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Sammendrag 

I desember 2015 skal partene til FNs klimakonvensjon samles i Paris for å framforhandle en 
ny avtale som skal gjelde fra 2020. I løpet av første kvartal 2015 skal partene melde inn sine 
intenderte bidrag. Vi har utredet hvilke mål for utslippskutt Norge kan påta seg for 2030 som 
vil være i tråd med ulike rettferdighetsprinsipper for fordeling av den globale innsatsen. 

Dette har vi gjort ved å vurdere to spørsmål: Hvilken andel av den samlede globale innsatsen 
tilsier forskjellige byrdefordelingsprinsipper at Norge har ansvar for, og hvor store er de 
samlede utslippskuttene som må gjennomføres innen 2030 for å være i tråd med 
togradersmålet? 

Historisk ansvar og (betalings-) kapasitet er de to rettferdighetsprinsippene som får tilslutning 
fra flest land i klimaforhandlingene. Basert på flere måter å beregne historisk ansvar på, finner 
vi at Norge burde ta ansvar for mellom 0,12 og 0,15 prosent av de samlede globale 
utslippskuttene. Basert på flere måter å beregne kapasitet på, finner vi at Norge burde ta 
ansvar for mellom 0,33 og 1,31 prosent av de samlede globale utslippskuttene. 

Vi beregner behovet for globale utslippskutt i 2030 ved hjelp av to sett med kjente og ofte 
brukte scenarioer. Differansen mellom IPCCs scenario for business-as-usual (RCP 8,5) og for 
scenarioet for togradersmålet (RCP 2.6) er på 24 milliarder tonn CO2-ekvivalenter i 2030. 
Differansen mellom IEAs scenario for business-as-usual (6°C) og for å nå togradersmålet 
(2°C) er på 20 milliarder tonn CO2-ekvivalenter i 2030. 

Ved å kombinere disse to settene med beregninger finner vi at Norge burde ta ansvar for 
utslippskutt i 2030 på mellom 24 og 37 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2030 dersom vi 
legger prinsippet om historisk ansvar til grunn, og utslippskutt mellom 66 og 318 millioner 
tonn CO2-ekvivalenter i 2030 dersom vi legger prinsippet om kapasitet til grunn. 

Vi har i tillegg til dette diskutert økonomiske og politiske gevinster og kostnader knyttet til 
utslippskutt i Norge versus utslippskutt i andre land basert på faglige funn og argumenter. 

Vi konkluderer med at det er et stort spenn i hva som kan hevdes å være Norges ansvar, 
avhengig av hva som legges til grunn av rettferdighetsprinsipper og antakelser om hvor store 
utslippskutt som må gjennomføres globalt innen 2030 for å være i tråd med togradersmålet. 
Alle beregningene innebærer imidlertid at Norge bør ta ansvar for betydelig større utslippskutt 
enn vi gjør i dag. Det mest beskjedne estimatet er 24 millioner tonn, noe som tilsvarer 
utslippskutt på nesten 50 % innen 2030 i forhold til Norges utslipp i 1990. 
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1. Hvilke utslippsforpliktelser bør Norge ta på seg fram til 2030? 

I desember 2015 skal partene til FNs klimakonvensjon samles i Paris for å framforhandle en 

ny avtale som skal gjelde fra 2020. I løpet av første kvartal 2015 skal partene melde inn sine 

intenderte bidrag. Så langt er det få retningslinjer for hva slags bidrag som kan godtas, men 

det er ventet at klimaforhandlingene i Lima i desember 2014 (COP 20) vil resultere i noen 

slike retningslinjer for bidragene. I vårt arbeid har vi lagt til grunn at Norges bidrag skal 

gjelde for perioden 2020 til 2030, og vi fokuserer på utslippskutt. Norge vil også bidra til 

andre elementer av avtalen, som klimatilpasning, klimafinansiering og teknologioverføring, 

men å vurdere disse bidragene ligger utenfor gruppens mandat. 

For å kunne vurdere hvilke utslippsforpliktelser Norge normativt sett burde ta på seg, er 

det to viktige faktorer som må utredes: Hvilken andel av den samlede globale innsatsen tilsier 

forskjellige byrdefordelingsprinsipper at Norge har ansvar for, og hvor store er de samlede 

utslippskuttene som må gjennomføres innen 2030, for å være i tråd med togradersmålet? 

Dette har vi gjort, basert på publisert forskning, primært femte hovedrapport fra IPCC. 

Kapittel 2 i rapporten diskuterer prinsipper for byrdefordeling. Vi konkluderer med at 

historisk ansvar og kapasitet er de to prinsippene som er oftest referert til i forhandlingene, 

som flest land støtter opp om, og som det derfor er best grunnlag for å tro at andre land vil 

legge til grunn når de skal formulere sine forventninger til Norges bidrag på et normativt 

grunnlag. Både historisk ansvar og kapasitet kan tolkes på ulike måter. Tolkningene varierer 

fra land til land, og både valg av prinsipp og tolkning sammenfaller ofte med hva som er i 

landenes egeninteresse. Det er derfor liten grunn til å tro at én bestemt tolkning av ett 

rettferdighetsprinsipp vil bli lagt til grunn. Vi har derfor valgt å benytte et sett av tolkninger 

som ofte brukes. I vedlegget presenterer vi datagrunnlag og beregninger som viser at ulike 

tolkninger av historisk ansvar innebærer at Norge burde ta ansvar for mellom 0,12 og 0,15 

prosent av de samlede globale utslippsreduksjonene. Tilsvarende resulterer ulike tolkninger av 

prinsippet om kapasitet i at Norge burde ta ansvar for mellom 0,33 og 1,31 prosent av den 

samlede globale innsatsen. Andre måter å operasjonalisere historisk ansvar på, slik som 

beregninger som inkluderer utslipp knyttet til konsum eller til produksjon av fossilt brensel, 

kan gi Norge et enda større ansvar.  

Kapittel 4 diskuterer togradersmålet og karbonbudsjettet. Det globale karbonbudsjettet 

beskriver hvilke akkumulerte utslipp som er i tråd med hvilke utslippsmål. Med 

togradersmålet som utgangspunkt har verden et gjenværende budsjett på 275 milliarder tonn 

karbon, tilsvarende omtrent 1 000 milliarder tonn CO2. Det finnes i prinsippet uendelig mange 

4 
 



utslippsbaner, og fordelinger mellom land, som er i samsvar med et gitt karbonbudsjett. Når 

man tar hensyn til hva som er teknisk, økonomisk og politisk gjennomførbart er det imidlertid 

langt færre utslippsbaner som er i tråd med karbonbudsjettet for togradersmålet. Like fullt 

finnes det flere tolkninger av hvor store utslippene kan være i 2030 dersom vi skal kunne nå 

togradersmålet, blant annet på grunn av ulike forventninger til framtidig teknologi som 

potensielt kan gi negative utslipp. Heller enn å velge en bestemt tolkning, legger vi her til 

grunn to rimelige og ofte brukte tolkninger (eller scenarioer) som gir ulike utslippsmål for 

2030: Differansen mellom IPCCs scenario for business-as-usual (RCP 8.5) og scenarioet for å 

nå togradersmålet (RCP 2.6), samt differansen mellom IEAs scenario for business-as-usual 

(6°C) og scenarioet for å nå togradersmålet (2°C). Disse viser at dersom togradersmålet skal 

nås, så bør det samlede globale utslippskuttet innen 2030 være mellom 20 og 24 milliarder 

tonn CO2.  

Gruppen har også diskutert økonomiske og politiske gevinster og kostnader knyttet til 

utslippskutt i Norge versus utslippskutt i andre land. Kapittel 3 trekker fram og drøfter ulike 

faglige funn og argumenter, men vektingen av argumentene er i siste instans et politisk 

spørsmål som vi ikke har faglig grunnlag for å svare på. 

