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Innledning
Klimastatus 2022 er et forsøk på å gjøre kort rede for tilstanden til klimaendringene, klimagassutslippene og energiomstillingen.
En av de viktigste klimaindikatorene er temperatu-

Det er også en positiv utvikling at stadig flere land

rutviklingen. Det vi nå observerer er at temperatu-

og selskaper brukte 2021 til å annonsere mål om

ren har økt mer enn vi tidligere har trodd. Estimatet

«netto null» klimagassutslipp. Mye av det som an-

som vi lener oss på i dette notatet, bygger blant

nonseres er fremdeles altfor uforpliktende, og selv-

annet på et oppdatert datasett fra Met Office

sagt er det mye grønnvasking. Men at netto null nå

Hadley-senteret i Storbritannia. Det viser at den

er i ferd med å feste seg som en ny internasjonal

globale gjennomsnittstemperaturen har økt med

norm synes klart, både i politikk og næringsliv.

1,25 grader siden førindustriell tid. Dette er en
oppjustering på 0,12 grader fra det vi presenterte i
fjor.

På klimatoppmøtet i Glasgow ble det også tatt en
rekke viktige initiativer som – om de blir fulgt opp
– kan få stor betydning for vår evne til å bekjempe

Temperaturen vil fortsette å stige frem til utslippe-

klimakrisen. Dette notatet gir deg en oversikt over

ne er redusert til netto null, noe som ut fra de siste

de viktigste initiativene.

utslippstallene virker veldig langt frem. I 2021 gikk
verdens klimagassutslipp kraftig opp som følge av
en fossildrevet økonomisk «omstart» etter pandemien. Vi nærmer oss nå det samme globale utslippsnivået som vi hadde før koronaen inntraff.

Det er ingen overraskelse at det fremdeles er et
enormt gap mellom det vi gjør og det vi bør gjøre
for å nå 1,5-gradersmålet. Klimastatus 2022 forteller deg ikke hvordan dette gapet skal tettes, men
gir deg oppdatert kunnskap om hvorfor det må

2021 viste på flere måter at klimaendringene får

tettes og hvorfor det haster.

stadig mer alvorlige konsekvenser:
• Det ble nok et år preget av alvorlige, klimarelaterte katastrofer. Hetebølger, tørke, skogbranner,
ekstremregn og styrtflom tok liv og forårsaket

God lesing!
Lars-Henrik Paarup Michelsen

store ødeleggelser. Klimaendringene merkes nå
over alt.

Lars Holger Ursin

• Klimaforskerne klarte i større grad enn tidligere
å knytte flere av disse hendelsene til menneskeskapte klimagassutslipp. Dermed gjorde de det
tydeligere for flere av oss hva vi virkelig står
overfor i tiden som kommer.

Klimastatus 2022
I 2021 ga Norsk klimastiftelse for første gang

• I FNs klimapanels nyeste rapport om tilstanden
i klimasystemet, var språket langt tydeligere og
mer alvorstynget enn før: Det finnes ikke lenger
rimelig tvil om at klimaendringene vi opplever nå
er menneskeskapte.

ut temanotatet «Klimastatus» – en oversikt
over stoda i det globale klimasystemet, utslippsregnskapet og klimapolitikken. Tanken er
at vi årlig skal gi ut en oppdatert klimastatus,
der vi vil følge stort sett de samme parameterne år for år. Slik kan dette være både et

Noen lyspunkter er det likevel grunn til å nevne. En

nyttig verktøy for dem som vil orientere seg

forutsetning for at energiomstillingen skal lykkes, er

i situasjonen slik den fremstår akkurat nå, og

at vi klarer å vri pengestrømmene i grønn retning. I

et historisk øyeblikksbilde for arkivet. Gi oss

2021 ble det satt ny rekord i globale investeringer

gjerne tilbakemelding dersom du har tips eller

i «lavkarbonteknologi». En viktig driver var den

ideer til neste Klimastatusrapport.

sterke veksten innen elektrisk transport.

Les mer på klimavakten.no
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Ekspertintervjuet: Menneskeskapt
ekstremvær
Klimaforsker Friederike Otto leder en forskergruppe som på bare en uke
kan vurdere om et ekstremvær ville vært mulig uten menneskeskapt
oppvarming. Her forklarer hun hvordan de gjør det.
Slike attribusjonsstudier blir ofte etterlyst etter klimarelaterte naturkatastrofer. Skal de gjennom den
vanlige forskningskvernen, med fagfellevurdering
og publisering i etablerte tidsskrifter, går det fort et

– Dere rekker
ikke fagfellevurdering?

e k s p e r t i n t e r vj u

Friederike Otto
Klimaforsker, Imperial
College London

år fra man har dataene til resultatene kan leses. Det

– Metoden er grundig fagfel-

ville forskerne i World Weather Attribution gjøre

levurdert. Vi bare anvender

noe med. Klimaforsker Friederike Otto er en av

metoden på en ny værhendel-

lederne og initiativtakerne.

