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Stikkord for presentasjonen

• Hva ble utvalget bedt om å gjøre?
• Hvorfor bør Norge redusere sine 

klimagassutslipp?
• Hva er utvalgets helhetsløsning?
• Hva vil det koste?
• Hva bør være de første skritt?



Lavutslippsutvalget

Oppnevnt i Statsråd 11. mars 2005:
• Adm. direktør Eli Arnstad, Stjørdal
• Professor Ola Flåten, Tromsø
• Direktør Alvhild Hedstein, Oslo
• Direktør Hanne Lekva, Stavanger
• Direktør Lasse Nord, Porsgrunn
• Professor Jørgen Randers, Oslo (leder)
• Konserndirektør Sverre Aam, Trondheim



Lavutslippsutvalgets mandat
• Utrede hvordan Norge kan redusere de 

nasjonale utslippene av klimagasser med 50 
- 80 % innen 2050.

• Vurdere potensialet for utslippsreduksjoner i 
alle relevante sektorer.

• Ha bred kontakt og dialog med det sivile 
samfunn. 

• Inkludere relevante fagmiljøer aktivt i 
prosessen.

• Presentere resultatet i en NOU innen 18 
måneder.



Mandat-tolkning

• Utvalget valgte å studere:
– alle de seks Kyoto-gassene

(karbondioksid, metan, lystgass 
og tre fluorforbindelser)

– i forhold til Norges Kyoto-
forpliktelse (utslippet i 1990 
pluss 1 prosent,                         
altså 50,3 MtCO2-ekv/år)

– utslippet fra norsk territorium
– med utgangspunkt i at dagens 

utslipp er 54 MtCO2-ekv/år            
(ca 10 % over Kyoto-
forpliktelsen)



Et klimavennlig Norge

• Hvorfor bør Norge redusere sine 
klimagassutslipp med om lag to tredjedeler 
fra dagens nivå?



Konsentrasjonen av CO2 
i atmosfæren
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Dagens nivå: 380 ppmv • Høyere enn på 450.000 år
• Sannsynligvis høyest på

mer enn 1 million år!

• Gryende enighet i 
progressive land om 
behovet for å redusere 
klimagassutslippet med 50 
- 80 prosent



Utslipp av CO2 fra fossile brensler

Bærekraftig
nivå



CO2- konsentrasjonen over                  
Mauna Loa, Hawaii, 1959-2005



Målte globale månedsmiddeltemperaturer
1880-2005. 



• De rike land har mye av 
ansvaret for dagens 
situasjon.

• Det er rimelig at de rike 
land går foran.

• Hvis ikke stenrike Norge, 
hvem?

• Andre progressive land        
er i gang.

• Det kan være fremtids-
rettet næringspolitikk å
være tidlig ute.

• ”Alle” land er små.

Norge

Hvorfor...Norge?



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



Et klimavennlig Norge

• Hva skjer med klimagassutslippene om 
Norge ikke foretar seg noe spesielt?
– De historiske utslipp til 2005
– ”Referansebanen” til 2050



Norges historiske
utslipp av klimagasser

• De 6 Kyoto-gassene, fra 
norsk territorium. Ca 80 
% er CO2,10 % metan 
og 10 % lystgass

• Utslippene fra 
petroleumssektoren og 
transport har vokst mest 

• Utslippene fra 
prosessindustrien og 
avfallsdeponiene er 
redusert

MtCO2-ekv pr år



”Referansebanen” til 2050

• Resultatet om 
Norge ikke 
foretar seg 
noe spesielt

• Utslippene 
øker med 
cirka 40 
prosent til 
2050



Et klimavennlig Norge

• Hva bør gjøres? 
– Den norske klimautfordringen
– Lavutslippsutvalgets ”helhetsløsning”

• ”Lavutslippsbanen” til 2050



MtCO2-ekv pr år MtCO2-ekv pr år

Den norske klimautfordringen



Utvalgets helhetsløsning
MtCO2-ekv pr år



Helhets-
løsningen        

(del 1)

– To generelle tiltak

• Klimavettkampanjen
– Iverksetting av en langsiktig nasjonal 

innsats for klimainformasjon

• Lavutslippsutvalgets 
teknologipakke
– Langvarig og stabil satsing på

klimavennlige teknologier:
• CO2-fangst og -lagring, 
• vindkraft (spesielt offshore), 
• pellets- og rentbrennende ovner, 
• biodrivstoff, 
• solceller, 
• hydrogen teknologier, 
• varmepumper og 
• lavutslippsfartøy.



