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Variasjoner i CO2-konsentrasjon (venstre skala) og 
temperatur (høyre skala) på Sydpolen gjennom de 
fire siste istider. 

Dagens konsentrasjons-
nivå: 380 ppmv



Årlige globale utslipp av CO2 fra forbrenning av 
fossile brensler og arealbruksendringer 1850-2002. 



Konsentrasjon av CO2 og CH4 gjennom de siste 1000
år. 



Rekonstruksjon av temperaturvariasjoner på den
nordlige halvkule de siste 1000 år samt 
temperaturmålinger de siste 130 år relativt til 
temperaturen 1960-1991.



Målte globale månedsmiddeltemperaturer 1880-
2005. 



Årlig gjennomsnittstemperatur målt på Blindern fra
1816 til 2005 vist som heltrukken kurve. Stolpene 
viser laveste og høyeste månedstemperatur de
enkelte år. 



Gjennomsnittlig månedlig CO2-konsentrasjon 1959-
2004, målt på Mauna Loa, Hawaii.



Illustrasjon av Kyotoprotokollen. Figuren viser 
tildelte utslipprettigheter relativt til utslipp i 1990
og forventede utslipp i 2010 under såkalte business-
as-usual (BAU) antakelser i enkelte grupper av land.



Fordeling av "dagens" utslipp mellom land. Data er 
hentet fra perioden 1994-2003.



Årlige klimagassutslipp pr. innbygger i noen 
industrialiserte land i 2002. 



Årlige klimagassutslipp i viktige regioner. De årlige 
utslippene er proporsjonal med boksenes 
flateinnhold.



Fordeling av "skyld" for temperaturøkning når 
utslipp av klimagasser fra perioden 1890-2000
legges til grunn. 



Temperaturøkning (ved ny likevekt) som funksjon 
av klimagasskonsentrasjon ved ulike 
klimafølsomheter. 



Krav til framtidige årlige utslipp av CO2 dersom man
ønsker å stabilisere CO2-konsentrasjonen på
henholdsvis 400, 450 og 550 ppmv. 



Fordeling av norske klimagassutslipp i 2004 etter
gasser. 



Årlige klimagassutslipp etter gasser 1990-2004. 



Årlige utslipp av klimagasser fra ulike kilder 1990-
2004. 



Fordeling av klimagassutslipp i en del
industrialiserte land. 2002. 



Årlige utslipp fra norsk territorium, utslipp knyttet
til norsk import og eksport, samt norske utslipp
korrigert for import- og eksportutslipp.



Antall ferieturer til de mest besøkte utenlandske
feriemål. 2004. 



Direkte utslipp fra norsk territorium i 2000 målt pr. 
innbygger, samt utslippene korrigert for handel og
feriereiser i utlandet (”Norges fotavtrykk”). Mål for 
utslippene i 2050. 



Årlige CO2-utslipp fra utenriks sjøfart. 1990-2003



Bruttonasjonalprodukt (BNP) fordelt på noen
hovedsektorer i 1950 og 2005.



Befolkningsstørrelse og gjennomsnittlig årlig vekst i 
prosent beregnet over fem års intervaller. Historiske
tall for perioden 1850-2005. Framskrevet 2005-
2050 i henhold til Referansebanen.



Utviklingen i BNP (verdiskaping) etter noen
hovedsektorer i Referansebanen 2000-2050. 



Bruttonasjonalprodukt etter anvendelse i 
Referansebanen 2000-2050. 



Privat konsum etter noen hovedgrupper i 
Referansebanen 2000-2050. 



Årlig energibruk etter vare i Referansebanen 2000-
2050. 



Anslag for framtidig norsk olje- og gassproduksjon. 



Historiske og framskrevne årlige utslipp av
klimagasser i Referansebanen 1990-2050, samt mål
for lavutslippssamfunnet i 2050.



Årlige utslipp fra mobile kilder utenom utenriks sjø-
og luftfart historisk og i Referansebanen 1990-2004. 



Årlige utslipp fra transportaktiviteter utenom
utenriks sjø- og luftfart historisk og i 
Referansebanen 1990-2050. Illustrasjon av tiltak og
reduksjoner i årlige utslipp fra transport.



Årlige utslipp av klimagasser fra oppvarming
historisk og i Referansebanen 1990-2050. 
Illustrasjon av tiltak og reduksjoner i årlige utslipp
fra oppvarming.