se. Modellene er nøyaktig de samme, men obser-

Friederike Otto: – Ideen bak er ikke veldig komplisert: Vi undersøker hva slags vær som er mulig
i den verdenen vi lever i, med en menneskeskapt
oppvarming på 1,2 grader over førindustrielt
nivå. Deretter ser vi på hva slags vær som ville
vært mulig om vi hadde fjernet den menneske
skapte oppvarmingen.
<2°C: – Hvordan finner dere ut av det siste, da?
– Vi vet jo hvor mye drivhusgasser som er i atmosfæren, og siden vi også vet hvor mye av dem som
kan tilskrives menneskelig aktivitet, kan vi fjerne
den andelen fra modellene. I tillegg har vi observasjoner fra en kjøligere verden å støtte oss til.
Dermed kan vi sammenlikne verden med og uten
den komponenten som består av menneskeskapte
drivhusgasser. Da kan vi se om, og i så fall hvor

vasjonene vi bruker vil selvsagt variere fra gang til
gang.
– Hvor pålitelig er metoden dere bruker?
– Det avhenger av hvilken type værhendelse og
hvilken del av verden – det siste fordi tilgangen på
data er så varierende. For hetebølger, for eksempel, har vi for det første et veldig sterkt klimasignal – sammenhengen med global oppvarming er
veldig tydelig. Hetebølger skjer også som regel i
stor geografisk skala, og det er gode temperaturdata tilgjengelig. Til slutt er klimamodeller gode til
å simulere temperatur, så akkurat der får vi gode,
pålitelige resultater. Det samme gjelder for ekstremregn når det skjer i stor skala.
– Kommer dere alltid frem til at det er menneskeskapte klimaendringer som står bak?

mye, sannsynligheten for bestemte ekstremvær-

– Nei, absolutt ikke. Og det er veldig viktig – like

hendelser har endret seg på grunn av

viktig som å vise hvor klimaendringene faktisk

menneskelig påvirkning.

spiller en rolle, vil jeg påstå. Hvis vi bare går ut fra

– Men hvordan kan dere klare å levere konklusjoner bare et par uker etter at hendelsen har skjedd?

at alt som er ille i dag, er klimaendringenes skyld,
kan lokale myndigheter fraskrive seg ansvaret de
har for klimatilpasning. Det vi dypest sett prøver å

– Rett og slett fordi vi er en ekstremt dedikert

gjøre med disse studiene, er å forstå hvordan kli-

gjeng der alle slipper det de har i hendene for å

maendringene påvirker oss i dag, og hvordan de vil

konsentrere seg 100 prosent om oppgaven når vi

gjøre det i fremtiden. Og det får ulike konsekvenser

skal lage en ny studie. Når det skjer en ekstremvær-

i ulike deler av verden.

hendelse der vi tror en attribusjonsstudie kan være
formålstjenlig, kontakter vi alle i nettverket vårt, og
får raskt stablet et lag på beina. Det går ikke færre
arbeidstimer inn i en slik attribusjonsstudie enn i en
vanlig, fagfellevurdert forskningsartikkel. Men vi

4

jobber mer konsentrert.

Les hele intervjuet med Friederike Otto
på tograder.no

Samme uken som småbyen Lytton
i Canada noterte tidenes temperaturrekord, brøt en skogbrann ut
som raserte 90 prosent av byen.
Ekstremvarmen i det vestlige USA og
Canada sommeren 2021 ville vært
tilnærmet umulig uten menneskeskapte
klimaendringer, er konklusjonen til
World Weather Attribution-teamet som
har analysert det.
f o t o : n t b /d a r r y l d y c k / t h e
canadian press via ap

Styrtregnet som forårsaket dramatiske
flommer i Tyskland og Belgia sommeren
2021 ble gjort mer sannsynlig av
klimaendringer, ifølge World Weather
Attribution. Ødeleggelsene i byen
Schuld var enorme.
f o t o : n t b /r e u t e r s / w o l f g a n g
r at tay
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2021: Et år i klimakrisens tegn
2021 ble et av de varmeste årene målt noensinne. Og ekstremværet
som fulgte ble forklart med menneskeskapte klimaendringer.
Selv om ikke all statistikk er ferdig innsamlet og

mingen skjer raskt, og vi har ikke sett liknende på

analysert, kan vi rimelig trygt fastslå dette: De syv

jorden på mange tusen år.

siste årene – fra og med 2015 – er de varmeste som
er målt på 170 år – altså så lenge menneskeheten
har målt jordens overflatetemperatur systematisk.
2021 legger seg på delt sjetteplass i dette regnskapet ifølge både NASA, Berkeley Earth og WMO.
EUs Copernicus-data avviker noe, og plasserer
2021 på en femteplass.
Andre halvdel av 2021 var preget av La Niña-episoder, som spesielt ga kjøligere vær på den sørlige
halvkule i årets siste måneder. Likevel ble det altså
mer enn varmt nok: Den globale snittemperaturen
lå 1,25 °C høyere enn gjennomsnittet for førindustriell tid (se figur 2).