Helhets-
løsningen            

(del 2)

– 13 tiltak rettet mot 
spesifikke utslipps-
kilder, hovedsakelig 

basert på kjent 
teknologi

• Transport
– Lav- og nullutslipps-kjøretøy
– CO2-nøytralt drivstoff
– Transportreduksjoner
– Lavutslippsfartøy

• Oppvarming
– Energieffektivisering i bygg 
– CO2-nøytral oppvarming 

• Jordbruk og avfall
– Metaninnsamling og utnytting 

• Prosessindustri
– CO2-fangst og -lagring
– Prosessforbedringer 

• Petroleumsvirksomheten
– Elektrifisering av sokkelen

• Elektrisitetsproduksjon
– Gasskraft med CO2-fangst og -lagring
– Vind- og småkraft
– Opprusting av el-nettet 



Helhets-
løsningen            

(del 3)

– ytterligere tre viktige 
oppgaver i tiden 

fremover

• Arbeide for global 
klimaprotokoll
– Alle land
– Alle kilder
– Et godt kvotehandelssystem

• Redusere utslippene fra 
internasjonal sjøfart og luftfart
– Inkludere dem i avtaleverket 

• Utvikle klimateknologi der 
Norge har fortrinn
– Satse på et fremtidsrettet norsk 

næringsliv 



Kommentarer       
til                  

helhets-
løsningen          

• Én av mange mulige løsninger
– Store valgmuligheter
– Stort reduksjonspotensiale

• Basert på utvalgets ønske om:
– Få og store tiltak
– Basert på relativt kjent 

teknologi
– Noenlunde politisk realiserbare
– Med bidrag til internasjonal 

teknologiutvikling
– Noenlunde kostnadseffektive
– Robuste

• Billigere jo raskere man starter



Helhetsløsningen i noen detalj

• Mer om de 13 ”kilene” i Helhetsløsningen
– Et bilde pr hoved-utslippskilde
– Gir anbefalt omfang og ideer til virkemidler

• I tillegg kommer de to generelle tiltakene:
– Klimavettkampanjen
– Lavutslippsutvalgets teknologipakke



Transport
Innfasing av lav- og nullutslippskjøretøy:

– Innføre et miljødifferensiert avgiftssystem.
– Sette utslippskrav ved offentlig innkjøp av 

kjøretøy.
– Strengere utslippskrav i takt med den 

teknologiske utviklingen. 
• Innfasing av CO2-nøytralt drivstoff:

– Lovfeste tilgjengelighet og omsetning av 
biodrivstoff.

– Forsterke bruken av miljødifferensierte 
drivstoffavgifter.

– Tilskudd til produksjon av CO2-nøytrale 
drivstoff, 

– Økt støtte til forskning på effektiv 
framstilling av biodrivstoff og hydrogen. 

• Reduksjon av transportbehovet:
– Arealplanlegging med sikte på fortetting i 

byer.
– Statlig støtte til utbygging av et godt 

kollektivtilbud. 
– Nye økonomiske insentiv for økt bruk av 

kollektivtransport. 
• Utvikling av lavutslippsfartøy:

– Statlig støtte til videre utvikling og 
utprøving av (fiske-) fartøy drevet med 
gass og brenselsceller. 

– Innføre energieffektivitet og lavutslipp 
som  forvaltningskriteria i fiske og fangst.

Referansebanen

Lavutslippsbanen

MtCO2-ekv pr år



Oppvarming • Energieffektivisering i bygg:
– Krav om energibruk (utenom sol) på

under 100 kWh/m2-år.
– Målrettet informasjons- og 

kursvirksomhet.
– Energimerking av bygg ved kjøp og 

salg. 
– Høyere energiavgifter. 
– Statlige støtteordninger for eksempel 

gjennom Husbanken og Enova. 
• Overgang til CO2-nøytral 

oppvarming:
– Forbud mot installasjon av nye olje-og 

gasskjeler. 
– Returpant på gamle anlegg.
– Høyere avgifter på fossile brensler.
– Statlig støtte ved overgang til bruk av 

biobrensler og andre fornybare 
varmekilder. 

