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Det er bred politisk enighet om at det kreves handling for å hindre økt global oppvarming. Det har 
blitt produsert metervis med utredninger om hvilke tiltak som må til. Vi vet med andre ord hvilke 
løsninger vi trenger i klimakampen og vi vet at disse løsningene er tilgjengelige: Vi må slutte å bruke 

fossile energikilder og vi må realisere fornybarsamfunnet.  
Derfor er vi glade for at Regjeringen, gjennom SFT og prosjektet Klimakur 2020, endelig har satt 

søkelys på handling og virkemiddelutforming. Bellona beklager likevel at SFT skal avlegge sin 
rapport først etter høstens valg. Klimaendringene er en for viktig sak til at politikerne kan få slippe 
unna den i valgkampen. 

Allerede i 2001 publiserte Bellona en rapport om effektive virkemidler mot klimaendringene, 
Virkemidler som virker og i fjor publiserte vi en global tiltaksplan, How to combat global warming. 

Dette er vår nasjonale virkemiddelplan; Norges helhetlige klimaplan. Vår målsetting er å presentere 
en helhetlig plan som løser klimaproblemet og samtidig legger grunnlaget for at Norge også i 
fremtiden skal kunne preges av gode levekår og velstand.  

For å lykkes med dette må vi tenke både helhetlig og langsiktig. Det må legges til rette for 
nullutslippsløsninger i alle sektorer. Problemet er at debatten til nå i altfor stor grad har handlet om 

kostnadseffektivitet. Det nytter lite å innføre de billigste tiltakene først dersom vi ikke samtidig 
investerer i utvikling og spredning av teknologi som på sikt muliggjør nullutslippssamfunnet. Vi må 
unngå virkemidler som reduserer utslipp på kort sikt hvis de ikke samtidig legger fundamentet for 

fremtidens nullutslippssamfunn.  
Norges helhetlige klimaplan er ment for å hjelpe politikere og beslutningstakere i Norge til å 

handle. Med 20 års erfaring, et stort nettverk innen forskning, politikk og industri og en bredt faglig 
sammensatt fagavdeling, har Bellona et spesielt godt utgangspunkt for å gjøre denne jobben. For 
samtlige sektorer foreslår vi virkemidler som alle som tar klimaproblemet på alvor bør kunne samle 

seg om.  
For å understreke budskapet vårt, har vi valgt å skrive planen i formatet til en stortingsmelding. 

Norges helhetlige klimaplan er Bellonas gavepakke til alle politikere som mener alvor i 
klimakampen.  

Vi hevder ikke at Bellonas klimaplan er fasiten. Tvert imot; vi ønsker å legge til rette for en bred 

debatt som gjør at politikerne tør å ta riktige valg for klimaet.  
Norges helhetlige klimaplan vil også være grunnlaget for Bellonas klimapolitikk de neste fire 

årene: Derfor sendes den på høring og høringsfristen er 15. juni.  
Send dine innspill til klimaplan@bellona.no 

 

Med vennlig hilsen  
 
Frederic Hauge, leder i Bellona   
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Global oppvarming er vårt århundres største 
utfordring. Samtidig som verdens fattige må 

sikres tilgang til energi, må klimagassutslippene 

reduseres med opp i mot 85 prosent innen 2050 
for å unngå dramatiske klimaendringer. I rike 

land som Norge må utslippene kuttes vesentlig 

mer, for å tillate fattigere land noe utslippsvekst. 
Norge har et spesielt ansvar fordi vi har 

naturressurser, kapital, teknologi, kompetanse og 

politiske styringsstrukturer som setter oss i bedre 
stand til å kutte utslipp enn noe annet land. I 

tillegg er vår rikdom basert på eksport av enorme 
klimagassutslipp i form av olje og gass.  

Bellona foreslår følgende mål for Norges 

utslippsreduksjoner:  
- Norges egne klimagassutslipp skal innen 

2020 reduseres med 30 prosent fra 1990 nivå. 

- Norge skal i København-forhandlingene 

forplikte seg til karbonnøytralitet i 2020. 

- Norge skal være et nullutslippssamfunn i 

2040. 

- Norge skal være karbonnegativt i 2050 ved 

å fjerne mer CO2 fra atmosfæren enn vi 

slipper ut. 

Bellonas klimamelding retter oppmerksom-

heten mot hvordan klimagassutslipp kan 

reduseres innenlands, og foreslår konkrete 
virkemidler for å få dette til. Med Norges 

helhetlige klimaplan ser vi alle sektorene i 

sammenheng, og understreker viktigheten av at 
alle sektorer må gjøre det de kan for å kutte 

klimagassutslipp for at vi skal klare de 
nødvendige utslippsreduksjonene. Virkemidlene 

er konkrete og fordelt per sektor:  

Bilparken endres radikalt for å få til reelle 

utslippskutt. Veien til nullutslipp går gjennom 
elektrifisering ï i 2020 bør 10 prosent av bilene 

være elbiler og plugginn-hybrider. Dette skal 

oppnås gjennom blant annet tilskudd på 30 000 
kroner per bil, finansiering av ladestasjoner og 

statlige fellesinnkjøp av elbiler. Gjennom radikale 

endringer i bilavgiftene skal hybridbiler og andre 
lavutslippsbiler bli opptil 50 000 kroner billigere. 

For å få utslippskutt raskt må det også stilles krav 

om 10 prosent biodrivstoff innblandet i alt 
drivstoff, og satses på andregenerasjons 

biodrivstoffproduksjon.  

For storbyene vil Bellona utvikle òSuperbussò-
pakker for innfartsveiene, der superbusslinjer 

med maksimal framkommelighet i trafikken og 

hyppige avganger skal gjøre kollektivløsninger til 
det foretrukne alternativet for pendlere.  

Luftfartens utslipp kan reduseres raskt gjennom 

mer energieffektive fly og flyrutiner. Bellona vil 
invitere luftfartsnæringen til å forplikte seg til 

utslippskutt de selv har identifisert som 

realistiske. På lengre sikt skal de mest trafikkerte 
strekningene erstattes med høyhastighetstog. 

Norge er en stor sjøfartsnasjon, og har bedrifter 

og fagmiljøer med teknologi og kompetanse som 

kan gi reduserte utslipp fra skipsfart globalt. 
Siden internasjonal skipstransport er umulig å 

regulere på nasjonalt nivå, kan vi bruke innenriks 
skipsfart til å utvikle og industrialisere 

lavutslippsløsninger og nullutslippsløsninger. Det 

er særlig innen fergedrift som er finansiert av det 
offentlige, og forsyningsskip i petroleums-

næringen at mulighetene for regulering er store. 

Bellona foreslår at det skal stilles krav om 
ledende miljøteknologi ved alle anbud for 

fergetjenester, at det skal etableres et CO2-fond 
for skipsfart etter mønster av NOX-fondet, og at 

det stilles strenge krav til skip i 

petroleumsvirksomheten.  

 

Norsk industri er i verdenstoppen på miljø, og 
produserer varer vi trenger mer av for å produsere 

fornybar energi globalt. Samtidig kan utslippene 

reduseres kraftig, og energibruken effektiviseres. 
Bellona vil ha et nasjonalt løft for klimavennlig 

prosessindustri, der industrien forplikter seg til 

store utslippskutt mot at staten bidrar til et 
massivt teknologiløft. Et fond på 10 milliarder 

kroner til teknologiprosjekter, nye ordninger for 

energieffektivisering, forutsigbare kraftpriser og 
statlig bidrag til CO2-håndtering i industriklynger 

som Grenland vil gjøre norsk industri rustet for 
vekst og verdiskapning, og vise vei mot 

nullutslippsløsninger for industrien globalt.  

 

Fossil energi vil være nødvendig i den globale 

energiforsyningen i lang tid, men må omstilles 
kraftig for å finne sin plass i et ambisiøst 

nasjonalt og internasjonalt klimaregime. 



 

Utslippene fra produksjon må kuttes kraftig 

gjennom elektrifisering. Staten bør bygge 
infrastruktur for kraft fra land, men 

oljeselskapene må betale for dette gjennom en ny 

kraftavgift for sokkelen. Gassproduksjonen må i 
økende grad renses for CO2 før eksport, og 

oljeutvinningstempoet begrenses ved å opprette 
petroleumsfrie soner i sårbare naturområder.  

Oljefyring fases helt ut ved hjelp av forbud og 
avgiftsøkning på fossil varme og erstattes med 

bioenergi, varmepumper og andre utslippsfrie 
løsninger. Energieffektivisering reduserer energi-

bruken fra dagens nivå med 15 TWh innen 2020. 

Økt elavgift skal gjøre nye løsninger mer 
lønnsomme, og bidra til energieffektivisering, 

som i sum vil gjøre strømregningen lavere for 

folk. Alle huseiere skal få rett til støtte for 
energieffektivisering, med rask saksbehandling. 

Energikravene til nye bygg skal skjerpes 

regelmessig. I stedet for å bokstavelig talt å bygge 
oss nye problemer, skal vi bygge bygninger som i 

første omgang knapt trenger oppvarming, og som 
i neste omgang selv produserer energi.  

For å oppfylle EUs fornybardirektiv, bør Norge 
øke andelen fornybar energi fra dagens 60 

prosent, til minst 73 prosent innen 2020. Dette 
kan vi oppnå ved å øke den fornybare 

energiproduksjonen med 24 TWh, samtidig som 

totalt energiforbruk reduseres med 9 TWh. Til 
tross for tøffe ambisjoner er det rom for stor vekst 

i industrien, slik at fornybardirektivet ikke blir til 

hinder for å etablere ny silisiumproduksjon og 
andre varer verden trenger mer av for å utvikle 

fornybar energi. Virkemidlene for økt fornybar 

energi, er først og fremst etablering av et grønt 
sertifikatmarked, samt støtteordninger for 

bioenergi.  

Utslippene av lystgass og metan fra landbruk kan 

kuttes gjennom bedre gjødsling og fôring, og fra 
både landbruk og avfall gjennom oppsamling av 

metan for produksjon av biogass. På denne måten 
reduseres sektorenes egne utslipp, samtidig som 

de bidrar til kutt i andre, ved at biogass erstatter 

fossil energi i busser, oppvarming eller 
kraftproduksjon. Landbruket møter i dag ingen 

krav om å redusere klimagassutslipp. For å presse 

frem en storsatsing på biogass foreslår Bellona 
investeringsstøtte sammen med et forbud mot 

brenning av våtorganisk avfall og på sikt et krav 

om at husdyrgjødsel og vekstrester brukes til 
energiproduksjon. Landbruket må også få klare 

krav om bedre rutiner for gjødsling og 

begrensninger mot unødvendig overgjødsling.  

Bellona foreslår at Norge skal ta sikte på å ha null 
netto utslipp i 2040. Bellonas klimamelding peker 

på hvilke løsninger og teknologier som i de fleste 

sektorer kan bringe oss mot nullutslipp, og 
identifiserer hvilke hovedgrep som er nødvendige 

for å nå dette målet. Målet om nullutslipp på lang 
sikt gjør det viktig å velge riktige virkemidler for 

å nå de kortsiktige målene. Blindveier må unngås, 

alle skritt må følge veikartet mot nullutslipp.   

Bellona foreslår at Norge skal ta sikte på å bli et 
karbonnegativt samfunn innen 2050, i den 

forstand at vi fjerner mer CO2 fra atmosfæren enn 

vi slipper ut. Denne praktisk gjennomførbare 
måten å fjerne CO2 fra atmosfæren på er naturens 

egen, altså fotosyntesen. Forbrenning av 

biomasse regnes som karbonnøytralt fordi planter 
tar opp like mye CO2 gjennom fotosyntesen som 

de avgir ved forbrenning. Dersom CO2 fra 

forbrenning av biomasse fanges og lagres, vil 
denne energiproduksjonen ha negative utslipp. 

Norge har eksisterende punktutslipp av CO2 fra 
biomasse i treforedlingsindustrien og i 

fjernvarmeanlegg. Satsning på andregenerasjon 

biodrivstoffproduksjon, kraft- og varmeverk, også 
basert på biomasse fra nye kilder som alger, kan 

gi nye store punktutslipp for karbonnøytral CO2, 

med potensial for CO2-håndtering. Konseptet 
karbonnegativ er ikke avhengig av ny teknologi. 

Kombinasjonen av fangst- og lagringsløsninger 

som utvikles for fossil energi, og eksisterende 
løsninger for forbrenning av biomasse er alt som 

skal til. 

I motsetning til vanlige stortingsmeldinger, 

sendes Bellonas klimamelding nå på bred høring. 
Vi inviterer politiske partier, interessegrupper, 

bedrifter og våre samarbeidspartnere til debatt om 

de konkrete forslagene til virkemidler. Innspillene 
vil danne grunnlaget for en endelig klimamelding, 

som vil være plattformen for Bellonas 

klimapolitiske arbeid i Norge i den neste 
stortingsperioden.   
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De menneskeskapte klimaendringene er 

allerede i gang. Den globale gjennomsnitts-
temperaturen har økt med 0,7 grader celsius 

fra førindustriell tid. Millioner av mennesker, 
spesielt i fattige land, har fått erfare 
klimaendringene gjennom mer tørke, flom og 

naturkatastrofer. For å unngå enda større og 
farligere klimaendringer, har en rekke land satt 

seg som mål å hindre at jordens temperatur 
stiger med mer enn to grader celsius. Norge er 
blant disse landene.  

FNs klimapanel (IPCC) publiserte sin 
fjerde klimarapport ved utgangen av 2007. 

Med basis i tilgjengelig forskning, konkluderte 
rapporten med at klimaendringene er menn-
eskeskapt og at det er nødvendig med 

drastiske kutt i klimagassutslippene. Det ble 
stadfestet at stabilisering av den globale 

oppvarmingen på mellom 2 og 2,4 grader 
krever en utslippsreduksjon på 50 til 85 
prosent innen 2050, og at utslippstoppen må 

inntreffe innen 20151.  

I 2009 tyder nye empiriske data fra flere 
hold på at klimaendringene ikke bare har fulgt, 
men faktisk overgått IPPCs mest pessimistiske 

scenario. Der klimapanelet forventet en økning 
i havnivået på mellom 18 og 59 cm innen 

2100, peker en rekke nye forskningsresultater 
på at havet kan øke med mellom 80 og 200 cm 
innen 21002,3. Der klimapanelet anslo at Arktis 

ville være isfritt en gang i siste halvdel av 
århundret, er de siste anslagene nå at det vil 

inntreffe en gang mellom 2011 og 2015.  
I klartekst betyr dette at klimaendringene 

skjer raskere enn tidligere antatt. Klima-

panelets leder Rajendra Kumar Pachauri sa 
nylig at hvis ikke det igangsettes et 

fundamentalt skifte innen 2012, vil irreversible 
og selvforsterkende prosesser kunne gjøre at 
klimaendringene kommer fullstendig ut av 

kontroll. Det som i dag betegnes som ambisiøs 
klimapolitikk av de fleste politikere, vil i 

morgen kunne vise seg å være for lite, for sent. 
I fjor publiserte Bellona en rapport kalt 

How to combat global warming. Her viste 

Bellona hvordan verdens klimagassutslipp kan 
reduseres med 85 prosent innen 2050, ved å 

bruke eksisterende teknologier. Her fremkom 
det at løsningene eksisterer ï nå er det opp til 
politikerne å ta de riktige beslutningene.  

Bellonas helhetlige klimaplan identifiserer 
hvordan Norge kan gå foran og vise at det er 

mulig å kombinere høy levestandard med 
minimale klimagassutslipp.  

 

Som Figur 1-2 viser er Norges utslipp per 
innbygger blant de høyeste i verden. Den røde 
linjen viser gjennonsnittsnivået utslippene 

ifølge IPCC må ligge på i 2050 om verden 

Stadig f lere mennesker rammes av klimaendringene 

gjennom tørke, flom og naturkatastrofer. Her fra Santa 

Catarina i Bras il i fjor. 

(Foto: Orkut Images / Wikimedia Commons) 
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skal klare å begrense den globale 

oppvarmingen til 2 grader celsius.  

Samtidig er Norge et av verdens rikeste 
land og store deler av denne rikdommen har 

kommet ved å bidra til klimakrisen gjennom 
fossil olje- og gassutvinning. Norge har 

mindre enn 1 promille av verdens befolkning, 
men bidrar med 2-3 prosent av de totale 
globale klimagassutslippene gjennom eksport 

av fossil olje og gass. Det gir Norge en 
særskilt moralsk forpliktelse til å gå foran og 

vise lederskap i kampen for å redusere 
utslippene av CO2.  

Ambisjonen om Norge som en 

foregangsnasjon i klimasammenheng kom 
også til uttrykk i Klimaforliket, et politisk 

kompromiss fra 2008 mellom 
regjeringspartiene (AP, SV og SP) og 
opposisjonspartiene Høyre, KrF og Venstre:  

òNorges troverdighet som p¬driver er 
avhengig av at vi reduserer egne utslipp, 

bidrar til utvikling av teknologi og bidrar til å 
vise at det er mulig å frikoble økonomisk vekst 
med vekst i klimagassutslippene. Norge må 

sammen med andre rike land ta en lederrolle i 
arbeidet med å utvikle et godt, klimavennlig 
samfunn.ò 

Vi kan altså konstatere at store deler av 
Stortinget mener at Norge skal ha en ambisiøs 

klimapolitikk. Nå er det avgjørende at Norge, i 
en situasjon der usikkerheten er så stor rundt 
hastigheten på og konsekvensene av de 

globale klimaendringene, kommer over i 
handlingsmodus. Tiltak mot klimaendringene 

har vært diskutert lenge nok til at vi vet hva 

som skal til for å hindre en katastrofal krise. 
Nå haster det med å iverksette tiltakene 
gjennom å vedta virkemidler som fører til 

faktiske utslippsreduksjoner og som reder 
grunnen for det fremtidige nullutslipp-

samfunnet.  
I McKinseys rapport fra januar 2009, 

Pathways to a Low-Carbon Economy, 

understrekes viktigheten av at alle sektorer må 
kutte i sine klimagassutslipp nå:  

ñOur research finds not only that all 
regions and sectors would have to capture 
close to the full potential for abatement that is 

available to them; even deep emission cuts in 
some sectors will not be sufficient. Action also 

needs to be timely. A 10-year delay in taking 
abatement action would make it virtually 
impossible to keep global warming below 2 

degrees Celsius.ò 
McKinsey sier altså at alle regioner og 

sektorer må redusere nær sitt fulle reduksjons-
potensial og at det ikke holder at store 
utslippskutt tas i bare noen sektorer. Videre 

sier McKinsey at dersom det blir en 10 års 
forsinkelse før vi gjør noe, vil det bli nær 
umulig å holde den globale oppvarmingen 

under 2 grader celsius. For Norge innebærer 
dette at vi må iverksette tiltak som er flere 

ganger dyrere enn dagens kvotepriser.  
Bellonas formål med denne klimaplanen er 

å hjelpe Regjeringen og Stortinget med å gå 

fra gode ord og intensjoner til målrettet 
handling. Det gjøres ved å identifisere 

virkemidler i alle sektorer som vil bidra til at 
nødvendige tiltak gjennomføres. Nå er det opp 
til politikerne å fatte de vedtakene som 

iverksetter virkemidlene. 
Samtidig er Bellonas klimaplan et innspill 

til Klimakur 2020, Statens forurensnings-
tilsyns (SFT) virkemiddelprosjekt, som skal gi 
sine anbefalinger 2. november 2009. I 

motsetning til Klimakur 2020, kommer 
Bellona med sine innspill til virkemidler i god 

tid før valget. Bellona mener at norsk 
klimapolitikk må komme øverst på dagsorden 
i valgkampen 2009. Som lederen av FNs 

klimapanel, Rajendra Kumar Pachauri, sier: 
De neste fire årene er avgjørende for om vi 

klarer å takle klimakrisen.  
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Klimaforliket legger opp til en reduksjon på 

15-17 millioner tonn CO2 ekvivalenter fra en 
forventet referansebane på ca. 59 millioner 
tonn i 2020: òPartene mener derfor at 

intervallet fra Regjeringens klimamelding kan 
utvides til 15- 17 mill. tonn CO2 ekvivalenter 

ift referansebanen slik den er presentert i 
nasjonalbudsjettet for 2007, når skog er 
inkludert.ò  

Ved å legge denne referansebanen til 
grunn sier Regjeringen at den forventer en 

betydelig økning i utslippene fram mot 2020. 
Bellona mener at ambisjonen i stedet må være 
å legge klare og forutsigbare politiske føringer 

som realiserer ambisjonen om å frikoble 
økonomisk vekst fra vekst i klimagass-

utslippene. Ambisjonen for Bellonas 
klimaplan er å identifisere virkemidlene som 
oppnår dette. Reduksjon av dagens utslipp er 

derfor beregnet på grunnlag av SSBs statistikk 
for 2006. Dette er det siste året der fullstendig 

statistikk er tilgjengelig på tilstrekkelig 
detaljert nivå.  

 

Bellonas klimamål for 2020 er:  

 
Å redusere norske utslipp med 18,8 

millioner tonn innen 2020 i forhold til 2006.  

 
Dette tilsvarer 30 prosent av utslippet i 

1990, som er basisåret for FNs 
klimaforhandlinger. Et slikt ambisjonsnivå er 
nødvendig for at Norge skal leve opp til sin 

ambisjon om å vise lederskap inn i FNs 
klimaforhandlinger. Bellona mener derfor at 

Norge i FN-forhandlingene skal forplikte seg 
til å redusere egne klimagassutslipp med 25 
prosent fra 1990-nivå innen 2020. I tillegg 

mener Bellona at Norge skal forplikte seg til å 
finansiere utslippsreduksjoner tilsvarende de 

resterende utslippene gjennom kvotekjøp i 
andre land, slik at Norge blir klimanøytralt i 
2020.  

Figur 1-3 viser hvordan reduksjonen på 
18,8 millioner tonn fordeler seg på de ulike 

sektorene med Bellonas virkemidler.  
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Realiteten i klimautfordringen tilsier at målet 

for 2020 ikke kan ses på som endelig, men 
som en viktig milepæl i arbeidet med å utvikle 
et godt, klimavennlig samfunn. Med bakgrunn 

i omfattende observasjoner og analyser, 
konkluderte en gruppe forskere fra NASA, 

med James Hansen i spissen, at konsen-
trasjonen av CO2 i atmosfæren må være 350 
ppm (parts per million) eller lavere i løpet av 

dette århundret for å bevare jorden slik vi 
kjenner den4. Dagens konsentrasjon er 387 

ppm, og stiger med omlag 2,5 ppm i året. 
Dersom Hansens prognoser stemmer må 
verden redusere klimagassutslippene med 

opptil 95 prosent. Dette betyr at alle land må 
bli nullutslippssamfunn på lang sikt. 

