 23. konsesjonsrunde og
individers utfoldelse av rett til liv etter artikkel 2, og til familieliv, hjem eller helse etter artikkel 8.
De ankende parter anfører også at EMK art. 2 og 8 må forstås slik at statene ikke tillates å påføre
andre land skade, jf. EMK tolket i lys av det folkerettslige ikke-skadeprinsippet og føre varprinsippet. Heller ikke dette synspunktet kan etter statens syn føre frem. Staten viser til at
konvensjonen inneholder individrettigheter og at statenes forpliktelser er begrenset til å skulle
sikre konvensjonens rettigheter for «everyone within their jurisdiction», jf. EMK art. 1.
Ettersom vedtaket om 23. runde ikke er i strid med EMK artiklene 2 og 8, er det heller ikke
grunnlag for å anføre brudd på «de korresponderende grunnlovsbestemmelsene» i § 93 og §
102, slik de ankende parter tidligere har anført.

196

Til tredje kategori skal staten bemerke at det i de senere år har vært en markant økning i antallet
miljø- og klimasøksmål for nasjonale domstoler i en rekke land. Analytisk er det en interessant
kontekst. Rettslig har det imidlertid liten relevans. De fleste sakene gjelder tolking av nasjonale
regler, og i den grad de også gjelder tolking av folkerettslige regler, har det ingen direkte
rettskildemessig betydning hva domstoler i andre land har kommet til. Det er heller ingen av de
sakene staten kjenner til som er direkte sammenlignbare med den foreliggende.
Når dette er sagt, vil staten understreke at hovedtendensen i den internasjonale utviklingen så
langt er at nasjonale domstoler ikke har søkt å rettsliggjøre klimapolitikken ved å gripe inn i
større utstrekning enn det man har rettslig grunnlag for. Og det er en kontekst som kan ha
interesse også for vurderingen av den foreliggende saken.
2.4

