
 

Bellonas innspill til stortingsbehandlingen av Statsbudsjettet for 2013.  

Utfordringen  
Internasjonalt har man blitt enige om å begrense den gjennomsnittlige globale oppvarmingen med 
maksimalt to grader i forhold til førindustriell tid. Til tross for dette er vi på full fart mot en seks-
gradersøkning, samtidig som mange forskere roper et varsko om at selv to grader kan være for mye. 
 
Stortinget sluttet seg i 2007 til togradersmålet, og målet danner også grunnlaget for det tverrpolitiske 
klimaforliket. 
 
I løpet av de neste 40 årene må verden derfor avkarbonisere ikke bare energisektoren, men også 
transportsektoren og industrien. OG, ikke minst, skal vi nå målet, må 80 prosent av dagens kjente 
fossile reserver bli liggende der de er. 
 
I begynnelsen av august la James Hansen frem ny forskning1 hvor han påpeker at enkelte av våre siste 
ekstreme værhendelser kan tilskrives klimaendringer. Eksempler som nevnes er Europas hetebølge 
som drepte tusener i 2003, Russlands hetebølge i 2010 og siste års katastrofale tørke i Texas og 
Oklahoma. Hansen antar også at kommende analyser vil vise at årets katastrofesommer i USA, med 
over 3000 varmerekorder, kan tilskrives globale klimaendringer. 
 
Klimaendringene er med andre ord ikke noe vi frykter for fremtiden - de er her. Dette gjenspeiles også 
i det norske statsbudsjettet. Økningen i bevilgninger til flom og skredforebyggende tiltak i OEDs 
budsjett antas å være knyttet til forventede økte nedbørsmengder som følge av klimaendringer.  

Bellona viser til at dette kun er begynnelsen på offentlige bevilgninger knyttet til å redusere effektene 
av klimaendringer. Stern2 har imidlertid vist at kostnadene knyttet til å begrense klimaendringene er 
betydelig lavere enn hva det vil koste å utbedre konsekvensene. Ut fra et rent finansielt synspunkt vil 
det derfor være formålstjenlig å øke innsatsen mot klimaendringer betydelig. Utvider vi perspektivet 
litt og også inkluderer tap av artsmangfold og andre effekter av klimaendringene som det kan bli 
vanskelig å forhindre, og som kan være vanskelig å tallfeste, så er det enda en grunn for å redusere 
utslippene våre. 

Bellona er ikke blinde for at dette er et globalt problem og derfor må løses globalt, men vi mener 
bestemt at noen må gå foran og vise at det karbonfrie samfunnet er mulig å nå. Vi har både den 
finansielle styrken til å gjøre dette, og kompetansen som kan bidra til å finne de nye løsningene. 

Målet  
I løpet av 2012 har vi endelig fått en klimamelding, et nytt klimaforlik og nå et forslag til statsbudsjett. 
Med disse dokumentene endelig på plass burde vi nå være klare til å ta Norges del av ansvaret for å 
redusere den globale temperaturøkningen til to grader, og dermed unngå irreversible 
klimaforandringer.  

Statsbudsjettet for 2013 oppfyller stort sett de konkrete forpliktelsene i klimaforliket og melding, og 
det er bra. Spørsmålet som Bellona stiller er hvorvidt tiltakene som foreslås er tilstrekkelig til å nå 
målet om en reduksjon på 12-14 millioner tonn CO2 innen 2020. 

                                                           
1 http://www.washingtonpost.com/opinions/climate-change-is-here--and-worse-than-we-
thought/2012/08/03/6ae604c2-dd90-11e1-8e43-4a3c4375504a_story.html 
2 Stern, N. (2006). "Stern Review on The Economics of Climate Change (pre-publication edition). Executive 
Summary". HM Treasury, London. Archived from the original on 31 January 2010. Retrieved 31 January 2010. 
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Det kan også synes som om Regjeringen har kommet til samme erkjennelse, da Nasjonalbudsjettets 
fremskrivninger av klimagassutslippene ikke viser en reduksjon som fastslått gjennom klimaforliket. 
Fremskrivningene er ikke oppdatert siden NB 2011 med unntak for nye utslippstall fra petroleums- og 
avfallssektoren. Bellona finner dette påfallende gitt at klimameldingen og klimaforliket ble inngått før 
sommeren.  

Virkemidler i transportsektoren  
Mens vi venter på NTP 

Klimameldinga fremhever at veksten persontransporten i storbyområdene skal tas med sykkel, 
kollektiv og gange. For å oppnå dette målet er styrking av belønningsordningen et viktig tiltak, og de 
føringene som kommer i neste NTP vil være avgjørende for at dette målet skal nås. Med de 
klimautfordringene vi står overfor som bakteppe vil ikke det at man tar veksten med sykkel, kollektiv 
og gange være tilstrekkelig for å oppnå klimagassreduksjoner som tar oss til 2-gradersmålet. For at vi 
skal nå 2-gradersmålet vil ny klimavennlig nullutslippsteknologi i økende grad måtte bli tatt i bruk.  

Transnova 

Til tross for den nye klimameldingens lovnad om å styrke Transnova ligger det ikke inne en reell 
styrking av Transnovas budsjett i forslaget fra regjeringen. Transnova gir støtte til prosjekter som skal 
redusere klimagassutslippene fra transportsektoren. De har gitt støtte til en rekke tiltak for å øke 
bruken av nullutslipps- og karbonnøytral teknologi. Det er denne typen løsninger vi trenger for å få til 
reelle utslippskutt i transportsektoren og ikke bare en begrensning av utslippsveksten.  

• Bellona ber om at Transnovas budsjett for 2013 økes fra foreslåtte 77,2 millioner til 150 
millioner, med signaler om ytterligere opptrapping i årene fremover.   

NOx og dieselbiler  

Flere norske byer sliter med overskridelser av grenseverdien for NOx. Nye og lavere utslippkrav for 
NOx fra bilparken vil være gjeldende fra 2014 (Euro 6).  Foreløpige tester av Euro 5 dieselbiler viser at 
utslippene under kalde forhold og mer reelle bykjøresykluser er langt høyere enn det som 
testresultatene for Euro 5 viser. For å kunne gjøre fornuftige valg på lengre sikt og være sikre på at vi 
klarer å redusere overskridelsene av grenseverdiene for lokal luftforurensning mener Bellona at det 
er viktig at vi får mer informasjon om de reelle utslippene fra bilparken under kalde nordiske forhold 
og reelle kjøresykluser.  

• Bellona ber om at Vegdirektoratets fortsetter pågående prosjekt for uavhengig testing av 
kjøretøy under reelle forhold og sikres de midlene som trengs til å gjennomføre et ansvarlig 
testprogram.   
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