Bellonas klimaplan har derfor prioritert 
virkemidler som på sikt vil gjøre Norge til et 
nullutslippssamfunn. Bellona mener at Norges 

mål må være å bli karbonnøytralt innenlands 
innen 2040. For noen typer aktivitet, som for 

eksempel husdyrbruk, er klimanøytralitet 
trolig ikke oppnåelig. Dette betyr at andre 
aktiviteter, som for eksempel termisk 

energiproduksjon, må kompensere ved å bli 
karbonnegative. Norge må derfor gå foran og 

utvikle og implementere løsninger som gir 
netto negative utslipp. CO2-håndtering på 
bioenergiverk og papirfabrikker og biokull i 

landbruk er eksempler på slik teknologi. I How 
to combat global warming viste Bellona 

pathways to a carbon negative economy 
globalt. Nå mener Bellona at Norges ambisjon 
for 2050 bør være: Carbon negative Norway. 

En ambisjon på dette nivået er politisk 
utfordrende. Det er enklere å snakke om 

politiske ambisjoner i generelle termer enn å 
vedta praktisk politikk som nødvendigvis 
medfører omprioritering av ressurser og makt. 

Samtidig er dette en fantastisk mulighet til å 

skaffe seg konkurransefortrinn i en fremtidig 
verden hvor det er de rene teknologiene og 
løsningene som driver utviklingen. Norsk 

industri har allerede mye relevant kunnskap og 
kompetanse, noe som gir Norge et spesielt 

godt utgangspunkt for å gå foran på veien mot 
nullutslippssamfunnet.  

Bellona mener derfor det er viktig å 

betrakte en ambisiøs klimapolitikk som en 
unik mulighet til å bygge bro fra dagens ikke-

bærekraftige verdiskapingsmodell, der fossil 
energi utgjør nær halvparten av Norges 
eksportinntekter, til morgendagens grønne 

økonomi der Norge er stor eksportør av rene 
industriprodukter og fornybar energi. Bellonas 

budskap er at Norge må gripe denne sjansen 
nå.   

 

Bellona legger til grunn at fremtidig 

økonomisk vekst ikke må føre til ytterligere 
utslipp, med andre ord det vi kaller ren vekst. 

Dette innebærer at dagens utslippsnivå må 
være utgangspunktet for fremtidige 
utslippskutt. Her skiller metoden til Bellona 

seg vesentlig fra Finansdepartementet og 
Statens Forurensningstilsyns (SFT) metode, 

som tar utgangspunkt i en forventet 
referansebane. Regjeringens K limamelding5 
fra 2007 og det tverrpolitiske Klimaforliket 

setter sine mål ut i fra referansebanen.  
Norsk klimapolitikk har altså som mål å 

oppnå reduksjoner fra et hypotetisk utslipps-
nivå i 2020 som er høyere enn dagens 
utslippsnivå. Som Tabell 1-1 viser, forventes 

klimagassutslippene i 2020 i SFTs 
referansebane å være 58,7 millioner tonn CO2-

ekvivalenter, noe som tilsvarer en økning på 

 1990 2002 2004 2005 2010 2020 

Utslipp i alt        49 727        53 346        54 707        53 963        60 501        58 658  

Stasjonær forbrenning        14 352        18 807        19 731        19 272        24 761        19 958  

Prosessutslipp        21 758        18 690        18 539        18 034        17 901        17 750  

Mobil forbrenning        13 616        15 850        16 438        16 657        17 839        20 951  

Kilde: SSB og SFT 
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nesten 10 prosent fra 2006. Her er det 

påfallende at man i referansebanen forventer 
en økning på 51 prosent i utslippene fra 
oppvarming i bygg (med andre ord utslipp fra 

oljefyr) fra 2005 til 2020, selv om det finnes 
konkurransedyktige rene oppvarmingskilder. 

Når klimaforskningen med økende grad av 
klarhet viser at klimaet ikke tåler ytterligere 
vekst i klimagassutslippene, mener Bellona det 

er uansvarlig å basere klimapolitikken på en 
forventning om økte utslipp frem til 2020. 

Bellona mener at det er bedre å benytte siste 
oppdaterte utslippstall (2006) som 
utgangspunkt. I dette perspektivet betraktes 

utviklingen i klimagassutslippene som noe 
som kan styres politisk, og ikke noe som skjer 

som et resultat av en business-as-usual- 
referansebane.  

I Perspektivmeldingen 20096 er forventede 

utslipp for 2020 redusert til 56,5 millioner 
tonn CO2-ekvivalenter, se Tabell 1-3. Dette 

synliggjør problemet med å bruke en 
referansebane som utgangspunkt fordi 

forventningene til fremtidig utslipp endres fra 

år til år.  
Bellona anbefaler at Stortinget inntar en 

proaktiv holdning, og legger klare og 

forutsigbare politiske føringer som realiserer 
den uttalte ambisjonen om å vise at det er 

mulig å frikoble økonomisk vekst fra vekst i 
klimagassutslipp. Bellonas klimaplan tar 
derfor utgangspunkt i klimagassutslippet i 

2006, og anbefaler målsettinger og virkemidler 
som reduserer disse og samtidig realiserer ren 

vekst, se Figur 1-3. 
For å lette sammenligning med 

Klimaforliket og regjeringens Klimamelding 

viser Tabell 1-2 resultatet av Bellonas 
Klimaplan sammenlignet med SFTs 

referansebane for 2020. 

 

Bellona har gjennom 20 år arbeidet med å 

utforme gode virkemidler som skal ivareta 

 1990 2006 2007 2010 2020 2030 

Oppvarming i bygg 3,5 2,7 2,6 2,3 3,0 3,5 

Utslipp av klimagasser i alt 49,7 53,5 55,0 57,3 56,5 54,0 

Kilde: st.meld  nr 9 (2008-2009) Perspektivmeldingen 2009   

 

Millioner tonn CO2-ekvivalenter 

SFTs 

referansebane 
2020 

Bellonas 

Klimaplan 
2020 

Differanse  

Veitrafikk 13,56 8,20 5,36  

Skip og båter, inkl. fiske 4,08 2,22 1,86  

Annen mobil forbrenning, inkl. fly  3,31 2,68 0,63  

Olje- og gassvirksomhet1 11,74 7,72 4,02  

Industri og bergverk 15,21 8,40 6,81  

Oppvarming i bygg2  3,49 0,00 3,49  

Energiproduksjon3 0,89 0,36 0,53  

Landbruk 4,30 3,40 0,91  

Avfallssektoren 1,13 0,78 0,34  

Annet prosessutslipp 0,94 0,92 0,02  

Totalt  58,66 34,69 23,97  

1 Inkluderer gassterminalene Kårstø/Kolsnes 

2 Omfatter bo liger, næringsbygg og mindre industribygg. 

3 Fossil fjernvarme + gasskraftverk (forutsetter 85 prosent rensing av Kårstø og Mongstad i 2020) 
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hensynet til å etablere et sterkt norsk 

hjemmemarked, med konkurransedyktige, 
miljøriktige næringer, jf. rapporten virkemidler 
som virker fra 2001. Virkemiddelutforming 

har vært og kommer fortsatt til å være en 
sentral del av vårt samarbeid med næringsliv, 

myndigheter og politikere. Det har vært et 
stort behov for dette arbeidet ettersom det er få 
gode forskningsmiljøer i Norge med 

hovedfokus på gode virkemidler.  
I tillegg til virkemidlene vi foreslår i 

Bellonas Klimaplan mener vi at Statens 
pensjonsfond - Utland, også kalt oljefondet, 
bør brukes aktivt i klimakampen. Bellona viste 

i sin høringsuttalelse at det er formålstjenelig å 
stille klare klimakrav og drive systematisk 

påvirkning av de selskapene fondet investerer 
i, både med hensyn til klima og til den 
langsiktige avkastningen. I Stortingsmeldingen 

om hvordan oljefondet skal forvaltes7, var 
flere av Bellonas forslag inkludert. Blant annet 

forslaget om å utarbeide et forventnings-
dokument til selskapene som det investeres i. 
Forventningsdokumentet vil blant annet stille 

krav om at selskapene som oljefondet har 
investert i anerkjenner klimatrusselen, ikke 
motarbeider en ambisiøs klimapolitikk, og er 

åpne om sine egne utslipp. 
Tabell 1-4 viser et sammendrag av de 

viktigste virkemidlene som inngår i Bellonas 
Helhetlige Klimaplan. Virkemidler for å oppnå 

ren vekst (og energieffektivisering) er 

beskrevet sammen med virkemidlene for 
utslippskutt.  Debatten om tiltak og 
virkemidler for å redusere klimagassutslipp er 

i stor grad preget av at begrepene brukes om 
hverandre. Samtidig tydeliggjøres det sjelden 

hvilke kriterier som legges til grunn for 
prioriteringen av ulike tiltak og virkemidler, 
eller hvilke mål virkemidlene skal være med å 

oppfylle. Det er derfor et behov for å klargjøre 
både hvordan tiltak og virkemidler defineres i 

denne klimaplanen og hvilke kriterier og mål 
som legges til grunn for anbefalingene.  
  

Bellona mener at regjeringen og finansminister Kristin 

Halvorsen må bruke statens pensjonsfond ut land akt ivt i 
klimakampen. 

(Foto: F inansdepartementet) 
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- Elektrifisering av bilparken gjennom tilskudd på 30 000 kr per bil, 100 millioner per år til 

infrastruktur og statlig anbud for storinnkjøp av elbiler. 

- Radikal omlegging av engangsavgiften for å stimulere til vanlige biler med lavere utslipp. 

- Krav om 5 prosent innblanding av biodrivstoff i 2010 og 10 prosent biodrivstoff i 2020. 

- Øke belønningsordningen for kollektiv- og trafikktiltak. 

- Bygge dobbeltsporet jernbane i Intercity-trianglet. 

- Øke bruk av sykkel ved bygging av sykkelveinett. 

- Innføre beboerparkering i urbane strøk. 

- Innføre skatt på gratis parkering ved arbeidsplass i urbane strøk. 

- Innføre skattefritak for arbeidsgiverbetalt kollektivtransport. 

- Utvikle pakkeløsninger med tog og superbuss i kombinasjon med rushtidsavgift.  

- Inngå avtale med luftfartsnæringen om 30-40 prosent utslippskutt. 

- Utredning av høghastighetstog med sikte på konseptvalg ved neste rullering av NTP. 

- Doble kapasiteten for godstransport på jernbane. 

- Satsning på biogass til busser og enkelte lastebilflåter. 

- Opplæring i drivstoffbesparende kjørestil for yrkessjåfører. 

- Stille krav om at alle busser og lastebiler knyttet til offentlige innkjøp og anbud skal kunne benytte 

klimanøytralt drivstoff fra 2012.  

- Krav til BAT ved offentlige innkjøp av transporttjenester og for skipsfart brukt offshore. 

- Innføring av CO2-fond. 

- Gradvis innfasing av krav til landstrøm. 

- Påbud om ren kraft for nye installasjoner. 

- Staten bygger kabler til de tre områdene; Sørlige Nordsjø, Nordlige Nordsjø og Norskehavet for 

elektrifisering av eksisterende innretninger. Selskapene får tilknytningsplikt.  

- Innføring av petroleumsfrie områder. 

- Kraftavgift for alle eksisterende innretninger offshore basert på kraftforbruk for å finansiere 

utbygging, og nett-tariff for tilknyttede installasjoner for å dekke nettdrift. 

 

- Etablere klynger for CO2-håndtering i regi av Gassnova på Kårstø, Mongstad, Grenland, 

Hammerfest og Tjeldbergodden. 

- Etablere et nasjonalt løft for klimavennlig prosessindustri gjennom en teknologipakke bestående av 

et eget fond på 10 milliarder til teknologiutvikling, testing og demonstrasjon, bedrede 

støtteordninger for energieffektivisering, pilotprosjekt for CCS på bioenergi i treforedling m.m. 

- Inngå av avtale med industrien om 20-30 prosent utslippskutt og 20 prosent energieffektivisering, 

mot at industrien får tilgang til teknologipakken, langsiktige kraftavtaler og kvotetildeling på linje 

med EU.  
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- Forbud mot nye fossile oljekjeler. 

- Øke grunnavgiften for fossil fyringsolje og CO2-avgiften. 

- Rettet informasjonskampanje ifm energimerke og energivurdering av kjel. 

 

- Investeringsstøtte til energiproduksjonsanlegg fra gjødsel og vekstrester. 

- Øke potten til Innovasjon Norges bioenergiprogram, Enovas biogassprogram og støtte til biogass via 

Transnova samt samkjøre disse. 

- Øke grunnavgift på fossil olje og naturgass til 21 øre per kWh. 

- Øke el-avgiften til 21 øre per kWh. 

- Elektrisitet produsert fra biogass fritas fra el-avgift. 

- Elektrisitet fra biogass inkluderes i grønne sertifikater. 

- Forskningsmidler til optimal forsammensetning kombineres med utarbeiding av retningslinjer som 

danner grunnlag for krav om å følge disse. 

- Krav om miljø- og næringsbalanseregnskap i dagens gjødslingsplaner, og innføring av 

gjødslingskvoter på bakgrunn av disse. 

- Forbud mot nydyrking av myr. 

 

- Begrensede dispensasjoner fra deponiforbudet, krav om handlingsplaner. 

- Forbud mot brenning av våtorganisk avfall. 

- Krav om forbehandling av alt avfall. 

- Påbud om installering av gassuttak på deponier. 

- Bedre støtteordninger for energieffektiviseringstiltak. 

- Øke el-avgiften og la midlene gå til et fond for energieffektivisering. 

- Rentefrie lån for energieffektiviseringstiltak. 

- Forbedre energimerkeordning for bygg. 

- Stille strengere energikrav til offentlige bygg. 

- Skjerpe energikrav i tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven. 

- Tilrettelegge for ambisiøse kommuner gjennom plan- og bygningsloven. 

- Gjennomføre en større og vedvarende informasjonskampanje. 

- Skape et større marked for energitjenester. 

- Utrede hvite sertifikater. 

- Innføring av grønne sertifikater. 

- Implementering av fornybardirektivet med høy fornybarandel. 

 

 

Sammenhengen mellom tiltak og virkemidler er 

at virkemiddelet utløser tiltaket. Tiltaket er 
ønsket utløst for å bidra til et gitt mål. 
Virkemidlene kan med andre ord sees på som 

katalysatorer som utløser tiltaket som igjen 
bidrar til den ønskede måloppnåelsen. 

Virkemidlene kan være både offentlige og 
private. I denne rapporten fokuseres det 
primært på offentlige virkemidler som utløser 

tiltak som bidrar til å nå målet om at Norge på 

sikt skal være et land med høy levestandard og 
null klimagassutslipp.   

Sammenhengen mellom mål, tiltak og 
virkemiddel, og forskjellen på tiltak og 
virkemiddel, kan illustreres gjennom følgende 

eksempel: Det overordnede målet er at Norge 
skal bli utslippsfritt. Et delmål er null utslipp 

fra transportsektoren. Et av flere tiltak for å nå 
dette målet kan være å elektrifisere mest mulig 
av bilparken. Siden tiltaket ikke skjer av seg 
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selv, må det velges et eller flere virkemidler for 

å utløse tiltaket som her er elektrifiseringen. 
Virkemidler i denne sammenhengen kan for 
eksempel være investeringsstøtte til alle som 

kjøper elektrisk bil og å legge til rette for flere 
gratis parkeringsplasser for elektriske biler i 

bynære områder. Virkemidlene er altså ikke å 
skifte fra bensinbil til elektrisk bil, men det som 
kan få folk til å gjøre det. 

Det er vanlig å dele virkemidlene inn i tre 
grupper:  

Juridiske virkemidler omfatter krav, påbud 
og forbud som stilles gjennom lover og 
forskrifter.  

Økonomiske virkemidler gir økonomiske 
insentiver for å velge det alternativet som er 

ønskelig at velges - for eksempel avgifter eller 
tilskudd.  

Informative virkemidler er informasjon, 

både muntlig og skriftlig. Informasjon kan være 
et selvstendig virkemiddel, for eksempel 

informasjon om at òhvis du gjßdsler p¬ denne 
m¬ten, reduserer du klimagassutslippò, uten at 
det innføres forbud mot å gjødsle på en annen 

måte. Informasjon brukes som regel som et 
supplement til økonomiske og juridiske 
virkemidler.  

Ulike virkemidler kan også sorteres etter 
hvor strenge de er, i en virkemiddelstige, se 

Figur 1-5. 
Forbud, slik det blant annet er formulert i 

den norske forurensningsloven, er det desidert 

strengeste. Den som bryter forbudet kan bli 
straffet.  

Påbud er det omvendte av forbud, men er i 
prinsippet svært likt. Det innebærer en spesifikk 
regel der overtredelse kan medføre straff.  

Krav i forhold til bestemte industrier 
og/eller produkter er også juridiske rettsregler 

som oftest formuleres i forskriftsform, 
eksempelvis regulering av kjemikalier i 
tekstiler, eller konsesjonsregulering av utslipp 

fra industrier som i praksis pålegges å rense 
utslipp 

Avgifter er et økonomisk virkemiddel som 
har til hensikt å redusere forbruk/utslipp som er 
miljøbelastende, og stimulere til utvikling og 

bruk av alternativer. I motsetning til direkte 
reguleringer, overlates valg av rensenivå og 

teknologi til de enkelte aktørene. Myndighetene 
er ikke alltid klare på om avgifter er fiskale 
eller styringsavgifter. Det gjør at de ofte ender 

opp som en krysning mellom fiskal og styrings-
avgift da de både har til hensikt å skaffe penger 

til statskassa og endre miljøskadelig adferd. I 
noen tilfeller vil en avgift være ment som en 

styringsavgift, men hvis nivået settes for lavt til 
at avgiften kan styre atferd, ender den likevel 
med å være fiskal. Det er med andre ord ofte 

uklart hva som er myndighetenes mål med en 
gitt avgift.  

Kvoter er et virkemiddel som innehar 
mange av egenskapene til en avgift. Ved å dele 
ut kvoter settes det et tak på de totale 

utslippene. En måte å gjøre kvoter til et mer 
kostnadseffektivt virkemiddel er å gjøre dem 

omsettbare. Da vil de som har lavest kostnad 
ved å redusere sine utslipp gjøre det først. 
Staten kan regulere det totale utslippsnivået 

med selv å kjøpe opp kvoter.   
Tilskudd er det neste trinnet på 

virkemiddelstigen. Det er et viktig virkemiddel 
for å stimulere til utvikling og bruk av for 
eksempel miljøteknologi. Ny teknologi, eller 

såkalt babyteknologi, kan ha behov for 
starthjelp i en tidlig fase for å bli konkurranse-

dyktig. Dette er ganske vanlig, men er i 
utgangspunktet i strid med prinsippet om at 
forurenser betaler.  

Kilde: Bellona (2001) 
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Frivillige avtaler er et virkemiddel som 

innebærer at sektorer eller bransjer påtar seg en 
forpliktelse til reduksjon i utslipp, eller til en 
grad av gjenvinning. Avtalene omtales som 

frivillige, men er i praksis forhandlet frem 
under trussel om alternative virkemidler som 

avgifter eller direkte reguleringer.  
Informasjon er det minst strenge 

virkemiddelet ettersom det kun informerer 

forbrukeren. Det er opp til den enkelte om man 
velger å handle i samråd med informasjonen. 

Den lave strenghetsgraden til informasjon som 
virkemiddel er noe av årsaken til at det ofte 
brukes i kombinasjon med andre virkemidler.  

 

Et overordnet mål i denne klimaplanen er at 
Norge skal bli et land med høy levestandard 

uten klimagassutslipp og på sikt bli 
karbonnegativt. Det betyr at ren vekst og store 

utslippskutt er mål i seg selv. Samlet legger 
disse målene visse føringer for valg av 
virkemidler. For det første må det tenkes 

langsiktig. Det betyr at virkemidler som gir kutt 
frem til 2020, men som samtidig representerer 

en blindvei mot det karbonnegative samfunnet i 
2050, er prioritert vekk. Virkemidlene som 
velges frem til 2020 må således legge 

grunnlaget og bane vei for et karbonnegativt 
samfunn.  

For at summen av virkemidlene skal 
oppfylle målet om et fremtidig nullutslipps-
samfunn, må det settes i verk et stort spekter av 

tiltak og virkemidler. Bellona mener derfor at et 
bredt, sektornøytralt internasjonalt system med 

omsettbare utslippskvoter bare er ett av flere 
virkemidler som må til.   

Omsettbare utslippskvoter nevnes spesielt 

fordi det av mange økonomer regnes for å være 
det mest styrings- og kostnadseffektive 

virkemiddelet i klimapolitikken og derfor er 
nok i seg selv. Logikken bak et slikt system er 
at man utsteder et antall kvoter som i sum 

tilsvarer et gitt utslippsmål, mens 
markedsmekanismene sørger for at de billigste 

tiltakene mot utslipp gjennomføres først. 
Bellona er enig i at det er fornuftig å gjennom-
føre de billigste tiltakene først ï hvis vi bare 

stod overfor et mindre alvorlig problem hvor 
det å finne løsninger ikke var så tidskritisk som 

det er med klimaproblemet. Et kvotesystem er 

imidlertid en teoretisk tilnærming til en meget 

komplisert verden. For at systemet skal være 
fullstendig styrings- og kostnadseffektivt, forut-
settes det for eksempel at alle land er med i 

handelssystemet, at det ikke er rom for å jukse 
med sine utslipp og at alle land innehar samme 

informasjon. Fordelings-, rettferdighets- og 
utviklingshensyn i forholdet mellom fattige og 
rike, og at kvotetaket må fastsettes ved at alle 

land skal bli enige gjennom forhandlinger, er 
eksempler på hvor komplisert det er å oppfylle 

slike forutsetninger i den virkelige verden.  
I en ideell verden ville alle land vært 

inkludert i kvotesystemet og kvotetaket ville 

vært lavt og kvoteprisen høy. Vi vil med andre 
ord neppe komme i mål med bare et 

kvotehandelssystem.  

