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Hva jeg skal si noe om …

KORT OM BÆREKRAFTIG UTVIKLING 

HVA ER ET LAVKARBONSAMFUNN? 

KORT OM PARISAVTALEN  
 Innhold og implikasjoner

NORSK KLIMAPOLITIKK & KLIMAMÅL

ET GRØNT SKIFTE I TRANSPORTSEKTOREN? 
 Omstilling og det grønne skiftet i transportsektoren – hvorfor så viktig? 

NOEN KONKLUSJONER … 



Et globalt perspektiv …

Bærekraftig utvikling: en utvikling som tilfredsstiller dagens 
behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter 
til å tilfredsstille sine behov … (WECD, 1987)

http://images.google.no/imgres?imgurl=http://www.med.harvard.edu/chge/course/Photos/photo.jpg&imgrefurl=http://www.med.harvard.edu/chge/course/geopolitical/comfuture/brundtland.htm&h=195&w=149&sz=34&tbnid=1nuMOv1IP1ybdM:&tbnh=98&tbnw=74&hl=no&start=1&prev=/images?q%3DGro%2BHarlem%2BBrundtland%2BOur%2Bcommon%2BFuture%26svnum%3D10%26hl%3Dno%26lr%3D%26sa%3DG
http://images.google.no/imgres?imgurl=http://www.nywea.org/clearwaters/pre02fall/gif/313000a.gif&imgrefurl=http://www.nywea.org/clearwaters/pre02fall/313000.html&h=206&w=275&sz=8&tbnid=ff8U99cxcbTMjM:&tbnh=81&tbnw=109&hl=no&start=3&prev=/images?q%3DOur%2Bcommon%2BFuture%26svnum%3D10%26hl%3Dno%26lr%3D%26sa%3DG
http://images.google.no/imgres?imgurl=http://images.amazon.com/images/P/019282080X.01._SCLZZZZZZZ_.jpg&imgrefurl=http://www.sciencedaily.com/cgi-bin/apf4/amazon_products_feed.cgi?Operation%3DItemLookup%26ItemId%3D019282080X%26myOperation%3DImage&h=475&w=313&sz=35&tbnid=tifvkCHNZXYeDM:&tbnh=126&tbnw=83&hl=no&start=1&prev=/images?q%3DOur%2Bcommon%2BFuture%26svnum%3D10%26hl%3Dno%26lr%3D%26sa%3DG
http://images.google.no/imgres?imgurl=http://www.geocities.com/geography20g_s/images/earth.gif&imgrefurl=http://www.geocities.com/geography20g_s/introduction.html&h=155&w=150&sz=15&tbnid=zVsrP0kv3B1wVM:&tbnh=91&tbnw=88&hl=no&start=4&prev=/images?q%3DOur%2Bcommon%2BFuture%26svnum%3D10%26hl%3Dno%26lr%3D%26sa%3DG


4

Bærekraftig utvikling: Målene …. 

https://sustainabledevelopment.un.org/
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Ikke bare klima! Biologisk mangfold, med mer!!!!! 
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Ikke bare klima! Biologisk mangfold, med mer!!!!! 
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1.5° C rapporten … 
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Global Warming of 1.5°C, an IPCC special report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-
industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening 
the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate 
poverty.
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Forskjellen på 1,5 og 2 grader … 
(https://www.cicero.oslo.no/no/sr15)

 Redusert sannsynlighet for styrtregn på våre breddegrader 
 Havnivåstigningen vil være 10 cm lavere ved slutten av århundret. Det 

betyr at 10 millioner mennesker unngår å utsettes for klimarisiko 
 Halvparten så mange arter blir truet 
 Områder på jorda som vil oppleve en stor endring i økosystemer 

halveres 
 To millioner km2 tundra forblir frossen 
 Nedgangen i fiskebestanden blir mindre dramatisk 
 Flere hundre millioner færre blir utsatt for klimarisiko og fattigdom 
 Færre vi dø av hete 
 Nedgangen i matproduksjon blir mindre 
 Halvparten så mange vil få problemer med tilgang til rent vann (
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Steffen et al. 2018: 4



How much CCS is used 
1.5°, 2°C, & higher 
scenarios? * Range from 
0-40GtCO₂/yr in 2100 
* Most scenarios (bold 
lines, median) use 
around 15GtCO₂/yr in 
2100, independent of 
temperature pathway * 
5-10GGtCO₂/yr in 2050 
is 3-6 facilities per week

Glen Peters @Peters_Glen

https://twitter.com/Peters_Glen
https://twitter.com/Peters_Glen
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https://twitter.com/Peters_Glen/status/1057914401569816578
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HVA ER ET LAVKARBONSAMFUNN ELLER 
LAVUTSLIPPSSAMFUNN? Klimaloven

§ 3.Klimamål for 2030 
Målet skal være at utslipp av klimagasser i 2030 reduseres med minst 40 prosent fra referanseåret 1990.