Årlige utslipp av klimagasser fra jordbruk historisk 
og i Referansebanen 1990-2050.
Illustrasjon av tiltak og reduksjoner i årlige utslipp 
fra jordbruk og avfallsdeponier. 



Årlige utslipp av klimagasser fra prosessindustrien 
historisk og i Referansebanen 1990-2050. 
Illustrasjon av tiltak og reduksjoner i årlige utslipp 
fra prosessindustrien.



Årlige utslipp av klimagasser fra 
petroleumssektoren 1990-2004. 



Årlige utslipp av klimagasser fra 
petroleumsvirksomheten historisk og i Referansebanen
1990-2050. Illustrasjon av tiltak og reduksjoner i
årlige utslipp fra petroleumsvirksomheten. 



Årlig kraftproduksjon og forbruk i Norge 1975-2005. 



Årlige utslipp av klimagasser fra produksjon av 
elektrisitet historisk og i Referansebanen 1990-
2050. Illustrasjon av tiltak og reduksjoner i årlige 
utslipp fra produksjon av elektrisitet. 



Potensialet for fornybar kraft som funksjon av 
kraftpris for ulike teknologier. 



Vannkraftpotensialet pr. 1.1.2005 målt i TWh pr. år,
referert tilsigsperioden 1970-1999.



Oppdekning av kraft i Lavutslippsbanen. 



Illustrasjon av helhetsløsningen. Årlige utslipp av 
klimagasser historisk og i Referansebanen og i
Lavutslippsbanen 1990-2050.



Årlige utslipp fra norsk territorium, utslipp relatert 
til eksport- og importaktiviteter og eksport- og 
importkorrigerte utslipp (fotavtrykket) i basisåret
(1999), i Referansebanen og Lavutslippsbanen år
2050. 



Årlige utslipp fra ulike regioner historisk og i en 
bane som vil kunne stabilere CO2 utslippene på 450
ppm og forutsatt like utslipp pr. verdensborger. 



Kilde Utslipp 
MtCO2-

ekv. 

CO2-avgift Kvotesystem Overenskomst 

Petroleums-
virksomhet 

15 CO2-avgift for 
petroleumsvirksom-
heten er 297kr/tCO2 for 
olje og 338kr/tCO2 for 
gass. 

Gassprossesering- og 
terminaler er underlagt 
det tidlige 
kvotesystemet 

 

Prosessindustri 15 CO2-avgift for 
treforedlingsindustri, 
sildemel- og 
fiskemelindustri er 86-
101 kr/tCO2. Miljø-
avgift på klimagassene 
HFK og PFK lik 190,55 
kr/tCO2-ekv. 

Treforedlingsindustri, 
fiskemel- og sildemel-
industri med  energi-
anlegg over 20MW er 
omfattet av det tidlige 
kvotesystemet for 
denne delen av 
utslippet. Petrokjemisk 
industri, raffinerier, 
stålproduksjon og 
mineralsk produksjon 
er underlagt det tidlige 
kvotesystemet. 

For den delen av 
prosessindustrien som 
ikke er omfattet av 
CO2-avgiften er det 
inngått en overens-
komst med MD om å 
redusere utslippet. MD 
har også inngått en 
avtale med elektro-
bransjen om reduserte 
utslipp av SF6. 

Transport - land 11 CO2-avgift på bensin 
er 341 kr/tCO2, på 
mineralolje 
(autodiesel) 199 
kr/tCO2. 

  

Transport -luft 1 CO2-avgift på mineralolje er 199kr/tCO2  
Transport - sjø 4 CO2-avgift på 

mineralolje er 169-
199kr/tCO2 

  

Oppvarming 5 CO2-avgift på 
mineralolje er 
199kr/tCO2 

Fjernvarmeanlegg er 
omfattet av det tidlige 
kvotesystemet. 

 

Avfall 1,5 CO2-avgift på avfall til forbrenning er 41,28 kr/tonn 
Jordbruk 4,5  

 

Virkemiddelbruk i norsk 
klimapolitikk.



Utslipp i 2003 i 
forhold til kravene 
i Kyotoprotokollen.



Befolkningsframskrivninger til 2060. 
Utslipp av klimagasser pr. innbygger. Observert
1990-2004 og framskrevet i henhold til 
Referansebanen til 2050.



Utslipp fra ulike biler knyttet til produksjon og bruk. 



Spesifikt energibruk i ulike flåtegrupper



Bruk av biomasse til energiformål i Norge. Aktuell 
bruk og samlet potensial.



Gasskraftpriser med og uten CO2-håndtering som 
funksjon av gasspris
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