Når den samlede globale innsatsen, og Norges andel av denne innsatsen er kjent, kan de to 

multipliseres for å finne ut hvor store utslippskutt Norge burde ta ansvar for i 2030. Tabell 1 

under viser hva Norges utslippskutt burde være for ulike kombinasjoner av samlet innsats og 

byrdefordelingsprinsipper. I tabell 2 er de samme tallene omregnet til prosent av Norges 

utslipp i 1990, som er den vanligste måte å framstille norske mål på. 
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Tabell 1: Norges ansvar for utslippskutt (i millioner tonn CO2) beregnet for ulike prinsipper 

for byrdefordeling og ulike globale utslippsscenarioer for 2030. 

 IPCC RPC 8.5 

vs. RPC 2.6 

IEA 6°C 

vs. 2°C 

Historisk ansvar 1850-1990 30 24 

Historisk ansvar 1850-2010 33 27 

Historisk ansvar 1990-2010 37 31 

Kapasitet BNP 160 132 

Kapasitet GNIppp 318 262 

Kapasitet BNP/cap 80 66 

Kapasitet GNIppp/cap 138 114 
 

Tabell 2: Norges ansvar for utslippskutt (i prosent av Norges utslipp i 1990) beregnet for 

ulike prinsipper for byrdefordeling og ulike globale utslippsscenarioer for 2030. 

 IPCC RPC 8.5 
vs. RPC 2.6 

IEA 6°C vs. 2°C 

Historisk ansvar 1850-1990 -59 % -49 % 

Historisk ansvar 1850-2010 -65 % -54 % 

Historisk ansvar 1990-2010 -74 % -61 % 

Kapasitet BNP -318 % -262 % 

Kapasitet GNIppp -630 % -520 % 

Kapasitet BNP/cap -159 % -131 % 

Kapasitet GNIppp/cap -274 % -226 % 
 

De forskjellige tolkningene av Norges ansvar og av den globale innsatsen som er påkrevd, gir svært 

ulike svar på hva slags utslippsmål Norge burde ta på seg for 2030. To konklusjoner er imidlertid 

tydelige: 
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1. Alle byrdefordelingsberegningene innebærer at Norge har et forholdsvis stort ansvar for å 

kutte utslipp, og alle beregningene innebærer mål som er høyere enn for eksempel målet om 

40 % kutt som har vært foreslått av enkelte aktører. 

2. Det er betydelig forskjell mellom de ulike operasjonaliseringene av historisk ansvar på den 

ene siden (24 – 37 Mt kutt) og de ulike operasjonaliseringene av kapasitet på den andre siden 

(66 – 318 Mt kutt). Årsaken til dette er at den norske økonomien har en forholdsvis lav 

utslippsintensitet per enhet BNP, noe som innebærer at vi har høy kapasitet og – relativt sett – 

lave historiske utslipp.  
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2. Rettferdighetsprinsipper i klimaforhandlingene 

Det er bred enighet blant partene i klimaforhandlingene om at en avtale må være rettferdig for 

at flest mulig skal kunne godta den. Dette finner støtte i forskningslitteraturen. En avtale 

myntet på en felles rettferdighetsforståelse har størst potensial for både enighet og etterlevelse 

(Dannenberg m.fl. 2010; Miller 2008: 123; Ringius, Torvanger og Underdal 2002: 1). Enighet 

og etterlevelse er avgjørende for en velfungerende klimaavtale: å ha kjennskap til partenes 

rettferdighetsforståelser er derfor helt sentralt hvis man ønsker å forstå hva slags innhold og 

form som egner seg best for å skape en slik avtale. 

Å oppnå en avtale som oppfattes som rettferdig, er viktig for partene i forhandlingene: De 

referer til rettferdighet både som et vagt konsept og til mer spesifikke rettferdighetsprinsipper 

(i betydningen normer for hva som kan sies å være rettferdig, se Ringius m.fl. 2002: 2). Det 

finnes imidlertid ingen universell tilslutning til et bestemt rettferdighetsprinsipp som kan 

fungere som et grunnlag for byrdefordeling. Det ville trolig også være lite formålstjenlig å 

søke enighet om et slikt prinsipp. I stedet forsøker partene å finne frem til ett eller flere 

rettferdighetsprinsipper som kan danne grunnlag for en felles forståelse av hva rettferdighet 

er, og som kan utgjøre en rettesnor for partenes bidrag. 

På et overordnet nivå innebærer denne søken etter en felles rettferdighetsforståelse et 

forsøk på å kombinere to krav: kravet om likebehandling og kravet om proporsjonalitet. 

Likebehandling forstås her som lik behandling av like tilfeller. Proporsjonalitet forstås som 

ulik behandling av tilfeller som er forskjellige på normativt relevante områder (Kallbekken 

m.fl. 2014: 20). 

Siden FNs klimakonvensjon ble framforhandlet i Rio i 1992 har prinsippet om felles men 

differensiert ansvar og respektive parters kapasitet (kjent under den engelske forkortelsen 

CBDR-RC) stått sentralt i forhandlingene. CBDR-RC er et kjerneprinsipp i 

klimaforhandlingene, og er bredt akseptert av både industrialiserte land og utviklingsland (FN 

1992; Kallbekken m.fl. 2014: 4). 

Over tid har dette prinsippet kommet til å bety at industrialiserte land skal ta på seg 

bindende utslippsforpliktelser, mens utviklingsland ikke skal gjøre det. Listen over hvilke 

land som er industrialiserte og hvilke som er utviklingsland, ligger fast, og kan ikke endres 

uten at det er full enighet om det. Denne situasjonen blir ofte omtalt som «brannmuren»: 

CBDR-RC innebærer et definitivt skille mellom industrialiserte land og utviklingsland.  

CBDR-RC er utformet som et slags kompromiss mellom forskjellige 

rettferdighetsforståelser. Et gjennomgående problem med prinsippet er imidlertid at det er 
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vagt, og derfor åpner for flere tolkninger. Mens de fleste utviklingsland tolker CBDR-RC som 

at ansvar er ensbetydende med historisk ansvar, har utviklede land en tendens til å vektlegge 

nåværende kapasitet (Brunnée og Streck 2013: 3). Av denne grunn er ikke CBDR-RC et eget 

rettferdighetsprinsipp, men snarere en sammensetning av to ulike prinsipper, ett basert på 

ansvar for klimaproblemet, det andre basert på evne til å gjøre noe med det.  

Disse to prinsippene er svært sentrale i klimaforhandlingene. Det er imidlertid en rekke 

rettferdighetsforståelser som alle kan sies å ha en viss normativ aksept i forhandlingene. 

Nedenfor følger en systematisk gjennomgang av disse. 

Vi kan dele opp rettferdighetsprinsipper i tre grupper: ansvarsbaserte prinsipper, 

kapasitetsprinsipper og rettighetsbaserte prinsipper. 

 

Ansvarsbaserte prinsipper 

Ansvarsbaserte prinsipper har til felles at de fokuserer på årsaken til klimaproblemene. Blant 

de ansvarsbaserte prinsippene finner vi utslipper-betaler prinsippet og prinsippet om historisk 

ansvar. Utslipper-betaler-prinsippet er ideen om at kostnader og utslippskutt forbundet med 

klimaendringer skal fordeles proporsjonalt etter hvor stor andel av de totale utslipp aktøren 

står for (Ringius m.fl. 2002: 5). Hvis dette prinsippet baserer seg på en dato i fortiden, kalles 

det et prinsipp om historisk ansvar. Prinsippet om historisk ansvar er ideen om at tidligere 

utslipp av klimagasser gjør at noen parter har større ansvar for å ordne opp i klimaproblemene 

enn andre, som følge av at de har større skyld i dem. I ytterste konsekvens impliserer 

prinsippet at tildeling av fremtidige utslippskvoter burde være omvendt relatert til tidligere 

utslipp (Mattoo & Subramanian 2010: 7). Blant de som fremmer prinsippet om historisk 

ansvar er det, som vi kommer tilbake til, svært ulike syn på hvilken historisk periode som skal 

legges til grunn, og om befolkningens størrelse skal tas med i beregningen. 

