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Oppsummering 

I henhold til FNs klimapanel (IPCC) må globale CO2-utslipp reduseres med 50 til 80 
prosent innen 2050 for å unngå dramatiske konsekvenser av den globale oppvarmingen. 
Scenarier fra det Internasjonale Energibyrået (IEA) tilsier at potensialet for utslipps-
reduksjon gjennom energieffektivisering og økt fornybar energiproduksjon er sterkt 
begrenset i dette tidsrommet. Ifølge FNs klimapanel kan en utsettelse i innføring av 
utslippsreduserende tiltak bli katastrofal. Strategien for å nå målsetningen til IPCC må 
derfor inneholde flere tiltak enn kun energieffektivisering og fornybar energi. 
 CO2-håndtering er en teknologi med stort potensial for reduksjon av CO2-utslipp 
innen 10 til 20 år. Strategien for å oppnå tilstrekkelig reduksjon i globale CO2-utslipp må 
derfor være en kombinasjon av (1) økt energieffektivisering, (2) mer fornybar energi og 
(3) en bred og rask implementering av CO2-håndtering. Dersom det etableres sterke 
politiske og økonomiske insentiver for å fremme denne strategien kan globale CO2-
utslipp reduseres med rundt 70 prosent innen 2050 i forhold til dagens utslippsnivå. 
 
 

1. Introduksjon 

Ifølge FNs klimapanel (IPCC) vil økte 
utslipp av klimagasser medføre at 
gjennomsnittlig global temperatur øker med 
1,1 til 6,4 oC i det 21. århundre [1]. En 
temperaturøkning på over 2 oC vil medføre 
alvorlige konsekvenser og ifølge FNs 
klimapanel bør det derfor iverksettes tiltak 
for å redusere globale CO2-utslipp med 50-
80 prosent innen 2050 [2]. 

Konsekvensene av en for høy global 
oppvarming kan bli nedsmelting av isbreer, 
noe som vil redusere globale vann- og 
matressurser. Havnivået vil øke, og sammen 
med mer ekstremvær, flere tørkeperioder og 
mer oversvømmelser, vil dette resultere i 
200 millioner klimaflyktninger. Øko-
systemer kan dø ut og 15 - 40 prosent av 

jordens arter står i fare for å bli utryddet [3,4,5]. 
CO2 er den viktigste klimagassen, og 

menneskeskapte CO2-utslipp er hovedsaklig 
en konsekvens av at fossilt brensel er den 
viktigst energikilden på globalt nivå. Økt 
energieffektivisering og mer fornybar energi-
produksjon vil redusere CO2-utslippene, men 
potensialet for slike tiltak er begrenset i et 
tidsperspektiv frem til 2050. I henhold til det 
Internasjonale Energibyrået [6] er det ikke 
mulig å redusere globale CO2-utslipp 
tilstrekkelig til å nå målsetningen til FNs 
klimapanel ved kun å fokusere på fornybar 
energi og energieffektivisering.  

Hensikten med dette “paperet” er å 
diskutere ulike tiltak for reduksjon av globale 
CO2-utslipp. Videre vil det bli foreslått en 
realistisk strategi for å nå målsetningen til FNs 
klimapanel om 50 til 80 prosent reduksjon i 
globale CO2-utslipp innen 2050.  
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Scenarier for globalt energibehov og 
globale CO2-utslipp er presentert i kapittel 2. 
Deretter diskuteres utslippsreduserende 
tiltak i kapittel 3. En strategi for å nå 
målsetningen om 50 til 80 prosents 
utslippsreduksjon presenteres i kapittel 4 før 
konklusjoner gis i kapittel 5. 

2. Scenarier for globalt 
energibehov og CO2-utslipp 

2.1. Globalt energibehov 

Detaljerte analyser av verdens energibehov 
må gjennomføres før fremtidige globale 
CO2-utslipp kan estimeres. IEA [6] har 
etablert et referansescenario (RS) for 
fremtidig globalt energibehov. Dette er et 
business-as-usual scenario som forutsetter at 
dagens trender i energimarkeder verden over 
vil fortsette frem til 2030. IEA har også 
etablert et alternativt scenario (The 
Alternative Policy Scenario, APS) hvor det 
antas sterkere politiske insentiver for å 
fremme miljøvennlig teknologi enn i RS. I 
APS forutsettes det implementering av 
politiske insentiver som i dag kun er til 
vurdering. Dette betyr at APS forutsetter 
høyere fornybar energiproduksjon og større 
potensial for energieffektivisering enn 
referansescenariet. Fremtidig globalt energi-
behov i henhold til både RS og APS er vist i 
figur 1. 
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Figur 1 - FNs klimapanels og IEAs 

scenarier for globalt primært energibehov. 