Klimaendringene er her
I august 2021 kom den første delrapporten fra FNs
klimapanels sjette hovedrapport. Det mest oppsiktsvekkende med denne var at den var tydeligere
enn noensinne på at det er menneskeskapte utslipp

2021 var også året da klimaforskningen tok store
steg mot å kunne fastslå med sikkerhet om en gitt
ekstremværhendelse er forårsaket av menneskeskapte utslipp eller ikke – se intervjuet med Friederike Otto s. 4–5 for mer om dette.
Klimarapporten ble offentliggjort mellom en rekke
klimarelaterte naturkatastrofer og ekstremvær:
• Hetebølger i USA og Canada med temperaturer
på oppunder 50 grader i Canada.
• Vannmangel som følge av en langvarig tørke i det
vestlige USA.
• Dødelige skogbranner i Hellas, Tyrkia, Sibir
og California.
• Dødelige flommer etter styrtregn i Tyskland og
Belgia som kostet 240 menneskeliv.
• I Zhengzhou i Kina kom det 20. juli mer nedbør

som er hovedårsaken til oppvarmingen av atmo-

på ett døgn enn det normalt gjør i samme region

sfæren, havet og landområdene våre. Oppvar-

på ett år – 644,6 mm.

Figur 1: Våre utslipp er forklaringen
Mange faktorer kan påvirke temperaturen på kloden. Men ifølge den siste
rapporten til FNs klimapanel er det
bare én av dem som har endret seg
jevnt og trutt så lenge temperaturen
har steget de siste 170 årene: Våre
utslipp.
Den sorte kurven er den observerte
temperaturutviklingen. Når klimamodellene tar hensyn til både naturlige
og menneskeskapte faktorer, får vi den
brune kurven. Den grønne kurven er
hva modellene simulerer når vi fjerner
våre utslipp av klimagasser.

6
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kilde
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+1,25 °C

Figur 2: Kloden blir varmere
1,5

fra førindustriell tid til 2021

Global gjennomsnittstemperatur ifølge det britiske Met Office Hadley-senteret.
Det finnes flere ulike estimat for den globale gjennomsnittstemperaturen. Felles

1

for alle er at trenden peker oppover.
Se klimavakten.no for mer informasjon om data og metoder.
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Havisen forsvinner
Sjøisutbredelsen i Arktis i september i 2021 var på

avvik fra normalnivå

det høyeste nivået siden 2014, etter flere år med
dramatisk lav sjøisutbredelse. For tiåret 2010–19 var
utbredelsen av sjøis i Arktis 40 prosent under normalnivået, ifølge FNs klimapanel. Sjøisutbredelsen i mars i
samme tiår lå 10 prosent under normalen.
Normalnivået her er definert som gjennomsnittet for

Rus s land

perioden 1979–1988. 1979 var året man begynte med
systematiske satellittmålinger. Det er mindre nøyaktige målinger for perioden før dette, men FNs klimapanel sier gjennomsnittlig årlig isutbredelse i perioden
2011–2020 var på det laveste nivået siden minst 1850,

Alas ka

og at sommerisutbredelsen i Arktis antakelig er lavere
enn den har vært på minst 1000 år.
Tempoet i issmeltinGrønland

gen gjør det nå sannsynlig at vi kan få helt
isfrie somre i Arktis en
gang før 2050, ifølge
FNs klimapanel. Og
igjen – Klimapanelet
fastslår at det er i all
hovedsak menneskelig aktivitet som driver
denne endringen.

2021 ble et relativt kjølig år i

Canad a

Arktis: Isutbredelsen i september

Europ a

var «bare» den tolvte laveste siden
presise målinger startet i 1979.
Likevel var den 32 prosent under
normalen. Den rosa streken viser

G rensen for isut bredelse,
gj ennom snit t 1981–2 010

medianiskanten 1981–2010
illustr asjon: nsidc.org
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Havet fortsetter å stige

1970, økte dette til 1,9 mm/år fra 1971–2006. Og

Ifølge Klimapanelet har havet ikke steget raskere

fra 2006–2018 har det steget i gjennomsnitt med

på minst 3000 år. Og de sier det er svært sikkert

3,7 mm/år.

at menneskeskapte utslipp er den viktigste årsaken
til havstigningen.

Dette er altså gjennomsnittstall, og det er store
variasjoner i hvor høyt havet faktisk har steget over

Det er i all hovedsak to grunner til at havet har ste-

hele planeten. Noen steder, som i Norge, stiger

get og fortsetter å stige: At det har utvidet seg, og

fortsatt landmassene etter siste istid. Tilsvarende

at is har smeltet.

vil landmassene på Grønland og i Antarktis faktisk

For det første er havet oppvarmet – og varmere
vann tar større plass. Dette kalles også termisk

stige ettersom isbreer der smelter. Havnivået påvirkes også av strøm- og vindforhold.

ekspansjon, og forklarer om lag halvparten av hav-

Vi kan fortsatt snu

stigningen de siste 50 årene.