Dette innebærer at flere kriterier enn 

kostnadseffektivitet må ligge til grunn for valg 
av virkemidler i klimapolitikken. Eksempler på 
slike kriterier, er tids- og styringseffektivitet, 

politisk gjennomførbarhet og fordelingshensyn. 
Kompleksiteten i de nødvendige tiltakene, og 

særlig behovet for en forsert teknologiutvikling 
og rask storskala implementering av ny 
teknologi, tilsier at mange virkemidler må 

iverksettes i mange sektorer og land samtidig.  
Å stimulere til implementering av ny 

teknologi er et særlig viktig poeng. For nye 
løsninger er veien fra tegnebrettet til stor 
utbredelse i markedet lang. Grunnet at 

klimaproblemet er svært alvorlig og tidskritisk 
må ulike barrierer overvinnes raskt for å oppnå 

raske utslippskutt. Da kan vi ikke vente på at 
markedet vil overvinne barrierene over tid. 
Eksempler på slike barrierer er:  

Behovet for kritisk masse. Produksjonen må 
være i en viss skala for å kunne gi 

konkurransedyktige priser. Dette er såkalt 
storskalafordeler som man kan stimulere til ved 
å støtte produksjon i en tidlig fase.  

Behovet for kostbar infrastruktur. Mange 
rene teknologier forutsetter at det er utbygd 

kostbar infrastruktur for å spre produktet. 
Myndighetene må bekoste slike investeringer 
og eventuelt fordele kostnaden på 

enkeltprosjekter senere. For eksempel gjelder 
dette for introduksjon av ren elektrisitet som 

energibærer i offshoresektoren (elektrifisering 
av sokkelen), eller ved utbygging av 
fjernvarme. 
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Grunnleggende teknologiskift. I mange 

tilfeller må det grunnleggende teknologiske 
endringer til for å legge til rette for 
nullutslippssamfunnet. For eksempel gjelder 

dette i transportsektoren hvor det er nødvendig 
med et skifte til miljøriktige transportmidler. 

Dette krever teknologiske endringer både på 
bruker- og forsyningssiden. En kombinasjon av 
offentlige tilskudd til brukeren og juridiske 

krav til leverandører av miljøvennlig drivstoff 
og kjøretøy er nødvendig for å raskt stimulere 

til økende omsetningsvolum. Kostnadene vil 
være høye i starten, men fallende over tid.  

Det er i dette lyset kvotehandel som 

klimavirkemiddel må sees. Kun i kombinasjon 
med andre virkemidler som stimulerer til 

forskning, teknologiutvikling og - imple-
mentering av nye løsninger, er kvotehandel et 
godt virkemiddel for å oppnå tilstrekkelige 

utslippsreduksjoner.  Det betyr ikke at ikke 
kostnadseffektivitet er viktig, men at 

definisjonen av hva som er kostnader i 
klimasammenheng må utvides til å gjelde også 
de globale sosiale og potensielt katastrofale 

naturfølgene som klimaproblemet medfører.   

 

Denne klimaplanen er utarbeidet av Bellona 
etter mange års arbeid med norsk og inter-
nasjonal miljø- og klimapolitikk, tiltak og 

virkemiddelutforming. Alle i Bellonas 
fagavdeling har bidratt inn til dette arbeidet. I 

tillegg har næringsliv, relevante forsknings-
miljøer og myndigheter kommet med sine 
kommentarer underveis.  

Samtidig har det vært et mål å identifisere 
virkemidler som muliggjør størst mulig kutt i 

hver sektor. Nøyaktig estimering av hvor mye 

kutt hvert enkelt virkemiddel fører til er en 

svært vanskelig oppgave som ikke har vært 
prioritert i denne rapporten. Vårt fokus i planen 
er å ha en helhetlig tilnærming og at våre 

anbefalinger skal omfatte alle sektorer i Norge, 
ettersom det eneste alternativet for langsiktige 

mål er å komme til nullutslippssamfunnet. Vi 
har i stor grad lagt SFTs tiltaksanalyse til grunn 
for våre estimater av tiltakene og virkemidlenes 

potensial for utslippskutt, men i enkelte tilfeller 
har vi funnet det nødvendig å justere disse på 

bakgrunn av ny informasjon.  
Vi  hevder ikke at denne planen er et 

fasitsvar. Vi ønsker tvert i mot debatt om våre 

anbefalinger og de virkemidlene som må til for 
å gjøre Norge til den foregangsnasjonen på 

klima som landet kan og bør være. Derfor ber 

vi om tilbakemeldinger og innspill til 

mailadressen klimaplan@bellona.no innen 

15. juni 2009. Vi vil deretter gå gjennom 

klimaplanen i lys av innspillene.  

Kapittel 2-8 beskriver klimagassutslipp, 
mål, tiltak og virkemidler for hver sektor. I  

kapittel 9 og 10, gjennomgås tiltak og 
virkemidler og muligheter for økt 

energieffektivisering og produksjon av ny 
fornybar energi. Biomasse og dens rolle som 
energiressurs omtales i kapittel 11. I kapittel 12 

beskrives forskningsområder som bør 
prioriteres for at Norge skal bli et 

karbonnegativt samfunn i 2050. Til slutt i 
Bellonas Helhetlige Klimaplan, i kapittel 13, 
diskuteres hvilke konsekvenser planen får for 

utformingen av Norges forhandlingsposisjoner i 
de internasjonale klimaforhandlingene i 

København i desember 2009.  
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Sektoren omfatter landtransport (veitransport 
inkludert lette kjøretøy, tunge kjøretøy, 

motorsykler og mopeder), innenriks luftfart, 
jernbane, snøscootere, traktorer, 
anleggsmaskiner og andre rullende 

motorredskaper. Inndelingen i sektorer tilsvarer 
sektorinndelingen i Regjeringens 

klimamelding. 
Klimagassutslippene fra sektoren var i 2006 

ca. 13 millioner tonn CO2-ekvivalenter, eller 24 

prosent av Norges klimagassutslipp. Utslippene 
i sektoren har hatt en økning på nesten 30 

prosent siden 1990.  
Transportsektoren har de raskest voksende 

utslippene av alle sektorer i Norge. Mens 
utslipp fra industri og stasjonær forbrenning er 
synkende, både i absolutte tall og i forhold til 

BNP, viser utslippene fra transportsektoren få 
tegn til utflatning. I prognosene fra 

Nasjonalbudsjettet 2007, er det forventet en 
utslippsøkning på 29 prosent fra 2006 til 2020, 
dersom det ikke iverksettes nye tiltak. I dette 

tallet er det innbakt en årlig forbedring av 
kjøretøyenes energieffektivitet på 1 prosent. 

Bellona legger imidlertid til grunn 
trafikkveksten i perioden 1990-2006, med en 
trafikkvekst på 1,4 prosent per år for 

persontransport, og 1,9 prosent per år for 
godstransport.  

Internasjonalt er trendene de samme. 
Utslippene fra transportsektoren stiger med 
økende økonomisk aktivitet. Økningen er 

(Foto: Anne Karin Sæther / Bellona) 
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særlig stor i utviklingsland der stadig nye 

befolkningsgrupper får tilgang til bil, samtidig 
som varetransporten øker med økende forbruk 
og industriell produksjon.  

 

Bellona har som mål at transportsektoren skal 
ha tilnærmet null utslipp av klimagasser innen 

2040. Dette målet er forankret i den 
overordnede målsetningen om å begrense 

økningen av den globale middeltemperaturen til 
maksimalt 2 grader celsius.  Allerede i dag er 
nullutslippsløsninger og lavutslippsløsninger i 

en viss utstrekning tilgjengelige i markedet. De 
rene energibærerne elektrisitet, bærekraftig 

biodrivstoff og hydrogen kan på sikt erstatte 
fossile energibærere i hele transportsektoren. 
Samtidig som rene energibærere kan og må 

fases inn, tilsier hensynet til både 
naturressursgrunnlag og andre miljøforhold at 

det må tilstrebes størst mulig energieffektivitet, 
og bremsing av veksten i totalt transportvolum.  

Klimavirkemidlene i transportsektoren bør 

samordnes med virkemidler rettet mot andre 
miljøproblemer der dette er hensiktsmessig, slik 

at positive synergier mellom klima og for 
eksempel luftkvalitet kan hentes ut.  

Bellonas mål er at klimagassutslippene fra 

transportsektoren skal kuttes med 2,2 millioner 
tonn CO2-ekvivalenter innen 2020, 

sammenlignet med 2006. Inkludert i disse 
tallene ligger som sagt en forventet 
trafikkvekstvekst på 1,4 prosent per år for 

persontransport, og 1,9 prosent per år for 
godstransport.  

 

Transportsektoren kan nærme seg nullutslipp 
innen 2040 ved å redusere energibehovet og 

ved overgang til fornybare og/eller rene 
drivstoff. Redusert energibehov er avgjørende 

siden rene eller fornybare drivstoff vil være et 
knapphetsgode i lang tid fremover. Bellona 
gjorde en teknologigjennomgang i forbindelse 

med rapporten How to Combat Global 

Warming i 2008, og presenterte hvordan man i 

et 2050-perspektiv kan redusere våre 
klimagassutslipp med 85 prosent. For 
transportsektoren konkluderte Bellona 

følgende: 
- Den mest energieffektive energikjeden 

tilgjengelig for transportsektoren er basert 
på strøm og batterielektriske kjøretøy. 
Elektrisk strøm har i tillegg den positive 

egenskapen at den kan produseres fornybart 
eller fra fossile kilder, men uten 

klimagassutslipp.  
- Det eksisterer et stort mangfold i 

transportmidler og transportmarkeder, og 

disse stiller svært ulike krav til 
transportteknologier og drivstoff. 

- Ressursgrunnlag og teknologiske 
forutsetninger varierer mellom land og 
regioner rundt i verden. 

- Teknologiutvikling er vanskelig å forutsi. 
Bellona anbefalte derfor en relativt bred 

agenda for forskning og innovasjon, og selv 
med kraftig vekst i transportomfang ble det 
beskrevet scenarier som reduserte bruk av 

fossile drivstoff i transportsektoren med rundt 
2/3. Bellona anbefalte innfasing av 
batterielektriske kjøretøy der disse ville kunne 

fungere godt, og mente at elektrisk strøm ville 
kunne drive 75 prosent av landtransporten 

globalt i 2050. Langtransport av gods og 
transport av passasjerer i fattige land 
representerer den største utfordringen og gjorde 

at vi ikke nådde fullstendig elektrifisering. For 
luftfart og skipsfart er det mer krevende å 

frigjøre seg fra flytende drivstoff, og det ble 
derfor konkludert med et scenario som 
anvendte både biodrivstoff, hydrogen og noe 

fossilt drivstoff. På grunn av begrensninger i 
globalt produksjonspotensial for biomasse, 

nådde vi ikke nullutslippsvisjonen helt ï men 
kom et godt stykke på vei. Bare systematisk og 
ambisiøs satsing på FOU, kombinert med 

målrettet virkemiddelbruk, vil kunne gjøre 
nullvisjonen til en realitet globalt. 

For norske forhold er oppgaven noe 
òenklereò. P¬ 40 ¬r bßr man klare ¬ bygge opp 
en elektrisk infrastruktur som kan forsyne biler, 

lastebiler, busser og tog i hele landet. I tillegg 
bør målrettede virkemidler bidra til at kjøretøy 

som er avhengige av fossile drivstoff blir faset 
ut. For luftfart og skipsfart er total 
elektrifisering langt mer krevende siden skip og 
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fly har behov for å ta med seg store mengder 

energi. Selv om det gjenstår store teknologiske 
og økonomiske utfordringer, vil noen 
skipsfartssegmenter ï og muligens deler av 

luftfarten - kunne drives av hydrogen i et 2050-
perspektiv, men for å nå nullutslippsvisjonen 

vil man sannsynligvis være avhengig av 
utstrakt bruk av biodrivstoff. Vi har derfor 
brede og krevende utfordringer foran oss både 

på teknologiutvikling og for å sikre økt 
bærekraftig produksjon av biomasse. Politiske 

planer og virkemidler i årene fram mot 2020 
må ta hensyn til dette.  

Selv om teknologiutvikling kan endre 

bildet, mener Bellona kort oppsummert at 
følgende strategier representer en sannsynlig 

vei mot null utslipp fra transportsektoren i et 
langsiktig perspektiv:  
- Elektrifisering av personbiler og lette 

varebiler, i kombinasjon med biodrivstoff i 
en overgangsfase.  

- Elektrifisering i kombinasjon med 
biodrivstoff i tungtransport.  

- Biodrivstoff, hydrogen og seil i 

skipstransport. 
- Biodrivstoff i lufttransport og 

høghastighetstog erstatter deler av 

flytrafikken. 
- Kollektive transportmidler tar en større del 

av persontransporten. 

 

Persontransport er, i likhet med varetransport, 
lite elastisk, og påvirkes forholdsvis lite av 

prisvariasjon. Drivstoffavgifter og bompenger 
har liten effekt alene. Generelt høyere 

reisekostnader vil allikevel på lang sikt påvirke 
reisemønstre, ved at folk vil bosette seg 
nærmere arbeidsstedet. Tilsvarende resultater 

kan oppnås med sterkere vektlegging av 
klimahensyn i arealpolitikken.  

Følsomhetsberegninger8 utført av 
Transportøkonomisk institutt (TØI) i 
forbindelse med Nasjonal Transportplan 2010-

2019, viser at en dobling av bensinprisen vil gi 
en nedgang i CO2-utslippene fra 

persontransport på 12,1 prosent i 2020. En 
tredobling av bensinprisen gir en nedgang på 
18,5 prosent, tilsvarende ca. 1 million tonn 

CO2-ekvivalenter. Tiltakskostnaden er svært 

høy: Dersom det legges til grunn at en dobling 
av drivstoffprisen fra om lag 10 til 20 kroner 
per liter skal drives av CO2-avgiften, må denne 

avgiften økes fra dagens 0,82 kroner per liter, 
tilsvarende 345 kroner per tonn CO2, til om lag 

4 000 kroner per tonn CO2. Videre vil en 
dobling av drivstoffprisene også ha noen 
negative effekter. For det første vil det oppleves 

som sosialt urettferdig, ved at 
lavinntektsgrupper vil merke en slik økning 

som et betydelig innhogg i 
husholdningsbudsjettet. For det andre vil en 
ensidig norsk avgiftsøkning medføre svekket 

konkurranseevne, og handelslekkasje ved at 
godstransporten vil tanke drivstoff i utlandet.  

Økte drivstoffavgifter kan ha en større 
positiv effekt på lang sikt, fordi folk påvirkes til 
å velge biler med lavere forbruk. Dette kan 

imidlertid også oppnås med andre virkemidler. 
Et argument for likevel å øke 

drivstoffavgiftene, er at utviklingen i retning av 
mer energieffektive biler senker 
transportkostnadene. Noe av denne 

kostnadsbesparelsen kan bli tatt ut i mer 
kjøring. Økte drivstoffavgifter styrker også 
konkurranseevnen til biodrivstoff, som er fritatt 

for avgifter. Videre kan avgiftsøkninger på 
drivstoff benyttes i en eventuell grønn 

skatteveksling i sammenheng med skatteletter 
på mer miljøvennlig atferd.  

Bompenger eller i praksis autopass-

belastning ved bestemte passeringspunkter, 
slike som innfarten til en by, kan være et mer 

treffsikkert virkemiddel enn bensinavgiften, 
ved at den rettes direkte mot de bilbrukerne 
som har tilgang til brukbare alternativer innen 

kollektivtransport.  
Også for bompenger er det gjennomført 

følsomhetsberegninger for et scenario der 
takstene dobles i bomringene rundt byene Oslo, 
Bergen, Stavanger og Kristiansand. I tillegg er 

bomringen i Trondheim gjeninnført med dobbel 
takst. Effekten av dette tiltaket på de nasjonale 

klimagassutslippene er bare beregnet til 76 000 
tonn, eller 1,3 prosent nedgang i utslippene fra 
persontransport. En slik ordning kan omfatte 

flere byer enn de fem største, og dermed få noe 
større total effekt. Samtidig er det grunn til å 

anta at effekten er mindre i mindre byer, der 
arbeidsplasser og boliger er mer spredt og 
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grunnlaget for effektiv kollektivtransport er 

dårligere.  
En dobling av bompengesatsene vil 

imidlertid kunne ha en betydelig effekt på 

trafikken lokalt. Innføringen av 12,50 kroner i 
bompenger fra Bærum til Oslo i 2008 har gitt 

en nedgang i biltrafikken på 10 prosent. I 
Stockholm ble det gjort forsøk med 
rushtidsavgift varierende mellom null og 20 

kroner, med en nedgang i antall daglige 
passeringer på 22 prosent som resultat.  

Da det i 2008 ble innført en økning på 5 øre 
per liter bensin, og 10 øre per liter diesel, 
avstedkom dette store protester. Selv om 

protestene var sterkt overdrevet i lys av at dette 
ville kostet en gjennomsnittsbilist om lag 200 

kroner per år, bør lærdommen fra 2008 ikke 
overses. Klimapolitikken kan ikke tres ned over 
hodet på innbyggerne i demokratier. 

Virkemidler som har svært liten effekt, og som 
samtidig oppfattes som en fiskal skatt med 

dårlig sosial profil, dårlig næringsprofil og 
dårlig distriktsprofil, har rett og slett ikke livets 
rett.  

 
Bellona foreslår  

- Økning av drivstoffavgiftene bør skje i takt 

med generelle økninger i utslippsavgifter og 
kvotepriser, eller i takt med landene 

omkring oss  
- Bompenger eller rushtidsavgifter innføres 

kun i direkte sammenheng med 

kollektivtiltak (se neste avsnitt) 

Mens muligheten for å redusere 

transportomfang er begrenset, er muligheten 
større for å flytte persontrafikk fra personbiler 

til mer miljøeffektive, kollektive 
transportmidler.  

Kollektive transportmidler, med unntak av 

fly, har vesentlig lavere utslipp per 
personkilometer enn dagens biler.  Under 

forutsetning av et høyt passasjerbelegg, vil en 
reise utført med tog, buss, trikk eller t-bane ha 
lavere utslipp enn en reise med bil. Samtidig er 

det viktig å understreke at en drastisk økning av 
kollektivandelen er svært krevende. Bilens 

markedskandel innen persontransport er så vidt 
høy, at selv en dobling av antallet 
kollektivreiser vil gi en begrenset effekt.  

Et kraftig opptrappet kollektivtilbud vil 
måtte utvikles over et langt tidsperspektiv, og 

vil i løpet av dette tidsperspektivet måtte 
konkurrere med langt mer miljøeffektive biler 
enn dagens bilpark.  

For eksempel vil bruk av en plugginn-
hybrid-bil med nullutslipp på korte reiser og 

med svært lave utslipp og klimanøytralt 
drivstoff på lengre reiser, være et mer miljø- og 
kostnadseffektivt tiltak enn bruk av buss med få 

passasjerer. Dette gjelder også om bussen 
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bruker klimanøytralt drivstoff og er mer 

energieffektiv enn dagens standard. Dette 
innebærer at en kollektivsatsing først og fremst 

bør innrettes mot områder med et stort 
trafikkgrunnlag, og der hvor kollektivtransport 
også har andre miljømessige og 

samfunnsmessige fordeler, som redusert 
tidsbruk og kø, redusert plassbehov og bedret 

bymiljø. Det vil også gi et tilbud til de som ikke 
ønsker å ha eller ikke kan kjøre bil.  

Videre vil et bedret kollektivtilbud ikke 

alene være i stand til å begrense bilbruken 
vesentlig. Forskning og erfaring viser at bedret 

kollektivtilbud må kombineres med ulike 
virkemidler for begrensning av bilbruk for å ha 
vesentlig effekt. I følge TØI (Steinsland og 

Madslien, 2007) vil innføring av en rekke 
nærmere definerte jernbanetiltak som 

kjøretidsforbedringer, nye togruter og 
frekvensøkninger kun resultere i en 
utslippsreduksjon fra persontrafikk i Norge på 

13 000 tonn. Først når bilbrukere gis sterke 
insentiver til å sette bort bilen i kombinasjon 

med kapasitetsøkning for kollektivtransport, vil 

kollektivsatsing bli et effektivt klimatiltak.  
Potensialet for utslippskutt ved ulike tiltak 

er krevende å estimere, men noen eksempler 
kan tjene som utgangspunkt. Kollektivselskapet 
Ruter, som har ansvaret for kollektivtransporten 

(unntatt tog) i Oslo og Akershus, har estimert at 
de årlige utslippskuttene bare i Oslo vil være i 

størrelsesorden 200 000 tonn CO2-ekvivalenter 
om man gjennom trafikkregulerende tiltak og 
investeringer sikrer at kollektivtransporten tar 

hele veksten i trafikk fram til 2025. De største 
byene i Norge har en stor trafikkbelastning 

allerede, med dårlig trafikkflyt, dårlig 
luftkvalitet og redusert trivsel som resultat. 
Byene har rett og slett ikke plass til flere biler. 

Dermed vil det være flere drivere enn 
klimapolitikken for radikale endringer i 

samferdselspolitikken i og omkring byene.  
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Som påpekt ovenfor gir verken økt 

kollektivtransport eller økte avgifter på bilbruk 
vesentlige effekter hver for seg. For å kunne 
oppnå vesentlige utslippskutt må de to typene 

tiltak kombineres. Det er også viktig at 
tiltakene ikke bare gir lavere klimagassutslipp, 

men også et bedre totalt transporttilbud. Dette 
er ikke minst viktig for å sikre tilslutning til 
tiltakene i befolkningen. Avgiftsnivået på kjøp 

og bruk av bil er i utgangspunktet høyt i Norge, 
samtidig som veistandarden av mange oppfattes 
som lav. For at virkemiddelbruken ikke skal 

oppfattes som urimelig og dermed skape stor 
motstand, ikke bare mot selve tiltaket, men 

også mot klimapolitikken generelt, er det 
avgjørende at man finner en fornuftig balanse 
mellom òpisk og gulrotò. Bellona mener at det 

bør utvikles lokale pakker, der bilbrukere tilbys 
et alternativ som er raskere og billigere enn 

dagens personbilreise, parallelt med at det 
innføres restriktive tiltak mot bilbruk.  