Det forventes en kraftig vekst i globalt 
energibehov, og ifølge referansescenariet vil 
det globale energibehovet øke med 50 prosent 
frem mot 2030. Det forventes også en vekst i 
fornybar energiproduksjon, men på grunn av 
den kraftige veksten i energibehov vil 
fornybar energi, ifølge IEAs scenarier, kun 
dekke 13 til16 prosent av energibehov i 
2030 [6]. Dette betyr at det vil forbli et stort 
gap mellom energibehov og fornybar energi, 
og dette gapet må fylles med fossil energi-
produksjon. Verden vil derfor være avhengig 
av fossile brensler i flere tiår fremover. 

FNs klimapanel har også utarbeidet flere 
scenarier for fornybar energi [7]. Disse 
scenariene er samlet i fire hovedscenarier, og i 
figur 1 er de to scenariene som tilsier høyest 
og lavest energibehov (dvs. A1 og B2 
scenariene) sammenlignet med IEAs 
scenarier. Fra denne figuren fremgår det at 
IEA og FNs klimapanel tilsier samme trend i 
både energibehov og fornybar energi-
produksjon. Både IEA og FNs klimapanel 
tilsier at potensialet for fornybar energi er 
langt lavere enn energibehovet i de neste 
tiårene. Flere detaljer om scenarier for globalt 
energibehov er gitt i referanse 8. 

2.2. Globale CO2-utslipp 

Ifølge IEAs referansescenario vil global CO2-
utslipp øke med 48 prosent innen 2030. Det 
alternative scenariet tilsier 26 prosent høyere 
globale CO2-utslipp i 2030 enn i dag.  

IEA har også publisert rapporten “Energy 
Technology Perspective” [9] hvor det er 
gjennomført en detaljert analyse for hvordan 
innføring av ny teknologi kan bidra til å 
redusere globale CO2-utslipp frem mot 2050. I 
denne analysen antas det at betydelig 
reduksjon i globale CO2-utslipp kan oppnås 
ved en ambisiøs, men realistisk innføring av 
miljøvennlig energi innen følgende felt:  

• Økt energieffektivisering i bygninger. 

• Etablering av CO2-håndtering. 

• Økt bruk av biodrivstoff. 

• Økt kraftproduksjon fra atomenergi, 
naturgass og fornybare energikilder. 
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Resultatene er oppsummert i scenariet kalt 
ACT Map (ACcelerated Technology Map). 
I følge dette scenariet kan globale CO2-
utslipp i 2050 være på samme nivå som i 
dag.  

IEA har også etablert et mer optimistisk 
scenario hvor det antas en langt raskere 
innføring av ny miljøvennlig teknologi enn 
det ACT Map scenariet legger opp til. Ifølge 
dette scenariet, som kalles TECH Plus [9], vil 
globale CO2-utslipp i 2050 være 27 prosent 
lavere enn i 2007.  

Scenarier for globale CO2-utslipp er vist 
i figur 2. Her fremgår det at også IEAs mest 
optimistiske scenario, TECH Plus, tilsier 
langt høyere CO2-utslipp enn målsetningen 
til FNs klimapanel. Det må derfor etableres 
langt sterkere insentiver enn det IEA legger 
opp til for å oppnå tilstrekkelig reduksjon i 
globale CO2-utslipp. Flere detaljer om 
scenarier for CO2-utslipp er gitt i 
referanse 8. 
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Figur 2 - Globale CO2-utslipp basert på 
IEAs scenarier. Sort linje: Referanse-

scenariet (RS). Blå linje: IEAs alternative 
scenario (APS) fra 2005 til 2030 og deretter 

ekstrapolert til ACT Map scenariet i 2050. 
Rød linje: ekstrapolering fra APS i 2030 til 
TECH Plus scenariet i 2050. Grønn linje 

indikerer CO2-utslipp redusert med 2/3 i 
2050 i forhold til dagens utslipp. Grønn 

linje representerer FNs klimapanels 
målsetning om 50 til 80 prosent reduksjon i 

globale CO2-utslipp innen 2050. 