Ifølge Klimapanelets rapport kan vi slå fast med

Den andre halvparten kommer først og fremst av
smelting av isbreer og de store isbremmene i Antarktis og på Grønland. Det er ifølge FNs klimapanel menneskelige faktorer som med stor grad av
sikkerhet er hovedårsak til denne nedsmeltingen.
Det at tilnærmet alle isbreer på land taper volum,
slik de gjør nå, har ikke skjedd på minst 2000 år.

høy grad av sikkerhet at CO2 -konsentrasjonen i
atmosfæren nå er på det høyeste nivået på minst
to millioner år. Faktisk må vi helt tilbake til den
geologiske epoken pliocen, for 5,3–2,6 millioner
år siden, for å finne CO2 -nivåer som tilsvarer det
vi er på vei mot. Da kunne konsentrasjonen være
opp mot 450 ppm, et nivå vi når rundt 2040 hvis
konsentrasjonen fortsetter å vokse i dagens tempo.

Havnivået stiger langsomt, men akselererer relativt

Da var temperaturen 2–3 °C over dagens nivå og

dramatisk. Klimapanelet anslår at mens havnivå-

havnivået 10–20 meter høyere enn i dag.

et steg i gjennomsnitt med 1,3 mm/år fra 1901 til

3,5 mm

Figur 3: Havet stiger
Vannstandsmålinger viser at globalt havnivå har

og er i stor grad samstemte med vannstands

steget med rundt 22 cm siden 1900. Svært nøy-

målingene. Satellittmålingene viser at havnivået

aktige satellittmålinger ble tatt i bruk i 1992–93,

akkurat nå stiger med om lag 3,5 mm hvert år.
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414,7 ppm

Figur 4: Hvis vi lykkes

globalt CO2 -innhold 2021

Målinger fra Mauna Loa-observatoriet på Hawaii.
Beregnede verdier for 2023-2058 er basert på
scenarioet SSP1-1.9 fra FNs klimapanel, der global
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Klimapanelets siste rapport slår også klart fast
at det er sammenheng mellom menneskeskapte
utslipp og den globale oppvarmingen. Det betyr
også at dersom vi klarer å stanse utslippene, vil
oppvarmingen etter hvert stoppe opp. Klarer vi å
oppnå negative utslipp, slik at CO2 -konsentrasjonen synker, kan temperaturutviklingen snu. Det er
imidlertid foreløpig lite som tyder på at vi klarer det
på kort sikt.

Maisåkeren på bildet ble oversvømt
etter ekstremregn i juli, i oktober
var jorden fortsatt vannmettet etter
sommerregnet. Ekstremvær som
det som rammet Henan-provinsen i
Kina vil skje enda hyppigere dersom
CO2-konsentrasjonen i atmosfæren
fortsetter å øke.
f o t o : n t b /a p p h o t o / n g h a n g u a n
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klimagassutslipp

Året da utslippene spratt opp igjen
Sterk økonomisk vekst og fullt trykk på kullkraftverk i Kina og India sørget
for at de globale utslippene spratt tilbake igjen i 2021 og nærmet seg nivået
fra før koronaen.
Pandemien rammet med full styrke på senvinteren

De største utslippslandene

og våren 2020. Fasiten for hele det første koro-

Kina står alene for rundt 30 prosent av de globale

naåret ble en historisk nedgang i klimagassutslip-

utslippene, og er det desidert største utslippslan-

pene. CO2 -utslippene fra fossil energi falt med

det. For å få fart på økonomien igjen investerte

1,9 milliarder tonn sammenlignet med 2019 – hele

Kina stort i blant annet stålproduksjon og infra-

5,4 prosent. Tross de spesielle omstendighetene

struktur i første halvår av 2021, noe som bidro

begynte enkelte å håpe på et trendskifte. Men alle-

betydelig til økte utslipp. I annet halvår bremset

rede høsten 2020 så forskere tegn på at koronak-

imidlertid aktiviteten opp igjen. Kina ble rammet

nekken i utslippene kunne bli midlertidig.

av en energikrise, delvis på grunn av økte priser på
importert kull og flaskehalser i det innenlandske

Utviklingen i 2021 bekrefter denne mer pessimis-

markedet. Finansielle rystelser i eiendomsmarkedet

tiske vurderingen. Drevet av en rask økonomisk

bidro også til å dempe veksten noe. Dermed endte

gjeninnhenting pekte den globale utslippskurven

Kina med en mer moderat økning i utslippene

bratt oppover igjen. Estimater fra Global Carbon

enn først antatt, estimert til 2,8 prosent av Global

Project viser at CO2 -utslippene endte på 36,2 mil-

Carbon Project. Det var likevel nok til å sette ny

liarder tonn i 2021, en økning på 1,4 milliarder tonn

utslippsrekord på 10,9 milliarder tonn CO2.

eller 4,2 prosent fra 2020.