 

Kapasitetsprinsipper 

Kapasitetsprinsipper tar utgangspunkt i at det å iverksette klimatiltak har mer dramatiske 

konsekvenser for noen land (og velferden til deres innbyggere) enn for andre, avhengig av 

hvilke ressurser de rår over. De er en samling av prinsipper som måler kapasitet til å løse 

problemene på forskjellig vis. Det vanligste er å måle kapasitet som betalingskapasitet. 

Betalingskapasitet er ideen om at utslippsbyrder skal fordeles i henhold til partens finansielle 

kapasitet, som regel målt i form av brutto nasjonalprodukt (BNP). En streng tolkning av 

prinsippet vil innebære at tildelingen av fremtidige utslippskvoter blir lavere jo høyere 

kapasitet et land har til å betale for utslippskutt (Mattoo & Subramanian 2010: 9). 
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Prinsippet om betalingskapasitet er det mest brukte kapasitetsprinsippet, både fordi det er 

enkelt å måle, og fordi det er sterkt korrelert med de fleste andre typer kapasitet. Prinsippet 

om kapasitet operasjonaliseres imidlertid også på en rekke andre måter, for eksempel gjennom 

mer komplekse sammensatte variabler som omstillingsevne.  

 

Rettighetsbaserte prinsipper 

I den siste kategorien finner vi rettighetsbaserte prinsipper. Her finnes prinsipper av svært 

forskjellig karakter, hvorav de to mest sentrale er prinsippet om lik fordeling 

(egalitetsprinsippet) som tar utgangspunkt i individets menneskerettigheter, og 

autonomiprinsippet som argumenterer ut fra staters rett til suverenitet.  

Egalitetsprinsippet har som utgangspunkt at alle mennesker har en rett til atmosfæren og 

derav like rettigheter til å slippe ut klimagasser (Mattoo & Subramanian 2010: 6). Prinsippet 

impliserer at et land med x% av den globale befolkningen har rett til x% av det totale 

utslippsbudsjettet (Lange, Löschel & Ziegler 2010: 4).  

På den andre siden av spekteret er autonomiprinsippet som er basert på ideen om at stater 

er autonome (suverene) og har selvbestemmelsesrett. Dette brukes som et argument for at 

partene i klimaforhandlingene selv skal avgjøre hva og hvor mye de vil bidra med i 

finansiering eller klimagassutslippskutt. Prinsippet stammer fra klimatoppmøtet i København 

i 2009. Her begynte en del av de industrialiserte landene, med USA i spissen, å snakke om en 

avtale «nedenfra-opp» (Lahn 2013: 114). Prinsippet ble selve hjørnesteinen i 

Københavnavtalen (Kallbekken m.fl. 2014: 33). 

 

Kombinerte prinsipper 

I tillegg til disse prinsippene finnes en rekke kombinasjonsprinsipper som går på tvers av 

gruppeinndelingene ovenfor. Det kanskje mest kjente av disse er Green house development 

rights (Kartha 2014). Dette prinsippet tar utgangspunkt i CBDR-RC og kombinerer 

betalingskapasitet og historisk ansvar. Ved å operasjonalisere betalingskapasitet som BNP per 

capita, og historisk ansvar som utslipp siden 1990, er det mulig å utarbeide presise tall på hvor 

mye partene burde bidra. 

Egalitetsprinsippet kan også kombineres med et prinsipp om historisk ansvar. Når landenes 

historiske utslipp tas med i beregningen, får folkerike land med små historiske utslipp rett til 

en større del av det gjenstående utslippsbudsjettet enn land med tilsvarende befolkning og 
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store historiske utslipp. Land med en liten befolkning og store historiske utslipp har minst 

krav på framtidige utslippskvoter.  

En annen variant av det egalitære prinsippet, som tilfører et historisk perspektiv, er 

prinsippet om fremtidige utviklingsmuligheter. Det sier at en tilstrekkelig mengde 

utslippskvoter skal reserveres utviklingsland for at de kan ha samme muligheter til økonomisk 

utvikling som industrilandene har hatt gjennom sine historiske utslipp av klimagasser (Mattoo 

& Subramanian 2010: 9). 

 

Bruken av prinsippene i forhandlingene 

Noen av prinsippene er klart mer fremtredende enn andre i klimaforhandlingene. Siden 2011 

har autonomiprinsippet, prinsippet om betalingskapasitet og prinsippet om historisk ansvar 

vært mest sentrale i debatten. Nedenfor følger en oversikt over hvor mange ganger de ulike 

partene har henvist til disse tre prinsippene (basert på Tørstad 2014). Mens noen parter 

vektlegger rettferdighetsprinsipper svært tungt i sin argumentasjon, argumenterer andre ikke 

utfra rettferdighetsprinsipper.1 Merk at tabellen kun viser de partene som har sendt inn 

tekstforslag - hovedsakelig forhandlingsgrupper. 

Tabell 3 viser store forskjeller i partenes rettferdighetsargumentasjon, men også at det 

finnes en sammenheng mellom visse egenskaper ved stater og den rettferdighetsforståelser de 

gir uttrykk for: Industrialiserte land henviser oftest til betalingskapasitet og 

autonomiprinsippet, mens utviklingsland oftest henviser til historisk ansvar. Stater med lave 

historiske utslipp forfekter i store trekk prinsippet om historisk ansvar. En rekke stater med 

høy betalingskapasitet og middels til høye historiske utslipp har forfektet prinsippet om 

betalingskapasitet. To stater med høye utslipp og høy betalingskapasitet har forfektet 

autonomiprinsippet. Det er med andre ord en tendens til at partene argumenterer for 

rettferdighetsprinsipper som er i deres egeninteresse (Tørstad 2014). Dette kommer tydelig 

fram i figur 1-3 under. Dette er også i tråd med funnene til Carlson m.fl. (2013) som 

undersøkte individers preferanser for byrdefordelingsprinsipper på tvers av land og bakgrunn. 

  

1 Disse er utelatt fra analysen.  
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Tabell 3: Antall henvisninger til rettferdighetsprinsipper i klimaforhandlingene i perioden 

2011-2014  

 Autonomi-
prinsippet 

Betalings- 
kapasitet 

Historisk ansvar 

Afrika-gruppen 2 4 27 
AILAC2 0 3 3 
ALBA2 0 0 3 
AOSIS2 0 1 4 
Australia 1 5 0 
Bolivia 0 0 1 
Brasil 2 0 15 
EIG2 3 19 15 
Etiopia 0 1 5 
EU 2 23 2 
India 0 0 6 
Kina 0 0 6 
LDC1 0 7 9 
LMDC1 1 5 93 
New Zealand 9 1 0 
Norge 2 7 1 
Pakistan 0 0 4 
Singapore 5 0 7 
Sør-Afrika 1 2 4 
Tyrkia 3 5 0 
USA 12 3 0 
Sum:  43 86 203 

 

Ved å tillegge de individuelle statene rettferdighetshenvisninger som er gjort av gruppene 

de er medlem av, går det an å si noe om 154 staters rettferdighetsforståelser slik de kommer til 

uttrykk i klimaforhandlingene. Figur 1 viser andelen land som gir uttrykk for de ulike 

rettferdighetsforståelsene. Figur 2 og 3 viser samme tall, men her er landene gitt vekt basert 

på BNP (Figur 2) og befolkning (Figur 3) i stedet for å gi hvert land lik vekt (Figur 1). 

 

2 AILAC er Independent Alliance of Latin America and the Caribbean, ALBA er Bolivarian Alliance for the 
Peoples of our America, EIG er Environmental Integrity Group, LDC er Least Developed Countries, og LMCD 
er Like-Minded Developing Countries.  
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Figur 1 - Staters rettferdighetsforståelser (2011-2014) 

 

 
 

Figur 2 - Staters rettferdighetsforståelser (BNP-vektet) 

 

 
Figur 3 - Staters rettferdighetsforståelser (Populasjonsvektet) 
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Av 154 analyserte stater har 109 forfektet prinsippet om historisk ansvar. I denne gruppen 

finner vi blant annet Kina, India, Indonesia, Brasil, Sør-Afrika og en rekke andre afrikanske 

land. Til sammen utgjør denne gruppen 70 % av statene (figur 1) og hele 81 % av verdens 

befolkning (figur 3). De har imidlertid kun sluppet ut 42,5 % av de totale historiske utslipp 

(den Elzen m.fl. 2013). Av disse 42,5 % står Brasil, Indonesia, Kina og India for 24,4 % 

(ibid.). Hvis disse fire landene tas ut av analysen, utgjør gruppen som forfekter historisk 

ansvar 67,4 % av det totale antall stater, men har kun stått for 18,1% av de totale historiske 

utslipp. 

