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Klimautfordringene omfatter alt og alle
Parisavtalen:
• Holde temperaturøkningen innenfor +1,5oC globalt
• Alle forvaltningsnivåer viktige
• Alle skal arbeide etter sin høyeste ambisjon for utslippskutt
• Innmeldte utslippskutt under Parisavtalen gir ca +3oC globalt
• Norge og EU har meldt inn mål om 40 %  innen 2030 
• Karbonnøytralitet i 2050 = Lavutslippssamfunn
• Katowice-oppfølging forsterker ‘kontroll og regelverk'

FNs klimapanel i sin oppfølgingsrapport i 2018:
• Forsterket innsats er nødvendig: Halvering i 2030, Null i 2050
• Presset vil øke for mer tiltaksgjennomføring utenfor kvotepliktig 

sektor – her er kommunesektoren sentral!



Hva er forventet 
utslippsutvikling 
med innmeldte 
reduksjoner 
under 
Parisavtalen?
=> NDC Range

Ref.: FNs klimapanel / 
Norways Fair Share of
meeting the Paris 
agreement. NNV m.fl. 
2018



Global oppvarmingen ikke mer enn 1,5 oC

IPCC, 2018: 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.



CO2 utslippene har økte med 24-25 prosent i perioden. 
Andre gasser (PFK og SF6) er betydelig redusert, derfor er samlet utslipp økt med 3 prosent siden 1990.
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Forbruksbaserte utslipp - Norge

Klimagassutslipp innen Norges geografiske grenser versus klimafotavtrykket - direkte og indirekte 
klimagassutslipp - fra sluttkonsum i Norge (Aall mfl, 2016)



Illustrasjon av systemavgrensningen for beregning av det produksjons
og forbruksbaserte utslipp karbonfotavtrykk/livssyklusperspektiv. (Kilde: Hogne Nersund Larsen)



Utfordringen i Norge

Figur 3-2: Utslippsfordeling på sektorer for Norge, i dag og med to 
utslippsnivåer i 2050 som tilsvarer henholdsvis 2 og 1 tonn CO2-ekv. per 
innbygger. Dvs. nivået  definert som Lavutslippssamfunnet.



Forbruksbaserte utslipp



Tonn  per person

Direkte utslipp (innenfor Norges grenser, 2017) viser
ca 8,4 tonn per person. Det er samme nivå som i 1990. 

1,5-2 oC = netto nullutslippssamfunnet betyr: 
1-1,5 tonn per person globalt + opptak og binding.

Dagens nivå - Norge:



Det krever omstilling men hva betyr det? 

”En prosess som endrer de fundamentale
egenskapene til et system, inkludert strukturer og 
institusjoner, infrastruktur, regelverk, finansielle 
regimer, samt holdninger og praksiser, livsstil, politikk 
og maktforhold”.
(FNs klimapanel)



Og det innebærer…

• Nivå I: Effektivisering innenfor dagens 
strukturer og system

• Nivå II: Utvikling i måten å utføre 
aktivitetene og løse oppgavene, 
moderat systemendring

• Nivå III: Omstilling/reduksjon, 
forebygging og systemendring



Eksempler på tiltak tre nivåer 

BYGG TRANSPORT MAT
NI

VÅ
 I

• Mindre energitap i 
bygg.

• Mer drivstoffgjerrige
motorer.

• Redusert svinn i 
verdikjeden (dyrking, 
distribusjon, 
forbruk).

NI
VÅ

 II • Bruk av fornybare 
energikilder.

• Infrastruktur og 
kjøretøy med mindre 
økologisk fotavtrykk. 

• Lokal dyrking som gir  
redusert energi- og 
ressursbehov.

NI
VÅ

 II
I • Sambruk- og 
delingsløsninger av 
bygg og uterom 
med økt  
intensitet.

• Utdanning, rekreasjon, 
arbeid mv uten 
transportbehov.

• Økt andel mat basert 
på vegetabilske kilder 
(lavere i 
næringskjeden).



• Har man egen hytte? 
• Erstatter det reiser med fly?
• Forbruk/rebound
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Systemendring? DNT - delingshytter
Bygge og vedlikeholde en hytte (75m2): 
• 25 tonn CO2-ekvivalenter i livsløpet på 60 år
• Familie på 4 => 0,1 tonn/person i året. 

Oslo – Garn Canaria tur – retur: 
• 1,2 tonn CO2-ekvivalenter. 

DNT-hytte - bygge og vedlikeholde en hytte (75m2): 
• 30 tonn CO2-ekvivalenter i livsløpet på 60 år
• 400 besøkende => 0,0013 tonn/person i året. 

DNT-hytta Velleseter med Vellesæterhornet bak



Bygg og klimagassutslipp

Prosent fordeling

Enebolig ca 275 m2 BTA: 
• 7-11 tonn CO2e / år,  
• 1,75-2,75 tonn CO2e / person * år
• 24-39 kg CO2e / m2 * år



Klimagassutslipp transport – lokalisering

40-60% utslippsreduksjon
- Lavere bilandel
- Høyere gang/sykkelandel
- Kortere reiselengde

Begge beregninger forutsetter 
samme teknologiforbedring i 
bilparken de kommende 60 år.



Mat i Norge – tiltak 
Produksjonsomstilling:
• Dersom norsk produksjon legges om fra rødt kjøtt til kornproduksjon, kan utslippet 

reduseres med opp til 50 prosent.
• Stoppe nydyrking av myr kan gi utslippsreduksjoner på 4-7 prosent per år
• Bruk av husdyrgjødsel til produksjon av biogass (til bruk i transport og bygg)

Forbruksomstilling:
• Spise mer grønnsaker og mindre rødt kjøtt
• Spise etter norske årstider - reduksjon i utslipp til lagring, transport og bearbeiding
• Bruke grønnsaker som er produsert på friland framfor i drivhus
• Mindre kasting av mat – kan redusere utslippet med kanskje så mye som 30%?

Vinn – vinn?  - JA:
• Omlegging av kosthold bedrer folkehelsen - redusere forbruk av rødt   kjøtt. 
• Småskala urban matproduksjon kan øke grøntarealer i by (for eksempel på tak), og dermed 

redusere effekter av intens nedbør i by 

Kilde: Fredrikstad kommune
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Kommunenes muligheter
Potensiell utslippsreduksjon for kommunene:

Estimert til 10-15 mill. tonn CO2-ekv. per år fra dagens fotavtrykksnivå

Kommunenes påvirkningskraft :

BOLIG:  Stor grad av påvirkning
MAT:     Liten til moderat påvirkningskraft 
TRANSPORT - små:  Stor påvirkningskraft
TRANSPORT - store:  Liten påvirkningskraft  (dvs. i første rekke flyreiser)

Referanse: Cicero, Civitas, Vestlandsforskning, 2018.



Høy livskvalitet i et 
godt lokalsamfunn

Nettverk for kortreist 
kvalitet!