Figur 5: Nedgang snudd til ny oppgang

36,2 Gt

Globale utslipp av CO2 fra fossil energi og
sementproduksjon, milliarder tonn (Gt).

fossile utslipp av CO2 2021
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Lavere utslipp fra skog og areal?

utslipp fra skog

Forskerne i Global Carbon Project foretok en større nedjustering av utslippene av CO2 fra skog og endringer i bruk
av areal i 2021. Tidligere har en gått ut fra at utslippene har
økt de siste to tiårene. Basert på en ny vurdering av datagrunnlaget sier forskerne isteden at utslippene har falt, og
med så mye som 4 prosent per år det siste tiåret. Estimatet
for 2021 er på 2,9 milliarder tonn CO2. En viktig grunn
til justeringen er at en nå går ut fra lavere utslipp enn før
antatt fra rydding av skog for landbruksformål, særlig i
tropiske regioner.
Men forskerne iler til med å påpeke at dataene er svært
usikre, og advarer mot å trekke bastante konklusjoner.
For tiåret 2011-20 opererer de med utslipp på 4 milliarder tonn CO2 i gjennomsnitt per år, med en usikkerhetsmargin på +/- 2,6 milliarder tonn. Dataene for utslipp av
fossil CO2 regnes som mye sikrere – her var snittet 34,8
milliarder tonn for det samme tiåret med en margin på +/1,8 milliarder.
Tallene for netto utslipp av CO2 fra skog og endringer i
bruk av areal inkluderer bl.a. avskoging, rydding av skog
for landbruksformål og drenering og brenning av torv.
Disse utslippene kommer altså i tillegg til de langt større
utslippene av CO2 fra fossil energi som forårsakes av energiproduksjon, industri og transport med mer.

India hadde en kraftig nedgang i utslipp i 2020,

9 prosent i 2021 til en ny rekord, ifølge Det interna-

men sterk økning i kullforbruk bidro til en ut-

sjonale energibyrået (IEA). Det var et tilbakeslag,

slippsvekst på snaut 12 prosent i 2021. Dermed

siden mindre kullkraft i den globale kraftmiksen

vendte landet tilbake til sin langsiktige trend med

i 2019 og 2020 hadde gitt håp om en raskere

vekst i utslippene, som nå er på samme nivå som

nedgang i utslippene fra denne nøkkelsektoren.

hele EUs.

Høye gasspriser bidro også til å gjøre kullkraft mer

Også i USA (6,3 prosent) og EU (6 prosent) økte

lønnsomt igjen.

utslippene mye i 2021, men de ligger fortsatt under

Asia avgjør hvilken vei det skal gå med kullfor-

utslippsnivåene fra før pandemien.

bruket fremover, siden Kina og India til sammen

Comeback for kullkraft

står for to tredjedeler av global etterspørsel. Mye

Kull sto for 40 prosent av de globale fossile
CO2 -utslippene i 2021, olje for 32 prosent, gass for
21 prosent og sement for 5 prosent. Vekst i etterspørselen etter kull var en viktig grunn til utslipps
økningen globalt.

spenning knytter seg til når Kina når utslippstoppen, som landet har lovet skal skje innen 2030.
Eksperter har spekulert i om overgangen til en
mindre utslippsintensiv økonomi kan forseres noe,
slik at utslippstoppen inntreffer noen år tidligere.
Men nye signaler fra myndighetene om klimapoli-

Den sterke globale økonomiske veksten på 5,9

tikken høsten 2021 vektlegger en mer realistisk og

prosent i 2021 gjorde at etterspørselen etter elek-

«ordnet» overgang, noe som kan tilsi at utslipps

trisk kraft steg mer enn det fornybar energi klarte å

toppen kommer først mot slutten av tiåret, ifølge

dekke. Dermed økte produksjonen av kullkraft med

sjefanalytiker Yan Qin i Refinitiv.
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Utslippene fra olje falt kraftig i 2020, mye på grunn

Tallene skjuler store forskjeller mellom nord og sør,

av langt mindre bruk av olje til transport. Oljeut-

rike og fattige land. EU-kommisjonen begynte i

slippene økte igjen med 3,6 prosent i 2021, men

2021 å dele ut penger fra det store gjenreisingsfon-

er stadig et stykke under nivåene fra før pande-

det som ble vedtatt i unionen året før. Her skal nær

mien, ikke minst på grunn av fortsatt lav flytrafikk.

