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Usikker klimafremtid 

Forpliktelsene under Paris 
avtalen unngår de verste 
klimaeffektene (4 – 5ºC), 
men holder oss ikke under 
2ºC



Utfordringen

Figur 3-2: Utslippsfordeling på sektorer for Norge, i dag og med to 
utslippsnivåer i 2050 som tilsvarer henholdsvis 2 og 1 tonn CO2-ekv. 
per innbygger. Dvs. nivået  definert som Lavutslippssamfunnet.



Flere regnværsdager

Relativ forandring i % i 
antall dager med kraftig 
nedbør fra 1971–2000 til 
2071–2100 for 
utslippsscenarioet RCP8.5. 



Ekstremnedbør vil øke!

Vårflom i 
Gudbrandsdalen

Flom høsten 2015 og 
2017 i de sørligste 

fylkene 

Kraftig intens 
sommernedbør i sør-

Norge



Hva sier spesialrapporten til om 1,5 grader 
om lavutslippsomstilling i Osloregionen 
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• Styring og organisering
• Transport
• Karbonfangst og lagring
• Byggeaktivitet og infrastruktur
• Bioenergi
• Indirekte utslipp
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Utslipp i Oslo: Historisk og i referansebanen
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Styring og ledelse:

Tiltaksnivå:

Tradisjonell Reflektert Transformativ

I Effektivisering Tradisjonell 
mål- og 
resultatstyring i 
kommunen

II Utvikling

III Omstilling Samarbeids-
drevet 
innovasjon/
katalysatorledel
se

Styring og ledelse



Og det innebærer…

Nivå I: Effektivisering innenfor dagens strukturer og 
system

Nivå II: Utvikling i måten å utføre aktivitetene og løse 
oppgavene, moderat systemendring

Nivå III: Omstilling, forebygging og systemendring



Eksempler på tiltak tre nivåer 
BYGG TRANSPORT MAT

N
IV

Å
 I • Mindre energitap i 

bygg.
• Mer drivstoffgjerrige
motorer.

• Redusert svinn i 
verdikjeden (dyrking, 
distribusjon, forbruk).

N
IV

Å
 II • Bruk av fornybare 

energikilder.
• Infrastruktur og 
kjøretøy med mindre 
økologisk fotavtrykk. 

• Lokal dyrking som 
gir  redusert energi-
og ressursbehov.

N
IV

Å
 II

I • Sambruk- og 
delingsløsninger 
av bygg og uterom 
med økt  
intensitet.

• Utdanning, 
rekreasjon, arbeid mv 
uten transportbehov.

• Økt andel mat basert 
på vegetabilske 
kilder (lavere i 
næringskjeden).



Fra….



Vanedanning
- win/win

tiltak

I fokus
- Strukturer og 

spredning på 
tvers av 
sektorer  

Sedimentering
- Konsensus, 

rutiner, praksis 
på tvers

Institusjonalisering prosess

Figur: Stadiene i institusjonalisering (tilpasset fra Tolbert & Zucker 1996)

Til….

Institusjonalisering



Klimafinans skaper muligheter 

2050

Green

I dag

Grønne
obligasjoner 

Den norske genteknologiloven skiller seg fra andre lands lovgivning ved at samfunnsnytte, bærekraft og etikk er 
selvstendige vurderingskriterier i tillegg til vurderinger av helse- og miljøeffekter. I spørsmålet om bruken av en GMO 
er i samsvar med prinsippet om bærekraftig utvikling, må globale, langsiktige perspektiver vurderes. Når det gjelder 
samfunnsnytte, har Bioteknologirådet foreslått at dette begrepet primært skal gjelde for norske forhold i nåtid eller 
nær framtid. Det må da vurderes og argumenteres for hvorfor enkeltes interesser skal tilgodeses framfor andres
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Forskningsbasert “grønn rating”

Dark green

Medium green

Light green

Brown

Wind energy 

New infrastructure for coal

Plug-in hybrid busses 

Efficiency in fossil fuel infrastructure 
that decreases cumulative emissions 

SHADES OF GREEN EXAMPLES



cicero_klima
cicero.oslo.no
cicerosenterforklimaforskning
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