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Hvorfor det haster



“ 11 år på å kutte utslippene med 
45% 

IPCC 2018



Norge har satt mål om å bli et lavutslippssamfunn

2050:
Lavutslippssamfunnet hvor 
utslipp er redusert mellom 
80-95% i 2050 siden 1990 
nivå

2030:
utslipp skal reduseres med 
45% fra 1990 nivå, 
sammen med EU



…men norske utslipp er nå 3,4% høyere enn 1990 nivå

Absolutte norske utslipp

Brutto nasjonalprodukt

Utslippsintensitet 

(totale utslipp/BNP)

Figur 1: Utvalgt statistikk for Norsk økonomi og utslipp til luft 1990 – 2017 (SSB,1,2,3,4) 



The climate crisis – an enhanced Greenhouse effect

X4/second

x1/second

Since 1871:

Since 2000:

Image source: Weather Underground



A warmer world drives wilder weather...



What is the current status of warming?

Record breaking temperatures:

► 2015, 2016, 2017 and 2018 are the 
hottest years on record 

► Average global temperatures are now 
over 1oC over the pre-industrial average

► The concentration of carbon dioxide (the 
main greenhouse gas) has increased 
from 280 to to >400 parts per million in 
the atmosphere since pre-industrial 
times

Image source: NOAA



What are the key differences between 1.5 Degrees and 2?

► 37% of world population at risk 
of extreme heat

► >99% of tropical coral reef dead 
by 2100

► 8-18% of species lose >50% of 
their range

► 32-80 million people at risk of 
flooding due to sea level rise

► High risk of climate feedbacks 
(further natural warming and 
irreversible ice sheet melting)

► 14% of world population at risk 
of extreme heat

► 70-90% of tropical coral reef 
dead by 2100

► 4-8% of species lose >50% of 
their range

► 31-69 million people at risk of 
flooding due to sea level rise

1.5 C 2 C



Global emissions: 49 billion tonnes CO2e/ year

►Land use change 
and agriculture: 
17%

►Electricity & 
heating: 31%

► Industry & 
construction: 
18% 

►Land 
transport; 
15%

Source: CAIT climate database

►Aviation: 
2%

►Shipping; 
3%



Oil and gas dominates Norway’s greenhouse gas emissions, 
but industry is very important

450 Mill. CO2e.
Exports of

fossil fuels 

Source: SSB



Tempo på grønn omstilling
i Norge?



Totaltsett er tempoet for lavt for grønn omstilling
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Myndighetsrespons på bransjens veikart

Innenriks 
skipsfart

Olje og gassSkog og 
tre

Nærings
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Avfall

Handel

Landbruk, mat 
og drikke

Reiseliv

Finans

Prosess-
industri

5
Svært høy 
grad av 
aktivitet

4
Høy grad 
av aktivitet

3
Moderat 
grad av 
aktivitet

2
Noe 
aktivitet

1
Liten grad av 
aktivitet

Nærings-
transport



Hvor kan selskapene ta tak?

Strategi og 
kunnskap

Innovasjon og 
skalering

Transformasjon av 
store utslipp

Verdikjeder og 
sirkularitet

Samarbeid i 
verdikjedene



Mange selskap mangler ambisiøse klimastrategier og mål som 
er forankret i ledelsen

Strategi og 
kunnskap

Har etablert klimastrategi eller 
utslippsmål forankret I ledelsen.

47%

De ledende har mål som er 
kompatible med FNs 2-

gradersmål 

33%

Har klimagassregnskap over 
direkte utslipp



Flere må tenke sirkulært og helhetlig for å utnytte synergier 
mellom bransjer 

Verdikjeder og 
sirkularitet DirekteIndirekte Indirekte



Flere må stille spesifikke og tydelige klimakrav til 
leverandører

Stiller miljøkrav til leverandører Opplever etterspørsel etter grønne
produkter i “høy” eller “svært høy” 

grad

67% 25%

Samarbeid i 
verdikjedene



Det må transformativ innovasjon og store investeringer til for 
å kutte de største utslippene

Presentation title

Transformasjon 
av store utslipp

Prosessindustri
Olje og 
gassutvinning

Handel

Avfall og

renovasjon

Næringstransport 
(luft)

Eiendom

Landbrukm
at og 
drikke

Næringstransport 
(land)

Innenriks 
sjøfart

Finans
Hovedsakelig 
Indirekte Utslipp

Bruttoproduksjon
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Store direkte utslipp



Innovasjon må fra pilotering til skalering



Status prosessindustrien



Emissions have gone up in the last 5 years…
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Fastlands utslipp fra noen av Norges største prosessindustri aktører

Hydro Norge Norcem Norge Yara Norge Tizir Titanium & Iron Norge Eramet Norge Elkem Norge

Source: Miljødirektoratet, https://www.norskeutslipp.no/no/Komponenter/Klimakvoter/Kvoteutslipp/?



Utslipp må ned om lag 45 prosent innen 2030 (i forhold til 
2010 for å holde oppvarming under 1,5 grader)*

Source: Miljødirektoratet, https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2018/oktober-2018/fns-klimapanel-klimagassutslippene-ma-reduseres-med-om-lag-45-prosent-innen-2030/
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Maksimale utslipp fra disse selskapene under 2 eller 1,5 grader scenarioer (cirka)

2 degrees 1,5 degrees



Selskapsrespons- Karakter 3: Moderat grad av aktivitet

• Strategi: Selskapenes strategier ikke på linje med prosessindustriens har en ambisiøs 
overordnet ambisjon om nullutslipp innen 2050

Utslippskilder: 

• Energieffektivisering: alle aktørene i utvalget viser til strategier, tiltak og målsetninger for 
energieffektivisering

• Sirkulære løsninger: Flere viser også til eller utvikling av nye sirkulære løsninger for å 
optimalisere bruk av råvarer i egen og andres verdikjeder

• Redusere prosessutslipp: Varierende tiltak for å forbedre og redusere utslipp fra prosess

• Alternative energikilder: Produksjon av biobrensel og utvikling av hydrogen til industrielle 
prosesser 

• Karbonfangst og lagring: lite fremgang de siste årene, med ingen operasjonelle 
kommersielle anlegg



Source: NASA, JPL image library







Some key challenges and risks

► High capex requirements & short term investment horizons

► Higher operating costs

► Lack of CCS infrastructure

► Low carbon price/ free allocations and carbon leakage at higher prices

► Short term warming from biobased carbon



Status på
myndighetsrespons?



Hva ønsker bransjene fra 
myndighetene?

§
Krav og forbud Finansiell støtte offentlige anbudskrav Kompetanse



Oppsummert

Vi må akselerere!

1. Mer helhetlige, ambisiøse og slagkraftige strategier

2. Utvidet omfang og finansiering av virkemiddelapparatet 

3. Mer samarbeid i og mellom bransjer



Takk for oppmerksomheten

Spørsmål?