30 stater, 19 % av det totale antallet stater (figur 1), har betalingskapasitet som 

rettferdighetsforståelse: Australia, EU-landene og Norge. Disse representerer 32 % av verdens 

samlede BNP (figur 2), men bare 9 % av befolkningen (figur 3). 

To stater, New Zealand og USA, har forfektet autonomiprinsippet som 

rettferdighetsforståelse. På grunn av USAs store økonomi representerer denne gruppen likevel 

så mye som 29 % av verdens samlede BNP, men bare 5 % av befolkningen. 

9 % av statene, inkludert forhandlingsgruppene Environmental Integrity Group (EIG) og 

Least Developed Countries (LDC), forfekter et kombinasjonsprinsipp bestående av historisk 

ansvar og betalingskapasitet (Greenhouse Development Rights).3 

Det andre kombinasjonsprinsippet, bestående av autonomiprinsippet og betalingskapasitet, 

forfektes kun av Tyrkia.  

Tre prinsipper utmerker seg ved at de refereres til hyppig, og at landene som støtter 

prinsippene representerer en stor andel av verdens befolkning og økonomi: Historisk ansvar, 

betalingskapasitet og autonomiprinsippet. Den videre analysen tar for seg de første to av disse 

prinsippene. Autonomiprinsippet utelukkes da det, av natur, ikke er egnet for rapportens 

formål. 

Operasjonalisering av prinsippene 

Det finnes mange måter å operasjonalisere prinsippene på, med andre ord å gå fra et prinsipp 

til en matematisk formel. Med tanke på historisk ansvar har det vært en viktig diskusjon å 

finne ut hvilket tidsrom det er riktig å se på.  

Et vanlig krav for å kunne tilskrives moralsk ansvar er at aktørene både hadde kontroll 

over den aktuelle aktiviteten, og visste eller burde visst at aktiviteten forårsaket skade. 

Ettersom klimaproblemet ikke var godt kjent før på 1970-tallet, og mange vil mene at den 

første rapporten fra FNs klimapanel i 1990 er en god milepæl, kan det argumenteres for at 

3 Se Kartha (2014) for en analyse av hva Greenhouse Development Rights innebærer av ansvar for Norge. 
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historisk ansvar bare skal gjelde fra og med 1990 (f.eks. Parikh og Parikh 2009). En måte vi 

operasjonaliserer prinsippet om historisk ansvar på er derfor ved å bruke utslipp fra 1990 fram 

til i dag, representert ved 2010 som er det siste året vi har gode utslippstall for. 

Det er imidlertid mulig å argumentere for at selv om vi ikke kan holdes moralsk ansvarlig 

for utslipp før 1990, så nyter vi fortsatt godt av fruktene av historiske utslipp. De 

industrialiserte økonomiene har i stor grad vokst takket være utstrakt bruk av fossile brensler, 

og våre komparative fortrinn i dag bygger på denne arven. For å sikre like muligheter og 

kompensasjon for å ha brukt opp store deler av karbonbudsjettet, er det derfor likevel mulig å 

argumentere for relevansen av historiske utslipp før 1990 (se f.eks. Baer 2012). Vi inkluderer 

derfor også utslipp fra 1850 til i dag (2010) som en operasjonalisering. Ettersom enkelte land 

hevder at det historiske ansvaret ikke strekker seg lengre fram i tid enn 1990 (se Kallbekken 

2014) basert på en tolkning av FNs klimakonvensjon som tilsier at dette er det partene ble 

enige om i 1992, beregner vi også historisk ansvar basert på utslipp i perioden 1850-1989. 

Et annet viktig spørsmål er hvilke utslipp som skal regnes med. Skal bare CO2 telle med 

ettersom det er kumulative utslipp av CO2, og ikke av andre gasser, som betyr noe på lang 

sikt? Hvordan skal utslipp fra avskoging håndteres? Hvordan håndterer vi utslipp knyttet til 

forbruk av varer produsert i andre land? De store utslippene knyttet til luftfart, skipstrafikk og 

transport av varer mellom land? Og hva med eksport av fossilt brensel som fører til utslipp i 

andre land? Vi har her valgt en pragmatisk linje: Fordi det er best tilgang på data om CO2-

utslipp, og ikke andre klimagasser (for Norge finner vi for eksempel utslipp tilbake til 1850 

kun for CO2), og fordi det er bedre tilgang på territorielle utslipp enn forbruksbaserte 

utslippsberegninger, velger vi å basere våre beregninger på territorielle CO2-utslipp. Det er 

likevel verdt å merke seg at Norge – som storeksportør av fossilt brensel – kommer svært godt 

ut av denne måten å måle utslipp på sammenlignet med noen av alternativene. 

Kapasitet blir oftest forstått, og regnet på, som BNP eller BNP per capita. Vi vil derfor 

legge til grunn beregninger basert både på BNP og BNP per capita. Det har videre vært en 

diskusjon om hvorvidt det er mest relevant å regne BNP basert på vekslingskurser, eller 

justert for kjøpekraft. I tråd med prinsippet om å reflektere bredden i ulike tolkninger, og fordi 

dette er et valg som har forholdsvis store følger for hva som er Norges ansvar, tar vi med 

begge beregningsmåtene. Det er videre slik at å beregne ansvar ut fra BNP per capita alene gir 

liten mening. Det innebærer at land med lik BNP per capita blir ilagt samme ansvar 

uavhengig av landets størrelse. Kina og Belize har for eksempel omtrent samme BNP per 

capita, men Kinas økonomi er mer enn fire tusen ganger større enn Belizes, og et prinsipp 

som innebærer en lik ansvarsdeling mellom de to er åpenbart ikke rettferdig (Müller og 
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Mahadeva 2013). Med andre ord kan man ikke bruke BNP per capita alene, det må på et eller 

annet vis justeres i forhold til størrelsen på befolkningen eller økonomien. Vi har valgt å følge 

«The Oxford Approach», som er beskrevet i Müller og Mahadeva (2013). Deres «Oxford 

Gross Capability measure» (OGC) er definert som kvadratroten av BNP per innbygger over 

globalt BNP per innbygger multiplisert med BNP. De bruker kjøpekraftsjustert BNP, mens vi 

har tatt med også BNP regnet ut fra vekslingskurser. 
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3. Tiltak i Norge versus tiltak i utlandet 

Så langt i rapporten har vi forholdt oss til utslippskutt som en generell størrelse og uten å si 

noe om eventuelle avgrensinger. En viktig debatt både i Norge og i de internasjonale 

forhandlingene har vært hvorvidt utslippskutt bør finne sted primært innenlands, og i hvilken 

grad utslippskutt et land finansierer i andre land skal kunne godskrives som etterlevelse av en 

klimaavtale. Kyotoprotokollen godkjenner bruk av fleksible mekanismer, som innebærer 

utslippskutt i andre land, som et supplement til innenlandske tiltak. Det er foreløpig uklart 

hvilke muligheter den nye avtalen vil åpne for på dette området. Per i dag ser det ut til at det i 

stor grad vil være opp til hvert enkelt land å definere hvordan landets eget utslippsmål skal 

oppfylles. Fordi dette er en sentral debatt i Norge, har vi valgt å ta med argumenter som peker 

i retning av enten relativt store utslippskutt innenlands eller større fleksibilitet i forhold til 

hvor utslippskuttene skal finne sted. Gruppen understreker imidlertid at på lengre sikt (innen 

2050) er de utslippskuttene som kreves for å nå togradersmålet så krevende at alle land 

uansett trolig vil måtte gjennomføre betydelige utslippskutt også innenlands. Vi har tatt for 

oss tre hovedgrupper av argumenter: kostnadseffektivitet, betydningen av at klimapolitikken 

er synlig og har oppslutning fra folket, samt effekter av norske tiltak på andre land. 