Til anførselen om saksbehandlingsfeil

De ankende parter anfører at vedtaket om å tildele utvinningstillatelser i 23. konsesjonsrunde er
ugyldig fordi de utredninger som ligger til grunn for vedtaket er anført å være mangelfulle. Her
er det angitt at anførslene på dette punkt vil være «konsentrert» om de utredninger som ble
gjort forut for Stortingets behandling av åpningen av Barentshavet sørøst våren 2013, selv om de
ankende parter også anfører at utredningene som ligger til grunn for selve vedtaket om 23.
runde i 2016 er mangelfulle.
Staten er enig i at Høyesterett som ledd i prøvingen av vedtaket om 23. runde fra 2016
prejudisielt kan ta stilling til gyldigheten av beslutningen om å åpne Barentshavet sørøst for
petroleumsvirksomhet i 2013. Staten kan i denne sammenheng slutte seg til de rammer som
lagmannsretten trakk opp på s. 35 i dommen. Det Høyesterett skal ta stilling til, er om vedtaket
om tildeling av utvinningstillatelser i 23. konsesjonsrunde er delvis ugyldig dersom beslutningen
om åpning av området der tre av tillatelsene ble gitt er ugyldig.
Det er i denne sammenheng viktig å understreke at åpningsprosessen og tildelingsprosessen er
to adskilte prosesser, med ulikt rettslig grunnlag, derunder ulike krav til saksbehandling.
Åpningsprosessen reguleres av petroleumsloven § 3-1, og har som formål å gi et forsvarlig
grunnlag for beslutningen om et område skal åpnes for petroleumsvirksomhet eller ikke.
Prosessen med å tildele utvinningstillatelser reguleres av § 3-3 og har som formål å identifisere
de områdene der sannsynligheten for funn er størst, og dermed at disse områdene blir utlyst og
tildelt. I tillegg er det viktig å påpeke at mange av de svakheter de ankende parter mener
vurderingen av økonomiske forhold lider av, utredes i en tredje prosess i petroleumsrettslig
forstand, nemlig prosessen som leder opp til vedtak om godkjennelse av faktisk utvinning av
petroleum etter § 4-2.
De ankende parter anfører for det første at utredningene ved åpningsprosessen i 2013 er
mangelfull, fordi det ikke ble utredet hva slags utslipp det kan føre til når den petroleumen som
en gang i fremtiden muligens blir funnet og utvunnet fra Barentshavet sørøst, forbrennes. Det er
klart ikke noe krav etter petroleumsloven at dette utredes. For at dette skal være et
saksbehandlingskrav, må de ankende parter for det første nå frem med at utslipp fra forbrenning
av petroleum som utvinnes på norsk sokkel i det hele tatt er relevant ved anvendelsen av § 112,
og for det andre at det følger av dette at det er et saksbehandlingskrav at slike utslipp utredes i
forbindelse med åpning av områder for petroleumsvirksomhet og/eller ved tildeling av
utvinningstillatelser.
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Statens syn er at grl. § 112 ikke omfatter utslipp som følge av forbrenning av norskprodusert
petroleum, og at det dermed heller ikke kan utledes noe saksbehandlingskrav av § 112 om at
slike utslipp skal utredes. Dersom det (subsidiært) skulle være et krav om at dette utredes, er det
likevel ikke grunnlag for å plassere dette kravet i prosessen om åpning eller prosessen om
tildeling av utvinningstillatelser. Ingen av disse prosessene har i seg selv som konsekvens at det
utvinnes petroleum som forbrennes i utlandet. På disse stadiene i prosessen er det svært
usikkert om det i det hele tatt vil bli funnet utvinnbar petroleum. Det gir derfor liten mening å
kreve at fremtidige mulige utslipp fra den petroleum som kan tenkes å bli funnet, utredes på
disse stadiene. Hvis det kan utledes av grl. § 112 at dette skal utredes, bør det være opp til
Stortinget å angi i hvilken sammenheng det skal utredes. Staten kan antyde at utredningen og
vurderingene knyttet til dette i så fall bør skje på overordnet nivå, i forbindelse med de løpende
vurderingene som gjøres av petroleumsvirksomheten.
De ankende parter anfører for det andre at den utredningen som ble foretatt av økonomiske
konsekvenser forut for åpningen av Barentshavet sørøst i 2013 er mangelfull. Den siste tiden har
det fremkommet en del nye dokumenter som kan belyse den interne behandlingen av dette
temaet i Oljedirektoratet og Olje- og energidepartementet under åpningsprosessen, og det er
grunn til å tro at dette vil bli viet betydelig oppmerksomhet fra de ankende parter under
ankeforhandlingene.
Statens syn er at de økonomiske vurderingene som ble gjort forut for åpningen av Barentshavet
Sørøst fullt ut tilfredsstiller de saksbehandlingskrav som gjelder for en åpningsprosess. Det den
nye dokumentasjonen viser, er at departementet, i tråd med petroleumsloven § 3-1 siste ledd,
har vurdert og avgjort hvor omfattende utredninger som det er hensiktsmessig å gjøre av
økonomiske forhold. Ettersom det var stor usikkerhet knyttet til muligheten for å finne
petroleum i Barentshavet Sørøst, valgte departementet å synliggjøre en mulig oppside ved å
åpne for petroleumsvirksomhet i området, fremfor en detaljert lønnsomhetsanalyse av det som i
bunn er svært usikre antakelser om hva som kan finnes av petroleum i området. En slik
lønnsomhetsanalyse, som er det de ankende parter etterlyser, vil etter departementets syn være
mer egnet til å villede enn veilede, ettersom resultatet av en slik analyse er egnet til å oppfattes
som et uttrykk for noe som er mer sikkert enn det det i realiteten er.
Staten mener videre at det ikke er grunnlag for å innfortolke et krav om lønnsomhetsanalyser på
stadiet for tildeling av utvinningstillatelser, utover det som gjøres i dagens system ved at de
anslag petroleumsselskapene utarbeider i sine søknader om tildeling av tillatelser blir vurdert.
Det er et bevisst valg av lovgiver, bl.a. under henvisning til den daværende grl. § 110 b, at det er
på stadiene for åpning (§ 3-1) og godkjennelse av plan for utbygging og drift (§ 4-2), at det skal
gjøres konsekvensutredninger, og at det først er på sistnevnte stadiet at det skal gjøres konkrete
vurderinger knyttet til lønnsomheten av feltutbygginger. Det er først på dette tidspunktet en står
foran en investeringsbeslutning hos selskapene.
Uansett mener staten at eventuelle saksbehandlingsfeil i disse sammenhenger ikke kan ha som
konsekvens at beslutningen om å åpne Barentshavet Sørøst for petroleumsvirksomhet, og i
forlengelsen av det vedtaket om å tildele utvinningstillatelser i 23. konsesjonsrunde, er ugyldige.
Det vises her til lagmannsrettens grundige vurdering av dette.
For tingretten og lagmannsretten har de ankende parter i tilknytning til sin anførsel om
saksbehandlingsfeil, som i saken for øvrig, kommet inn på en rekke elementer i den løpende
samfunnsdebatten. Blant annet begrunner de ankende parter sitt syn om at det må gjøres
grundige vurderinger av mulig fremtidig lønnsomhet på åpningsstadiet og tildelingsstadiet, med
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at petroleumsskattesystemet, derunder særlig leterefusjonsordningen, innebærer en risiko for at
prosjekter som ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomme vil bli realisert fordi de viser marginal
bedriftsøkonomisk lønnsomhet. Staten vil her vise til den løpende politiske, faglige og offentlige
debatt, som den arena der slike spørsmål hører hjemme.
3