3. Tiltak for å redusere globale 
CO2-utslipp 

3.1. Energieffektivisering og 
fornybar energi 

Et bærekraftig fremtidig energimarked bør 
baseres på fornybar energiproduksjon og 
realisering av potensialet for energi-
effektivisering. På lang sikt bør både fossile 
brensler og tradisjonell kjernekraft fases ut. På 
kort sikt, i denne sammenheng frem mot 2050, 
vil det imidlertid være betydelige barrierer for 
energieffektivisering og fornybar energi. 

3.1.1. Barrierer 

Ved analyser av potensialet for fornybar 
energiproduksjon er det viktig med et klart 
skille mellom hva som er teoretisk og 
realiserbart potensial. Selv om det teoretiske 
potensialet for fornybar energi er svært stort, 
så er det realiserbare potensialet begrenset av 
tekniske, økonomiske, miljømessige og 
arealmessige barrierer [10]. I analyser av 
fornybare energikilder opereres det ofte med 
fire potensialnivå [11]:  

• Teoretisk potensial er den totale fysiske 
energien fra en gitt energikilde. 

• Teknisk potensial er den energimengde 
som kan nyttiggjøres med eksisterende 
teknologi. Det tekniske potensialet er lavere 
enn det teoretiske potensialet på grunn av 
tekniske barrierer. 

• Realistisk potensial er den energi som kan 
nyttiggjøres etter at det er tatt hensyn til 
barrierer som sosial aksept, miljømessige 
konsekvenser, arealkonflikter og markeds-
mekanismer. Dette betyr at det realistiske 

potensialet er lavere enn det tekniske 
potensialet. 

• Realiserbart potensial er den energi som 
kan nyttiggjøres innen en gitt tidshorisont. 
Dette potensialet er begrenset av 
økonomiske barrierer og produksjons-
kapasiteten på verdensmarkedet. Slike 
barrierer medfører at det realiserbare 

potensialet er lavere enn det realistiske 

potensialet. 
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For de fleste fornybare energikilder er 
det realiserbare potensialet langt høyere enn 
det teoretiske potensialet. Dette kan 
illustreres med solenergi hvor det teoretiske 
potensialet er 15 000 ganger større enn 
verdens totale energibehov [12], mens det 
realiserbare potensialet er langt lavere enn 
energibehovet. 

Høye produksjonskostnader er ofte den 
største barrieren for etablering av storskala 
fornybar energiproduksjon. Det er derfor 
behov for et sterkt forbedret rammeverk for 
å sikre både teknisk utvikling og 
kostnadsreduksjon for fornybar energi.   

Miljøkonsekvenser av fornybar energi-
produksjon gjenspeiles kun i liten grad i 
energiprisen. En slik systematisk svikt i 
internalisering av eksterne miljøkostnader 
har resultert i energimarkeder som 
favoriserer ikke-fornybar energi-
produksjon [13]. Dette kan betraktes som en 
skjult subsidiering av fossil energi og bidrar 
til at fossil energi ofte er den billigste 
energien. Nye markedsreguleringer må 
etableres for å sikre internalisering av 
eksterne miljøkostnader. Dette vil bidra til å 
gjøre fornybar energiproduksjon mer 
konkurransedyktig.   

For å realisere prosjekter for fornybar 
energiproduksjon må myndighetene bidra 
med etablering av infrastruktur og 
rammeverk. I tillegg må myndigheter bidra 
med økonomiske insentiver for å sikre 
lønnsomhet i prosjekter som omfatter 
fornybar energi. Dette vil på sikt sikre at 
samfunnet sett under ett vil betale minst 
mulig for renest mulig energi. 

Andre barrierer er mangelfull lovgivning 
for å sikre at storskala fornybar energi ikke 
får uheldige konsekvenser for miljø og 
biodiversitet. I tillegg er arealkonflikter en 
betydelig barriere for mange prosjekter med 
fornybar energiproduksjon.  

3.1.2. Potensial  

Potensialet for fornybar energi er begrenset, 
og som nevnt i kapittel 2 forventes det at 
fornybar energi, ifølge IEA, kun vil dekke 
opp til 16 prosent av globalt energibehov i 
2030 [6]. Det kan diskuteres om dette er et 

for konservativt anslag. Sterkere insentiver 
enn det IEA legger opp til er nødvendig for å 
oppnå tilstrekkelig kutt i CO2-utslippene, og 
dersom de riktige incentivene etableres kan 
fornybar energi oppnå en høyere 
markedsandel av total energiproduksjon enn 
det IEAs scenarier tilsier.  