40 prosent av midlene gå til grønne investeringer

Dersom aktiviteten i transportsektoren tar seg opp

og tiltak i medlemslandene. I USA la president Joe

igjen til gammelt nivå, kan altså CO2 -utslippene fra

Biden frem store planer for investeringer i forny-

olje øke betydelig fremover.

bar energi og infrastruktur, men viktige deler av

Utslippene fra gass økte med 3,2 prosent i 2021,
og dermed er gassutslippene tilbake på sin gam-

disse pakkene har vist seg vanskelige å få gjennom
i Kongressen.

le vekstbane.

Den fattigere delen av verden har sett lite til grønne

Krisepakker – en uutnyttet mulighet?

krisepakker. Isteden må myndighetene ofte stram-

I den tidlige fasen av koronakrisen i 2020 håpet
mange på at de økonomiske krisepakkene ville få
en «grønn» innretning. Dermed kunne gjenreisingen av økonomiene etter krisen øke farten på omstillingen som er nødvendig for å kutte utslippene i
tråd med Paris-avtalen og klimamålene.

me inn livreimen, nettopp på grunn av det økonomiske tilbakeslaget under pandemien. Det er spesielt uheldig fordi det er disse landene som mest
vil trenge store investeringer i lavkarbonteknologi i
årene som kommer, skriver IEA. Et unntak er India,
som har lagt frem en ambisiøs plan for investeringer i infrastruktur med vekt på grønn energi.

Resultatene til nå er i beste fall blandede. En oversikt fra IEA viser at 3 prosent av krisepakkene på
rundt 17 billioner dollar har gått til investeringer i
grønne løsninger som fornybar energi, energieffek-

Mange av de grønne tiltakene i krisepakkene vil
også først gi resultater som slår ut på utslipps
tallene om noen år.

tivisering og lavutslipps transport.

Figur 6: Utslippstoppen
CO2 -utslippene økte i alle de tre største utslipps

for 59 prosent av de globale utslippene, fordelt slik:

landene pluss EU i 2021. Til sammen sto disse fire

Kina 30,2%, USA 13,8 %, EU 7,6 % og India 7,5 %.
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Figur 7: Det norske utslippsgapet
Ap-Sp-regjeringen har som mål å redusere Norges

• Olje og gass: Hvor mye av plattformer og instal-

klimagassutslipp med 55 prosent i 2030 sammen-

lasjoner på sokkelen skal elektrifiseres?

lignet med nivået i 1990. Da må takten i utslipps-

• Industri: Bør utslippene kuttes like mye fra alle

kuttene betydelig opp. Figuren viser gapet mellom

industriprosesser? Skal vi kutte mer enn det som

regjeringens mål (med kuttene fordelt jevnt utover

er lønnsomt med dagens CO2 -pris?

perioden 2021–30) og en videreføring av trenden i
utslippsutviklingen de tre siste årene.

• Transport: Hvor raskt skal skiftet til utslippsfrie
teknologier gå?

Sektorene som står for de største utslippene i Norge, er transport (vei- og lufttrafikk, skipsfart/fiske

2030-målet er en etappe på veien til det langsikti-

og annet) med 32 %, olje og gass (27 %), industri

ge målet om 90–95 prosent utslippskutt i 2050.

(23 %) og landbruk (9 %). Dette er noen av de
sentrale spørsmålene politikere og samfunn må ta

-4,2 %

stilling til for å øke tempoet i utslippskuttene:
60

norske utslipp i 2020 vs. 1990
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Ikke på Paris-sporet
Det var ventet at de globale utslippene ville ta seg
opp igjen i 2021, men oppgangen ble kraftigere
enn mange hadde sett for seg. I 2022 knytter det
seg spenning til om utslippsveksten fortsetter. I så
fall kan utslippsrekorden fra 2019 bli slått.
Ideelt sett burde verden isteden nærme seg en
utslippsutvikling i tråd med Paris-avtalens mål om
å begrense oppvarmingen til 1,5 grader. Slik ser
det ikke ut. Ifølge analyseprosjektet Climate Action
Tracker har ingen land tiltak på plass som setter

«Ifølge analyseprosjektet
Climate Action Tracker har
ingen land tiltak på plass som
setter det på sporet av netto
nullutslipp.»

det på sporet av netto nullutslipp. Hvis landene
gjør alt det de lovet under klimatoppmøtet i Glasgow, vil vi i 2030 likevel slippe ut dobbelt så mye
klimagasser som vi burde hvis vi vil stoppe oppvarmingen på 1,5 grader.
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Det grønne skiftet går altfor sakte
Det globale grønne skiftet må kraftig opp i tempo hvis målet om å begrense oppvarmingen til 1,5 grader skal holdes innen rekkevidde. For
sakte fart i omstillingen betyr også økt risiko for ustabile energimarkeder.
Våren 2021 kom Det internasjonale energibyrået
(IEA) med sitt netto null-scenario. Dette scenarioet
viser hva som må til for å sette verden på kurs mot
netto nullutslipp, både i de nærmeste årene og