BEVIS

De dokumenter som er lagt frem i saken vil bli ført som bevis så langt de direkte eller indirekte
kaster lys over forhold av betydning for gyldigheten av vedtaket om 23. runde. For staten er det
sentrale for det første å gjennomgå de rettslige og faktiske sidene ved petroleumsregelverket og
petroleumsvirksomheten, for å vise at dette systemet ivaretar hensynet til miljøet i alle ledd og
dermed er en operasjonalisering av grl. § 112. Det andre som er sentralt er å gjennomgå faktum
knyttet til åpningen av Barentshavet sørøst i 2013 og tildelingen av utvinningstillatelser i 2016,
for å vise at disse prosessene ikke er beheftet med saksbehandlingsfeil. Det tredje som er
sentralt for staten, er å gjennomgå sentrale trekk i norsk klimapolitikk for å vise at de tiltakene
staten iverksetter er en oppfyllelse av tiltaksplikten i grl. § 112 tredje ledd.
*****

Sluttinnlegget signeres elektronisk ved opplasting i Aktørportalen.

Oslo, 12. oktober 2020
REGJERINGSADVOKATEN
Fredrik Sejersted
Regjeringsadvokat

199

Dok 281

Advokat Emanuel Feinberg
Advokatfirmaet Glittertind AS
Postboks 1383 Vika
0114 OSLO

Sak nr. 20-051052SIV-HRET, sivil sak, anke over dom:
Natur og Ungdom mfl. mot Staten v/Olje- og energidepartementet
Det vises til statens prosesskriv 12. oktober 2020 vedrørende de skriftlige innleggene som er
inngitt i saken etter tvisteloven § 15-8.
Det bes om at de ankende parter inngir sine merknader til spørsmålene som tas opp i nevnte
prosesskriv innen fredag 16. oktober 2020.

Kopi av dette brev er sendt statens prosessfullmektiger.

Oslo, 14. oktober 2020
for Høyesteretts ankeutvalg

Monica Magdalena Zak
utreder
Elektronisk signert
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Advokat Emanuel Feinberg
Advokatfirmaet Glittertind AS
Postboks 1383 Vika
0114 OSLO