§ 4.Klimamål for 2050 
Målet skal være at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050. Med lavutslippssamfunn menes et samfunn 
hvor klimagassutslippene, ut fra beste vitenskapelige grunnlag, utslippsutviklingen globalt og nasjonale 
omstendigheter, er redusert for å motvirke skadelige virkninger av global oppvarming som beskrevet i 
Parisavtalen 12. desember 2015 artikkel 2 nr. 1 bokstav a.

Målet skal være at klimagassutslippene i 2050 reduseres i størrelsesorden 80 til 95 prosent fra utslippsnivået i 
referanseåret 1990. Ved vurdering av måloppnåelse skal det tas hensyn til effekten av norsk deltakelse i det 
europeiske klimakvotesystemet for virksomheter.
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Slik så forhandlingsteksten ut forut for Paris:

 Mye i klammer […]!!! (dvs. til forhandling/uavklart)

[Each Party][All Parties] [recognizing the principle of common but 
differentiated responsibilities and respective capabilities] 
[shall][should][other] regularly [formulate] [prepare], [communicate] 
[submit], [maintain] [update] and [shall][should][other] [implement] 
[fulfill] [intended][nationally determined mitigation 
[commitments][contributions][actions]] [nationally determined mitigation 
commitments and/or contributions] [a nationally determined contribution 
with a mitigation component], [, which can be in the form of co-benefits 
resulting from [its] [the Party’s] adaptation contributions and economic 
diversification plans] [programmes containing measures to mitigate climate 
change] (NDMC/NDMCC) [placeholder of context, principles, Art 4, support, 
etc.]



15http://www.biofuelsdigest.com/bdigest/2015/12/13/the-paris-climate-agreement-what-it-says-and-what-it-means/
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Non-Party stakeholders – Paris avtalen 

 133. Welcomes the efforts of all non-Party stakeholders to address and 
respond to climate change, including those of civil society, the private 
sector, financial institutions, cities and other subnational authorities; 

 134. Invites the non-Party stakeholders referred to in paragraph 133 
above to scale up their efforts and support actions to reduce emissions 
and/or to build resilience and decrease vulnerability to the adverse 
effects of climate change and demonstrate these efforts via the Non-
State Actor Zone for Climate Action platform 
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Non-State Actor Zone for Climate Action platform
<http://climateaction.unfccc.int/> 
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OG: Støttemuligheter!!!!! Subsidier!!!!!
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Viktigste konsekvenser av Paris avtalen … 

 Økt trykk på nasjonale myndigheter for å levere kutt i klimagassutslipp
 Økt ansvar for det grønne skiftet til næringsliv 
 Økt fokus på teknologi- og teknologiutvikling
 Økt fokus på fornybar energi
 Økt fokus på elektrifisering og karbonnøytrale løsninger 
 Økt konkurranse om å kunne levere klimaløsninger
 Økt press fra konsumenter 

Og det kommer bare 
til å fortsette! 



ET GRØNT SKIFTE I NORGE? 



Utslipp av klimagasser 2017



Politiske skillelinjer …

11/14/2018 24

Høyre-venstre aksen i norsk politikk:

R – SV – MDG - AP –Sp  Krf   V – H – FrP

Den miljø- og energipolitiske skillelinjen i norsk 
politikk:

MDG – SV – R – V – Krf    Sp – AP – H – FrP
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Norge: 40 % reduksjon innen 2030! Men hvor? 
Hjemme eller ute?  

Norway’s Intended Nationally Determined Contribution 
 Norway is committed to a target of an at least 40% reduction 

of greenhouse gas emissions by 2030 compared to 1990 levels. 
The emission reduction target will be developed into an 
emissions budget covering the period 2021-2030. 

 Norway intends to fulfil this commitment through a collective 
delivery with the EU and its Member States. 

 In the event that there is no agreement on a collective delivery 
with the EU, Norway will fulfil the commitment individually. 
The ambition level will remain the same in this event.

http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/
submissions.aspx



Hva hjemme ute betyr …  (Kallbekken, 2008)
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Kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor 

 Norsk kvotepliktig sektor (petroleum, landbasert industri, 
luftfart) - er en del av det europeiske kvotesystemet der 
årlige innstramninger gjør at det samlede utslippet, for alle 
virksomhetene i Europa som er inkludert i kvotesystemet, til 
sammen vil være 43 prosent lavere i 2030 enn det var i 
2005. 