I kontrast til IEAs scenarier har 
Greenpeace publisert en studie hvor det 
konkluderes at energieffektivisering og 
fornybar energi kan bidra til å redusere 
globale CO2-utslipp med opp til 50 prosent 
innen 2050 [14]. I Greenpeace sitt scenario er 
det ikke innført CO2-håndtering, og i tillegg er 
kjernekraft faset ut.  

Greenpeace er svært optimistiske i sitt syn 
på fornybar energi, og det kan diskuteres om 
Greenpeace prøver å nyttiggjøre det tekniske 

potensialet eller det realiserbare potensialet. 
IEA er, som tidligere nevnt, mer konservative 
enn Greenpeace, men det er på det rene at det 
kreves sterkere insentiver enn det IEA legger 
opp til får å oppnå tilstrekkelige kutt i CO2-
utslippene. Det virkelige potensialet for 
energieffektivisering og fornybar energi antas 
derfor å ligge et sted mellom IEA og 
Greenpeace sine scenarier.  

Studien fra Greenpeace [14] er en sterk 
indikasjon på at energieffektivisering og 
fornybar energi som de eneste utslipps-
reduserende tiltak, ikke vil gi tilstrekkelig 
reduksjon i globale CO2-utslipp. Greenpeace 
konkluderer med at energieffektivisering og 
fornybar energi kan gi opp til 50 prosent 
reduksjon i globale CO2-utslipp innen 2050, 
men dette er ikke tilstrekkelig for å nå FNs 
klimapanels mål om 50 til 80 prosent kutt [2]. 
Andre tiltak er derfor nødvendig i tillegg til 
energieffektivisering og fornybar energi. 

Mer detaljer om potensial og barrierer for 
energieffektivisering og fornybar energi er gitt 
i referanse 15. 

3.2. Atomkraft 

Mer atomkraft blir ofte trukket frem som en 
strategi for å redusere CO2-utslipp. Potensialet 
for atomkraft er imidlertid begrenset og 
barrierene er betydelige.  

I IEAs TECH Plus scenario er det antatt en 
storstilt satsing på atomkraft, men allikevel 
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antas det at atomkraft vil dekke mindre enn 
ti prosent av total global energiproduksjon i 
2050, noe som beviser at atomkraft alene 
ikke kan bidra til å holde global oppvarming 
under 2 oC.  

Barrierene for atomkraft omfatter 
betydelige tekniske, sikkerhetsmessige og 
økonomiske utfordringer. I tillegg er både 
uranforekomster og tilgangen på personell 
med kritisk kompetanse begrenset. 

Det er flere negative faktorer knyttet til 
atomkraft. Sikre lagringssteder for radio-
aktivt avfall eksisterer ikke. I tillegg vil 
avfallet vær radioaktivt og dødelig i mange 
generasjoner. Produkter fra atomkraftverk 
kan benyttes i skitne bomber eller benyttes 
til prosessering av atomvåpen. I tillegg vil 
eventuelle terroristangrep mot kjernekraft-
verk ha katastrofale konsekvenser. 

Det begrensede potensialet og alle 
alvorlige konsekvensene knyttet til 
atomkraft tilsier at dette er en dårlig løsning 
for å redusere globale CO2-utslipp. 

3.3. Fusjonsenergi 

Fusjonsenergi er basert på frigjøring av store 
mengder energi når hydrogenisotoper 
reagerer til helium. Fusjonsenergi har i flere 
tiår blitt betraktet som den kilden som i 
fremtiden vil løse alle energiproblem. 
Problemet er at det foreløpig ikke eksisterer 
teknologi for å nyttiggjøre denne energien.  

Det er umulig å forutsi når teknologi for 
fusjonsenergi vil være tilgjengelig. Ifølge 
FNs klimapanel og Stern-rapporten [5] vil 
utsettelse av tiltak for reduksjon av CO2-
utslipp kunne få katastrofale følger. Det er 
derfor ikke noe alternativ å basere en 
strategi for reduksjon av globale CO2-utslipp 
på fusjonsenergi. 