– Byggeforskrifter som krever fleksible 
energiløsninger i alle store nye bygg. 

Referansebanen

Lavutslippsbanen

MtCO2-ekv pr år



Jordbruk og avfallsdeponier

• Innsamling av metangass fra 
gjødselkjellere og 
avfallsdeponier:

– Økt bruk av biogass for 
energiformål.

– Pålegg om innsamling av metan fra 
husdyrgjødsel.

– Statlig støtte til investering i 
nødvendige anlegg. 

Referansebanen

Lavutslippsbanen

MtCO2-ekv pr år



Prosessindustrien

• Iverksetting av CO2-fangst og           
-lagring fra industri med store 
punktutslipp:

– Utbygging av infrastruktur for 
innsamling, transport og lagring av 
CO2.

– Forbud mot utslipp fra store 
punktkilder.

– Statlig kjøp av CO2.
– Økonomiske incentiv som øker 

kostnaden ved CO2-utslipp.
– Statlig støtte til bygging av anlegg. 

• Gjennomføring av 
prosessforbedringer i 
kraftkrevende industri:

– Økt bruk av spillvarme.
– Statlig støtte til teknologiutvikling
– Incentiv for reduserte CO2-utslipp. 

Referansebanen

Lavutslippsbanen

MtCO2-ekv pr år



Petroleumsvirksomheten

• Elektrifisering av sokkelen:
– Statlige krav til utbyggingsløsninger, 

helst på land.
– Pålegg om elektrifisering ved 

framtidige installasjoner på
sokkelen.

– Statlige subsidier ved elektrifisering.
– Økte kostnader ved CO2–utslipp. 

Referansebanen

Lavutslippsbanen

MtCO2-ekv pr år



Produksjon av elektrisitet

• Utbygging av mer ”ny fornybar”
kraft: 

– Stimulere til større produksjon av 
CO2-nøytral elektrisitet (vind, 
småvann, biomasse, og sol).

– Økt utnyttelse av omgivelsesvarme 
og avfallsvarme. 

• CO2-fangst og -lagring fra gass-
og kullkraftverk: 

– Igangsetting av arbeid med pilot- og 
demonstrasjonsprosjekter. 

– Rask etablering av infrastruktur for 
transport og lagring av CO2.

– Sikre stabilt incentiv eventuelt via 
krafteksport

• Opprusting og effektivisering av 
elnettet: 

– Gi tilstrekkelig incentiv til nødvendig 
opprusting og fornyelse av nettet. 

Referansebanen

Lavutslippsbanen

MtCO2-ekv pr år



”Lavutslippsbanen” til 2050

Jordbruk, avfall

Oppvarming

Transport

Prosessindustri

Petroleumsvirksomhet
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MtCO2-ekv pr år

• Resultatet dersom 
Norge iverksetter 
Lavutslipps-
utvalgets 
helhetsløsning

• Utslippene 
reduseres til en 
tredjedel av 
Kyoto-forpliktelsen 
innen 2050

KyotoKyoto--forpliktelsenforpliktelsen



Oppdekning av kraft i Lavutslippsbanen. 



Et klimavennlig Norge

• Hva vil det koste å redusere Norges 
klimautslipp med to tredjedeler                      
innen 2050?



Hva koster et klimavennlig Norge?

• Omstillingskostnader
– får Norge uansett,

når BNP vokser
• Tilpasningskostnader

– styres av utlandets
utslipp

• Reduksjonskostnader
– avhenger av Norges

valg av klimatiltak
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Et klimavennlig Norge

• Hva bør være de første skritt                        
mot et klimavennlig  Norge?