Energi(pris)krisen vinteren 2022
Vinterens energikrise viser at det kan oppstå store
ubalanser i markedene hvis ikke etterspørselen

videre mot 2050.

etter fossil energi går ned. Tilbudet av kull, olje og

Den mest oppsiktsvekkende konklusjonen fra IEA

for sakte. Det kan bety store prishopp.

var at det ikke er nødvendig med investeringer i
nye olje- og gassfelt – gitt at etterspørselen faller
i tråd med utslippsnivået 1,5 grader-målet tåler.
Men skal dette slå til, må investeringene i fornybar
energi og andre lavutslippsløsninger kraftig opp,
og det må skje raskt.

gass kan bli knapt om overgangen til fornybar går

Det er mange faktorer som forklarer de skyhøye
gassprisene vinteren 2022, men det eneste som
hjelper på sikt, er at etterspørselen går ned. Da
må energitjenester leveres på andre måter enn
ved hjelp av fossil energi, og investeringene dreies

Figur 8: Milepæler på veien til netto nullutslipp
Utvalgte milepæler i ulike sektorer på veien til netto nullutslipp i 2050, samt utslippsutviklingen i sektorene, milliarder tonn (Gt) CO2 .
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Hva ble oppnådd i Glasgow?
På FNs klimatoppmøte COP26 i november 2021
erkjente landene at det vil kreve store og hurtige

•

Kullkraft uten karbonfangst skal »trappes ned».

•

«Ineffektive subsidier» av fossil energi skal

kutt i klimagassutslipp hvis målet om å begrense

fases ut.

global oppvarming til 1,5 °C skal kunne nås: Globale CO2 -utslipp må kuttes 45 prosent innen 2030

•

fattige land må økes «betydelig» og passere

(sammenlignet med 2010), og verden må nå netto

100 milliarder dollar i året.

nullutslipp rundt 2050.
Dette er noe av det viktigste som ble oppnådd

•

Innen utgangen av 2022 skal landene oppdatere og styrke sine klimamål for 2030.

•

Kina og USA skal samarbeide om utslippskutt
utover 2020-tallet.

under møtene i Glasgow:
•

Den samlede finansieringen av klimatiltak i

•

Egne avtaler mellom grupper av land om kutt
i utslipp av metan, reduksjon av avskoging,
utslippskutt i skipsfart med mer.

Enighet om de siste punktene i Paris-avtalen:
Et nytt kvotesystem skal opprettes for kjøp og
salg av utslippskutt mellom land og på et globalt marked. Nye regler skal bedre kontrollen
av rapporteringen av utslipp.

kraftig i retning av tiltak som demper den fossi-

Et positivt resultat i Glasgow var at det kom på

le etterspørselen.

plass et rammeverk for kvotehandel (se faktaboks).

Store prishopp og uro i markedene kan gi politisk
ustabilitet som svekker evnen til å gjennomføre en

Dette kan bli svært viktig for å stimulere til investeringer i fornybar energi og andre nullutslippstiltak.

klimapolitikk som får utslippene ned. Veien mot

Investeringene må opp

netto nullutslipp vil helt sikkert ikke bli friksjons-

De samlede globale investeringene i lavkarbontek-

fri, men en planmessig og velordnet overgang vil

nologi var i 2021 på 755 milliarder dollar, ifølge tall

redusere risikoen for politisk ustabilitet.

samlet inn av BloombergNEF. Dette er ny rekord og
en vekst på 27 prosent fra 2020.

Det er svært store endringer som må skje i de
globale energisystemene om netto null skal være

Men dette investeringsnivået er altfor lavt hvis

innen rekkevidde. Å begrense oppvarmingen til 1,5

verden skal bevege seg mot netto nullutslipp og

grader krever parallell innsats på en lang rekke felt

dermed innfri klimamålene i Paris-avtalen. Investe-

(se figur 8).

ringene må opp til 2100 milliarder dollar årlig i peri-

Glasgow-toppmøtet

oden 2022–25 og dobles på nytt til 4200 milliarder

Glasgow-toppmøtet i november 2021 var en be-

dollar per år i perioden 2026–30.

tinget suksess i den forstand at svært mange land

Det har i mange år vært bredt erkjent at klimamåle-

– omkring 140 til sammen – har satt eller vurde-

ne forutsetter en svært omfattende elektrifisering

rer mål om netto nullutslipp rundt 2050. Mange

av energisektoren. All elektrisitet må produseres

selskaper har også gitt tilsvarende løfter. Men hva

uten utslipp, altså enten med fornybar energi

som egentlig ligger i disse netto null-målene og

eller kjernekraft. Så må den utslippsfrie elektrisi-

hvordan de vil bli fulgt opp, er sterkt varierende.

teten tas i bruk i andre sektorer, som transport og

EUs grønne giv er den mest konkrete planen noe

til oppvarming.

sted i verden.