I Nasjonal transportplan 2010-2019 legger 
Regjeringen opp til en betydelig økt satsing på 

jernbane. Jernbaneinvesteringene vil bli økt til 
5 milliarder kroner per år i gjennomsnitt, og 
viktige flaskehalser, som for eksempel Oslo ï 

Ski, får nytt dobbeltspor. På det såkalte 
Intercity-trianglet mellom Skien, Halden og 

Lillehammer, vil Regjeringen prioritere 

utbygging av dobbeltspor på de deler av nettet 

hvor kapasitetsbehovet er størst.  
Bellona foreslår: 

- Forslagene til jernbaneinvesteringer i 

Nasjonal transportplan 2010-2019 
gjennomføres 

- Utbygging av dobbeltspor gjennom hele 
Intercitytrianglet realiseres så raskt som 
mulig  

- Innfør rushtidsavgift på aktuelle 
veistrekninger i takt med utbygging av 

kapasiteten på jernbane.  

Begrepet òsuperbussò er i ferd med ¬ bli 

etablert som en betegnelse på høykvalitets 
busstilbud, der det er lagt vekt på stor kapasitet, 
hyppige avganger, kort reisetid og høy 

punktlighet gjennom kjøring på egne traseer, 
trafikkprioritering og moderne stoppesteder 

med sanntidsinformasjon. Superbusskonsepter 
kan etableres raskere og til en lavere kostnad 
enn bane og trikk. Bellona mener at en kraftig 

satsing på superbuss, i kombinasjon med 
virkemidler som begrenser bilbruk, vil kunne gi 

betydelig utslippsreduksjoner på forholdsvis 
kort sikt.  

Bellona foreslår:  

- Etabler superbusspakker for innfartsveier til 
storbyene der det ikke er tog eller t-bane 

- Etabler superbusspakker for trafikk internt i 
byområder, på ringveier og lignende 
Superbusspakkene bør minst bestå av:  

- Uavbrutte kollektivfelt i begge 
fartsretninger og redusert forsinkelse i kryss 

- Rikelig gratis innfartsparkering mange 
steder langs rutene 

- Hyppige avganger for bussruter: 4 ï 15 

avganger per time i rushtid  
- Rushtidsavgift på minst 20 kroner begge 

veier per time i tillegg til eksisterende 
bompenger. Inntektene fra avgiften 
øremerkes til kollektivtiltak på strekningen  

Autopass-systemet har gjort myntbaserte 
bompengestasjoner overflødige, og åpner for 

mer fleksible former for avgiftsbelastning. I den 
nyetablerte Bærumsringen belastes man for 

eksempel kun en gang per time, selv om man 
passerer flere ganger. Tilsvarende løsninger kan 
etableres for å kreve inn rushtidsavgift av flere 

bilister, uten at enkeltbilister belastes urimelig 

Fra Nasjonal transportplan 2010-2019, 

St.meld. nr. 16 (2008-2009): 
òBelßnningsordningen ble etablert i 

2004 for å premiere byområder som fører 
en areal- og transportpolitikk som 
reduserer biltrafikken og øker bruken av 

kollektivtransport, sykkel og gange. 
Ordningen omfattet i starten de fem 

største byområdene, Oslo, Trondheim, 
Bergen, Stavanger og Kristiansand. Etter 
hvert ble også Tromsø inkludert og per 

2009 er antallet byområder som inviteres 
til å søke økt til ni. Bevilgningene til 

belønningsordningen er også økt, fra om 
lag 75 mill. kr i 2004 til om lag 320 mill. 
kr i 2009. ò 
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høyt. For eksempel kan man ha flere 

bompunkter langs en rute for å sikre at alle 
bilister belastes, men samtidig unngå at samme 
bilist belastes to ganger for den samme reisen. 

Bellona foreslår at det etableres flere 
belastningspunkter, slik de fleste bilreiser i et 

byområde belastes uavhengig av om reisemålet 
ligger òutenfor bomringenò. 

Der hvor det er plassmessig krevende å etablere 
eget kollektivfelt i tillegg til eksisterende 
kjørefelt, bør ett av følgende alternativ 

gjennomføres:  
- Etablere ny, separat vei for busser  

- Der det er to kjørefelt i hver retning, bør det 
ene feltet bli kollektivfelt  

- Der det er finnes flere veier, kan den ene 

veien gjøres om til ren kollektivtrase. 
- På brede tofeltsveier kan fartsgrensen 

reduseres, slik at veiskulder og smalere 
kjørefelt gir plass til kollektivfelt.  

Tiltakene ovenfor må i stor grad vedtas av 
lokale politiske myndigheter. Lokale 
myndigheter har imidlertid ikke noe klart 

ansvar for å sikre reduksjon i 
klimagassutslippene. Bellona anser det som lite 

aktuelt å flytte ansvaret for lokal 
samferdselspolitikk over til nasjonale 
myndigheter, og mener det i stedet bør utvikles 

nasjonale virkemidler som stimulerer lokale 
myndigheter til klimatiltak i 

samferdselssektoren. Belønningsordningen (se 
faktaboks) bør fortsatt være knyttet til lokale 
myndigheters innføring av restriktive tiltak mot 

bilbruk, men for at ordningen skal bli et reelt 
styringsverktøy i klimapolitikken, må omfanget 

økes kraftig. Ordningen må dessuten bli mer 
forutsigbar i forhold til langsiktige 
investeringsprogrammer.  

 
Bellona foreslår:  

- Bevilgingene til belønningsordningen økes 
gradvis fra dagens nivå på 320 millioner 
kroner til 2 milliarder i 2015, og videre til 5 

milliarder innen 2020.  

 

Bruk av sykkel har et stort potensial for å 

erstatte bil på korte reiser. I følge 
reisevaneundersøkelsen9 står sykkel for 5 
prosent av antall reiser i Norge. Mesteparten av 

sykkelreisene er på under 5 km, men sykkel 
representerer like fullt en viktig del av det 

totale persontransportarbeidet. Mange 
byområder i Europa har mer enn dobbelt så høy 
andel sykkelreiser som norske byer, noe som 

gjør det sannsynlig at andelen sykkelreiser kan 
økes kraftig. SFT anslår i sin tiltaksanalyse at 

utslippene fra transportsektoren kan kuttes med 
61 000 tonn CO2-ekvivalenter.  

Boligsoneparkering innebærer at 
gateparkering i urbane områder forbeholdes 
beboere med gyldig bevis synlig plassert i 

bilen. Tiltaket vil gjøre det enklere for beboere 
å la bilen stå parkert, samtidig som tilgangen til 

parkering for tilreisende til arbeidsplasser blir 
redusert.10 Erfaringer fra blant annet CIENS-
senteret i Forskningsparken i Oslo viser at liten 

tilgang til parkering på arbeidsplassen resulterer 
i svært lav andel privatbilbruk til og fra jobb.  

I bystrøk der parkeringsplasser har 

betydelig økonomisk verdi, er gratis parkering 
på arbeidsgivers eiendom, eller gratis parkering 
betalt av arbeidsgiver, et lønnsgode på linje 

Utslipp fra luftfart reguleres ikke av Kyoto-protokollen og 

det er vanskelig å se for seg realistiske nullutslippsløsninger 

for f ly. Et visst forbedringspotens ial f innes allikevel 

(Foto: Adrian Pingstone / Wikimedia Commons) 
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med firmabil. Likevel er dette ikke beskattet i 
dag. At dette godet er skattefritt, innebærer i 
praksis en subsidiering av bilbruk til 

arbeidsreiser.  

Arbeidsgivere kan betale månedskort for 
sine ansatte på linje med firmabil og andre 

goder. Dersom det innføres skattefritak for 
månedskort betalt av arbeidsgiver, vil dette gi 
et positivt insitament for å basere sine 

arbeidsreiser på kollektivtransport framfor 
firmabil eller privatbil.  

 

Utslippene fra innenlandsk sivil luftfart var i 
2005 på 940 000 tonn CO2-ekvivalenter. 
Dersom utslippene fra militær luftfart legges til, 

stiger utslippstallet til 1,1 millioner tonn CO2-
ekvivalenter. Dersom salg av flydrivstoff til 

internasjonale avganger inkluderes, stiger 
utslippstallet til 1,88 millioner tonn. TØI har 
utarbeidet prognoser som estimerer en årlig 

vekst i innenlandsk luftfart på 1,9 prosent, og 
en vekst i utenlands luftfart på 4,4 prosent. 11 

Det er vanskelig å se for seg realistiske 
nullutslippsløsninger for fly. Bruk av 

klimanøytralt biodrivstoff er det mest 
nærliggende, og kan bli et viktig 

utslippsreduserende tiltak. Biodrivstoff er 
klimanøytralt fordi biomassen tar opp like mye 
CO2 gjennom vekst som den slipper ut ved 

forbrenning. Men når utslippstallet må 

korrigeres for at utslippet skjer i høye luftlag, 
blir biodrivstoff ikke lengre klimanøytralt.  

FNs klimapanel har fastslått at utslipp i 

høye luftlag gir en sterkere klimaeffekt, men 
det er vitenskapelig usikkerhet om hvilken 

faktor utslippene må multipliseres med for å gi 
et riktig bilde av miljøbelastningen. Faktoren 
vil også avhenge av hvor stor del av flyturen 

som faktisk skjer i høye luftlag. Cicero har en 
faktor på mellom 1,2 og 1,8.  

Denne faktoren medfører at selv om 
produksjonen av biodrivstoff skjer med 
minimale klimagassutslipp, vil bruken av 

biodrivstoff i fly ikke være klimanøytral. 
Dersom faktoren 1,8 legges til grunn, vil den 

utslippsreduserende effekten av biodrivstoff 
være maksimalt 50-60 prosent. Dette er likevel 
et betydelig utslippskutt, slik at arbeidet som 

pågår internasjonalt med å utvikle biodrivstoff 
for fly bør videreføres.  

Hydrogen kan tenkes som mulig drivstoff i 
fly, men også her vil det være spørsmål om 
forbrenning av hydrogen, som gir utslipp av 

vanndamp, har en annen effekt i høye luftlag.  
Elektrisitet synes helt urealistisk som 

energibærer i fly, men er derimot relevant for 
høyhastighetstog, som er det mest nærliggende 
nullutslippsalternativet til fly på mange typer 

strekninger.  

I prosjektrapporten òBÞrekraftig og 

samfunnsnyttig luftfartò, som er utarbeidet av 
Avinor og de store norske luftfartsselskapene, 

identifiseres det en rekke effektiviseringstiltak 
som til sammen kan gi opptil 30 -40 prosent 
utslippskutt.  

Tiltak 
Utslippsreduksjon 

i prosent av total 

Tiltak på eksisterende flåte 5-10 prosent 

Flåteutskiftning 25-30 prosent 

Reduserte utslipp fra taksing 3-7 prosent 

Oslo ASAP samt ògrßnneò landinger og  
avganger på norske flyplasser 

1-2 prosent 

Single European Sky (SES) 3-5 prosent 

Totalt  30-40 prosent 

Mulig tilleggseffekt ved innblanding av alternativt drivstoff 10-20 prosent 
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Innenriks luftfart er i dag ilagt en CO2-avgift på 

65 øre per liter drivstoff, tilsvarende 234 kroner 
per tonn. Dette er lavere enn CO2-avgiften på 

bensin til veitransport, og lavere enn CO2-
avgiften offshore. Utenriks luftfart er fritatt fra 
avgift i henhold til internasjonale avtaler. Fra 

2012 vil alle flyturer innen og til og fra EU 
omfattes av EUs kvotehandelssystem, ETS-

direktivet. Tildelingen av kvoter til luftfarten 
vil skje på følgende måte:  
- I 2012 vil det fordeles kvoter tilsvarende 97 

prosent av gjennomsnittet av utslippene i 
2004-2006, fra 2013 og utover tilsvarende 

95 prosent  
- 15 prosent av kvotene vil auksjoneres ut, 

resten tildeles gratis  

- Hvert medlemsland tildeles kvoter for 
auksjonering i henhold til medlemslandets 

andel av historiske utslipp. Inntekter fra 
auksjonene kan disponeres fritt av 
medlemslandene, men det ligger en del 

føringer på bruken   
- 97 prosent av gratiskvotene tildeles i 

henhold til historisk flyaktivitet for 
selskapet (omregnet til tonnkilometer i 
kalenderåret to år før den perioden det 

søkes tildeling for). Det er altså ikke 
historiske utslipp som genererer rettigheter, 

men historisk flyaktivitet.  
- De siste 3 prosentene avsettes i en spesiell 

reserve og deles ut til selskaper som har 

særlig høy vekst (over 18 prosent årlig), og 
for nye flyaktiviteter.  

- Det er unntak for visse type flyvinger, blant 
annet redning, forskning, trening, militære 
flyvinger med mer, og selskaper med få 

avganger  
På grunn av den høye andelen gratiskvoter, 

vil kostnadene for luftfarten knyttet til 
utslippsregulering bli lavere i kvotesystemet 
enn med dagens avgift. Selv om en stor del av 

kvotene tildeles gratis, gir de like sterkt insentiv 
til utslippskutt som kvoter, fordi gratiskvoter 

kan selges ved utslippskutt - dermed settes det 
en marginalkostnad på utslippene. Ordningen 
med gratiskvoter er innført for at bedrifter, som 

på grunn av konkurranse fra land uten 
utslippskostnader ikke har mulighet til å lempe 

kostnaden videre på produktprisen, likevel skal 
stå overfor en marginalkostnad på utslipp. 
Bellona mener at det er lite som tilsier at 

luftfarten har behov for gratiskvoter, men dette 

er utenfor norsk politisk kontroll.  

Introduksjonen av luftfart i EUs 

kvotehandelssystem er en stor fordel ved at 
også internasjonal luftfart til og fra EU 

underlegges klimavirkemidler. Men på grunn 
av usikkerhet om framtidige kvotepriser, er det 
usikkert om kvoteregulering gir sterkere eller 

svakere insentiver til utslippskutt i innenriks 
luftfart enn dagens CO2-avgift. Norge står fritt 

til å opprettholde avgiften på innenriks luftfart 
på toppen av kvoteplikten. Utslipp fra 
petroleumsnæringen offshore er underlagt både 

kvoteplikt og CO2-avgift. Bellona mener at 
muligheten for å gjøre dette må holdes åpen 

også i luftfart, men at det ikke er nødvendig å ta 
i bruk denne muligheten dersom luftfarten 
faktisk planlegger å gjennomføre de tiltakene 

som er identifisert i prosjektet Bærekraftig og 
samfunnsnyttig luftfart, der de tre store 

flyselskapene i Norge var deltakere. Bellona 
mener at luftfartsnæringens positive tilnærming 
til utslippskutt gir grunnlag for en forpliktende, 

frivillig avtale mellom myndighetene og 
næringen. En slik avtale kan legge grunnlaget 

for å nå realistiske, men ambisiøse utslippsmål 
uten å ilegge forbrukerne kostnader i form av 
avgifter.  

 
Bellona foreslår: 

- Det legges til grunn at luftfarten, både 
innenriks og mellom Norge og EU-landene, 
ilegges kvoteplikt fra 2012  

- Myndighetene går inn i forhandlinger med 
luftfartsnæringen med sikte på en frivillig 

avtale om å begrense utslippene fra 
innenriks luftfart til  maksimalt 600 000 
tonn CO2-ekvivalenter innen 2020 

- Dagens avgift avvikles, men opprettholdes 
om luftfartsnæringen ikke ønsker å forplikte 

seg til maksimalt utslipp på 600 000 tonn 
CO2-ekvivalenter innen 2020 

- Kapasiteten til norske lufthavner tilpasses i 

utgangspunktet ikke høyere trafikkvolum 
enn dagens 

- Det bør arbeides aktivt for å inkludere 
internasjonal luftfart i framtidige 
internasjonale klimaavtaler 
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- Norge bør delta aktivt i forsknings- og 

utviklingsarbeid på klimanøytralt drivstoff 
til fly  

- Flytrafikken på rutene Oslo-Bergen, Oslo-
Trondheim og Oslo-Stavanger erstattes med 
høyhastighetstog (se eget avsnitt om 

høyhastighetstog) 

 

Mange aktører har lansert bygging av 

høyhastighetstog mellom Oslo-Trondheim, 
Oslo-Bergen og Oslo-Stavanger som 

klimatiltak. Med dagens togteknologi er det 
realistisk å redusere reisetiden med tog mellom 
disse byene til om lag 2,5 timer, og dermed 

gjøre tog svært konkurransedyktig i forhold til 
fly, både med hensyn til reisetid og komfort.  

Utbygging av høyhastighetstog er et relativt 
dyrt klimatiltak, men den eneste 
nullutslippsløsningen for rask persontransport 

over lengre strekninger. Oppgradering av lokal-  
og intercitytog bør prioriteres foran 

høyhastighetstog i tid, men høyhastighetstog 
bør etableres mellom de største byene fram mot 
2040, med mindre energieffektive lavutslipps-

løsninger for fly som et resultat av teknologi-
utvikling framstår som et bedre alternativ.  

Potensialet for utslippskutt i utbygging av 
høyhastighetsbaner på de to strekningene Oslo- 

Bergen og Oslo-Trondheim er av ECON 
estimert til 170 000 tonn CO2-ekvivalenter i et 
basisscenario, og 500 000 tonn i et scenario der 

absolutt all flytrafikk på strekningene avvikles. 
Bellona mener at det er grunn til å anta at man 

med reisetid på tre timer i stor grad vil 
konkurrere ut fly på disse strekningene. Dersom 
også Oslo ï Stavanger legges inn i potensialet 

for utslippskutt, kan potensialet for utslippskutt 
bli i størrelsesorden 700 000 tonn CO2-

ekvivalenter. Siden deler av utslippene fra 
flytrafikken skjer i høye luftlag, kan 
klimaeffekten av utslippskuttet multipliseres 

med en faktor på opptil 1,8. Dermed er 
kuttpotensialet opptil 1 million tonn for de tre 

strekningene. I dette estimatet er det lagt lite 
vekt på mulighetene for utslippskutt som følger 
av bedret kapasitet for godstransport på 

jernbane, samt redusert bilbruk på hele eller 
deler av strekningene. 

Det er uenighet mellom ECON og andre aktører 

om tiltakskostnaden for høyhastighetstog. 
ECON har anslått tiltakskostnadene i 

basisscenario til 23 000 kroner per tonn CO2-
ekvivalenter. Like fullt viser ECON i sin 
rapport at andre valg av forutsetninger, som 

lavere realrente, billettinntekter, reduserte 
tidskostnader, økt kapasitet for gods på bane, 

samt flere andre justeringer, reduserer 
tiltakskostnaden til 1 800 kroner per tonn CO2-
ekvivalenter. En høy tiltakskostnad for 

høyhastighetstog som klimatiltak betyr ikke 
nødvendigvis at det er en dårlig ide. Utbygging 

vil være et verdifullt bidrag til mer effektiv 
infrastruktur, slik at summen av positive 
effekter kan gjøre høyhastighetstog til et godt 

samferdselstiltak.  

Bygging av høyhastighetsbaner medfører 
klimagassutslipp knyttet til anleggsarbeid, 

materialproduksjon med mer. ECON anslår at 
utslippene knyttet til de to strekningene Oslo-
Trondheim og Oslo-Bergen til sammen blir på 

2,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Dermed 
vil tiltaket ha positiv klimanytte etter 5 år, 

dersom utslippskuttet som oppnås er på 
500 000 tonn CO2-ekvivalenter.  

Høyhastighetstog bruker elektrisitet som 

energibærer. Det er i seg selv et poeng å erstatte 
sluttbruk av fossile energibærere med 
elektrisitet, fordi elektrisitet er en ren 

energibærer, som også kan produseres uten 

(Foto: David Monniaux / Wikimedia Commons) 
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utslipp. I tillegg til å benytte en ren 

energibærer, er tog mer energieffektivt enn fly. 
Eksempelvis bruker japanske høyhastighetstog 
80 prosent mindre energi enn dagens mest 

effektive fly.12 
Bellona forslår:  

¶ Utredninger iverksettes for 
høyhastighetstog på strekningene Oslo-
Bergen, Oslo-Trondheim og Oslo-

Stavanger, med sikte på at konseptvalg 
kan foretas ved neste rullering av 

Nasjonal transportplan.   

¶ Jernbanetraseér som bygges eller 

utbedres må heretter være tilrettelagt for 
høyhastighet.  

 

Som vi har påvist i kapitlet ovenfor, vil 
virkemidler for å begrense biltrafikken og øke 
kollektivandelen i persontransport ha moderat 

effekt, og trolig maksimalt bidra til å ta unna 
for den underliggende veksten i 

transportvolumet.  

Introduksjon av elbiler har vært et viktig 

miljøpolitisk tema i Norge siden Bellona 
importerte Norges første elbil, en ombygd Fiat 
Panda, i 1989. Gjennom langsiktig politisk 

påvirkningsarbeid i kombinasjon med sivil 
ulydighet har Bellona gjennom de siste tjue 

årene fått gjennomslag for etablering av en 
rekke fordeler for elbiler, som fullt avgifts- og 
momsfritak, fri passering i bomringer, tilgang 

til kollektivfelt, gratis parkering og redusert 
firmabilbeskatning. De gode betingelsene for 

bruk av elbil i Norge har lagt grunnlaget for 
produksjon av de to elbilmodellene Think og 
Buddy i Norge. Bellonas anbefaling av 

elektrifisering av veitransporten gjennom 
oppladbare elektriske kjøretøy bygger på fire 

hovedelementer: 
1. Elektr isitet gir null utslipp ved sluttbruk  

Erstatning av fossil sluttbruk av energi må stå 

sentralt i en strategi for null utslipp. Selv om 
elproduksjon i stor grad er basert på fossil 

energi, er det et viktig tiltak å ta i bruk 
elektrisitet i transportsektoren. Ved 
elektrifisering flyttes utslippene fra bilen, hvor 

det er begrenset hva som kan gjøres med dem, 
til kraftverket, hvor en rekke alternativer 

muliggjør utslippskutt.  I tillegg til at elbilen 

har null utslipp av klimagasser, har den også 

null utslipp av andre forurensende stoffer som 
NOx, partikler og CO. Videre har elbiler et 
vesentlig lavere støynivå enn andre biler.  