Prinsipper for 
virkemiddel-

bruken

• God forankring
– Sikre politisk støtte i befolkningen 

basert på god forståelse av 
klimautfordringen

• Fullkost prising
– Inkludere alle eksterne kostnader i 

prisene på energi og utslipp; som 
derved blir effektive 
klimavirkemiddel

• Klimamerking
– Oppnå bedre forbrukeratferd 

gjennom effektiv merking av varer 
og tjenester

• Stabilitet
– Holde mål og midler i 

klimapolitikken stabile over tid for 
å spre og senke 
reduksjonskostnadene



Dette mener lavutslippsutvalget må
gjøres i denne stortingsperioden: 

1. Lansere en klimavettkampanje om hvordan
enkeltindividet kan redusere utslipp. 

2. Støtte "Lavutslippsutvalgets teknologipakke". 

3. Etablere pilot- og demonstrasjonsprosjekter
for å videreutvikle teknologiske nyvinninger. 

4. Realisere CO2-fangst og -lagring i alle gass-
og kullkraftverk. 

5. Innfase lav- og nullutslippskjøretøy. Statlig
innkjøp og pålegg om omsetning av
biodrivstoff. 

6. CO2-nøytral fyring, varmesystemer basert
på biobrensel og varmepumper. Returpant
på olje- og gasskjeler. 

7. Energieffektivisering - gjennom
skjerpede bygningsstandarder for 
energiforbruket. 

8. Erstatte "grønne sertifikater" med 
tydelige, stabile og langsiktige
støtteordninger til fornybare energikilder. 

9. Kursing av ansatte og strenge regler i 
offentlige bedrifter for å sikre
klimavennlige offentlige innkjøp. 

10. Sektorvise tiltaksplaner etter
departementsstrukturen for å nå målet
om et klimavennlig Norge. 

11. Arbeide aktivt for at Kyoto-protokollen 
videreutvikles, og at flere land tar på seg
bindende utslippsforpliktelser.



Lavutslipps-
utvalgets

hoved-konklusjon

”Lavutslippsutvalget mener det er 
nødvendig, gjørbart 
og ikke umulig dyrt 
å redusere Norges klimagassutslipp
med to tredjedeler 
innen 2050.                       

Norge kan 
uten vesentlige forsakelser
bli et klimavennlig land 
innen midten 
av dette århundret.”

”Norge bør etablere en formell målsetting  
om å redusere klimagassutslippene fra
norsk territorium med to tredjedeler 
innen 2050.”



Takk for oppmerksomheten!

Mer informasjon:
NOU 2006:18
http://www.lavutslipp.no



De følgende bilder er tillegg –
underlag for å besvare 
sannsynlige spørsmål



Utslipp fra mobile kilder utenom utenriks
sjø- og luftfart

MtCO2-ekv pr år



Utslipp fra petroleumssektoren

MtCO2-ekv pr år



Norsk olje- og gassproduksjon



Klimagassutslipp i viktige regioner

- Årlig utslipp er proporsjonalt
med boksens areal



Direkte utslipp fra norsk territorium og
“Nordmenns fotavtrykk”



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 CO2-utslipp fra utenriks sjøfart. 
1990-2003



Årlig energibruk etter vare i 
Referansebanen 2000-2050. 



Prosessindustriens kraftforbruk              
Kraftforbruket i prosessindustrien (i hovedsak av metaller, treforedling, sement 

og oljeraffinering) utvikler seg som følger i Referansebanen (i TWh(el)/år)

Produksjonssektor: 2005 2050
Metaller 25 15
Treforedlingsprodukter 7 7
Kjemiske og mineralske produkter 2 7
Kjemiske råvarer 6 6
Raffinering av jordolje 1 1

SUM 41 36

Dette innebærer en svak reduksjon (ca 12 %) av kraftforbruket i denne 
sektoren sett under ett, i hovedsak som følge av at metallindustrien 
reduserer sin innenlandske produksjon.

Kraftforbruket er omtrent det samme i Lavutslippsbanen. Det er kun 5 % lavere 
(sum 34 i stedet for 36 TWh/år i 2050), som følge av en viss effektivisering 
av industriens prosesser.

Kilde: Lavutslippsutvalget, Memo Reduksjon av klimautslippene fra oppvarming, 2006



Årlig kraftproduksjon og forbruk i Norge
1975-2005. 