 

Kostnadseffektivitet 

Dersom man fokuserer på kostnadssiden ved klimautslipp, oppnår man samlet sett størst 

mulig utslippskutt med en gitt ressursbruk ved alltid å kutte først de utslippene som koster 

minst. Det er med andre ord, ut fra denne tankegangen, bedre å bruke et gitt beløp på å kutte 

to tonn klimagasser et sted enn å bruke det samme beløpet på å kutte ett tonn klimagasser et 

annet sted. Dette har konsekvenser i forhold til hvor store klimakutt vi bør ta hjemme og ute, 

men også i forhold til fordeling av innenlandske klimautslipp på tvers av sektorer. For en gitt 

norsk ressursbruk kan vi oppnå langt større kutt i klimagassutslipp ved å ta kuttene i utlandet 

dersom utslippskutt der er billigere. Ettersom Norge over tid fører en aktiv politikk for å kutte 

sine klimagassutslipp ytterligere, er det naturlig at kostnaden ved nye kutt hjemme øker, blant 

annet fordi man gjerne først eliminerer de klimautslipp som krever minst oppofrelser. Dette 

kan over tid øke forskjellen i hvor store kutt man kan oppnå for en gitt innsats (kostnad) ved å 

ta kutt ute relativt til hjemme. Dette vil særlig være tilfellet dersom Norge fører en mer 

ambisiøs klimapolitikk enn mange andre land.  

I den norske klimapolitiske debatten har kostnadstenking spilt en viktig rolle. Prinsippet 

om en kostnadseffektiv klimapolitikk, altså at vi skal nå et gitt klimamål til lavest mulig 
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kostnad, har medført at norske politikere har valgt å ta en stor del av utslippskuttene ved å 

betale for utslippsreduksjoner i andre land. Et eksempel på dette er satsingen på å bevare 

regnskog (selv om dette foreløpig ikke regnes som oppfyllelse av internasjonale 

klimaforpliktelser). 

 

Synlighet og oppslutning om klimapolitikken 

Diskusjonen om Norges klimaforpliktelser må også ta hensyn til hvordan kuttene skal 

gjennomføres og hvilke effekter forskjellige strategier for dette vil ha på allmennhetens 

oppfatninger om klimaproblemene og viljen til selv å bidra til å redusere klimagassutslipp. 

Det ansvaret Norge påtar seg for å redusere utslipp av CO2 har effekter, ikke bare på norsk 

økonomi men også når det gjelder holdninger til og oppslutningen om den politikken som 

føres. 

Flere studier viser at holdningene til klimaspørsmål blant folk i Norge er preget av en 

forholdsvis bred aksept av at klimaendringene er menneskeskapte (Karlstrøm og Ryghaug 

2014, Eide m.fl. 2014). Samtidig er det mange som sier at de ikke er bekymret over det som 

skjer, og at de ikke tror klimaproblemene er så alvorlige som det blir fremstilt i 

nyhetsmediene. Det er flere grunner til at denne oppfatningen er relativt vanlig. For det første 

kan det skyldes en avverge- eller beskyttelsesmekanisme (Norgaard 2011). Klimaproblemene 

blir en trussel mot et hverdagsliv som man ønsker å bevare (Ryghaug og Næss 2012). For det 

andre observerer Ryghaug m.fl. (2011) hvordan holdningene til klimaspørsmålet påvirkes av 

oppfatninger om at den norske klimapolitikken ikke tar tak i de eventuelle problemene med 

klimagassutslipp. Innholdet i klimapolitikken blir ikke sett, og politikerne blir oppfattet som 

passive. Det blir tolket som uttrykk for at klimaproblemet ikke er så alvorlig. Hadde 

problemet vært alvorlig, ville politikerne ha gjort noe med det. 

Dette peker på en utfordring når det gjelder utformingen av norsk klimapolitikk. En synlig 

klimapolitikk er en nøkkel til å engasjere allmennheten og til å synliggjøre alvorligheten ved 

klimautfordringene. Uten et slikt engasjement er det vanskelig å skape forståelse for 

utfordringene (Moser 2010). Politikerne på sin side «skyver folket foran seg». Forskning viser 

at når befolkningen oppfattes som lite opptatt av klimaspørsmål, har dette stor betydning for 

hvilken plass klimaspørsmål og klimapolitikk får i norske medier og i partienes 

valgkampstrategier og politiske prioriteringer (Eide m.fl. 2014). Vi står dermed overfor en 

selvforsterkende dynamikk som kan være krevende å snu.  
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Spørsmålet om hvilket ansvar Norge tar for klimautslipp og hvor og hvordan kuttene skal 

tas, er viktig i denne sammenhengen. Å gjennomføre tiltak som vesentlig reduserer 

klimagassutslipp innenlands krever politiske omlegginger som innebærer vanskelige 

prioriteringer med tydelige vinnere og tapere. Når Norge betaler for at andre land kutter sine 

utslipp av klimagasser, er dette lette tiltak politisk sett. De har få om noen åpenbare 

konsekvenser for hvordan vi lever i Norge, noe som gjør at de politiske kostnadene er lave 

(Vibe m.fl. 2014). Samtidig ser dette ut til å bidra til at de – og klimapolitikken mer generelt – 

får lite oppmerksomhet og lav grad av synlighet i allmennheten (Ryghaug m.fl. 2011).  

Mange gir uttrykk for at de ønsker å bidra til reduserte klimautslipp men er usikre på hva 

de skal gjøre og på hvilken måte (Karlstrøm og Ryghaug 2014, Ryghaug, m.fl. 2011, Godbolt 

m.fl. kommer). De samme undersøkelsene viser at det savnes tydeligere politiske anvisninger 

knyttet til hvordan en kan oppnå innenlandske utslippsreduksjoner. Det er selvsagt ikke slik at 

folk ikke har noen ide om hva det kan være aktuelt gjøre. Når de blir spurt, er det 

avfallssortering som blir nevnt hyppigst. Så nevnes bilkjøring, flyreiser, energisparing, etc. 

(Karlstrøm 2010). Når politiske anvisninger blir etterspurt, handler det særlig om at 

problemene framstår som store og vanskelige for den enkelte. Det er lettere å tro at 

problemene faktisk lar seg løse dersom det er synlig at problemene blir løst i fellesskap 

(Ryghaug  2011). Her ser det ut til å være viktig med en opplevelse av at alle må bidra og ta 

sin del av byrdene. I en fokusgruppeundersøkelse av Godbolt m.fl. (kommer) sier mange av 

deltakerne at tiltakene må utformes slik at det ikke er mulig å være gratispassasjer eller betale 

seg ut av krav til endringer i levemåte og livsstil.  

Konsistens i synlige politiske handlinger ser også ut til å være viktig. Det ble lagt merke til 

at tidligere statsminister Stoltenberg den ene dagen tok til orde for redusert bilkjøring og den 

neste dagen offisielt åpnet et mesterskap i rally-kjøring (Ryghaug 2008). Ryghaug (2008) 

finner at liberalisering av transport basert på fossil energi og tiltak som gjør slik transport 

billigere kan svekke oppslutning rundt klimatiltak fordi det oppfattes som uttrykk for at 

klimaproblemene ikke er så alvorlige likevel.  

Det ligger en betydelig utfordring i å skape folkelig engasjement i og oppslutning om en 

offensiv klimapolitikk. Men uten dette, vil det være politisk vanskelig å gjøre de krevende 

politiske omleggingene og prioriteringene som vil være nødvendige for at Norge skal endres i 

en mer bærekraftig retning (Gloppen m.fl. 2014).  Folkelig engasjement kan også gjøre tiltak 

for å kutte utslipp mer effektive som følge av større oppslutning og større grad av sosiale 

sanksjoner mot dem som ikke gjennomfører tiltakene. Ut fra forskningen som det er referert 

til over, er det viktig at utslippskutt ikke bare blir et «teknisk» spørsmål som det forhandles 

19 
 



om i lukkede fora. Dette må skje i åpenhet og på en måte som tydeliggjør at det ansvar som 

Norge påtar seg, angår alle i landet. Erfaringene fra Tyskland og Energiewende-politikken 

kan være interessant å se på i denne sammenhengen. 