3.4. CO2-håndtering 

CO2-håndtering omfatter fangst, transport og 
sikker lagring av CO2, og potensialet for 
reduksjon av CO2-utslipp er stort. Fangst av 
CO2 vil av økonomisk og praktiske årsaker 
knyttes til store CO2-kilder, hovedsaklig 
fossilt fyrte kraftverk, men også store 
industrielle kilder innen petrokjemisk 

industri og jern- og aluminiumsverk. 
Eksosgassen fra fossilt fyrte kraftverk har lav 
CO2-konsentrasjon, og CO2 må derfor 
separeres fra resten av eksosgassen. Dette 
omtales som CO2-fangst, og teknologi for 
dette eksisterer allerede i mindre skala. CO2 
fangst kan kobles til både eksisterende og nye 
kilder. 

Det må bygges infrastruktur for transport 
av CO2, noe som kan foregå i rørledninger 
eller på skip. CO2 lagres deretter trygt i 
underjordiske geologiske formasjoner som 
akvifere og olje- og gassfelt. Slik lagring av 
CO2 pågår allerede, og i Nordsjøen har 
1 million tonn CO2 årlig blitt injisert fra 
Sleipner plattformen til Utsira formasjonen 
siden 1996. Lagret CO2 overvåkes, og alle 
målinger og erfaringer fra Sleipner-prosjektet 
tilsier at CO2 vil lagres sikkert uten 
lekkasjer [16]. Mer detaljer om CO2-håndtering 
kan finnes fra referanse 17. 

IEA har allerede introdusert CO2-
håndtering i sine scenarier, men det kan 
diskuteres om IEA er for konservative i sitt 
syn på potensialet for CO2-håndtering. I den 
siste rapporten fra FNs klimapanel [18] 
fremheves CO2-håndtering som et av de 
viktigste tiltakene for å redusere CO2-utslipp, 
og nylige uttalelser fra FNs klimapanel tyder 
på at potensialet for reduksjon av CO2-utslipp 
gjennom CO2-håndtering er større enn det IEA 
legger til grunn i sitt mest optimistiske 
scenario, dvs. TECH Plus scenariet. 

En svakhet med TECH Plus scenariet er at 
CO2-håndering ikke er vurdert innført i 
transportsektoren. EUs Teknologiplattform for 

hydrogen og brenselceller konkluderer med at 
hydrogen kan bli et viktig drivstoff med en 
markedsandel på 50 prosent i 2050 [19]. 
Dersom hydrogenproduksjon kombineres med 
CO2-håndtering vil dette føre til stor reduksjon 
i CO2-utslipp.  

TECH Plus scenariet er også for 
konservativt i vurdering av potensialet for 
CO2-håndtering i kraft- og industrisektorene. 
Ifølge EUs Teknologiplattform for utslippsfrie 

fossilt fyrte kraftverk har CO2-håndtering 
potensial til å fange og lagre 240 milliarder 
tonn CO2 frem til 2050 [20], noe som tilsier at 
EUs CO2-utslipp kan reduseres med 37 
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prosent innen 2050. Disse tallene er basert 
på en studie presentert av Bellona [21].  

Potensialet for CO2-håndtering er 
illustrert i figur 3. Her er IEAs Tech Plus 
scenario modifisert med potensialet for CO2-
håndtering beregnet i Bellonas studie [21]. 
Fra denne figuren fremgår det at globale 
CO2-utslipp kan reduseres med rundt 50 
prosent i 2050 dersom det tas høyde for det 
fulle potensialet for CO2-håndtering 
samtidig som potensialet for energi-
effektivisering og fornybar energi tilsvarer 
de antagelser som ligger til grunn for TECH 

Plus scenariet. 
Figur 3 viser at realisering av det fulle 

potensialet for CO2-håndtering ikke er 
tilstrekkelig for å nå målsetningen om 50 til 
80 prosent reduksjon i globale CO2-utslipp. 
For å nå dette målet må det etableres 
sterkere insentiver for energieffektivisering 
og fornybar energi enn det TECH Plus 
scenariet legger opp til. 
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Figur 3 – Scenarier for globale CO2-

utslipp. Sort linje: IEAs referansescenario 

(RS). Rød linje: IEAs alternative scenario 
(APS) fra 2005 til 2030 og deretter 

ekstrapolert til TECH Plus scenariet i 2050. 
Lilla linje: TECH Plus scenariet modifisert 
med fullt potensial for CO2-håndtering som 

beregnet i referanse 21. Grønn linje inderer 
CO2-utslipp redusert med 2/3 i 2050 i 

forhold til dagens utslipp Grønn linje 
representerer FNs klimapanels målsetning 
om 50 til 80 prosent reduksjon i globale 

CO2-utslipp innen 2050. 