Sak nr. 20-051052SIV-HRET, sivil sak, anke over dom:
Natur og Ungdom mfl. mot Staten v/Olje- og energidepartementet
Jeg viser til møte i Høyesterett 14. oktober vedr. den praktiske gjennomføringen av
ankeforhandlingene. Nedenfor følger en kort oppsummering av gjennomgangen.
Innledningsvis har vi også noe praktisk tilleggsinformasjon om mandagens rettsmøte.
Til mandagens rettsmøte
Disposisjoner og ev. andre dokumenter som skal benyttes under rettsmøtet, bes levert via
Aktørportalen innen utgangen av fredag 16. oktober. Frist for juridiske utdrag er satt til fredag
16. oktober kl. 10.
Vi ber om at prosessfullmektigene er logget på fjernmøtet senest kl. 08.55.
Skulle dere få tekniske problemer med pålogging eller underveis i rettsmøtet, ber vi om at
dere umiddelbart kontakter protokollsekretær Kjetil Aasen på telefon 911 47 441.
Til gjennomføringen av ankeforhandlingene
Smitteverntiltak i Høyesterett
Høyesteretts smitteverntiltak innebærer bl.a. at vi praktiserer avstandskrav på 2 meter for alle.
Det er også intensivert renhold, bl.a. ved skifte av advokat på samme side i skranken.
Personer i karantene eller hjemmeisolasjon, som har forkjølelsessymptomer eller har vært i
utlandet i løpet av de 10 siste dagene, har ikke adgang til Høyesteretts hus. Øvrige
smitteverntiltak er tilgjengelige på nettsidene våre, og er også slått opp i bygningen. Vi ber
om at dere gjør partsrepresentanter kjent med disse.
Prosessfullmektigene
Prosessfullmektigene prosederer fra Høyesteretts Møtesal, som settes opp med et høyt bord
(skranke) til hver av sidene i passende avstand fra skjermen det prosederes mot. Det vil være
en høy stol i skranken, og i tillegg setter vi opp en arbeidsplass bak hver av «skrankene».
Advokatområdet markeres med en enkel fysisk sperre. Prosessfullmektigene kan benytte
Advokatrommet i 2. etasje som vanlig under ankeforhandlingene. Det utleveres nøkkelkort til
dette rommet på forespørsel i resepsjonen på ankeforhandlingenes første dag.
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Vi ber om at advokatene på samme side angir i tidsplanen når de skal bytte plass, slik at vi
kan gjøre nødvendig renhold av skranken.
Dersom noen av prosessfullmektigene skulle få luftveissymptomer eller komme i karantene
før eller underveis i saken, er det viktig å ta rask kontakt. Dere kan benytte meg som
kontaktpunkt. Vi oppfordrer også til at dere planlegger hvilket utstyr og lokasjon det kan være
aktuelt å benytte i en slik situasjon, og foreslår at vi gjennomfører en kort test av dette
mandag eller tirsdag før ankeforhandlingene starter. Protokollsekretærene vil følge opp dette
overfor dere.
Parter, publikum og presse
Det vil være plass til mellom 10 og 14 tilhørere (partsrepresentanter, presse og øvrig
publikum) i Møtesalen. Endelig antall avklares når vi har funnet god plassering av skranken.
Tilgang til Møtesalen gis bare etter påmelding. Partsrepresentantene vil ha fortrinnsrett, og vi
ber om at prosessfullmektigene avklarer hvem og hvor mange det er snakk om, og minner om
at utgangspunktet er én partsrepresentant pr part. Også rettslige medhjelpere som ikke er
prosessfullmektiger bør meldes inn og få plass på denne måten – jeg oppfattet at det dreier seg
om én person fra hver side. Navnelisten bes sendt inn via Aktørportalen, men det er ikke
nødvendig å benytte prosesskrift. Frist settes til mandag 26. oktober kl. 12.
Øvrige plasser i Møtesalen vil bli tildelt presse og øvrig publikum, og pressen vil bli gitt
prioritet. Påmelding for disse skjer via Høyesteretts nettsider, via skjemaløsning som vil bli
gjort tilgjengelig der.
Tilrettelegging for strømming
Presseorganer har blitt tilbudt å motta lukket strøm fra fjernmøtet slik at de kan strømme
ankeforhandlingene på nettet, og Rett24 har allerede meldt at de vil gjøre dette. Vi vil opplyse
på nettsidene våre hvilke presseorganer som strømmer ankeforhandlingene. En forutsetning
for å motta lukket strøm er at man kan opptre under det som enkelt og upresist kan kalles
redaktøransvaret. Under samme forutsetning og ansvar kan også organisasjonene som er
parter i søksmålet kan få tilgang til slik lukket strøm for strømming på nett. Det bes i så fall
om rask tilbakemelding på dette, og helst i løpet av noen dager, slik at vi har tid til å teste
overføringen skikkelig.
Det er to dokumentarfilmskapere som har bedt om å få filme i Møtesalen under
ankeforhandlingene. Vi oppfatter at det ikke er innvendinger til det, under forutsetning av at
de ikke forstyrrer ankeforhandlingene. De vil i så fall bli henvist til å ikke gå inn i
«advokatområdet». Så langt har den ene dokumentarfilmskaperen takket ja til også å motta
lukket strøm, og vi antar at også den andre kommer til å gjøre det.
Sikkerhet mv.
Det vil være sikkerhetsvakt til stede i Møtesalen, i tillegg til protokollsekretær. Skulle det
oppstå en situasjon der det oppleves som krevende å benytte hovedinngangen, har vi mulighet
til å benytte alternative inn- og utganger. Jeg ber om å bli kontaktet i så fall.
Pressehenvendelser
Henvendelser fra presseorganer om fotografering, intervju, ønske om tilgang til strømming fra
fjernmøtet mv. bes rettet til info@hoyesterett.no. Da håndterer vi det i vante former og
rutiner.
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Skulle det være spørsmål, behov for avklaringer eller annet i tilknytning til den praktiske
gjennomføringen, ber jeg om at dere ikke nøler med å ta kontakt – enten med utreder eller
med meg.