 

Effekt av norske utslipp og norske kvotekjøp på andre land 

Erfaringene fra det norske klima og skoginitiativet (REDD+) illustrerer alvorlige utfordringer 

knyttet til å betale andre land – og ofte land med svakt utviklet styresett – for å kutte sine 

utslipp på våre vegne (eller i dette tilfellet å ta vare på skogen for at den skal ta opp karbon). 

Fra et klimaperspektiv er det svært vanskelig og kostnadskrevende å sikre at slike tiltak 

faktisk fører til de antatte gevinstene. Klimaoverføringer øker også styresettutfordringene 

lokalt. Klimapolitikk er krevende for alle land, og i land med svake styresett medfører slike 

overføringer økt korrupsjonsfare samtidig som det legger føringer som kan gjøre det enda mer 

krevende for myndighetene å drive en helhetlig politikk som kan sikre positiv utvikling (Vibe 

m.fl. 2014). Spørsmålet om hvor store utslippskutt som bør tas hjemme eller ute  kompliseres 

dermed ved at dette også avhenger av hvordan og hvor i utlandet Norge investerer i å redusere 

utslipp. 

Et annet forhold i avveiningen mellom klimakutt hjemme og ute er potensielle positive 

ringvirkninger ved overføring av moderne renseteknologi og kapital til fattigere land. I tillegg 

til den direkte effekten målt i utslippsreduksjoner vil dette potensielt kunne bidra til utjamning 

av ulikheter både i tilgang til teknologi og økonomisk utvikling. En studie av Kverndokk m.fl. 

(2014) viser at dersom man ønsker å redusere ulikhet bør rikere land ta en større del av 

klimabyrden enn fattige land. Overføring av kapital eller renseteknologi er en måte å få til 

dette på. Andre alternativer innebærer at rike land tar en større del av kuttene hjemme. 

Et tredje forhold som er viktig å ta i betraktning er at Norge er del av EUs system for kjøp 

og salg av klimakvoter. EUs kvotehandelssystem har et samlet utslippstak som skal ligge fast 

fram til 2030. Siden det i utgangspunktet finnes en gitt mengde kvoter som skal omsettes i EU 

og Norge, gir reduserte utslipp i Norge, innenfor kvotepliktig sektor, i prinsippet rom for 

større utslipp i andre deler av Europa. En redusert etterspørsel etter klimakvoter fra Norge 

som følge av utslippskutt kan også komme til å påvirke kvoteprisen negativt og dermed bidra 

til lavere kutt i andre land. Det er dermed ikke nødvendigvis slik at reduserte utslipp i Norge, 

innenfor kvotepliktig sektor, betyr reduserte utslipp globalt når man er del av et internasjonalt 

klimakvotesystem. EU er imidlertid i ferd med å etablere mekanismer som, ved behov, vil 

justere mengden kvoter som er tilgjengelig i markedet. Dette innebærer at det ikke vil være 
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automatikk i at reduserte utslipp innenfor kvotepliktig sektor i Norge vil innebære økte utslipp 

et annet sted innenfor EUs kvotehandelssystem. 
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4. Den klimatiske effekten av to grader økt temperatur 

Utgangspunktet for denne utredningen er togradersmålet og en vurdering av klimascenarier, 

karbonbudsjett og utslippsreduksjoner som er i tråd med et slikt mål. Om verden stabiliserer 

klimaet innenfor to graders oppvarming i forhold til førindustrielt nivå, vil endringene i 

bakketemperatur på jorden være ulikt geografisk fordelt.  Både målinger av 

temperaturstigningen de siste drøyt 100 årene, modellsimuleringer av denne perioden og 

simuleringer av fremtidsklima viser at temperaturendringene i Arktis er omtrent dobbelt så 

store som verdensgjennomsnittet, og temperaturstigningen inne på kontinentene, særlig på 

nordlige halvkule vil stige betydelig mer enn gjennomsnittet. Dette er vist i figur 4 som viser 

den simulerte temperaturfordelingen når den globale temperaturen er to grader høyere enn 

førindustrielt nivå i den norske klimamodellen (NorESM). Denne modellen har litt lavere 

følsomhet enn gjennomsnittet av modellene som er brukt i IPCCs femte hovedrapport. Bildet i 

figuren må derfor anses som nøkternt. Når en vil beregne effektene av to grader og høyere 

temperaturstigning og hvilke eventuelle økologiske, sosiale og økonomiske kostnader et slikt 

scenario vil få, må en for landområdene der folk bor, ta hensyn til at temperaturstigningen i de 

fleste områder vil overskride to grader.  

 

 
Figur 4. Geografisk fordeling av overflatetemperatur når global temperatur er to grader 

høyere enn førindustriell temperatur. Fra NorESM CMIP5 simulering, RCP 6.0. (Iversen et 

al. 2013) 

 

Et annet moment som må tas med, er generasjonsperspektivet. Dette gjelder ikke bare for 

våre nære etterkommere, men for mange påfølgende generasjoner. Fordi klimasystemet 

inneholder elementer som sakte tilpasser seg et nytt klima, vil det være slik at selv om verden 
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stabiliserer temperaturøkningen under to grader, vil det ha effekt på havstrømmene og 

havnivå i mange hundre år deretter, bl.a. ved at de store innlandsisdekkene på Grønland og 

Antarktis vil respondere på den økte temperaturen i mange hundre år før en ny likevekt stiller 

seg inn. Når likevekt inntrer, vil de ha mistet betydelige mengder is. Det gir langsiktig 

havstigning. Forrige gang temperaturen i Arktis var omtrent den vi kan få ved to grader 

oppvarming, i den forrige mellomistiden for 120.000 år siden, var havnivået 5-10m høyere 

enn i dag (IPCC 2013). En 2-3 grader varmere verden som er i likevekt, gir sannsynligvis 10-

20m havstigning utfra studier av varmeperioden for 3.5 millioner år siden da det var slike 

forhold på jorden (IPCC 2013). I denne perioden var atmosfærens CO2-konsentasjon omtrent 

den vi har i dag eller vil oppleve fram til 2050. I mellomtiden, fram til en ny likevekt oppnås, 

vil det være mange hundre år uten et stabilt havnivå, noe som krever store og kontinuerlige 

tilpasningskostnader for mange kommende generasjoner. 2-3 grader varmere global 

temperatur er også noe vår art ikke har opplevd siden moderne mennesker kom til.  

Da målet om å begrense den globale oppvarmingen til to grader ble framforhandlet under i 

FNs klimakonvensjon, var det fordi dette ble ansett som en terskel når det gjelder farlige 

klimaendringer. Det betyr imidlertid ikke at to grader oppvarming er uproblematisk. Også ved 

to grader kan vi forvente irreversible og uventede brå klimaendringer (definert som endringer 

som vil vedvare i flere hundre år), men det vil være enda større mulighet for slike om 

temperaturen stiger videre fra to grader. Trolig vil to grader varmere klima føre til delvis, men 

ikke hel, nedsmelting av Grønland, og en betydelig reduksjon av det Vest-Antarktiske 

isdekket. Dette betyr at selv to grader varmere klima vil være en meget betydelig 

klimaendring med effekter som krever tilpasning i stor skala. 

Et tilleggsmoment er endringsraten. Naturlige globale klimaendringer som 

istidsvariasjonene har skjedd over tidsrom på 10.000 år, mens man nå står i fare for å påføre 

verden endringer av samme størrelsesorden (4-5 grader) i løpet av 200 år. For å få best mulig 

tid til at økosystem og samfunn kan klare tilpasning til nytt klima bør det være et mål at 

endringsraten blir så liten som mulig. Det vil ikke være uten betydning hvor fort temperaturen 

stiger mot togradersmålet. Dette tilsier at utslippstiltakene bør komme fort og være massive 

fra nå av.  