2. Infrastrukturen for elektrisitet finnes 

allerede, og trenger kun mindre 

utvidelser  

Introduksjon av nye drivstoff er krevende, og 
en typisk òhßna og eggetò-problemstilling. 

Årsaken er at ingen investerer i 
drivstoffproduksjon til biler som ikke finnes, og 

ingen investerer i biler som avhenger av 
drivstoff som ikke finnes. Siden elbiler kan 
lades med det eksisterende strømnettet, 

representerer ikke infrastruktur for drivstoff 
noen stor barriere mot gradvis introduksjon av 

elbiler. Like fullt er det viktig at ladepunkter for 
elbiler stilles til disposisjon, men dette 
representerer en minimal kostnad.  

3. Utviklingen av både rene elbiler og 

plugginn-hybrider har skutt fart, og 

implementeringen er ikke avhengig av 

nye teknologiske gjennombrudd  
Selv om de fleste elbilene som i dag er utbredt 

på markedet har ulemper med hensyn på 
rekkevidde, ytelser og pris, er elbiler ikke 
avhengig av noe grunnleggende teknologisk 

gjennombrudd for å bli konkurransedyktig i 
forhold til vanlige biler, selv om fortsatt 

teknologiutvikling er både ønskelig og 
sannsynlig. Den nye modellen av elbilen Think, 
som på grunn av bedriftens vanskelige 

finansielle situasjon ikke har kommet skikkelig 
i salg, har en rekkevidde på 180 km. Også 

andre småbiler, som Mitsubishi MI-EV, vil bli 
introdusert på markedet i løpet av de neste to 
årene med egenskaper som gjør dem fullt 

anvendbare til store deler av en families 

(Foto: Tes la Motors) 
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transportformål. Den amerikanske sportsbilen 

Tesla tegner som en illustrasjon på 
teknologistatus for elbiler. Med en rekkevidde 
på over 300 km, samt høye ytelser, viser Tesla 

at framtidens elbil allerede er her. I tillegg til 
sportsbilen Roadster, har Tesla Motors nylig 

også lansert en familiebil. S-modellen er en 
sjuseters sedan som kan kjøre hele 250 - 500 
kilometer, avhengig av hvilken batteripakke 

som velges. Bilen kommer på markedet i 2012, 
og koster fra 350 000 kroner. Behovet for 

teknologiutvikling på elbiler har nå nådd et nivå 
der hovedfokuset i teknologiutviklingen kan 
rettes mot industrialisering og 

kostnadsreduksjoner. 
4. Elbiler har høyere energieffektivitet enn 

noen andre teknologier  

Selv om biodrivstoff potensielt har svært lave 
klimagassutslipp, kan ingen energibærer for 

transport vise til høyere energieffektivitet enn 
elektrisitet. Høy energieffektivitet gir lavere 

forbruk av knappe ressurser, og også lave 
driftskostnader. 

En rekke virkemidler er gjennomført for å 
stimulere til kjøp og bruk av elbiler i Norge:  
- Fritak for engangsavgift ved kjøp av elbil 

- Fritak for moms ved kjøp av elbil 
- Fritak for årsavgift for elbiler 

- Fordelsbeskatning for elbil som firmabil er 

redusert med 50 prosent 
- Elbiler har tilgang til kollektivfelt  
- Gratis parkering på offentlige 

parkeringsplasser  
I tillegg vil EUs nye direktiv om fornybar 

energi kunne stimulere elbiler. Direktivet stiller 
krav om at 10 prosent av energibehovet i 
transportsektoren i 2020 skal dekkes av 

fornybare energikilder. Siden elmotorer er mer 
energieffektive enn forbrenningsmotorer, har 

EU lagt opp til at bruk av elektrisitet ganges 
med en faktor på 2,5 når andelen fornybar 
energi skal beregnes. På denne måten sikres det 

at direktivet gir like sterke insentiver til bruk av 
elektrisitet som til bruk av biodrivstoff.  

Til tross for elbilens åpenbare fordeler, er 
bruken av elbiler fortsatt lite utbredt. Det er i 

dag 2400 registrerte elbiler i Norge, noe som 
tilsvarer ca. en promille av bilparken. Årsakene 
til den lave utbredelsen ligger både i ulike 

barrierer som bilkjøperne står overfor og et 
svært begrenset tilbud. Denne erkjennelsen 

ligger til grunn for at samferdselsminister Liv 
Signe Navarsete i 2008 nedsatte en 
ressursgruppe for elektrifisering av 

veitransporten, under ledelse av 
Energibedriftenes landsforening. Bellona er 

Input El. motstand Annet Framdrift

Elektriske motorer
 

Input Varme Tomgang Annet Framdrift

Forbrenningsmotorer

Elektriske motorer er 4-5 ganger mer energieffektive enn forbrenningsmotorer. En elektrisk motor bruker det meste av 
energien på framdrift, i motsetning til forbrenningsmotorer som har et stort tap i form av varme. Videre har elektriske 

motorer har ingen tomgang. 

Kilde: Fiksen, K. 2009 Foredraget òLadbare bilerò 24.04.2009 
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blant deltakerne i denne ressursgruppen, som 

for øvrig har vært sammensatt av fagfolk og 
bransjefolk knyttet til bil i Norge. 
Ressursgruppen har utarbeidet en handlingsplan 

som blir overrakt samferdselsministeren i mai 
2009. Bellona stiller seg bak denne 

handlingsplanen, som vil gi mer utførlige 
forslag til virkemidler enn det er plass til her.  

Barrie rer mot kjøp av elbil  

Det norske elbilmarkedet er hittil dominert av 
bilene Think, Buddy og Reva, samt 

bruktimporterte Peugeot og Citroën. Felles for 
disse bilene er at de er små, har en forholdsvis 
kort rekkevidde, lang ladetid og høy pris 

sammenlignet med bensin- og dieselbiler. Noen 
av bilene har også svake motorer som gir 

problemer med å følge trafikken på veier med 
høg hastighet. Flere nye elbilmodeller har 
vesentlig lengre rekkevidde, men den er fortsatt 

så vidt kort at bilen ikke dekker en families 
transportbehov for eksempel i forbindelse med 

lengre fritidsreiser. Problemet med kort 
rekkevidde forsterkes av at det er svært 
begrenset tilgang på stikkontakter for lading. 

De nye elbilmodellene har også en høyere pris 
enn andre tilsvarende bilmodeller. Selv om 
denne prisforskjellen utjevnes av lavere 

driftskostnader, representerer den en åpenbar 
barriere mot kjøp. Barrierene knyttet til pris og 

rekkevidde bør brytes ned gjennom 
økonomiske virkemidler og offentlig 
finansiering av infrastruktur for lading.  

Barrie rer mot produks jon av elbiler  

Viljen til å satse på produksjon av elbiler 

begrenses av at det hittil har vært teknologisk 
krevende å utvikle en konkurransedyktig 
bilmodell. I Norge har avgiftsfritaket for 

elbiler, kombinert med at avgiftsnivået på 
vanlige biler er høyt, utlignet mye av 

prisforskjellen. De fleste land har imidlertid 
lave bilavgifter, slik at eventuelle avgiftsfritak i 
mindre grad er i stand til å utjevne 

prisforskjeller. Prisforskjellen mellom en liten 
bensinbil og en liten elbil vil i mange marked 

være over 100 prosent. Det norske markedet er 
for lite til å legge grunnlag for å utvikle 
bilmodeller i vanlig industriell skala.  

Selv om det teknologisk sett er mulig å 
produsere konkurransedyktige elbiler, er det 

grunn til å anta at bilindustrien er tilbakeholden 
av forretningsmessige årsaker. Elbiler vil gi 
reduserte inntekter for selskaper som baserer 

seg på enorme serviceinntekter knyttet til 

forbrenningsmotorenes utstrakte behov for 
vedlikehold. Bilgigantenes kompetanse ligger i 
forbrenningsmotorer, og en svært stor andel av 

de ansatte hos en bilprodusent arbeider med 
deler som ikke behøves i en elbil. Disse 

forholdene er trolig medvirkende til at 
elbilmarkedet har vært dominert av nye, små 
selskaper som ikke er involvert i produksjon av 

bensin- og dieselbiler. Selv om mange 
bilprodusenter nå varsler satsing på elbiler, er 

det grunn til å anta at satsingen vil skje i liten 
skala, fordi selskapene ikke er rede til å endre 
forretningsmodellen i en slik grad som full 

satsing på elbiler innebærer. Dette taler for at 
myndighetene bør stimulere til etablering av 

nye bedrifter som har elbiler som hovedfokus.  

De senere år har mange fagmiljøer fått økt tro 
på at elektrifisering av transportsektoren er 

realistisk allerede på kort sikt. Lanseringen av 
konseptbiler for plugginn-hybrid framdrift er en 
viktig årsak til denne optimismen. Introduksjon 

av plugginn-hybrider vil bryte ned 
rekkeviddebarrieren. Enkelt sagt vil en 

plugginn-hybrid kunne bringe brukeren til og 
fra jobb med null utslipp, samtidig som bilen 
også har rekkevidde til å bringe deg til hytta i 

helgene. Dersom introduksjonen av plugginn-
hybrider lykkes, vil utviklingen av 

kostnadseffektiv batteriproduksjon skyte fart. 
Mens rene elbilprodusenter vanskelig kan vinne 
betydelige markedsandeler før nye 

batteriløsninger blir satt i masseproduksjon, kan 
plugginn-hybrider òtjuvstarteò. Etter hvert som 

batteriteknologien forbedres, vil en stadig større 
andel av bilens energibehov kunne dekkes av 
batteriet. Introduksjon av pluginn-hybrider vil 

bli kraftig stimulert dersom Bellonas forslag til 
nye bilavgifter (se neste underkapittel) 

gjennomføres sammen med de generelle 
virkemidlene for elektrifisering av 
veitransporten.  

Bellona foreslår: 

- Opprettholde eksisterende fordeler for 

elbiler, herunder alle avgiftsfritak og tilgang 
til kollektivfelt. 
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- Gi 30 000 kroner per bil i tilskudd til kjøp 

av elbiler og plugginn-hybrider. 
- Bevilge 100 millioner kroner per år til 

utbygging av ladepunkter for elbiler. 

- Etablere et statlig anbud for leveranse av 
2000-5000 elbiler for å gi grunnlag for 

investeringer i elbilproduksjon. Videresalg 
av bilene kan skje i samarbeid med 
leasingselskap.  

- Gi støtte til kjøp av batterier basert på ny 
teknologi.  

- Sørge for at statlige foretak som Avinor går 
foran og bytter til utelukkende elektriske 
kjøretøy innen 2020. 

Klimaforliket setter som mål at det 

gjennomsnittlige utslippet fra nye personbiler 
fra 2012 skal være under 120 g CO2 per km, og 

slår fast at dette målet skal nås gjennom 

omlegging av bilavgiftene i mer miljøvennlig 
retning.  EU har samme målsetting som Norge, 
samt også et mål om at utslippene fra nye biler 

som selges i 2020 ikke skal overstige 95 g/km. 
Engangsavgiften for nye biler består nå av 

tre komponenter: CO2-utslipp, vekt og 
motoreffekt. Med innføringen av en CO2-
komponent i engangsavgiften i 2007, samt 

innskjerpelsen som i oppfølgingen av 
Klimaforliket er innført i 2009, er bruken av 

engangsavgiften som klimavirkemiddel politisk 
forankret.  

Hovedhensikten med engangsavgiften er 

ifølge statsbudsjettet først og fremst å skaffe 
staten inntekter. Også ved justeringen i 

statsbudsjettet for 2009 ble det slått fast at 
endringene skulle skje innenfor en såkalt 
provenynøytral ramme, det vil si at 

avgiftslettelser ett sted kompenseres med 
avgiftsskjerpelser et annet sted.   

Dersom potensialet for påvirkning av 
bilparkens sammensetning gjennom 
avgiftssystemet skal utnyttes til fulle, må 

prinsippet om provenynøytralitet forlates. Det 
er svært gode grunner for å utnytte 
engangsavgiften til å få en mer miljøvennlig 

bilpark.  
Effekten av innføringen av CO2-

komponenten i avgiftsendringene i 2007 var 
moderate, men positive. Gjennomsnittsutslippet 
sank fra 177 til 159 gram per kilometer for nye 

biler. På sikt, etter hvert som effekten av 
nybilsalget forplanter seg til hele bilparken, vil 

konsekvensene av denne svært nøkterne CO2-
komponenten være betydelige, men likevel 
mindre enn veksten i trafikkvolumet. 

Ytterligere styrking av CO2-vektingen av 
avgiften kan ha en større effekt, og uten å 

medføre negative reaksjoner dersom folk 
oppfatter balansen mellom pisk og gulrot som 
logisk og konstruktiv.  

Engangsavgiften bør ha som formål å sikre 
at Norges nybilsalg representer det aller beste 

bilindustrien har å tilby, og sikre en sterk 
konkurransevridning til fordel for de 
bilmodellene med lavest utslipp. Det norske 

markedet er for lite til å påvirke de store 
bilprodusentenes produktutvikling, men Norge 

har store muligheter til ¬ òsl¬ markedetò og ha 
en langt mer miljøvennlig bilpark enn det 
produsentenes produktporteføljer skulle tilsi. 

(Foto: Opel) 
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Det høye avgiftsnivået i Norge gir 
handlingsrom til å oppnå dette. 

Hva som er en best mulig sammensetning 

av nybilsalget med tanke på klimagassutslipp, 
vil endres raskt de neste årene. Mens 150 gram 

per kilometer CO2-utslipp for en vanlig 
familiebil ble ansett som bra for to år siden, 
begynner det nå å bli et godt utvalg av 

mellomstore biler med utslipp fra 100-130 
gram per kilometer, og kompaktbiler med 

utslipp på om lag 90 gram per kilometer. I løpet 
av 2010 vil det trolig komme mellomstore 
familiebiler med utslipp på om lag 90 gram, og 

i 2011 er det varslet en forsiktig introduksjon 
av plugginn-hybrider, som trolig vil slippe ut 

mellom 30 og 60 gram per kilometer. Den raske 
utviklingen av nye bilmodeller gjør det 
nødvendig kontinuerlig å endre avgiftssystemet 

for å sikre et mest mulig miljøvennlig 
nybilsalg. Hyppige endringer gir imidlertid 

uforutsigbarhet for bilbransjen, som trenger en 

viss tidshorisont for å bestille biler og planlegge 
lagerbeholdning. Vi bør derfor etablere en plan 
for justering av avgiftsnivået annethvert år, med 

oppstart i 2011, og fram mot 2020.  

CO2-komponenten  

I dag er CO2-avgiften null for biler med utslipp 
under 120 gram per kilometer, og i tillegg gis 
det et fradrag fra øvrige nybilavgifter på 500 

kroner per gram under 120. En bil med utslipp 
på 90 gram får dermed 15 000 i avslag på 

øvrige avgifter. Bellona foreslår at CO2-
komponenten tredobles til 1 500 kroner. 
Effektavgiften bør fjernes, siden denne i mange 

til feller har en negativ miljøeffekt ved at 
enkelte biler med energieffektiv motorteknologi 

og lave utslipp straffes fordi de også har høy 
effekt. Vektavgiften bør beholdes og økes noe 
for å kompensere for bortfallet av 

effektavgiften. Det er ønskelig å beholde 
vektavgiften av to grunner: For det første kan 

 Første 120g/km 
121 ï 140 
g/km 

141-180 g/km 181 -250 g/km Over 250 g/km 

Gjeldende satser 

2009 

500 i fradrag per 

gram under 120 
526 531 1 486,78 2 500 

Bellonas forslag 
1500 i fradrag per 

gram under 120 
1 500 2 500 3 000 4 000 

Kilde: Bellona 

 

En plugginn-hybrid er i dette dokumentet definert som en bil som henter deler av energien fra 
stømnettet gjennom lading av batterier, og deler av energien fra flytende drivstoff. Plugginn-
hybrider skiller seg på den måten fra dagens hybrider, for eksempel Toyota Prius, som henter all 

energien fra bensintanken, men som på grunn av elmotor og batterier oppnår høyere 
energieffektivitet enn vanlige bensinbiler.  

Plugginn-hybrider oppnår på ulike måter at deler av transportarbeidet kan skje med null utslipp, 
for eksempel ved at bilen kun benytter elmotor i hastigheter opptil en viss grense, eller ved at bilen 
kun benytter batteriene helt til de er utladet til et visst nivå. Opel Ampera fra GM er et eksempel på 

den siste løsningen. Bilmodellen, som er planlagt lansert i 2011, vil ha en rekkevidde på 60 km før 
en liten bensinmotor startes opp ï men da utelukkende som et aggregat som opprettholder 

ladenivået på batteriene. På denne måten oppnår bilen null utslipp på en svært stor andel av de 
reisene som gjøres. Fraværet av mekanisk drivlinje mellom forbrenningsmotor og hjul gjør også 
bilene enklere og lettere enn hybrider med doble systemer. Forbrenningsmotoren er en 1,4 liter 

flexifuelmotor, som kan gå på både bensin og etanol.  
Forbruket av flytende drivstoff i en framtidig norsk bilpark med denne typen biler vil, med et 

typisk norsk kjøremønster, være på et så lavt nivå at det en lett kan se for seg at biodrivstoff kan 
dekke det meste av behovet, selv med nøkterne anslag for produksjonspotensialet.  
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det av hensyn til veislitasje, materialforbruk og 

sikkerhet for andre trafikanter være ønskelig at 
bilparken ikke er tyngre enn nødvendig. For det 
andre representer vektavgiften en 

òsikkerhetsventilò i den forstand at bilmodeller 
som kommer urimelig heldig ut av testsyklusen 

der CO2-tallet fastsettes, likevel 
avgiftsbelegges. Høy vekt vil alltid være en 
driver i retning av høyt energiforbruk.  

 
Bellona foreslår følgende endringer i 

bilavgiftene, med virkning fra 1.1.2011: 

1. Myndighetene må gå bort fra prinsippet 
om at de totale statlige inntektene fra 

engangsavgiftene ikke skal endres. Det 
nye avgiftssystemet vil fortsatt gi staten 

store inntekter.  
2. Effektavgiften fjernes.  
3. I hybridbiler skal vekten av batterier og 

elektromotor ikke inngå i 
avgiftsgrunnlaget for vektavgift. 

4. Fullt avgiftsfritak for rene elbiler 
opprettholdes. 

5. Avgiftskurven for CO2-komponenten 

gis et tydelig knekkpunkt, der 
knekkpunktet skal representere ønsket 

gjennomsnitt for nybilsalget. 
Knekkpunktet settes til 120 gram i 
2011, 110 gram i 2013, 90 gram i 2015. 

Tidsplanen for justering av 

knekkpunktet kan eventuelt justeres 
underveis. Størrelsen på CO2-
komponenten vises i Figur 2-11. 
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Bellonas forslag til avgiftsendringer vil gjøre 
biler med lave utslipp betydelig billigere enn i 

dag. Forskjellen i engangsavgift mellom den 
kommende modellen av hybriden Toyota Prius, 
med utslipp på 89 gram per kilometer, og 

SUVôen Toyota Rav4 (2,2d automat), med 
utslipp på 189 gram per kilometer, vil for 

eksempel øke med nesten 110 000 kroner ved 
at Prius blir 43 000 kroner billigere, mens 
SUVôen RAV4 blir 64 000 kroner dyrere. 

Toyota Avensis befinner seg midt i mellom 
disse to. Den er på mange måter en 

gjennomsnittsbil i det norske markedet, og får 
ikke noen stor avgiftsendring i utgangspunktet. 
Etter hvert som knekkpunktet for CO2-

komponenten justeres ned, vil imidlertid en bil 
med utslipp på 142 gram per kilometer straffes 

hardere. Men dette vil skje på et tidspunkt der 
gjennomsnittsbiler av typen Avensis leveres 
med lavere utslipp enn 142 gram per kilometer. 

Sånn sett vil avgiftstrykket mot 
gjennomsnittsbilen forbli omtrent som i dag.   

Det er viktig å merke seg at forslaget innebærer 
en mulighet for negativ total avgift for noen 

bilmodeller, ved at fradraget for lavt CO2-
utslipp kan overstige vektavgiften. Utgiftene til 
denne subsidieringen vil imidlertid 

kompenseres av økte avgifter på andre 
modeller. Dette vil kunne gjelde eventuelle 

plugginn-hybrider, og er en ønskelig effekt for 
å løfte inn ny teknologi som trolig blir noe 
dyrere enn dagens biler. Prinsippet om en slik 

kryssubsidiering er allerede innført i Frankrike, 
se faktaboks 2.3.   

Bellona har beregnet avgiften på en tenkt 
plugginn-hybrid som veier 1500 kg som har en 
bensinmotor på 80 HK og et CO2-utslipp på 60 

g/km. Med dagens avgift vil denne bilen, som 
må sies være svært effektiv sammenlignet med 

det beste av bensin- og dieselbiler i dag, 
komme ute med hele 52.000 kroner i 
engangsavgift. I Bellonas forslag til avgifter, vil 

denne tenkte bilmodellen få en negativ avgift 
på 15.000 kroner.  

At effektavgiften avvikles og erstattes med 
en større CO2-komponent, slår kraftig ut på 
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enkelte bilmodeller med høy effekt og 
drivstoffeffektiv motorteknologi. Et eksempel 
er vist i tabellen overfor: BMW 320 diesel, som 

har 163 HK og utslipp på 128 gram per 
kilometer, som blir 39 000 kroner billigere.  

Bellona mener det er nødvendig med så vidt 
radikale endringer for å sikre betydelige 
utslippskutt fra personbilparken. Mange 

bilkjøpere vil reagere negativt på at bilmodellen 
de ønsker seg blir dyrere. Samtidig vil trolig 

enda flere glede seg over at energieffektive 
bilmodeller som dekker deres behov blir mye 
billigere.   

Det er lett å se for seg et enklere forslag til 
avgiftssystem. Hvorfor ikke la hele avgiften 

være CO2-basert, og la avgiftssatsen være null 
for biler med nullutslipp og deretter stigende? 

Årsaken til at Bellona fraråder et slikt system, 
er at det ikke vil gi tilstrekkelig mulighet til 
styre sammensetningen av bilparken innenfor 

det som bilindustrien kan tilby i dag.   
Med unntak av elbiler, som har fullt 

avgiftsfritak, ligger utslippet fra vanlige nye 
personbiler i dag fra 89 til 200 gram per 
kilometer. En gradvis stigende avgiftskurve fra 

null til 200 vil ikke gi tilstrekkelig rom for å 
forskjellsbehandle de bilene som er på 

markedet nå.  Om tre år vil intervallet kanskje 
ligge mellom 50 og 150 gram per kilometer.  