Oslo, 15. oktober 2020
for Høyesteretts ankeutvalg

Bente J. Kraugerud
direktør
Elektronisk signert
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Norges Høyesterett
Via Aktørportalen

Oslo, 16. oktober 2020

PROSESSKRIV
TIL
HØYESTERETT
Høyesteretts sak nr.:

20-051052SIV-HRET

Ankende parter:

Foreningen Greenpeace Norden
BOX 15164, 04 65 Stockholm, Stockholms län
Natur og Ungdom
Torggata 34, 0183 OSLO

Partshjelpere:

Besteforeldrenes klimaaksjon
c/o Lund & Co, Akersgt. 30, 0158 Oslo
Naturvernforbundet
Mariboes gate 8, 0184 Oslo

Prosessfullmektig:

Advokat Cathrine Hambro
Wahl-Larsen Advokatfirma AS
Fridtjof Nansens plass 5, 0160 Oslo

Prosessfullmektig:

Advokat Emanuel Feinberg
Advokatfirmaet Glittertind AS
PB 1383 Vika, 0114 Oslo

Innankede:

Staten ved Olje- og energidepartementet
Postboks 8148 Dep, 0033 Oslo

Prosessfullmektig:
Rettslig medhjelper:

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted
Advokat Anders Wilhelmsen
Postboks 8012 Dep
0030 Oslo
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1. INNLEDING
Vi viser til Høyesteretts brev av 14. oktober 2016 med frist fastsatt til i dag for å kommentere statens
prosesskriv av 12. oktober 2020 knyttet til skriftlige innlegg inngitt i saken etter tvisteloven § 15-8.
Vi er ikke kjent med om avsenderne av innleggene har kommentarer til statens prosesskriv av 12.
oktober 2020. Vi forstår Høyesteretts brev av 14. oktober slik at det er ønskelig at vi på
Miljøorganisasjonenes vegne kommenterer de skriftlige innleggene i forhold til vilkårene i
tvistelovens § 15-8, samt at vi indikerer hvordan vi vil bruke innleggene under hovedforhandlingen.
Det er inngitt seks skriftlige innlegg i anledning saken, hvorav fire kommer fra utlandet. Av disse
fire ble tre inngitt allerede til tingretten, og de har fulgt saken siden.
I tillegg har det for Høyesterett kommet innlegg fra Norges Institusjon for Menneskerettigheter
(NIM), FNs spesialrapportør for menneskerettigheter og miljø og FNs spesialrapportør for
menneskerettigheter og giftige utslipp, samt fra Klimarealistene.
2. SKRIFTLIGE INNLEGG SKAL BELYSE «ALLMENNE INTERESSER» JF § 15-8
Formålet med skriftlige innlegg er å belyse allmenne interesser, jf. § 15-8. Høyesteretts kjennelse i
HR-2018-1887-U viser at begrepet også avgrenser hva det kan gis skriftlig innlegg om.
Skriftlige innlegg om allmenne interesser kan bidra til at rettens beslutningsgrunnlag forbedres, noe
som kan være viktig når partene ikke belyser allmenne hensyn selv, eller bare i begrenset grad gjør
dette. Dermed kan rettens beslutningsgrunnlag forsterkes.
Seks skriftlige innlegg i én sak, hvorav fire fra utlandet, illustrerer i seg selv sakens allmenne
interesse. Imidlertid må det kunne legges til grunn at denne omfattende interessen er uvanlig, og
kun vil forekomme i sjeldne tilfeller.
Utenlandsk interesse må sees i sammenheng med at de rettslige spørsmål saken reiser berører et
problem hele verden er opptatt av (klimaproblemet). Det er neppe tvilsomt at temaet, herunder
rettslige og faktiske forhold som står i sammenheng med dette, oppfyller kravet til «allmenne
interesser.»
Når en sak berører allmenne interesser også utenfor Norge, kan skriftlige innlegg være spesielt
berettiget. Begrepet «allmenne interesser» er ikke ment å avgrense til forhold som har allmenn
interesse kun i Norge.
Høyesterett bør hensynta at utenlandske organisasjoner eller institusjoner som er opptatt av de
spørsmålene saken reiser, ikke får et inntrykk av at norske domstoler avviser innspill fra utlandet
som tar sikte på å være av allmenn interesse. Dette tilsier at slike innlegg normalt inngår i
beslutningsgrunnlaget, selv om skrivet skulle inneholdt enkelte formalfeil. Dette hensynet gjelder
særlig innlegget fra FNs spesialrapportører for menneskerettigheter og miljø og
menneskerettigheter og giftige utslipp av 31. august, jf. nedenfor.
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Høyesteretts kjennelse i HR-2018-1887-U avsnitt 18 presiserer at kravet til «allmenne interesser»
innebærer at et skriftlige innlegg ikke skal gi uttrykk for konkret regelanvendelse (subsumsjon). Det
bør imidlertid ikke stilles urealistiske krav til utenlandske organisasjoner og institusjoners kjennskap
til norsk sivilprosess. I den grad et innlegg fortolkes til å være uttrykk for anbefaling av en konkret
rettsanvendelse, bør retten kunne se bort fra dette. Alternativt kan retten be om en revidert versjon
av det skriftlige innlegget.
Nevnte kjennelse avsnitt 17 viser at det ikke er noe krav til at innlegget er nøytralt. Tvert imot vil
det typiske være at innleggene ikke er det. Vi kommenterer i det følgende ikke de enkelte innleggs
nøytrale eller ikke-nøytrale preg.
Henvisningene nedenfor til «PU», er til nylig innlevert prosessutdrag, som er en separat del av
faktisk utdrag i saken.
3. Skriftlige innlegg
3.1. Skriftlig innlegg fra Norges institusjon for menneskerettigheter – NIM (PU 649)
Deler av statens prosesskriv av 12. oktober om NIMs skriftlige innlegg, er materiell argumentasjon
knyttet til flere av de spørsmålene som skal prøves av Høyesterett. Vi kommenterer ikke dette her.
Spørsmålet er om NIMs innlegg opplyser «allmenne interesser» og om innlegget er holdt innenfor
avgrensningskriteriene i begrepet. Vi forstår det slik at det er i denne sammenheng staten kritiserer
NIM for å ikke ivareta «helhetsperspektivet på kryssende hensyn og interesser som offentlige
myndigheter ellers er forpliktet til, og som må være styrende for storting, regjering og domstolene.»
NIMs oppgaver er lovfestet i lov om Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter av 1. juli
2015. NIM skal ifølge lovens § 1 å «fremme og beskytte menneskerettighetene i tråd med