 

Klimafølsomhet 

Den umiddelbare temperaturutviklingen som følger av økning i klimapådriv (utslipp), kalles 

transient klimarespons (TCR). På grunn av de tregere elementene i klimasystemet som hav og 
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landis, vil temperaturen fortsette å stige inntil den er i likevekt med pådrivet. Denne 

justeringen vil ta flere hundre år, og temperaturendringen som da kommer frem, kalles 

Likevekstfølsomhet (ECS). Vanligvis oppgis dette som global temperaturendring ca. 100 år 

etter at atmosfærens CO2 innhold er blitt fordoblet. Det har vært et kronisk problem å 

bestemme både TCR og ECS. Selv i den siste rapporten fra IPCC er det ikke noen bedre 

beregninger enn før fordi det er mye sprik i litteraturen, noe som gir et stort 

usikkerhetsintervall for disse beregningene. Det kan heller ikke gis noen foretrukne verdier. 

Det er flere metoder i bruk der man enten ser på dette ved å studere klimaendringene i 

fortiden, eller ved å observere de instrumentelle observasjonsdata frem til nå, gjerne i 

kombinasjon med enkle klimamodeller, eller ved å bruke de store globale klimamodellene. 

For ECS er middelverdien i klimamodellene tre grader, med et usikkerhetsintervall mellom 

1,5 og 4,5 grader. Den norske klimamodellen NorESM ligger litt lavere enn gjennomsnittet og 

beregner ECS til ca. 2,9 grader og TCR til 1,4 grader (Iversen et al. 2013). Beregninger basert 

på fortidsklima (paleoklima) har en middelverdi som er ganske nært klimamodellenes 

gjennomsnitt. Gjennomsnittet av beregninger basert på målte temperaturdata eller 

kombinasjon av observasjoner og modeller har de siste årene hatt en tendens til å trekke 

estimatene av ECS noe nedover. Disse beregningene er påvirket av den svakere 

temperaturstigningen de siste ca. 15 årene. Den har skjedd samtidig med sterk økning i 

utslippene, slik at mange forskere i tiden etter fremleggelsen av den første delrapporten i 

IPCCs femte hovedrapport (AR5) har ment at ECS er mellom to og tre grader. Samtidig er 

disse resultatene kritisert fordi den reduserte temperaturendringen kan være en midlertidig 

hendelse. Det er også strid om hva som er den beste metodikken, og flere artikler konkluderer 

også med at den reelle ECS ligger nært modellmiddelverdien på i overkant av tre grader.  

I forhold til togradersmålet er det imidlertid TCR som er den mest interessante størrelsen 

fordi målet er noe man skal oppnå innenfor dette århundret. IPCCs femte hovedrapport 

konkluderer med at den trolig ligger mellom 1 og 2,6 grader. Dette er den temperaturøkningen 

modellene beregner at vi får innenfor noen tiår etter at CO2-innholdet er fordoblet 

sammenliknet med førindustrielt nivå. Så godt som alle nyere estimat i litteraturen som har 

kommet etter at rapportens grunnlagspublikasjoner var publisert, ligger innenfor denne 

rammen, også de som er gjort av forskere som kan regnes som å ha klimaskeptiske 

tilbøyeligheter. Det er også en betydelig faglig uenighet om hva som er den beste metodikken 

for å beregne TCR.  
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Middelverdien for TCR i klimamodellene er 1,8 grader. Et lavt anslag i den seneste 

litteraturen er på 1,3 grader. Hva disse verdiene har å bety for utslippsbanene innenfor 

togradersmålets karbonbudsjett blir omtalt i neste avsnitt.   

 
 

 
 

Figur 5. Forskjellige anslag for TCR oppsummert i IPCC AR5. WG1 Fig. TFE 6.2 

 

Karbonbudsjettet  

I IPCCs femte hovedrapport er det beregnet hvor stor mengde klimagasser som kan slippes ut 

før vi med en viss grad av sikkerhet passerer togradersmålet. Her tar man hensyn til de 

akkumulerte utslippene av CO2 frem til nå, og den temperaturutviklingen vi har hatt som følge 

av dette. Det videre forholdet mellom akkumulerte utslipp og global temperaturøkning er 
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beregnet for alle de fire sentrale IPCC scenarioene i CMIP5 modellene. Gjennomsnittet av 

modellene viser at togradersmålet passeres ved et akkumulert utslipp på 790 milliarder tonn 

karbon (2820 milliarder tonn CO2) når man også tar hensyn til andre klimadrivere ved siden 

av CO2. Den temperaturendringen vi har hatt til nå, har skjedd med akkumulerte CO2-utslipp 

på 515 milliarder tonn. Dette betyr at vi med sannsynlighet har brukt opp nesten to tredjedeler 

av det tilgjengelige karbonbudsjettet frem til i dag og kun har 270 milliarder tonn karbon igjen 

før det er sannsynlig at vi passerer togradersmålet (figur 6). Årlige utslipp er på ca. 10 

milliarder tonn karbon (36 milliarder tonn CO2) 

Det er en betydelig usikkerhet knyttet til disse beregningene basert på usikkerheten i TCR, 

men uansett om klimasystemets følsomhet for CO2 ligger i den nedre eller midtre delen av det 

usikkerhetsintervallet som finnes i faglitteraturen, er det behov for raske og sterke 

utslippsreduksjoner. Bruker vi TCR på 1.8 grader må utslippene gå ned årlig med 4.8% fra nå 

for å unngå å passere togradersmålet. Er TCR 1.3 grader, må reduksjonen årlig være på 1.9%. 

Vi har her ikke regnet med høyere TCR enn gjennomsnittet av modellene selv om vi ikke kan 

se bort fra at den også kan være høyere, med enda større behov for utslippsreduksjoner. 

Spriket i estimat for TCR kan uansett ikke brukes som grunn til å vente med tiltak. For det 

første tilsier en risikovurdering og sjansene for en middels eller høy TCR at man bør ha raske 

utslippskutt. Om man skulle ”gamble” på at TCR ligger i det nedre intervallområdet, er dette i 

strid med føre-var- prinsippet, og det vil uansett bare gi oss noen tiår mer med utslipp. 

Operasjonen som må gjøres vil være noenlunde lik, men man har noen tiår mer tid til 

rådighet.  

 

 
Figur 6.  Karbonbudsjettet. Fra IPCC (2014). 
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Til sist må det nevnes at det er andre grunner til å begrense utslippsmengden av CO2. Viktigst av 

disse er havforsuringen. Den økende havforsuringen er et resultat av CO2-utslipp. Så selv om TCR 

skulle vise seg å være lav, vil virkningen av utslippene på havforsuringen og derav følgende 

økologiske effekter være den samme.  

 

Behovet for utslippskutt i 2030 

Det finnes i prinsippet uendelig mange utslippsbaner og fordelinger mellom land som er i 

samsvar med et gitt karbonbudsjett. Når man tar hensyn til hva som er teknisk, økonomisk og 

politisk gjennomførbart, er det imidlertid langt færre utslippsbaner som er i tråd med 

budsjettet for togradersmålet. Like fullt finnes det ulike tolkninger av hvor store utslippene i 

2030 kan være om de skal være i tråd med togradersmålet, blant annet på grunn av ulike 

forventninger til framtidig teknologi som potensielt kan gi negative utslipp. Som for 

fordelingsprinsippene velger vi derfor ikke en bestemt tolkning, men legger til grunn ulike 

tolkninger som gir forskjellige utslippsmål for 2030. 

Den første tolkningen bruker IPCCs scenario RCP 2.6, som er i samsvar med 

togradersmålet, til å beregne hvor store utslippene bør være i 2030. Som referansebane for å 

kunne definere hvor store utslippskutt som må gjennomføres innen 2030 dersom målet skal 

nås, har vi valgt IPCCs scenario RCP 8.5, som tilsvarer den nåværende utslippsveksten. 