Bellonas forslag gjør det hele tiden mulig å 

styre bilsalget mot de mest miljøvennlige bilene 
som til enhver tid er tilgjengelige. Det 
muliggjør dessuten å opprettholde en viss 

inntekt til Staten ï også i et tilfelle der avgiften 
virker og bilparken blir vesentlig mer 

miljøvennlig.  

 

Bruk av biodrivstoff som erstatning for bensin 
og diesel er det tekniske tiltaket som kan ha 

størst effekt på kort sikt. Med gjeldende 
drivstoffstandarder kan opptil 5 prosent 

biodiesel eller bioetanol, i henholdsvis diesel og 
bensin, blandes inn uten motortekniske tiltak på 
bilparken. Med utgangspunkt i pågående arbeid 

med revidering av drivstoffstandarder, er det 
grunnlag for å anta at dette kan økes til 10 

prosent i 2020.  
I tillegg er det allerede i dag et stort antall 

kjøretøy, både personbiler, lastebiler og busser, 

som kan kjøres på høyinnblanding av ulike 
typer biodrivstoff. Dette representerer et 

uutnyttet potensial for utslippskutt, som 
begrenses mer av ulike betenkeligheter med 
storstilt import av biodrivstoff enn av tekniske 

begrensinger. For en diskusjon om muligheter 
og begrensninger knyttet til biodrivstoff og 

bærekraft, se kapittel om biomasse. 
Andregenerasjons biodiesel vil trolig 

tilfredsstille drivstoffstandarden også i ren form 

eller ved høyinnblanding. Siden mesteparten av 
godstransporten, busser og en stadig økende 

andel av personbiler har dieselmotor, er 
potensialet for utslippskutt ved bruk av 
andregenerasjons biodiesel kun begrenset av 

produksjonsvolumet for denne typen drivstoff. 
For en gjennomgang av muligheter og 

virkemidler for andregenerasjons biodrivstoff, 
se kapittel om biomasse. 

Dagens gjeldende virkemidler for 

biodrivstoff er som følger:  
- Krav om 2,5 prosent biodrivstoff i drivstoff 

til veitrafikken fra 2009. 
- Krav om 5 prosent biodrivstoff i drivstoff til 

veitrafikken er vedtatt innført fra 2010, etter 

vurdering av klimaeffekt, framdrift i 
utvikling av bærekraftskriterier og andre 

lands politikk på området.  
- Fritak for CO2-avgift på bioetanol. CO2-

avgiften på bensin er 0,82 kroner per liter. 

Progressivt stigende engangsavgift på nye 
biler med CO2-utslipp over 160 gram CO2 

per km: 
Á 161-165g:  ú 200  
Á 166-200g:  ú 750  

Á 201-250g:  ú 1600  
Á Over 250 g:  ú 2600  

motsvart av bratt stigende bonus for biler 
med utslipp under 130 gram  

Á 121-130 g: - ú 200   

Á 101-120 g: - ú 700  
Á 61-100 g:   - ú 1000 

Á Under 60g: - ú 5000  
Salget av biler med utslipp over 160 gram 
er gått ned med 40 prosent,  

mens det selges 50 prosent flere biler med 
utslipp under 130 gram.  

Kilde: TØI, foredrag v/ Lasse Fridstrøm 
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Fritak for bensinavgift på 4,32 kroner per 

liter, dersom bioetanol er hovedbestanddel i 
drivstoffet.   

- Forskningsmidler til andregenerasjons 

biodrivstoff (Renergi) 5- 10 millioner per 
år.  

- 10 000 kroner i redusert engangsavgift for 
biler som kan gå på E85. 

- Ifßlge Klimameldingen: vil òRegjeringen 

(é) ta initiativ til en strategi for ßkt FoU p¬ 
andregenerasjons biodrivstoff, herunder 

vurdere støtteordninger til 
demonstrasjonsanlegg.ò  
 

Bellona foreslår:  

- Innfør generelt krav om 5 prosent 

innblanding av biodrivstoff i alt drivstoff til 
veitransport fra 2010.  

- Innfør generelt krav om 10 prosent 

innblanding av biodrivstoff i alt drivstoff til 
veitransport fra 2020. 

- Forbud mot salg av nye biler som 
utelukkende kan gå på fossilt drivstoff fra 
2015. Dette forbudet vil i praksis omfatte 

rene bensinbiler, som med et slikt forbud vil 
måtte tilpasses for høyinnblanding av 
etanol. 

 

For godstransport er transportvolumene i veldig 
stor grad dypt integrert i økonomiske 

konjunkturer og produksjons- og 
konsummønstre. Økte transportkostnader vil 
marginalt kunne bidra til redusert konsum, og 

til at avstander mellom produksjon og konsum 
reduseres. Generelt er store deler av 

transportmarkedene relativt uelastiske. Bedre 
arealplanlegging vil i teorien kunne redusere 
avstander i ulike verdikjeder, men det synes lite 

realistisk å skulle designe virkemidler som 
oppnår noen vesentlig klimaeffekt.  

Jernbanens andel av godstransporten er i dag 6-

7 prosent13. I Nasjonal transportplan 2010-
2019, legger regjeringen opp til at kapasiteten 
for godstransport på jernbane skal dobles fram 

mot 2019. Utbygging av dobbeltspor i Intercity-
triangelet, vil åpne for ytterligere økning av 

kapasiteten, og framtidig utbygging av 

høyhastighetsbaner mellom de største byene vil 

kunne gi store muligheter for økt godstransport 
på jernbane fram mot 2040.  

Muligheten for å påvirke energieffektiviteten i 
tyngre vare- og lastebiler gjennom norsk 
virkemiddelbruk er begrenset. Siden 

drivstoffutgifter er en vesentlig del av 
transportkostnadene, er det grunn til å tro at 

nybilsalget av lastebiler er i nærheten av beste 
tilgjengelige teknologi. Lastebiler er, i 
motsetning til personbiler, ikke tyngre enn 

nødvendig. Dessuten gir lastebilens 
kjøremønster i utgangspunktet en høyere 

gjennomsnittlig energieffektivitet enn 
personbiler, slik at potensialet for mer 
energieffektiv motor- og framdriftsteknologi er 

mindre enn for personbiler. 
Teknologiforbedringer vil også raskt bli 

implementert, siden lastebiler skiftes ut 
forholdsvis hurtig. Virkemidler rettet mot salg 
av energieffektive lastebiler synes derfor ikke å 

være nødvendig.  
For lette varebiler er potensialet for mer 

effektive kjøretøy større, og utviklingen av ny 
teknologi skjer parallelt med utviklingen av 
personbiler. Tilbudet av elektriske varebiler og 

plugginn-hybrider er hittil lite, men kan 
forventes å øke. Se avsnittet om elektrifisering 

av veitransport for detaljer.  

Mange lastebilprodusenter tilbyr biler som er 

tilpasset høy innblanding av ulike typer 
biodrivstoff. Både bioetanol, biodiesel og 
biogass er aktuelle drivstoff for tyngre kjøretøy. 

På kort og mellomlang sikt er bruk av 
biodrivstoff det eneste tiltaket som kan gi store 

utslippsreduksjoner på lastebiler.  
Generelle virkemidler for bærekraftig 

import og produksjon av biodrivstoff er drøftet 

i kapittelet om biomasse, mens generelle 
virkemidler for bruk av biodrivstoff er oppført i 

seksjonen ovenfor.  

I SFTs tiltaksanalyse er det identifisert mulige 

tiltak for reduserte utslipp fra godstransport:  
- Mer effektiv godstransport, blant annet ved 

å øke mengde last per kjøretøy. 

- Mer effektiv varetransport i by, blant annet 
ved å etablere logistikkjeder for samarbeid 

og partnerskap for redusert transport. 



Norges Helhetlige Klimaplan 2008 ï 2009  48 

- Opplæring i drivstoffbesparende kjørestil 

for gods- og varebilsjåfører 

Bellona foreslår: 

- Doble kapasiteten for godstransport på 

jernbane gjennom bygging av dobbeltspor i 
Intercity-triangelet, bygging av 

krysningsspor og bedret terminalkapasitet. 
- Gi støtte til produksjon og distribusjon av 

biogass fra avfall, kloakk og landbruk for 

flåtekjøretøy som benyttes i lokal 
distribusjon ï for eksempel søppelbiler og 

busser (se kapitlene om biomasse og 
landbruk). 

- Stimulere elektriske varebiler og plugginn-

hybrid varebiler på lik linje med tilsvarende 
personbiler. 

- Iverksette obligatorisk opplæring i 
drivstoffbesparende kjørestil for alle 
yrkessjåfører. 

- Gi økonomisk støtte til pilotprosjekter for 
mer effektiv logistikk i varetransport. 

- Stille krav om at alle busser og lastebiler 
knyttet til offentlige innkjøp og anbud skal 
kunne benytte klimanøytralt drivstoff fra 

2012. 

 

Bellona har gjort grove estimater av 

utslippskuttene som våre anbefalte virkemidler 
vil resultere i. Kuttene er estimert for året 2020 
og transportveksten er inkludert i 

utslipsestimatene: 
- Utslippsvekst grunnet økning i 

trafikkvolum: 1 450 000 tonn CO2.   
- Utslippsreduksjon som følge av 

effektiviseringstiltak i innenriks luftfart: 

350 000 tonn CO2.   
o Utslippsreduksjon som følge av 

kvoteplikt på luftfart mellom Norge og 

EU- land avhenger av kvotepris, men det 

er grunn til å anta de samme 
effektiviseringsmulighetene på disse 
rutene. 

- Utslippsreduksjon som følge av 
høyhastighetstog: 

o 2020: Ingen høyhastighetstog vil være 
ferdigstilt på dette tidspunkt.  

o 2040: Opptil 1 million tonn CO2 fra 

dagens nivå i luftfarten. I tillegg vil 
høyhastighetstog eliminere veksten i 

flytrafikk på de aktuelle strekningene. 

- Utslippsreduksjon som følge av reduserte 
utslipp fra busser og godstransport på vei: 

600 000 tonn CO2.  
- Utslippsreduksjon som følge av redusert 

bilbruk: 500 000 tonn CO2.  
- Utslippsreduksjon som følge av Bellonas 

forslag til bilavgifter: 850 000 tonn CO2.
14  

o Tiltaket gir større utslippsreduksjoner 
lengre frem i tid, grunnet tregheten i 

utskiftningstakten for bilparken. 

- Utslippsreduksjon som følge av 
elektrifisering av veitransporten: 430 000 

tonn CO2.  
o Anslaget er basert på at man oppnår en 

andel på 10 prosent elbiler eller 

plugginn-hybrider i 2020. 
Utslippsreduksjonen vil bli vesentlig 

større over tid, på grunn av tregheten 
som ligger i utskiftningstempoet i 
bilparken.  

- Utslippsreduksjon som følge av prosent 
innblanding av biodrivstoff: 950 000 tonn 

CO2. 
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Viktige utslippsreduksjoner fra 
transportsektoren som helhet kan oppnås ved 
å styrke de mindre klimaintensive 

transportformene ï særlig skipfart og 
jernbane. I tillegg har målsetninger og tiltak 

som adresserer transportomfang et betydelig 
potensial for utslippsreduksjoner. Vår 
diskusjon nedenfor vil imidlertid ikke ta for 

seg denne type endringer; den vil fokusere på 
reduksjon av klimagassutslippene fra selve 

skipsfarten. 
Skipstransport langs kysten er særlig 

konkurransedyktig i transportmarkeder for 

lengre avstander og for varer med lavere verdi 
per vekt eller volum. Både i Norge og EU har 

det lenge vært en målsetning å øke 
skipsfartens betydning. Innenriks 
sjøtransports andel av Norges totale 

godstransportarbeid har likevel ligget stabilt 
rundt 45 prosent over flere år16. Investeringer 

i bedre veier, sammen med endrede 
logistikksystemer, har styrket veitransportens 
konkurranseevne og bidratt til at 

målsetningen ikke er nådd.  

 

Klimagassutslippene fra norske skip utgjorde 

i 2006 omtrent 3,6 millioner tonn CO2 fordelt 
på 2,3 millioner tonn til kysttrafikk med mer, 

og 1,3 tonn til fiske.17 Prognoser utarbeidet i 
forbindelse med Nasjonal Transportplan 
2010-2019 beregner 0,4 prosent årlig økning i 

persontransportarbeidet og 1,3 prosent årlig 
økning for innenriks godstransport på skip18. 

Dette gir en vekst på 5,7 prosent for 
persontransporten og 19,8 prosent for 
godstransporten fra 2006 til 2020. På grunn 

av forventninger til effektivisering av 

kystflåten, er forventet utslippsvekst noe 
lavere. Referansebanen i SFTs oppdaterte 
tiltaksanalyse for CO2-utslipp opererer med 5 

prosent utslippsøkning fra 2005 til 2020.  
Utslipp fra fiskeflåten forventes å falle i 

årene som kommer. Lavutslippsutvalgets 
referansebane forutsetter 200 000 tonn 
reduserte CO2-utslipp 2005-2020. I følge 

basisscenarioet for norsk sokkel er 
olje/gassproduksjonen forventet å falle med 8 

prosent i perioden 2006-2020 med en 
forskyvning fra olje- til gassproduksjon19. Vi 
vil ikke gjøre noe forsøk på å oversette disse 

trendene til aktivitetsnivå for offshoreflåten, 
men velger å operere med aktivitetsreduksjon 

for denne flåten som for oljevirksomheten 
som helhet. 

 

Klimameldingen har ingen spesifikke 
målsetninger for utslippsreduksjoner fra 
innenriks sjøfart. Det må derfor tas 

utgangspunkt i transportsektorens mer 
generelle målsetninger: 

Både i Norge og EU har det lenge vært en målsetning å 

øke skipsfartens betydning. 
(Foto: Harald Pettersen / StatoilHydro) 
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òéat eksisterende og nye virkemidler i 
transportsektoren utløser en reduksjon i 
klimagassutslippene med mellom 2,5ï4 

millioner tonn CO2-ekvivalenter i denne 
sektoren i forhold til den referansebanen som 

legges til grunn i Statens forurensningstilsyns 
tiltaksanalyse. Målene knyttet til sektorene er 
basert på anslag og vil måtte revurderes 

dersom endringer i framtidige prognoser, 
kostnader, teknologiutvikling eller andre 

vesentlige endrede forutsetninger tilsier det.ò 
Om dette relativt uforpliktende og 

bevegelige målet overføres til innenriks 

sjøfart, antyder det utslippsreduksjoner på fra 
0,6 til 0,9 millioner tonn per år sammenlignet 

med en 2020-referansebane. Klimaforliket 
skjerpet målsetningene med rundt 10 prosent.  

Bellona mener at målene for 

transportsektoren i regjeringens klimamelding 
både er for vage og for lite ambisiøse. 

Virkemiddelbruken fram til 2020 bør bidra til 
at sjøfartens reduksjonspotensial utløses, 
minst på linje med Bellonas generelle 

målsetninger om 30 prosent utslippskutt 
sammenlignet med 2006. Den bør bidra til at 
- tilgjengelige utslippsreduserende og 

energieffektive teknologier tas i bruk i 
skipsfarten. Ved å investere i bedre skrog- 

og systemdesign og teknologi som i dag 
er hyllevare, er mulighetene for 
effektivitetsforbedringer store - i flere 

tilfeller opptil 50 prosent, jf. nedenfor. 
 

- renere drivstoff og fundamentale 
teknologiforbedringer er tilgjengelige og 
tas i bruk i perioden fram mot 2050. Det 

bør være et mål for skipsfarten å komme 
tett opptil en visjon om nullutslipp. Det er 

svært sannsynlig at et flertall av 
skipsfartssegmentene vil være avhengig 
av flytende drivstoff også i 2050, men 

drivstoffet bør være rent eller fornybart, 
det bør utnyttes langt mer energieffektivt, 

og det bør suppleres  med utnyttelse av 
vind-, bølge- og solenergi.  

 

 

Sjøtransporten i Norge er en svært 
sammensatt transportkategori som krever god 

variasjon i bruk av virkemidler for å oppnå 
utslippsreduksjoner. For visse varetyper eller 

transportrelasjoner er kysttransporten utsatt 
for til dels kraftig konkurranse fra andre 
transportmidler, for andre segmenter er skip 

uten konkurranse. Noen deler av kystfarten 
opererer i relativt frie markeder, i andre deler 

står det offentlige for utforming av ruteplaner 
og transportbetingelser. Denne variasjonen 
gjør det krevende å finne presise virkemidler. 

Som vi vil diskutere nedenfor, er imidlertid 
forbedringspotensialet betydelig.  

Figur 3-2 viser hvordan de totale CO2-
utslippene far innensriks sjøfart fordeler 
seg.20 

Offentlig innkjøpte transporttjenester 
består i hovedsak av ferjer og hurtigbåter, i 

tillegg til Hurtigruta. I følge Klimameldingen 
kjøper staten person- og 
godstransporttjenester for om lag 1,7 

milliarder kroner per år og fylkeskommunene 
for 0,9ï1 milliard kroner per år. Staten og 

fylkeskommunene innhenter anbud for 
konkrete transporttjenester og kan stille 
spesifiserte miljøkrav i anbudsutlysningen. 

Denne sektoren tillater derfor aktiv offentlig 
miljøstyring.  

Offshorerelatert trafikk består i hovedsak 
av frakt av forsyninger til og fra oljerigger og 
skip på norsk sokkel. På grunn av strenge 

krav til sikkerhet på norsk sokkel, er flåten 
relativt ung og med høy utskiftningstakt. 

Regelendringer eller virkemidler vil derfor 
virke hurtig. Oljevirksomheten er en sektor 
der staten har innflytelse som ressurseier, som 

regulator og som (del)eier av oljeselskap. 
Utbyggingstakt og tempo i oljeutvinningen 

påvirkes bare marginalt av offshoreskipenes 
kostnadsstruktur og driftsegenskaper. I tillegg 
er utfordringer som handelslekkasje og 

internasjonale konkurranseforhold av mindre 
relevans for miljøstyringen av denne sektoren 



Norges Helhetlige Klimaplan 

 

2008 ï 2009  51 

enn for andre samfunnssektorer. Statens 
muligheter som regulator er derfor større enn 

for mye annen kysttransport.  
Annen kysttransport består av skip som 

opererer i helt ulike markeder: Linjefart, 
særlig container og RoRo, samt bulkskip, 
enhetslaster og tank. Det er langt mer 

krevende å implementere presise 
klimavirkemidler når transporter utføres av 

både norsk- og utenlandsregistrerte skip, 
operatører og eiere, og når noen av skipene 
utelukkende går i norske farvann og andre 

varierer mellom utenlandske og norske 
havner. Krevende konkurransesituasjon og 

relativt dårlig lønnsomhet har bidratt til en 
flåte med høy gjennomsnittsalder og 
miljøegenskaper langt unna skipsfartens 

teknologiske potensial. Dette segmentet 
representerer derfor både godt 

forbedringspotensial og store 
reguleringsutfordringer. 

Fiske er tilsvarende en sammensatt sektor 

underlagt varierende forvaltnings- og 
reguleringsregimer, og med ulike krav til 

teknologi og fartøy. 
 

 

Den eneste klimabegrunnede avgiften for 
innenriks skipsfart i dag er en CO2-avgift på 
57 øre per liter drivstoff, eller i overkant av 

200 kroner per tonn CO2. Gass til 
transportformål er ikke pålagt CO2-avgift. 

Avgiften utgjør i dag 10 til 20 prosent av 
skipets totale avgifter ved typisk 
seilingsmønster. Tallet varierer imidlertid en 

del mellom skipstyper og 
transportvirksomhet21. I tillegg betales ulike 

farleds- og havneavgifter som i hovedsak 
beregnes ut fra skipets størrelse og uten 
miljødifferensiering. Det finnes også 

miljødifferensierte avgifter for svovelinnhold 
i drivstoff og for NOx-utslipp ï og det er intet 

prinsipielt hinder for å innføre 
klimabegrunnede avgiftskomponenter i 
farleds- eller havneavgifter. Så langt er dette 

ikke gjort i Norge. 
Skal avgiftene knyttet til skipsfartens 

klimautslipp styrkes, er det mest nærliggende 
å gjøre dette ved skjerpede drivstoffavgifter 
(ref. CO2-avgiften), alternativt via avgifter 

knyttet til eksisterende havne- eller 
farledsavgifter, eller til utslipp fra seilas 

mellom norske havner/i norske farvann. 
Farledsavgifter kan miljødifferensieres i 
forhold til skipenes CO2-indeks, enten knyttet 

til skipet slik det er konstruert (designindeks), 
eller til skipet slik det faktisk er i drift 

(operasjonell indeks)22.  
Fordelen med å knytte en CO2-komponent 

til faktisk seilas mellom norske havner eller i 

norske farvann framfor til kjøp av bunkers, er 
at man fjerner muligheter for å unngå avgifter 

ved å bunkre utenfor Norge. I tillegg gir det 
muligheter for fondsløsninger (ref. NOx-
fondet igjen) og for å innføre 

miljødifferensierte avgifter gradvis. Avgiftene 
kan for eksempel gjøres avhengig av 

skipstype, type virksomhet, eller 
geografi/enkelthavner. Dette gir muligheter 
for å tilpasse avgiftsregimet etter hvor 

konkurranseutsatt transporten er, eller til 
hvorvidt det finnes gode alternativer ï som 

for eksempel tilgang til strøm fra land under 
havneopphold.  

21 %

23 %

22 %

34 %

Offentlig kjøpte transp.tjenester

Offshorerelatert virksomhet

Annen kysttransport

Fiske

Kilde: SSB 
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Det er mulig med en betydelig 
miljødifferensiering av avgiftene uten at 
totale kostnader øker. Miljørelevante 

avgiftsendringer bør suppleres av andre tiltak 
som bedrer rammevilkår og 

konkurransesituasjon for skipsfarten og som 
gjør miljøinvesteringer lettere tilgjenglige og 
lønnsomme.  