 Ikke-kvotepliktig sektor (transport, bygg, avfall) – her vil 
Norge få et bindende mål om å redusere utslippene med 40% 
sammenliknet med 2005 innen 2030
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Hvor er utslippsreduksjonene tenkt å komme? 
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NOEN KONKLUSJONER … 

 Det grønne skiftet kommer ikke til å forsvinne! Det er lovpålagt!
 Det gir muligheter – også for statlig støtte/subsidiering! 
 Oppskriften er ganske enkel (men likevel komplisert): 

- Bli kvitt fossile brensler så fort som mulig (både direkte og 
indirekte),

- Bli så energieffektiv som mulig så fort som mulig!  

 Det vil koste, men det vil kanskje koste mer å ikke bli med på 
det grønne skiftet! 



Transportsektoren … mot et grønt skifte?
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Miljødirektoratet 2015

«Vi vet at transportsektoren må ha utslipp 
tilnærmet null i 2050 dersom vi skal lykkes i å 
legge om samfunnet til et lavutslippssamfunn i 
tråd med togradersmålet» (Miljødirektoratet 
2015: 23). 
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Ny NTP (Meld. St. 33, 2016-2017)

 Stortingsmeldingen videreførte i stor grad ambisjonsnivået fra 
transportetatene, med ett unntak, målsettingen om at  
‘transportsektoren minst må halvere sine utslipp i forhold til i dag, det vil 
si redusere i størrelsesorden 8,5 mill. tonn CO2-ekvivalenter innen 2030’ 
(Avinor et al. 2016a: 31). 

 I stortingsmeldingen ble det påpekt at ‘[k]onkrete sektormål om 
transportsektorens andel av klimaforpliktelsen og 
biodrivstoffomsetningsmål etter 2020 vurderes og settes i andre prosesser 
enn Nasjonal transportplan’ (Meld. St. 33, 2016-2017: 224). 

 Videre ble det påpekt at etatene ikke diskuterer ‘kostnader eller 
virkemidler ved å få til en slik nedgang’ (Meld. St. 33, 2016-2017: 229). 
Mindretallet i komiteen (Arbeiderpartiet, Senterpartiet) støttet imidlertid 
målet om å halvere utslippene fra transportsektoren (Innst. 460 S, 2016-
2017: 18).  

32
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Stor usikkerhet om teknologiutviklingen i Meld. St., 
Komiteinnstilling og Stortingsdebatt!

 Biodrivstoff 

 Rene batteriløsninger

 Hydrogen brenselcelle
Konduktiv?

 Elveier (Electric Road Systems (ERS))
Induktiv?

33
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ELinGO …
 https://www.youtube.com/watch?v=cHQCaNcGaP0
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Konduktive løsninger … 

Foto: Region 
Gavleborg

Foto: eRoad Arlanda
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Hovedkonklusjoner fra ELinGO: 

Elektrisk veg kan være en billig måte å redusere utslippene 
fra godstransport på veg:

- Livsløpsanalysen tyder på at man vil få et gunstig klimagassregnskap 
ved å bygge elektrisk veg i Norge.
- Nytte-kostnadsanalysen tyder på at det samfunnsøkonomiske
regnskapet kan gå opp med de trafikktallene vi forventer for tiårene 
framover.
- Tiltakskostnadene tilsier at elektrisk veg kan være et svært gunstig
alternativ sammenliknet med andre alternativer for å kutte 
klimagassutslipp fra den tunge godstransporten.
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Samferdselsdepartementets disruptive scenario: 

 Personbiler:
– 100 pst. av nybilsalget er nullutslipp i 2025
– Kjørelengden til konvensjonelle biler halveres fra samme tidspunkt

 Varebiler:
– 100 pst. av nybilsalget av lette varebiler er nullutslipp (el/hydrogen) i 2025
– 50 pst. av nybilsalget av tunge varebiler er nullutslipp (el/hydrogen) i 2025. 
Øker til 100 pst. i 2030

 Tyngre kjøretøy:
– Utslippsfaktoren reduseres med 25 pst. i 2025 og 50 pst. i 2030 (i forhold til 
2020) (Meld. St. 33, 2016-2017: 222). 

38
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Historiske utslipp fra vegtrafikken 1990-2014 og 
disruptivt scenario for utslipp 2020-2030
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‘1,5 mill. elbiler i 2030, og utslippene er på 3,8 mill. tonn CO2 dvs. under halvparten av 
referansescenarioet’ (Meld. St. 33, 2016-2017: 223).
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Teknologiutviklingen går fort! 
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Teknologiutviklingen går fort! 
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MULIG? 
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En nær framtid?
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