Gasskraftpriser med og uten CO2-håndtering, 
som funksjon av gasspris



Utslipp fra ulike biler knyttet til
produksjon og bruk



Personbiler solgt i 2001
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Bilparkens sammensetning og andelen 
biodrivstoff ( i prosent )

Kilde: Lavutslippsutvalget, regnearket utslipp fra veitrafikk, 2006

REFERANSEBANEN
2005 2020 2035 2050

Andel lavutslippskjøretøy 0 5 10 15

Andel nullutslippskjøretøy 0 0 0 0

Andel biodrivstoff 0 9 13 17

Samlet bruk av drivstoff i Mt/år 5,6 6,6 8,1 9

LAVUTSLIPPSBANEN
2005 2020 2035 2050

Andel lavutslippskjøretøy 0 40 45 50

Andel nullutslippskjøretøy 0 5 35 50

Andel biodrivstoff 0 25 50 80

Samlet bruk av drivstoff i Mt/år 5,6 5,5 3,5 4,2



Oppvarming i bolig og næringsbygg, 2001

(Ved)
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Kilde: Enova SF Sitert fra: Hieronimus Heyerdahl, UMB, 2005



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



33 TWh

20 TWh

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norsk institutt for jord- og 
skogkartlegging (NIJOS)

Avvirkning og tilvekst av skog i Norge

Sitert fra: Hieronimus Heyerdahl, UMB, 2005



Reduksjon av utslippene fra oppvarming      
(utenom prosessindustrien)

• Utvalget foreslår altså at oppvarmingsbehovet i Lavutslippsbanen 
holdes konstant på dagens nivå, dvs 48 TWh(varme)/år.

• Dette anbefales oppnådd ved at energieffektiviteten økes med 33 % 
lineært fra 2005 til 2050,utover effektiviseringen i referansebanen.

• Dernest anbefaler utvalget å redusere klimautslippene fra 
oppvarming med 80 % ved overgang til CO2-nøytral oppvarming. 

• For å få dette til, anbefaler utvalget at bruken av fyringsolje halveres
innen 2020, og så tas til 0 i 2050. Videre at bruken av biomasse 
økes lineært fra 4 Mm3/år i 2005 til 8 i 2050, og at det resterende 
oppvarmingsbehov dekkes av elektrisitet, som da vil reduseres fra 
28 TWh/år i 2005 til 15 TWh/år i 2050.

• Det er mulig at overgangen kan gjøres fortere. Og det er også slik at 
dersom energieffektiviseringsarbeidet går langsommere, så kan det 
kompenseres med raskere innfasing av CO2-nøytral oppvarming. 
Det finnes ulike kombinasjonsstrategier.

Kilde: Lavutslippsutvalget, Memo Reduksjon av klimautslippene fra oppvarming, 2006



Befolkningen er positiv til atferdsendring for å spare miljøet - bare 
det ikke koster for mye

Spm 2. Kunne du helt sikkert, kanskje, neppe eller helt sikkert ikke tenke deg å gjøre følgende 
endringer for å minske utslippende av Karbondioksid og bremse klimaendringene ved 
å…….

Base: 1000

30

30

32

38

43

44

45

47

48

63

65

66

68

84

0 20 40 60 80 100

miljøvennlig bil -  årskostnadene er 20000 kr høyere

miljøvennlig oppvarming i hjemmet - engangskostnaden
er på 30000 kr

Kjøre mindre bil

Senke temp. med 2 grader 

 miljøvennlig produkt - 10% dyrere

Vaske på 70 grader i stedet for på 60 grader Celsius

Kjøre mer kollektivt

Kjøre tog i stedet for f ly 

Velge miljøvennlig drivstoff - 1 kronere dyrer

Senke temp.med 1 grad 

Kjøre sammen til jobb etc.,

Senke strømforbr.

Kjøre bil som vil redusere .drivstofforbr.

miljøvennlig drivstoff dersom prisen er lik

ja helt sikkert

%

Side 59
Kilde: Omnibus/Research Partner: Befolkningsundersøkelse vedrørende
kunnskaper og holdninger til drivhuseffekt og CO2 utslipp. Uke 25 2006
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