Grunnloven, menneskerettsloven og den øvrige lovgivning, internasjonale traktater og folkeretten
for øvrig.» Det er følgelig klart at det ligger innenfor NIMs oppgaver å uttale seg om rettslige
spørsmål.
Videre følger det av lovens § 1 litra b) at NIM skal «rådgi Stortinget, regjeringen, Sametinget og

andre offentlige organer og private aktører om gjennomføringen av menneskerettighetene.»

At menneskerettighetsinstitusjoner tidvis har andre syn enn de som fremmes av utøvende makt, er
nettopp begrunnelsen for å opprette særskilte institusjoner som skal «fremme og beskytte»
menneskerettighetene.
Av HR-2018-1887-U avsnitt 23 fremgår: «…tvisteloven § 15-8 lett kan komme i et spenningsforhold

til de regler som tvisteloven ellers har om muntlighet og fremleggelse av bevis for rettssetninger. I
spesialmotivene til § 15-8 i Ot.prp.nr.51 (2004–2005) side 421 er det uttalt at tilbakevisning av
innlegg også kan skje dersom innlegget i virkeligheten er en omgåelse av de begrensninger som
gjelder for partenes adgang til skriftlige innlegg. Selv om det må være et naturlig utgangspunkt at §
15-8 ikke skal brukes til å omgå tvistelovens øvrige regler, har imidlertid bestemmelsen i seg selv
betydning for hva som i denne sammenheng kan regnes som omgåelse.»
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Vi presiserer at NIMs skriftlige innlegg ikke er bevis for rettssetninger som Miljøorganisasjonene
har innhentet. NIM har på eget initiativ utarbeidet skriftlig innlegg til Høyesterett, og informert
både staten og Miljøorganisasjonene om at innlegget var under utarbeidelse. Vi forstår det slik at
utarbeidelsen har skjedd som et ledd i et større arbeid der NIM har utredet hvilke menneskerettslige
spørsmål klimakrisen reiser. Dette kan belyse om Norge kan være i brudd med sine
menneskerettslige forpliktelser. Å inngi skriftlig innlegg i en sak som delvis reiser de samme
spørsmålene, synes nettopp å forene NIMs oppgaver etter NIM-loven med formålet bak tvl. § 15-8.
NIM har i sin egen institusjonelle interesse arbeidet med klimaproblemet og menneskerettighetene
og som del av dette inngitt det skriftlige innlegget.
NIM foretar etter det vi kan se ingen konkret rettsanvendelse. Det faktum som beskrives er
ubestridt.
Miljøorganisasjonene mener det vil være i strid med formålet bak tvl. § 15-8 å tilbakevise det
skriftlige innlegget fra NIM. Poenget er å styrke beslutningsgrunnlaget ved å gi organisasjoner som
ikke ellers ville uttalt seg i saken, mulighet til å belyse allmenne hensyn.
NIM har selv kommentert tvl. § 15-8 i punkt 1 i det skriftlige innlegget. Dersom det i det hele tatt
vurderes å tilbakevise innlegget, bør NIM gis mulighet til å kommentere dette.
Kjennelsen i HR-2018-1887-U omtaler bl.a. i avsnitt 20 at avsender av det skriftlige innlegget kan
avhøres som vitne. Vi har lagt til grunn at dette er upraktisk når saken står for Høyesterett.
Kontradiksjonshensyn kommer uansett ikke på spissen; innlegget er av juridisk art og
Regjeringsadvokatembetet besitter samme kompetanse som NIM på de områder skrivet berører, og
har dessuten nødvendige ressurser.
I vår prosedyre for Høyesterett vil vi på noen punkter henvise til NIMs fremstilling. Vi antar at det
ikke er naturlig å lese fra den, i så fall vil dette være begrenset.
3.2. Skriftlig innlegg fra FNs Special rapporteur on human rights and the environment og FNs
Special rapporteur on human rights and on the implications for human rights of the
environmentally sound management and disposal of hazardous substances and wastes
Innlegget av 31. august 2020 (PU407) består av 1) redegjørelse for komparative konstitusjonelle
miljørettsbestemmelser og slike bestemmelsers felles forankring i Stockholmerklæringen, og 2)
internasjonale menneskerettighetsbestemmelsers betydning i saker som vedrører miljøspørsmål. I
tilknytning til dette gis det en del faktisk informasjon om klimakrisen (som er godt kjent og
ubestridt) og opplysninger om hvilke land som har lagt bånd på videre petroleumsutvinning.
Alt dette er opplysninger av allmenn interesse. Noe av informasjonen sammenfaller innholdsmessig
med materiale som har vært del av juridisk utdrag siden tingretten. Når to av FNs spesialrapportører
inngir skriftlig innlegg for å belyse slike forhold, er dette likevel bedre egnet til å fremheve allmenne
interesser enn generell teori. I og med at mange legale miljørettigheter har samme internasjonale