Ettersom skip ofte bygges i svært små serier 
og i stort modellmangfold, er det en 

utfordring å stille spesifikke tekniske krav til 
klimautslipp fra skip. Skipsfarten er sterkt 

internasjonalisert, i så vel bygging, eierskap 
og drift som i tekniske reguleringer. Tekniske 
krav til skip er i hovedsak regulert av den 

Internasjonale Maritime Organisasjonen 
(IMO), dog med visse supplerende nasjonale 

eller regionale reguleringer. Det finnes per i 
dag ingen reguleringer for klimautslipp fra 
skipsfart i IMO, men siden IMO bare stiller 

minstekrav, kan enkeltland stille spesifikke 
krav til klimautslipp. Skipsfartens 

internasjonale karakter har imidlertid bidratt 
til at det kun finnes få eksempler på dette, og 
med unntak av krav til bruk av landstrøm i 

noen havner, er ingen av disse av særlig 
klimarelevans.  

Ettersom skipene eies og opereres av 
aktører fra mange land og har lang levetid, vil 
det være svært krevende å stille spesifikke 

norske klimakrav til skip som anløper norske 
havner. Tekniske standarder vil derfor være 

mest egnet for sektorer som er under nasjonal 
kontroll eller trafikkerer bestemt ruter. Dette 
kan dreie seg om offshorerelatert virksomhet 

og for offentlig innkjøpte transporttjenester. I 
disse sektorer har man i større grad 

muligheter til ï og bør innføre ï krav til 
anvendelse av beste tilgjengelige teknologier. 

 

Marintek har i forbindelse med SFTs 

oppdaterte tiltaksanalyse for CO2 estimert 
reduksjonspotensial fra ulike tiltak for 

innenriks sjøfart. Alle foreslåtte tiltak er antatt 
å ha òmiddels gjennomfßrbarhetò og fßrer til 
en òutslippsreduksjonò i 2020 p¬ 300 000 

tonn CO2 sammenlignet med et 

referansescenario. Men siden transportvolum 
er forventet å øke, klarer ikke de beregnede 
tiltakene å redusere utslippene sammenlignet 

med et fast referanseår (2006):  
- Tiltakskostnad under 200 kroner per 

tonn: Totalfornyelse av kystfrakteflåten 
innen 2020 vil gi 20 prosent 
effektivitetsforbedring og redusere 

utslipp i forhold til referansescenario 
med 120 000 tonn CO2. 

- Tiltakskostnad på 200-600 kroner per 
tonn: Innfasing av 30 prosent 
biodrivstoff i ferjeflåten vil redusere 

utslippene i 2020 med 100 000 tonn 
CO2. 

- Tiltakskostnad over 600 kroner per tonn: 
Gassdrift av skip i kystfart og offshore. 
Marintek regner 16 prosent i utslipp av 

klimagasser reduksjon per tiltak og 
regner at 50 prosent av flåten bør kunne 

fornyes innen 2020 og at halvparten av 
disse vil være gassdrevet.  

- Tiltakskostnad over 600 kr/tonn: 

Gassdrift av 25 prosent av fiskeflåten. 
Det er vanskelig å vurdere realismen i de 

ulike tiltakene, så lenge tiltaksanalysen ikke 

diskuterer konkrete virkemidler for å oppnå 
utslippsreduksjonene. Realisme handler ikke 

bare om teknologi og økonomi, men også om 
politisk gjennomførbarhet. Videre er det langt 
fra gitt at et tiltak med tiltakskostnad under 

200 kroner per tonn utløses av en CO2- avgift 
på de samme 200 kronene per tonn, siden det 

finnes endringsbarrierer av mange slag.  
På sikt bør både brenselceller, 

batterielektrisk drift og hydrogen kunne bidra 

til å redusere klimautslippene fra kystfarten. 
Og selv om Bellona mener det er viktig å 

teste og starte innfasing av slike teknologier i 
årene som kommer, regner vi ikke med noen 
betydelig effekt av dette på utslipp av 

klimagasser fram til 2020.  

Det finnes flere utredninger over 
reduksjonsmuligheter og utslippsscenario for 
skipsfarten. IMO (2000) summerer opp 

effektiviseringspotensial til opptil 30 prosent 
redusert energiforbruk ved bedre 

konstruksjon av skip (skrogform, maskiner, 
driftssystemer) og opptil 40 prosent ved bedre 
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drift og operasjon av skipene (bedre 
ruteplanlegging, redusert hastighet)23. Totalt 
utgjør dette opp til 60 prosent redusert 

energibruk. Dette må imidlertid ses på som en 
teoretisk verdi, siden det vil være vanskelig 

eller umulig å realisere alle potensial på alle 
fartøy.  

IMO (2008) opererer med markedsbaserte 

scenarioer for effektivitetsforbedringer fram 
til 2020 for blant annet kysttransport24. 

Referansescenario anslår 12 prosent 
effektivitetsforbedring fra 2007 til 2020, 
mens et mer optimistisk òhßytò scenario 

anslår 22 prosent. Sistnevnte er mer i tråd 
med en bakgrunnsrapport utarbeidet for 

Europakommisjonen, som anslår at tekniske 
og operasjonelle tiltak kan redusere utslipp 
med 28 prosent utover referansescenarioet 

innen 2020 og videre med opptil 75 prosent i 
205025.  

SINTEF har analysert utslippsreduksjoner 
for fiskeflåten og ser betydelig potensial26: 
Tekniske tiltak kan redusere utslipp med 10-

20 prosent, mens endret atferd og strategi for 
enkelte flåtegrupper i fisket kan redusere 
utslipp med opptil 20 prosent. Innfasing av 

LNG kan bidra til ytterligere reduksjoner.  
I tillegg til disse effektivitetsstudiene 

finnes det gode erfaringsgrunnlag. Prosjekter 
ved Marintek antyder at det i dag kan bygges 
skip basert på kommersielt tilgjengelig design 

og teknologi med anslagsvis 30 prosent bedre 
energieffektivitet enn det vi finner på typiske 

skip i drift i kystflåten i dag. Offshorerederiet 
Farstad Shipping har sammenlignet 
energiforbruk ved nydesignede fartøy med 

fartøy av samme type bygd for 10 år siden. 
Med en merinvestering på rundt 10 prosent, 

er forbruket pr dødvekttonn blitt redusert med 
rundt 50 prosent.27  

Bruk av LNG øker i flere markedssegment i 
skipsfarten, men er et moderat 
klimavirkemiddel. Det reduserer 

klimagassutslippene med rundt 15 prosent 
sammenlignet med marin diesel eller gassolje, 

og er i hovedsak et tiltak for å redusere 
utslipp av NOx, svovel og partikler. Det bør 
være en forutsetning at dagens innfasing av 

LNG er en del av en langsiktig strategi for 
overgang til fornybare drivstoff. En stor andel 

av de 2,6 TWh biogass som innen 2020 kan 
produseres fra landbruks- og avfallssektoren 
bør finne sin anvendelse innen skipsfarten. 

Biogass og biodiesel kan innfases uten store 
tekniske modifikasjoner i skip28. Grunnet de 

Offshore-rederiet Eidesvik har i samarbeid med Det Norske Veritas og et bredt og 

kompetent knippe norske og utenlandske maritime aktører utviklet verdens første storskala 
demonstrasjonsprosjekt for brencelceller om bord i skip . Skipet Viking Lady, vil i løpet av 
sommeren få montert en containerisert brenselcelle på 330 kilowatt for senere å gå i ordinær 

drift for det franske selskapet Total. Cella vil, som skipet for øvrig, drives av LNG, men kan 
like godt forsynes med biogass. Lignende celler har i lengre tid vært drevet på biogass fra 

avfallsdeponi i Tyskland.  
Formålet med prosjektet er først og fremst å høste driftserfaringer fra maritim drift av 

brenselceller. Planen videre er å videreutvikle konseptet slik at hele skipet kan forsynes av 

strøm fra brenselceller. Om disse drives av hydrogen eller fornybare drivstoff vil skipene være 
så godt som utslippsfrie. I tillegg til å være tilnærmet støy- og vibrasjonsfrie utnytter 

brenselceller energien i drivstoffet langt bedre enn sammenlignbare forbrenningsmotorer. 
Brenselcella har en virkningsgrad på rundt 50% i store deler av sitt operasjonsområdet, mens 
typiske motorer i supplyskip har virkningsgrader på førti-tallet under optimale betingelser, og 

vesentlig lavere når motorene går på lavere belastning. I tillegg jobber cella under høye 
temperaturer, og om spillvarmen utnyttes kan energiutnyttelsen bli langt bedre. 

Prosjektet er finansiert av deltagerne selv og ved midler fra Forskningsrådet og det 
europeiske EUREKA-programmet og bidrar til enestående kompetanseutvikling ikke bare hos 
de sentrale prosjektdeltagerne, men også hos norske skipsverft og utstyrsleverandører. Dette er 

en svært verdifull industriell posisjonering for ett av løsningsbidragene til klimautfordringen. 
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lave drivstoffavgiftene i skipsfarten 
sammenlignet med veitransport, vil imidlertid 
biodrivstoff ha større 

implementeringsbarrierer her enn i 
veitransporten. For å bli tatt i bruk i større 

skala innen skipsfart, vil man derfor være 
avhengig av særlige krav eller reguleringer og 
på sikt gjennombrudd på produksjonssiden. 

Bellona anbefaler derfor innfasing av 
biodrivstoff særlig i de skipsfartssegmentene 

der virkemidlene vil kunne være presise og 
relativt ukompliserte.  

 

Det bør innføres en styrket CO2-

avgiftskomponent for bruk av fossile drivstoff 
for alle sektorer av innenriks sjøfart. 

Avgiftens størrelse bør være slik at den både 
stimulerer bruk av biodiesel og biogass 
framfor tungolje, diesel og LNG, og slik at 

omfattende energieffektiviseringer stimuleres. 
Den bør knyttes til faktisk seilas i norske 

farvann etter modell av NOx-avgiften. 
Avgiften bør suppleres av et tilbud om 
fondsløsning i tråd med næringslivets avtale 

med Miljøverndepartementet angående NOx-
utslipp. NOx-fondet har så langt vært en 

suksess med over 500 deltagende bedrifter. I 
tillegg til å bidra med finansiering av tiltak, 
har fondet stimulert koordinerende faglige og 

rådgivende prosesser og dermed bidratt til å 
overkomme endringsbarrierer i en til dels 

fragmentert næring. Tiltaket bør styrkes av og 
samordnes med Forskningsrådet og 
Innovasjon Norge, og med omfattende og 

brukernære forsknings- og 
utviklingsprosjekter. Etter 2011 bør NOx-

fondet samordnes med Klimafondet for å få 
bedre helhet i tiltakene.  

I tillegg bør man stille krav til bruk av 

landstrøm. Dette bør i første omgang gjelde 
rutegående fartøy med lengre opphold i havn, 

men etter hvert som standarder og teknologier 
for landstrøm utvikles, bør kravene gradvis 
omfatte flere kategorier skip. En 

miljødifferensiert havneavgift vil være et godt 
virkemiddel i en overgangsperiode til krav 

kan stilles. Utslipp i havner fra innenriks 
sjøfart var i 1998 380 000 tonn CO2.

29 

For å redusere sektorens klimagassutslipp 
og bidra til økt etterspørsel etter bærekraftig 
produsert biodrivstoff, bør det implementeres 

virkemidler for at utvalgte segment innen 
skipsfarten faser inn biodrivstoff. På sikt vil 

imidlertid anvendelsen av biodrivstoff innen 
skipsfart være avhengig av at produksjonen 
av disse drivstoffene er tilstrekkelig og 

bærekraftig. Langsiktig virkemiddelbruk må 
tilpasses dette. 

Det bør stilles miljøkrav som sikrer 
implementering av markedsledende 

miljøteknologier ved alle anbudsutlysninger, 
og fylkeskommuner og vegvesen bør 
kompenseres for sine kostnadsøkninger av 

staten. Sektoren bør stimuleres bevisst -  ikke 
bare for å redusere klimautslippene fra 

sektoren, men også som en del av en nasjonal 
agenda for innovasjon og næringsutvikling. 
Kravene bør derfor koordineres så de sikrer et 

visst teknologimangfold og etterspørsel etter 
ulike typer renere drivstoff. Litt skjematisk vil 

vi anta at kravene fører til at 50 prosent av 
drivstofforbruket innen dette segmentet i 
2020 vil være biodiesel, 25 prosent vil være 

biogass og resten diesel, gassolje eller LNG. 
Med bevisst styring mot energieffektivitet, 

bør effektiviteten kunne bedres med om lag 
30 prosent innen 2020. 
Effektivitetsforbedringen er i tråd med 

anslaget fra EU-kommisjonen referert 
ovenfor. Dette kan gi følgende reduksjoner: 

  

Utslipp i 2006: 755 000 tonn 

Merutslipp grunnet 
transportøkning fram til 

2020: 

45 000 tonn 

Utslipp i 2020 med tiltak 210 000 tonn 

Redusert fra 2006: 545 000 tonn 

Som et generelt prinsipp bør det stilles krav 
til anvendelse av beste tilgjengelige teknologi 

(BAT) for offshorerelatert virksomhet. 
Virkemiddelanvendelsen vil imidlertid være 
mer komplisert enn for offentlig innkjøpte 

transporttjenester. For nye installasjoner, eller 
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for større modifikasjoner på eksisterende 
sokkel, bør Klimaforliket  følges opp ved å 
kreve redegjøring for hvordan 

klimakonsekvenser av offshorerelatert 
skipsfart vil minimeres i alle planer for 

utbygging og drift av olje- og gassfelt 
(PUD/PAD30). For eksisterende felt bør det 
utredes hvorvidt det kan være hensiktsmessig 

å sikre BAT via endringer i for eksempel  
forurensningsloven eller petroleumsloven, der 

oljerelatert skipsfart i dag er unntatt.  
Sammen med implementering av 
Klimafondet og høy utskiftningstakt innen 

sektoren, regner vi med at man bør oppnå 
effektivitetsgevinster på 25 prosent og at det i 

tillegg vil føre til innfasing av 25 prosent 
biogass. Reduksjonene blir slik: 

  

Utslipp i 2006: 830 000 tonn 

Merutslipp grunnet 
transportøkning fram til 
2020: 

-65 000 tonn 

Utslipp i 2020 med tiltak 430 000 tonn 

Redusert fra 2006: 400 000 tonn 

 

Klimafondet, med supplerende virkemidler 
som beskrevet ovenfor, bør føre til en 20 

prosents effektivitetsforbedring fram til 2020, 
i tillegg til 25 prosent bruk av biogass.  

  

Utslipp i 2006: 790 000 tonn 

Merutslipp grunnet 
transportøkning fram til 

2020: 

155 000 tonn 

Utslipp i 2020 med tiltak 570 000 tonn 

Redusert fra 2006: 220 000 tonn 

 

Lavutslippsutvalgets referansebane opererer 

med utslippsreduksjoner på 200 000 tonn for 
fiskeflåten fra 2005 til 2020 på grunn av 

effektiviseringstiltak og innfasing av LNG. I 
vårt scenario vil utvidet FoU, kombinert med 
et CO2-fond, representere en vesentlig 

virkemiddelstyrking sammenlignet med BAU 
som bør lede til at en større del av det gode 
tekniske reduksjonspotensialet som eksisterer 

i fiskeflåten utløses. Vi anslår 20 prosent 
effektivisering fram til 2020, som for annen 

kysttrafikk, i kombinasjon med innfasing av 
biogass i 25 prosent av flåten.  

  

Utslipp i 2006: 1 225  000 tonn 

Merutslipp grunnet 
transportøkning fram til 
2020: 

1 225 000 tonn 

Utslipp i 2020 med tiltak 735 000 tonn 

Redusert fra 2006: 490 000  tonn 

 

Effektiviseringsgevinstene reduserer 
sektorens energibruk fra 13,6 TWh i 2006 til  

10,9 TWh i 2020, en reduksjon på i overkant 
av 20 prosent. Tiltakene bidrar dermed med 

en effektiviseringsgevinst ï utover 
referansebanens én prosent årlig ï på 8 
prosent, og det er vår klare vurdering at dette 

ligger innenfor det mulige. Men da må 
virkemiddelbruken styrkes  ï for eksempel i 

tråd med våre anbefalinger ovenfor.  
Utslippene i 2020 summeres opp til 1,95 

millioner tonn, noe som representerer en 

utslippsreduksjon på 1,65 millioner tonn eller 
45 prosent fra 2006. Litt over halvparten av 

dette skyldes innfasing av rundt 1 TWh 
biodiesel og 2,5 TWh biogass, resten 
energieffektivisering.  Mengden biogass 

anbefalt brukt i kystfarten er mindre enn 
mengden biogass produsert av avfalls- eller 

restprodukter fra landbruk og avfallssektoren 
i Norge.  

I tillegg til tiltak og virkemidler skissert 

ovenfor, er det avgjørende å stimulere bruk av 
nye drivstoff og utvikling av 

effektiviseringsteknologier for å bidra til en 
mer fundamental transformering av 
skipfartssektoren i et 2050-perspektiv. 

Bellona anbefaler derfor målrettede 
forsknings-, utviklings- og 

implementeringsaktiviteter for å akselerere 
innfasingen. 
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Klimagassutslippene fra sokkelen forventes å 
være betydelige i mange år fremover.  Skal vi 

kutte klimagassutslipp så mye som vi må, er 
denne sektoren ikke til å unngå. 

I 2007 utgjorde utslipp fra 

petroleumssektoren om lag en fjerdedel av 
Norges totale klimagassutslipp. Dersom nye 

tiltak ikke iverksettes, forventes sektorens 
utslipp å holde seg relativt stabilt frem til 
2020. Dette skyldes at felt som har vært i drift 

lenge krever høyere energiforbruk per 
produsert enhet enn nye felt, og at 

gassproduksjon er mer energikrevende enn 
oljeproduksjon (fordi gassen må komprimeres 
før den transporteres). I 2030 forventes 

utslippene å være halvert på grunn av lavere 
produksjon31, og i 2050 vil utslippene i 

henhold til forventet produksjonsanslag være 
på rundt tre millioner tonn i året32.   

Mesteparten av CO2-utslippene i 

petroleumssektoren kommer fra forbrenning 
av gass i turbinene som produserer kraft til de 

forskjellige innretningene. En del av disse 
turbinene produserer strøm og en del driver 
utstyr som kompressorer og pumper direkte.  

Kilde 
Millioner tonn 

CO2-ekvivalenter 

Naturgass (turbiner drift) 9,60 

Fakling 0,99 

Dieselbruk 0,39 

Utvinning (ventilasjon, 

lekkasjer med mer) 
0,40 

Oljelasting, hav 0,37 

Oljelasting, land 0,04 

 

Bellonas mål er at petroleumssektoren skal 
redusere sine utslipp med minst fire millioner 

tonn CO2 fra 2006-nivå innen 2020. 2,5 
millioner tonn CO2 må kuttes fra eksisterende 
felt og 1,5 millioner tonn fra nye felt. Innen 

2030 bør all kraftproduksjon på innretningene 
være ren, og sektoren bør være så godt som 

utslippsfri. For å nå disse målene må en del 
eksisterende og alle nye innretninger på 
sokkelen elektrifiseres, altså drives med ren 

kraft fra land. 
Stoltenberg II-regjeringen slår i sin 

regjeringserklæring fra 2005 fast at de ønsker 
et stabilt aktivitetsnivå på norsk sokkel.33 
Både investeringene og klimagassutslippene 

fra norsk sokkel har fortsatt å øke under 
Stoltenberg II-regjeringen. I 2008 ble det 

boret flere letebrønner enn noen gang på 
norsk sokkel, og investeringsnivået var på 
130 milliarder kroner eksklusiv 

letekostnader.34  
Hovedandelen av investeringene foretatt i 

nåværende stortingsperiode ble vedtatt i 
tidligere stortingsperioder, det samme gjelder 
for de aktuelle utvinningstillatelsene. 

Stoltenberg II-regjeringen har imidlertid 
foretatt et taktskifte i antall tildelinger av 

utvinningstillatelser på norsk sokkel. Mens 
Bondevik II-regjeringen til sammen tildelte 
66 utvinningstillatelser, har Stoltenberg II-

regjeringen tildelt 203 utvinningstillatelser. 
20. konsesjonsrunde er ventet å komme før 

sommeren. Det er derfor rimelig å anta at 
dette tallet vil øke ytterligere før inneværende 
stortingsperiode er over. Bellona mener at det 

er et viktig mål for fremtidig 
petroleumsvirksomhet å senke tempoet i 

utvinningstillatelser.  
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Dette kapittelet omhandler virkemidler for å 
kutte utslipp fra dagens petroleums-

produksjon. Det inneholder også virkemidler 
for å forbedre dagens konsesjonssystem for å 
hindre tilgang til særlig sårbare områder.  

 

CO2-avgiften for petroleumssektoren har 
virket siden 1. januar 1991. Den har ført til en 

mer energieffektiv drift, og har redusert 
utslippene fra fakling betydelig. Siden 2008 

har petroleumssektoren vært inkludert i 
kvotehandelssystemet samtidig som CO2-
avgiften er beholdt. CO2-avgiften blir nå 

regulert slik at den totale CO2-kostnaden 
opprettholdes. Prisen er på rundt 342 kroner 

per tonn.  
Fordi vi nå må kutte klimagassutslippene 

fra petroleumssektoren betydelig, må 

innretningene elektrifiseres. Kraften som nå 
produseres i små, ineffektive gassturbiner må 

erstattes med ren elektrisitet fra land. Den kan 
også erstattes med rene offshore kraftkilder, 
som havvindmøller. I januar 2008 kom 

rapporten òKraft fra land til norsk sokkelò35. 
Rapporten viser at en delelektrifisering 

(direktedrevne turbiner beholdes) av de fire 
områdene Sørlige Nordsjø, Midtre Nordsjø, 
Nordlige Nordsjø og Norskehavet ville ha 

redusert utslippene på sokkelen med cirka 4 
millioner tonn i 2007 (tilsvarende syv prosent 

av Norges utslipp).  
Svakheten med denne rapporten er at 

hovedscenarioet er basert på overdrevent dyr 

dedikert kraft fra land. Man antar at kraften 
kommer fra nedskalerte gasskraftverk med 

rensing ï noe som fører til kraftkostnader som 
ligger langt over kostnadene for kraft fra 
fornybare kraftkilder som vind og småkraft. 