Differansen mellom de ulike modellkjøringene for RCP 2.6 og RCP 8.5 i 2030 er 6607 GtC 

(1544-7937), som tilsvarer 24 250 millioner tonn CO2 basert på tall fra IIASA.4 

Som en alternativ beregning legger vi til grunn scenarier fra det internasjonale energibyrået 

IEA. De har utarbeidet et scenario, basert på dagens utslippstrender, som gir en oppvarming 

på seks grader, og et scenario som er i samsvar med togradersmålet.5 Differansen mellom de 

to scenarioene i 2030 er 20 000 millioner tonn CO2.  

 

Klimamodellenes beregninger og norske utslipp 

Den siste rapporten fra FNs klimapanel (IPCC AR5) baserer seg på de koordinerte 

internasjonale klimamodelleksperimentene organisert som CMIP5 (Co-ordinated Modeling 

Intercomparison Project; http://cmip-pcmdi.llnl.gov/cmip5/). Simuleringene av klima i fortid, 

nåtid og fremtid ble designet slik at alle modellsystemene utførte de samme simuleringene og 

med de samme forutsetninger når det gjelder klimapådriv.6 Således er forskjellene i simulert 

4 Lenke til data: http://tntcat.iiasa.ac.at:8787/RcpDb/dsd?Action=htmlpage&page=compare  
5 Lenke til data: http://www.iea.org/etp/explore/  
6 Klimapådriv er en gitt forstyrrelse av jordens energibalanse, målt i W/m2. 
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klima mellom modellene et resultat av forskjeller i selve modellene, og spredningen i 

temperaturfremskrivningene for hvert av de sentrale utslippsscenarioene skyldes bl.a. ulik 

klimafølsomhet. I tillegg er det en spredning i temperaturfremskrivningene mellom de 

forskjellige utslippsscenarioene, særlig fra midten av århundret som følge av forskjellene i 

klimapådrivet fra de forskjellige scenarioene. Hvilke av modellene som er best og dermed 

hvilke av modellresultatene som er mest sannsynlige, er vanskelig å avgjøre. Følgelig oppgir 

IPCC middelverdier med usikkerhetsintervall. For globalt midlede verdier har gjennomsnittet 

av modellsimuleringene (vanligvis 30-40 simuleringer for hvert scenario) vist seg å treffe best 

med observerte endringer frem til nå. 

Atmosfærens konsentrasjon av CO2 er nå ca. 400 ppm. IPCCs femte hovedrapport 

konkluderer, basert på CMIP5 modellene, med at stabilisering på en konsentrasjon på mellom 

430 og 480 ppm gir en sannsynlighet for å nå togradersmålet på 66-100%. For å nå dette må 

globale CO2-utslipp i 2050 være mellom 72 og 41% lavere enn de var i 2010 ifølge IPCC. 

Skulle CO2-konsentrasjonen gå betydelig over 500ppm, sier IPCC at man da må sette i verk 

betydelige tiltak som reabsorberer CO2 fra atmosfæren, såkalte negative utslipp, f.eks. ved 

bioenergi kombinert med CCS. Slik teknologi finnes ikke pr. i dag.  

I 2010 var globale utslipp 49 milliarder tonn CO2-ekvivalenter mens de i 1970 var 27 

milliarder tonn. Skal de ned med ca. 70% må årlige globale utslipp dermed være ca. 16 

milliarder tonn CO2 i 2050. Avhengig av befolkningsmengden på Jorden i 2050 må per capita 

CO2-utslipp i 2050 være mellom 1.5 og 3.1 millioner tonn ifølge Miljødirektoratet 

(Miljødirektoratet Rapport M229-2014). Miljødirektoratet sier også at Norge som 

lavutslippssamfunn i 2050 vil måtte ha utslipp som er så lave som 7-12 millioner tonn.  

Norske utslipp i 2013 var på 52,8 millioner tonn CO2-ekvivalenter, opp med 4.6 % siden 

1990. For å følge klimaforliket må norske utslipp være på 45-47 millioner tonn årlig i 2020 

når man holder eventuell binding i skog utenom. En videreføring av Klimaforliket som det er, 

vil ikke gi ytterligere nedgang mellom 2020 og 2030. Miljødirektoratet regner at norske 

utslipp i 2050 må ned med 60-80% i forhold til 1990 dersom Norge skal være på 

verdensgjennomsnittet i utslipp per capita innenfor en utvikling som er i samsvar med 

togradersmålet. Det vil si at nasjonale årlige utslipp må være mellom 10 og 20 millioner tonn 

årlig i 2050. Per capita utslippene i Norge er ca. 10.4 tonn/år, omtrent det doble av globalt 

gjennomsnitt som er 5 tonn (Global Carbon Budget 2014), og betydelig høyere enn EU-

gjennomsnittet (6.8 tonn). En rimelig byrdefordeling skulle som et minimum tilsi at norske 

per capita utslipp var på globalt gjennomsnitt i 2050, noe som tilsier utslipp på 1.5-3.1 tonn pr 

capita, gitt en forventet befolkning på 6.6 millioner i 2050 (Miljødirektoratet).  
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IPCCs femte hovedrapport viser at utslippsreduksjonene som oppnås fra nå og til 2030 har 

stor betydning for mulighetene til å nå togradersmålet i 2050. Med global utslippsutvikling 

som tilsvarer de frivillige utslippsmålene verdens regjeringer forpliktet seg til på COP 16 i 

Cancun, vil det sannsynligvis være behov for årlige globale utslippsreduksjoner på opp mot 

6% fra 2030 til 2050. Hvis vi derimot får en utflating og etter hvert nedgang i utslippene 

mellom i dag og 2030, kan behovet for årlige globale reduksjoner fra 2030 til 2050 ligge på 

om lag 3%. Det bør være en rimelig ambisjon at Norge ligger i forkant av en slik utvikling, og 

at nasjonale utslipp må gå betydelig ned allerede på kort sikt.  
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Vedlegg: Operasjonalisering av byrdefordelingsprinsipper 

Historisk ansvar for ulike tidshorisonter 

Beregningene er basert på tall fra Elzen m.fl.( 2013), med unntak for tall for Norge som er 

hentet fra Boden m.fl. (2014). 

 

Andel av globale utslipp 

Aktør 1850-1989 1850-2010 1990-2010 

 Norge  0,12 % 0,14 % 0,15 % 

 USA  31,71 % 37,58 % 21,70 % 

 India  1,58 % 2,69 % 4,30 % 

 Kina  5,41 % 10,48 % 17,84 % 

 EU  30,75 % 24,76 % 16,04 % 

 Brasil  0,64 % 0,89 % 1,26 % 

 Russland  8,57 % 7,95 % 7,06 % 

 Japan  3,84 % 4,24 % 4,82 % 

 Resten av verden  17,37 % 11,28 % 26,83 % 

 TOTAL  100,00 % 100,00 % 100,00 % 
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Betalingskapasitet 

Beregningene er basert på tall fra Verdensbanken for BNP i 2010 (current USD), og GNI i 

2010 justert for kjøpekraft. De siste to kolonnene viser Oxford Gross Capability measure 

(OGC) beregnet basert på BNP per capita og kjøpekraftsjustert GNI per capita. 

 

Aktør BNP GNIppp 

OGC 

(BNP/cap) 

OGC 

(GNIppp/cap) 

Norge 0,66 % 0,33 % 1,31 % 0,57 % 

 USA  23,38 % 17,40 % 34,88 % 27,82 % 

 India  2,67 % 6,24 % 0,68 % 3,03 % 

 Kina  9,27 % 13,88 % 4,19 % 9,53 % 

 EU-27  25,45 % 18,59 % 31,06 % 24,05 % 

 Brasil  3,35 % 3,04 % 2,38 % 2,56 % 

 Russland  2,38 % 3,26 % 1,67 % 3,33 % 

 Japan  8,59 % 5,11 % 12,10 % 6,89 % 

 Resten av verden 24,26 % 32,15 % 11,73 % 22,22 % 

TOTAL 100 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 
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