opphav, er det av interesse for Høyesterett at fortolkning av slike rettigheter kan tenkes å ha
betydning for hvordan miljørettigheter andre steder i verden fortolkes. Det er naturlig at FNs
spesialrapportør for menneskerettigheter og miljø og rapportør for sunn miljøforvaltning mv., ser
4
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det som del av sin oppgave å opplyse om slike forhold. Disse delene av innlegget bør være
uproblematiske i forhold til «allmenne hensyn» som et avgrensingskriterium.
I innlegget punkt II angis at Borgarting lagmannsrett «erred when it found that the new licences do
not violate the Article 112 …or European Convention on Human Rights.” Umiddelbart virker
setningen som en konkret subsumsjon. Ved gjennomgang av den påfølgende teksten, ser man
imidlertid at skrivet søker å belyse betydningen av klimakrisens alvorlighet og sette dette opp mot
det vel kjente faktum at det er påvist mer karbonressurser i verden enn det som kan utvinnes
innenfor naturens tålegrenser. Dette sammenholdes med kravet til «global partnership» som FNs
klimakonvensjon (UNFCCC) (PU 423) legger opp til. Det kan ikke antas at spesialrapportørene har
ment, med noen få siders tekst, å angi en konklusjon om hvordan en norsk grunnlovsbestemmelse
skal tolkes og anvendes. Det er mer nærliggende å vurdere den siterte overskriften som en isolert
spissformulering, som også indikerer at spesialrapportørene ikke er kjent med nyanser i norsk
sivilprosess.
Også FNs spesialrapportører bør gis anledning til å gi sine syn på eventuell tilbakevisning av det
skriftlige innlegget.
Vi vil i vår prosedyre henvise til det skriftlige innlegget på enkelte punkter. Det er ikke trolig at vi
vil lese fra innlegget.
3.3. Skriftlige innlegg som har fulgt saken siden tingretten
Følgende skriftlige innlegg har fulgt saken siden tingretten:
1) Skriftlig innlegg fra Yale Law School, The Allard Lowenstein Foundation av 26. oktober
2017 (PU 553)
2) Skriftlig innlegg fra Center for International Environmental Law (CIEL) av 28. oktober
2017 (PU479)
3) Skriftlig innlegg fra The Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW) av 30. oktober
2017 (PU527)
Dokumentene som er sendt Høyesterett er etter det vi kan se identiske med innleggene som ble
sendt tingretten, og har følgelig vært kjent for partene i tre år allerede. Vi antar de er sendt om igjen
for å unngå prosessuelle spørsmål knyttet til om skriftlige innlegg må inngis for den enkelte instans,
eller om de følger saken.
Innleggene behandler generelle menneskerettslige spørsmål i lys av klimakrisen. Dette har allmenn
interesse.
Innholdsmessig konsumeres de to førstnevnte langt på vei av NIMs innlegg om EMK, men slik at
NIMs innlegg er langt mer utfyllende og oppdatert med hensyn til EMDs praksis.
Innlegget fra ELAW gjennomgår i punktene I-IV komparativ rett fra mange land av allmenn
interesse i en sak som omhandler klimaproblemet.
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Fra og med punkt V redegjør ELAW for en antagelse om at Olje- og energidepartementet baserte
seg på utilstrekkelig faktisk grunnlag da vedtaket om utdeling av utvinningstillatelser ble fattet.
Dette belyses med faktisk materiale. Her er det de faktiske opplysningene som har allmenn interesse.
ELAW konkluderer ikke i de spørsmål saken reiser, og vi antar at avgrensingskriteriet i «allmenne
interesser» også her er oppfylt.
Vi vil ikke bruke vesentlig tid på disse innleggene i vår prosedyre.
3.4. Skriftlig innlegg fra Klimarealistene av 12. september 2020 (PU 739)
Deler av innlegget fra Klimarealistene inneholder skarp kritikk av to av Miljøorganisasjonenes
sakkyndige vitner, professor Eystein Jansen ved Universitetet i Bergen og seniorforsker ved Cicero,
Bjørn Samset. Særlig sistnevnte utsettes for kritikk. Vi har derfor forespurt begge vitnene om de
mener ankende parter bør imøtegå noe av innholdet i Klimarealistenes innlegg. De har opplyst at
de ikke ser behov for det.
Klimarealistene gir uttrykk for et syn som ikke støttes av noen av partene i saken, jf. statens
prosesskriv side 3. Dette kunne umiddelbart tilsi at Høyesterett tilbakeviser innlegget, men også her
bør det imidlertid gjøres en avveining mot det hensyn som begrunner tvl § 15-8.
Miljøorganisasjonene har utover dette ikke bestemte syn på om innlegget fra Klimarealistene bør
tilbakevises.
Vi vil ikke bruke tid under hovedforhandlingen på å imøtegå innlegget.