Et eksempel på hvordan dette omformes til konkret

Tempoet og gjennomføringsevnen er usikkerhets-

politikk er strategien til den nye tyske regjeringen.

momentene når klimapolitiske mål skal omsettes til

Voldsom vekst i fornybar energi skal overta for kull

praktisk handling.

og gass, mens hydrogen skal løse utfordringene i
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sektorer som ikke er lette å avkarbonisere ved hjelp

For eksempel kan stålproduksjon bli utslippsfri hvis

av direkte bruk av strøm.

hydrogen erstatter kull i produksjonsprosessen,

Tallene fra BloombergNEF viser at trenden peker
i en slik retning over hele verden, men med store
forskjeller mellom land og regioner.

mens ammoniakk kan erstatte bunkers som drivstoff i skip.
Det er produksjonsmetoden som avgjør om hy-

Det bygges mer vind- og solenergi enn noen gang.
Og investeringene i elektrisk transport går samme
vei. Kostnadene faller. Utbyggere får mer for pengene, men investeringene er altså for lave.

drogen er en god eller dårlig klimaløsning. Grønt
hydrogen fremstilles ved hjelp av elektrolyse og
fornybar energi, mens blått hydrogen lages av gass
med karbonfangst. Det tradisjonelle og grå har
store utslipp.

Hydrogen – der strøm ikke duger
En svært sterk trend de siste par årene har vært at
hydrogen løftes frem som løsningen som skal sikre
nullutslipp i sektorer der strøm ikke kan brukes

Hydrogen kan også brukes som drivstoff i gasskraftverk og slik være en kilde til strømproduksjon i
perioder sol og vind ikke dekker behovet.

direkte. Både i ulike industrisektorer og i skipsfart
er hydrogen og ammoniakk, som produseres ved
hjelp av hydrogen, veien til nullutslipp.

755 mrd. $
investeringer i lavkarbonteknologi i 2021

Figur 9: Investeringsrekord
Globale investeringer i lavkarbonteknologi, i milli-

varmepumper til boliger. Energilagring hovedsa-

arder dollar. Stor vannkraft, energieffektivisering

kelig batterier.

og energinett er ikke inkludert. Elektrisk varme er
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stallert mange flere solceller og vindturbiner. Dette er mulig fordi prisene har falt kraftig. Strøm fra
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kilde

solceller (store anlegg) ble hele 85 prosent billigere i løpet av tiårsperioden 2010–20.

b l o o m b e r g NEF

Investeringene i fornybar energi har holdt seg relativt stabile i flere år, men likevel er det blitt in-

2021
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Figur 10: Elektrisk framdrift

5 159

Antall solgte helelektriske personbiler i de

991

ti største markedene i Europa, januar 2022.

6 660

Tyskland er nå Europas største elbilmarked i volum. Målt i andel solgte elbiler av

1 670

totalmarkedet er Norge fortsatt langt foran
med en andel på 84 prosent i januar 2022.
Sverige var nummer to med 26 prosent.

14 433

3 077
20 892

10 217
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2 188

kilde
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Kina er også verdens største marked for elbiler,

Sterk vekst i vente – Kina i spiss
Fremover på tyvetallet peker det meste i retning
av sterk vekst innen både fornybar energi, elektrisk

og kinesiske fabrikanter gjør seg sterkt gjeldende.
Kineserne er også markedsledere innen elektriske

transport og andre nullutslippsløsninger.

busser og utvikler stadig flere batterielektriske

IEA mener både sol- og vindkraft vil vokse mye

og anleggsmaskiner elektrisk drift vinner frem, vil

vare- og lastebiler. Hvor langt inn i tungtransport

de kommende årene – med en ekstra dytt etter
COP26. Den største veksten vil komme i Kina og
EU, der vil den kommende femårs-perioden inne-

ha stor betydning for utslippsreduksjonen i disse sektorene.

bære større løft enn i USA, India og ellers i verden.

Hva nå – mot COP27?

Solenergi blir etter hvert den dominerende kilden

og styrke sine klimamål for 2030. Det er et av utfal-

til ny kraftproduksjon og er billigere enn kull- og
gass i store deler av verden. Det forventes at prisene vil fortsette ned – tross tegn til utflating under
pandemien. Råvareinflasjon driver kostnadene opp.
Det er Kina som er den største utbyggeren av

Innen utgangen av 2022 skal landene oppdatere
lene fra Glasgow-møtet.
Verdens klima- og miljøministre må derfor stille
med skjerpede mål i bagasjen når de møter opp i
Sharm-El-Sheikh i Egypt i november i år.

fornybar energi, og landet dominerer også mange
av de viktige industrisektorene som har vekst i det
grønne skiftet. For eksempel setter Kina stadig
rekorder når det gjelder utbygging av havvind. Det
er også først og fremst kinesiske fabrikker som nå
øker kapasiteten i solcelleproduksjon, slik at vekst
takten kan økes.
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