Høye kraftkostnader resulterer selvfølgelig i 
tilsvarende høye tiltakskostnader (kostnad per 

tonn CO2 reduksjon).  
Som beskrevet i seksjon 10.6, vil EUs 

fornybardirektiv antageligvis endre 

kraftsituasjonen i Norge betydelig. Forutsatt 
at vi får et krav til økt fornybarandel på linje 

med land det er naturlig å sammenligne oss 
med, vil vi være i en situasjon der Norge vil 
ha et overskudd av ren kraft frem mot 2020. 

BI, SINTEF og EBL forutsatte i sin ENKL-
plan36 at den langsiktige kraftprisen for 

norske produsenter vil være 45 øre/kWh.  
Elektrifisering av sokkelen er en effektiv 

måte å oppfylle fornybardirektivet på. Ren 

kraft produsert for sokkelen øker 
fornybarandelen, samtidig som forbruket på 
sokkelen ikke telles fordi forbruket i 

energisektoren ikke tas med i òinnenlands 
forbrukò.  

Tabell 4-2 viser implisitt kraftkostnad og 
tiltakskostnader i Kraft fra land til norsk 
sokkel. Rapportens S1-scenarioer er basert på 

nedskalerte gasskraftverk med rensing. 
Tabellen viser også tiltakskostnadene for de 

fire områdene dersom man antar at den 
langsiktige prisen på ren kraft er 45 øre/kWh 

 

Implisitt kraftpris 

Nedskalerte 
gasskraftverk med 

rensing 

Tiltakskostnad 

Nedskalerte 
gasskraftverk med 

rensing 

Tiltakskostnad 

Ren kraft til 45 
øre/kWh 

 (NOK/kWh) ( NOK/tonn CO2) (NOK/tonn CO2) 

Sørlige Nordsjø 0,88 1 851 901 

Midtre Nordsjø 1,23 3 814 1 945 

Nordlige Nordsjø 0,65 1 554 1 083 

Norskehavet 0,97 1 900 989 

Kilde: Bellonas kommentarer til òKraft fra land til norsk sokkelò, 15.02.08 
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(ref. ENKL). For områdene Sørlige Nordsjø 
og Norskehavet vil en markedspris på ren 
kraft på 45 øre/kWh mer enn halvere 

tiltakskostnadene.    
 

Rapporten Kraft fra land til norsk sokkel 

ble skrevet høsten 2007 da det var 
høykonjunktur. Med dagens råvarepriser og 

lavere aktivitetsnivå ville antageligvis 
kostnadsestimatene (for kabler og 
ombygginger) vært noe lavere ï noe som vil 

redusere tiltakskostnadene ytterligere. 

 
Mill. tonn 

CO2 
TWh 

Sørlige Nordsjø 0,54 0,89 

Midtre Nordsjø 0,31 0,56 

Nordlige Nordsjø 1,91 3,10 

Norskehavet 0,86 1,29 

Kilde: Bellonas kommentarer til òKraft fra land til 

norsk sokkelò, 15.02.08 

En storstilt elektrifisering av sokkelen vil 
bli ressurskrevende og må tas over tid. I 

Midtre Nordsjø (feltene Ringhorne, Grane og 
Sleipner) er effektbehovet lavt og 

innretningene  spredt over et stort geografisk 
område. Kostnadene per tonn CO2 redusert er 
dobbelt så høye som i de andre tre områdene. 

I tillegg er Midtre Nordsjø det området med 
lavest utslipp. I følge utslippsprognosene vil 

CO2-utslippene fra Midtre Nordsjø være 0,19 
millioner tonn 2020. Bellona anbefaler derfor 
at myndighetene konsentrer seg om å 

elektrifisere Sørlige Nordsjø, Nordlige 
Nordsjø og Norskehavet. 

Sßrlige Nordsjß er et at av de òbilligsteò 
områdene å elektrifisere. I Sørlige Nordsjø er 

havdybden 60-90 meter og området kan egne 
seg for grunnfaste havvindmøller.  Det ville 
derfor være naturlig å se elektrifisering i 

sammenheng med utbygging av offshore 
vindkraft. I Konkraft-rapport 5 

(Petroleumsnæringen og klimaspørsmål) 

beskrives en trinnvis utvikling av havbasert 
vindkraft for elektrifisering: 

 

1. Autonomt system: Fast fundamenterte 
vindturbiner forsyner kraft til 

offshoreinnretninger i samspill med 
eksisterende gassturbiner. Gassturbinkraft 
anvendes når vindkraften ikke strekker til. 

Systemet er ikke integrert med landkraftnettet 
og krever derfor heller ikke investeringer i 

kabel eller nettforsterkninger. 
 
2. Integrasjon med landbasert kraftnett: 

Flytende eller fast fundamenterte vindturbiner 
integrert mot kraftnettet på land, forsyner 

kraft til offshore innretninger. Innretninger 
henter kraft fra land når vindkraften ikke 
strekker til. Vindturbiner leverer kraft til land 

ved overskuddsproduksjon. 
 

3. Integrasjon med offshore kraftnett: 
Samme som steg 2, men med vindturbinene 
integrert i større offshore kraftnett. 

I løpet av kommende år vil det sannsynligvis 
skje flere feltutbygginger i Norskehavet. 

Arbeidsgruppen som evaluerte olje- og 
gassektoren i Grønn Boks Energy Camp 09, 

estimerte at en elektrifisering av Norskehavet 
kan redusere klimagassutslippene fra nye felt 
med 1,3 millioner tonn per år. Derfor er det 

viktig å få laget en plan for elektrifisering 
som dekker både eksisterende og planlagte 

installasjoner.   

Dette er området med størst potensial for 

reduksjon av klimagassutslipp. En del-
elektrifisering av Nordlige Nordsjø vil 
redusere norske utslipp i 2020 med 1,48 

millioner tonn. 

Å velge kraft fra land er vesentlig rimeligere 

for nye prosjekter enn for eksisterende 
innretninger der gammelt utstyr må fjernes og 

nytt utstyr ettermonteres. Dersom man tar 
ombyggingskostnadene ut av beregningene 
for Norskehavet gjort i Kraft fra land til norsk 

sokkel, reduseres tiltakskostnadene med 500 
kroner per tonn. For nye installasjoner, der 
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kraft fra land er planlagt fra dag én, vil derfor 
elektrifiseringskostnadene bli betraktelig 
lavere enn for eksisterende innretninger. Fra 

et klimaperspektiv er det i tillegg meningsløst 
å bygge en infrastruktur som skal vare i flere 

tiår basert på fossil kraft. 

 

Delelektrifisering av sokkelen er et nødvendig 
tiltak for å ta store utslippskutt i Norge, selv 

om det ikke nødvendigvis er et 
kostnadseffektivt tiltak for lisenseieren. Med 

dagens kvotepriser er det lite sannsynelig at 
storstilt elektrifisering vil skje av seg selv. 
Derfor foreslår vi her noen virkemidler for å 

få dette til:  
En barriere er at de eksisterende 

installasjonene på sokkelen hver for seg har 
for lavt kraftforbruk til å hente ut 
storskalafordeler ved investeringer i kabler til 

land. Mange eiere gjør at 
beslutningsstrukturen i lisensene er krevende, 

og samarbeid om investeringer på tvers av 
lisenser  blir vanskelig. Beslutningsstrukturen 
på sokkelen er således en barriere mot 

lisensovergripende investeringer.  
Bellona anbefaler derfor at investeringer i 

kabler og annen infrastruktur fram til 
plattform foretas av myndighetene. 
Infrastrukturen anbefales eid og drevet av en 

systemoperatør som må gis ansvaret for 
storstilt elektrifisering. I den anledning er 

Statnett et alternativ. 
Selskapene må selv finansiere 

ombyggingskostnadene på egne innretninger 

og forpliktes til å knytte seg til 
kabelinfrastrukturen. Et grep kan være å gjøre 

forlengelsen av utvinningsperioden betinget 
av at rettighetshaveren kobler seg til kabler. 
(Vanligvis varer utvinningstillatelser for en 

10-års periode.)  
Ikke alle innretninger skal elektrifiseres 

og utvelgelsen blir noe òtilfeldigò.  
Innretninger som ikke ligger i et av de 
utvalgte områdene blir for eksempel ikke 

elektrifisert. Bellona foreslår derfor at 
kabelkostnadene fordeles mellom alle 

eksisterende innretninger som ikke allerede 
får kraft fra land. Bellona foreslår en egen 

òkraftavgiftò som kommer i tillegg til dagens 
CO2-avgift og kvoter, og som øremerkes  
kabelfinansiering. Kraftavgiften bør baseres 

på kraftforbruk på innretningene, enten dette 
er kilowattimer fra naturgass eller elektrisitet 

fra de nye kablene. Kabelbrukerne bør i 
tillegg betale en nett-tariff som dekker 
driftskostnadene av kablene.  

Alle nye installasjoner må være basert på 
CO2-fri kraft fra dag én. Det kan for eksempel 

innføres tilknytningsplikt. Plan og 
bygningsloven § 66a gjelder tilknytningsplikt 
til fjernvarmeanlegg. Denne lyder som følger: 

òEtter at konsesjon etter lov om 
produksjon, omforming, overføring og 

fordeling av energi m.m (energiloven) er gitt, 
kan det ved vedtekt bestemmes at bygninger 
som oppføres innenfor konsesjonsområdet, 

må tilknyttes fjernvarmeanlegget.ò 
En liknende bestemmelse angående 

tilknytningsplikt til elektriske kabler for 
petroleumssektoren kan innarbeides i 
petroleumsloven    

 

Blant annet grunnet CO2-avgiften (og høy 
gasspris), har mange energieffektiviserende 

tiltak blitt gjennomført på sokkelen. Dette er 
tiltak som ofte har relativt lave 
investeringsbehov. Det kan være små 

modifikasjoner, prosessendringer og eventuelt 
nedstenging av utstyr.37 Tiltak som er meldt 

inn av operatørene frem til 2013, og som er 
lønnsomme under dagens rammebetingelser, 
vil gi en utslippsreduksjon på inntil 800,000 

tonn CO2 per år. Figur 4-1 viser 
energieffektiviseringspotensialet frem til 2013 

fordelt på kilde.38  
Dette er tiltak som ikke krever 

virkemidler utenom de som eksisterer allerede 

(kvoteplikt og CO2-avgift) og som allerede er 
tatt med i utslippsprognosene for sektorene. 

Dersom en større del-elektrifisering blir 
gjennomført, vil energieffektiviserings-
potensialet i en del turbiner falle bort.  
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Det norske konsesjonssystemet for 
petroleumsvirksomhet innebærer at staten 

gjennom forhandlinger med de ulike søkerne, 
kan beslutte hvilke selskaper som skal tildeles 

andeler i utvinningstillatelser på norsk sokkel. 
Det har opp gjennom historien ikke vært 
mangel på politiske vedtak som har lagt til 

rette for å kontrollere eller redusere 
utvinningstempoet på norsk sokkel. Stortinget 

vedtok på 80-tallet et mål om å holde et jevnt 
produksjonstempo på sokkelen, og i 1989 
vedtok Stortinget å stabilisere norske 

klimagassutslipp innen 2000.39 I 1997 
erklærte Bondevik I -regjeringen at utvin-

ningstempoet på norsk sokkel skulle 
reduseres. 40I realiteten har norsk 
petroleumspolitikk i praksis forblitt uberørt av 

disse vedtakene. Gjennom hele perioden, fra 
slutten av 80-tallet og fram til i dag, har 

utvinningstempoet og klimagassutslippene på 

norsk sokkel steget kraftig.41 Stoltenberg II-
regjeringen ligger an til å sette rekord i antall 
tildelte lisenser på norsk sokkel, selv om det i 

Soria Moria-erklæringen befestes at 
aktivitetsnivået på sokkelen skal være jevnt.  

Bellona mener derfor at historien har vist at 
konsesjonssystemet i praksis ikke fungerer til 
å regulere utvinningstempoet på norsk sokkel, 

fordi hensynet til miljø alltid har blitt satt til 
side til fordel for økt tilgang til areal for 

petroleumsleting og -produksjon. 
Selv om det norske konsesjonssystemet er 

designet for å kunne operere med en sterk 

statlig styring av aktivitetsnivået, er 
petroleumssektoren den viktigste årsaken til 

at Norge ikke har nådd sine 
klimamålsetninger. Dette skyldes både at de 
miljøpolitiske målsetningene har hatt et svakt 

presiseringsnivå, og at det har vært få vedtak 
som klargjorde hvilke virkemidler som skulle 

iverksettes for å nå målsetningen. Samtidig er 
det liten tvil om at interessene i 
petroleumssektoren har fått mer gjennomslag 

 

Redusert 
fakling/vent

42 %

Endret driftsmodus
18 %

Optimalisert 
kompressor-design

17 %

Dampturbin
9 %

Mer effektive 
gassturbiner

7 %

Pumpe-
optimalisering

2 %

Mer effektiv drift
2 %

Øvrige
3 %

Figur 4-1: Energieffektiviseringspotensial fordelt på kilde (2008-2013) 
Kilde: StatoilHydro, ConocoPhillips, ExxonMobil, Shell, Talisman, KonKraft pros jektgruppe 5 
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enn miljøinteressene i politiske saker med 
motstridende interesser. Oljeindustriens 

betydning for nasjonaløkonomien har 
utvilsomt  stått sentralt.  Det eksisterer flere 

eksempler på petroleumssektoren  heller enn 
miljøsektoren når de politiske målene for hver 
av de to sektorene har hatt innbyrdes 

motsetninger. 
Bellona mener derfor at det må opprettes 

såkalte Petroleumsfrie områder (PFO) på 
norsk sokkel. Dette virkemiddelet vil ta særlig 
særbare havområder ut av konsesjons-

systemet, og dermed gi miljøinteressene et 
bedre og mer effektivt verktøy når man skal 

regulere utvinningstempoet på norsk sokkel. 
Petroleumsfrie områder skal kun være til 
hinder for petroleumsaktivitet, ikke til høsting 

av fornybare ressurser. Virkemiddelet bør 
forankres juridisk i norsk naturlovgivning, og 

bør fortrinnsvis opprettes i områder som er 
særlig sårbare for oljeforurensning. 
Eksempler på dette er kystnære områder, 

havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen, 
Mørebankene og Skagerrak. 

 

Mesteparten av den norske 
petroleumsproduksjonen blir eksportert, og 

forbrenning av norske petroleumsprodukter 
hos kjøperne resulterer i utslipp i 
størrelsesorden 10 ganger Norges totale 

klimagassutslipp. Enkelte argumenterer for at 

vi bør eksportere mer norsk òklimavennligò 
olje og gass. 

I debatter om miljøperspektiver ved olje- 

og gassutvinning, fremheves det gjerne at 
norsk olje- og gasseksport gir 

utslippsreduksjoner, ved at norsk olje og gass 
erstatter forbruk av mer forurensende kull, 
olje eller gass fra eksportører med høyere 

utslipp fra utvinning og foredling enn det som 
er tilfellet på norsk sokkel. Norge har, med 

CO2-avgiften offshore, i snart 20 år hatt 
sterkere insentiver til utslippsreduksjoner og 
energieffektiv drift enn andre 

petroleumsproduserende land. Produksjon av 
olje og gass fra norsk sokkel gir i 

gjennomsnitt 7,8 kg CO2 per fat 
oljeekvivalenter, mot et globalt gjennomsnitt 
på 19,2 kg CO2

42.  

 

 

Kilde: Bellona 

Disse tallene kan gi inntrykk av at norske olje 

er mer enn dobbelt så klimavennlig som 
annen olje, men som figuren over viser, utgjør 

utslippstallet fra produksjon bare en liten del 
av utslippet fra petroleum. Det er 
karboninnholdet i petroleumsproduktene som 

utgjør brorparten av utslippene. Når en 
sammenligner hele karbonfotavtrykket til 

oljen, har norsk petroleum grovt regnet bare 
to prosent lavere utslipp per energienhet enn 
det globale gjennomsnittet. Selv om 

utslippskutt fra petroleumsproduksjon er 
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vesentlig i klimapolitikken, kan  den 
forholdsvis moderate forskjellen ikke lede til 
noen konklusjon om at mer norsk 

petroleumseksport er et godt klimatiltak.  Når 
utslippene skal reduseres med 60 til 85 

prosent innen 2050, kan investeringer i 
petroleumsutvinning med 30 til 40 års 
tidshorisont ikke forsvares som klimatiltak - 

ikke når utslippskuttet som følge av 
energieffektiv produksjon er begrenset til om 

lag to prosent.  
80 prosent av verdens energiforsyning er i 

dag fossil. Fornybar energi er gjennomgående 

dyrere enn fossil energi. Manglende 
konkurranseevne på pris er en hovedårsak til 

at fornybare energiressurser ikke vokser 
raskere. Veksten i fornybar energiproduksjon 
er i stor grad drevet av subsidier, og til dels av 

avgifter på fossile energibærere. Høyere 
priser på fossil energi som følge av knapphet 

kan imidlertid være en like sterk driver for 
fornybar energi og ny teknologi. De høye 
oljeprisene i perioden fram mot 2008 

resulterte for eksempel i større investeringer i 
biodrivstoff og sterkere fokus på mer 
effektive biler. Selv om hovedansvaret for å 

erstatte fossil energibruk med fornybar energi 
må ligge hos brukerne, og ikke produsentene 

av fossil energi, kan petroleumsprodusenter 
bidra til utslippskutt gjennom 
produksjonsbegrensinger.  

Dersom klimamålene skal nås må 
betydelige deler av de fossile 

energiressursene forbli uutnyttet, eller utnyttet 

med CO2-fangst. Norge er, i motsetning til 
mange andre petroleumseksportører, et svært 
rikt og velutviklet land. Selv om vi produserer 

petroleum noe mer klimaeffektivt enn andre 
land, ville det være urimelig å forvente at 

fattigere land enn Norge skal gå foran med å 
legge begrensninger i utvinningstempoet. 
Norge bør derfor gå foran. Når det skal legges 

begrensinger på utvinning av petroleum av 
hensyn til klimaet, er det naturlig å ta fatt i de 

ressursene som også av andre hensyn - som 
havmiljø, naturvern og fiskeriressurser - bør 
forbli urørte.  

 

Bellona mener at Norge bør legge en strategi 
for petroleumsvirksomheten i 

lavutslippsamfunnet. En slik strategi bør 
legge til rette for å:  

1. Elektrifisere  nye og eksisterende 

innretninger 

2. La oljen ligge i sårbare områder 

3. Eksportere energiintensive produkter 

basert på fossil energi med fangst og 

lagring av CO2                                  
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Bellona legger til grunn at norsk industri er i 
verdensfront innen miljø. Silisium, aluminium, 
ferrolegeringer og mineralgjødsel produseres 

renere i Norge enn i de fleste andre land. Dette 
har norsk industri oppnådd gjennom en 

kombinasjon av press fra miljøbevegelsen, 
gode virkemidler og strategisk lederskap i 
industrien. Erfaringen viser også at 

implementering av renere teknologi i Norge 
bidrar til at teknologien raskere tas i bruk i 

andre land. Yara, som nå implementerer 
teknologi som først er tatt i bruk på fabrikker i 
Norge, på sine fabrikker over hele verden, er et 

godt eksempel på dette. 
Norsk prosessindustri spiller også en 

klimamessig viktig rolle gjennom de 
produktene den produserer. Silisium, 
mineralgjødsel og lettmetaller er essensielle 

ingredienser i et fornybart energisystem. Videre 
er produksjonen relativt energiintensiv, noe 

som gir mulighet til å skape verdier av Norges 
store uutnyttede fornybare energiressurser. 

Klimapolitikken må derfor legge til rette for 

at industrien skal kunne fortsette å redusere 
egne utslipp, og samtidig øke produksjonen av 

miljøriktige produkter til det globale markedet. 
Bellona mener at en ambisiøs satsing på 
fremtidsorientert norsk industri er et godt 

klima- og miljøtiltak, som også vil bidra til å 
bygge en bro fra dagens ikke-bærekraftige 

verdiskapningsmodell, der fossil energi utgjør 
nær halvparten av Norges eksportinntekter, til 
morgendagens grønne økonomi. 

I det følgende beskrives først strukturen i 
industriens klimagassutslipp. På dette grunnlag 

trekker vi opp linjene i det vi mener er en 
miljø- og industripolitisk god ambisjon for 
norsk industri, før vi beskriver konkrete tiltak 

og virkemidler for å realisere denne 
ambisjonen.  

 

Tallgrunlaget for den følgende diskusjon er 
bedriftenes innrapporterte tall til SFT 

(oversendt fra SFT i februar, 2009). Tallene er 
hovedsaklig for 2007, og der disse mangler er 
tall for 2006 brukt. Bedriftene rapporterer 

utslippene fordelt på utslippenes kilde (prosess, 
fakling, direkte forbrenning eller kjelbrenning 

av brensel) og ulike klimagasser. Aggregering 
er foretatt av Bellona, så mindre avvik fra 
Klimameldingen kan forekomme. Dette skyldes 

blant annet at vi har valgt å inkludere all 
landbasert petroleumsvirksomhet, herunder 

LNG-produksjonen på Melkøya. Vi har også 
valgt å inkludere biogen CO2, se nedenfor. 
Tallene gir  likevel et godt grunnlag for å forstå 

strukturen av industriens klimagassutslipp og 
foreskrive utslippsreduserende tiltak og 

virkemidler.  
I 2007 slapp den landbaserte industrien ut 

omlag 17 millioner tonn CO2-ekvivalenter. 

Dette inkluderer også omlag 0,9 millioner tonn 
biogen CO2, dvs CO2 som inneholder karbon 

frigitt ved bruk av biomasse som brensel eller 
prosessføde. Ettersom biomasse inngår i det 
naturlige karbonkretsløpet (forutsatt at 

tilveksten av biomasse over tid er lik uttaket) 
gir det klimagevinst å erstatte fossilt karbon 

med biogent karbon. Samtidig gjør muligheten 
for fangst og lagring av CO2 at ethvert 
punktutslipp av CO2 representerer en mulighet 

for å begrense mengden CO2 i atmosfæren, 
uavhengig av hvor karbonet stammer fra. Smart 
bruk av biomasse som brensel og prosessføde 

gjør det derfor mulig å doble biomassens 
klimanytte, og ikke bare bli karbonnøytral men 

karbonnegativ.  