***
Dette prosesskrivet er lastet opp elektronisk i Aktørportalen.
Advokatfirmaet Glittertind AS

Wahl-Larsen Advokatfirma AS

Emanuel Feinberg
Advokat

Cathrine Hambro
Advokat
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Vi viser til brev av 8. juni 2020 der vi er bedt om å inngi en tidsplan innen 14 dager før
ankeforhandlingene. Vedlagt følger omforent fremdriftsplan for ankeforhandlingene.
***
Dette prosesskrivet er lastet opp elektronisk i Aktørportalen.
Advokatfirmaet Glittertind AS

Wahl-Larsen Advokatfirma AS

Emanuel Feinberg
Advokat

Cathrine Hambro
Advokat
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Fremdriftsplan for sak 20-051052SIV-HRET
Ankende parter: Foreningen Greenpeace Norden og Natur og Ungdom
Partshjelpere: Naturvernforbundet og Besteforeldrenes Klimaaksjon
Ankemotpart: Staten ved Olje- og energidepartementet
Onsdag 4. november 2020
Hovedinnlegg Foreningen Greenpeace Norden og Natur og Ungdom
09.00-10.00
60 min
10.10-10.50
40 min
11.00-11.45
45 min
12.30-13.30
60 min
13.40-14.30
50 min (4t 15min)
Torsdag 5. november 2020
09.00-10.00
60 min
10.10-10.50
40 min
11.00-11.45
45 min
12.30-13.30
60 min
13.40-14.30
50 min (4t 15min)
Fredag 6. november 2020
09.00-10.00
60 min
10.10-10.50
40 min
11.00-11.45
45 min
12.30-13.30
60 min
13.40-14.30
50 min (4t 15 min)
Mandag 9. november 2020
Hovedinnlegg Foreningen Greenpeace Norden og Natur og Ungdom
09.00-10.00
60 min
10.10-10:50
40 min (1 t 40 min) totalt 14 t 25 min
Hovedinnlegg Staten ved Olje- og energidepartementet
11.00-11.45
45 min
12.30-13.30
60 min
13.40-14.30
50 min (2 t 35min)
Tirsdag 10. november 2020
09.00-10.00
60 min
10.10-10.50
40 min
11.00-11.45
45 min
12.30-13.30
60 min
13.40-14.30
50 min (4t 15min)
Onsdag 11. november 2020
09.00-10.00
60 min
10.10-10.50
40 min
11.00-11.45
45 min
12.30-13.30
60 min
13.40-14.30
50 min (4t 15min)
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Torsdag 12. november 2020
09.00-10.00
10.10-10.50
11:00-11:45

60 min
40 min
45 min totalt 13 t 30 min

Replikk – Duplikk
Ankende part:
12.30-13.30
13.40-13.55
totalt 1 t 15 min
Ankemotpart:
13:55-14.30
totalt 35 min
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