4. En strategi for å redusere 
globale CO2-utslipp med 50 til 
80 prosent 

Over en lengre tidsperiode vil den beste 
strategien for å redusere globale CO2-utslipp 
være en overgang til fornybar energi som 
hovedkilde for verdens energiforsyning samt 
reduksjon av energibehovet gjennom energi-
effektiviseringstiltak. Potensialet for slike 
tiltak er imidlertid begrenset frem mot 2050, 
og som vist i kapittel 3 kan ikke energi-
effektivisering og fornybar energi alene bidra 
til tilstrekkelig reduksjon i globale CO2-
utslipp inne 2050.  

Ifølge FNs klimapanel vil en utsettelse av 
utslippsreduserende tiltak være katastrofal. 
Det er derfor helt nødvendig å innføre en 
strategi for utslippsreduksjon som omfatter 
flere tiltak enn kun energieffektivisering og 
mer fornybar energi. I kapittel 3.4 er det vist at 
CO2-håndtering kan gi betydelig reduksjon i 
CO2-utslipp innen 2050. Den optimale 
strategien for å oppnå tilstrekkelig reduksjon i 
globale CO2-utslipp er derfor en kombinasjon 
av følgende tiltak: 

• Økt energieffektivitet 

• Mer fornybar energi 

• Bred implementering av CO2-håndtering 

Potensialet for utslippsreduksjon kan 
beregnes på følgende måte: 

1. IEA antas å være for konservative og 
Greenpeace for optimistiske i 
vurderingen av energieffektivisering og 
fornybar energi. 

2. Potensialet for reduksjon i globale CO2-
utslipp gjennom energieffektivisering og 
fornybar energi antas å være gjennom-
snittet av Greenpeace sitt scenario og 
IEAs TECH Plus scenario. 

3. Potensialet for CO2-håndtering antas å 
følge Bellonas beregninger i 
referanse 21. 

4. Det antas en utfasing av atomenergi. 
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Figur 4 – En strategi for å redusere globale CO2-utslipp. Denne figuren viser hvordan 

globale CO2-utslipp kan reduseres med 71 prosent i 2050 i forhold til dagens utslipp. Den 

øverste linjen representerer IEAs referansescenario (RS). Gult, grønt og blått område 

indikerer hvor mye CO2-utslippene kan reduseres på grunn av henholdsvis 

energieffektivisering, fornybar energi og CO2-håndtering. Det grå området indikerer 

globale CO2-utslipp dersom slike utslippsreduserende tiltak iverksettes. 

 
Beregninger basert på antagelsene over 

viser at globale CO2-utslipp kan reduseres 
med 71 prosent innen 2050 i forhold til 
dagens utslippsnivå. Dette er visualisert i 
figur 4 hvor det er vist hvordan energi-
effektivisering, mer fornybar energi og bred 
implementering av CO2-håndtering kan 
bidra til å nå FNs klimapanels målsetning 
om 50 til 80 prosent reduksjon i globale 
CO2-utslipp innen 2050. 

5. Konklusjon 

I henhold til FNs klimapanel må globale 
CO2-utslipp reduseres med 50 til 80 prosent 
innen 2050. Potensialet for utslipps-
reduksjon gjennom energieffektivisering og 
fornybar energi er begrenset i denne tids-
perioden. Strategien for å nå målet til FNs 
klimapanel må derfor inneholde flere tiltak 
enn kun energieffektivisering og fornybar 
energi.  

Ved å realisere det fulle potensialet for 
CO2-håndtering er det mulig å oppnå 

betydelige utslippsreduksjoner. Strategien for 
å nå målsetningen til FNs klimapanel bør 
derfor være en kombinert satsing på følgende 
tre tiltak:  

• Mer energieffektivisering 

• Økt produksjon av fornybar energi 

• Storstilt global etablering av CO2-
håndtering  

Det har i denne studien blitt vist at globale 
CO2 utslipp kan reduseres med rundt 
70 prosent innen 2050 ved en ambisiøs, men 
realistisk satsing på tiltakene nevnt over. Dette 
forutsetter imidlertid etablering av sterke 
politiske og økonomiske virkemidler for å 
sikre at potensialet for energieffektivisering, 
fornybar energi og CO2-håndtering blir 
realisert. 
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