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1. Sammendrag 

I denne analysen er det sett på klimaeffekt på kort sikt av tiltakene som ble utredet i 

Klimakur 20301, samt helseeffekter av tiltakene og tilleggseffekter relatert til miljø.  

 

For å kunne sammenligne og summere klimaeffekten av ulike stoffer som påvirker klimaet, 

må vi konvertere utslippene til en felles enhet. I Klimakur 2030 ble det sett på klimaeffekten 

på lang sikt (100-årsperspektiv) av klimatiltak ved hjelp av GWP100, mens vi i denne analysen 

har sett på klimaeffekt på kort sikt (10-årsperspektiv) ved å benytte GTP10. Mange av 

tiltakene som er utredet i Klimakur har en stor effekt også på kort sikt og helseeffekter. 

Verdsatte helseeffekter er også inkludert i tiltakskostnaden for tiltakene i Klimakur 2030 men 

ikke eksplisitt framstilt. Tiltakskostnader er ikke beregnet på nytt i dette arbeidet.  

 

Norge har både klimamål, bærekraftsmål og mål om å redusere lokal luftforurensning. Denne 

analysen kan brukes til å sette sammen en portefølje av tiltak som har klimaeffekt på lang 

sikt, klimaeffekt på kort sikt og tiltak som gir helsegevinster.  

 

Klimaeffekt på kort sikt 

Av tiltakene i Klimakur 2030-rapporten vil disse 10 tiltakene redusere oppvarmingen mest de 

neste 10 årene: 

 

 
 

Noen av disse tiltakene reduserer hovedsakelig CO2 og får derfor per definisjon samme 

klimaeffekt både på kort og lang sikt. Det gjelder E01 (CCS på Oslo Fortum Varme), T13 

(biodrivstoff til veitransport) og T05 (elbiler). Andre tiltak øker sin betydning betraktelig 

dersom fokuset er klimaeffekt på kort sikt. Tiltak som utmerker seg spesielt er tiltak som 

reduserer betydelige mengder kortlevde klimadrivere som svart karbon (black karbon, BC), 

 
1 Klimakur 2030. Tiltak og virkemidler mot 2030. Rapport M-1625 | 2020. https://www.miljodirektoratet.no/klimakur 

Del A – 50 prosent reduksjon i ikke-kvotepliktig sektor. Navnsetting av tiltak og sektorfarger samsvarer med Klimakur 

2030-rapporten.   

https://www.miljodirektoratet.no/klimakur
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metan eller HFKer. Klimaeffekten på kort sikt er stor og betydelig høyere enn klimaeffekten 

på lang sikt for disse 10 tiltakene:  

• Overgang fra rødt kjøtt til plantebasert kost og fisk (J01) 

• Forsert utskifting av vedovner (O03) 

• Reduksjon av utslipp av metan og NMVOC fra kaldventilering offshore (P02) 

• Redusert matsvinn (J02) 

• Økt uttak av metan fra avfallsdeponi (A01) 

• Tiltak innen havbruk (S09) 

• 70 % av nye ikke-veigående maskiner og kjøretøy er elektriske i 2030 (AT02) 

• Tiltak på ferger (S10) 

• Tiltak på offshorefartøy (S06) 

• Økt innsamling og destruksjon av brukt HFK (F01) 

Det er noen få tiltak som har en lavere klimaeffekt på kort enn på lang sikt fordi tiltakene 

reduserer utslipp av svovel (SO2), nitrogenoksider (NOX) eller organisk karbon (OC), eller øker 

utslipp av svart karbon. Både SO2, OC og NOX har en avkjølende effekt, slik at en reduksjon av 

utslippene vil føre til en oppvarming. Dette gjelder tiltak i industrien som erstatter fossile 

energibærere med bioenergi - noe som gir økte partikkelutslipp, reduserte lystgassutslipp fra 

kunstgjødselproduksjon og noen transporttiltak som reduserer NOX-utslippene mye.  

Sektorvis er forskjellene mellom klimaeffekten på kort og lang sikt slik: 

• Jordbruk: Alle tiltak får større betydning på kort sikt, unntatt nydyrking av myr. 

Hovedgrunnen er utslippsreduksjoner av metan i tiltakene. 

• Petroleum: Alle tiltak får større betydning på kort sikt pga. metanreduksjoner 

• Sjøfart: Alle tiltak, unntatt biodrivstoff, får større betydning på kort sikt pga. 

reduksjon av BC. 

• Ikke-veigående transport: Alle tiltak, unntatt biodrivstoff, får større betydning på 

kort sikt pga. reduksjon av BC. 

• Industri: Marginale endringer, bortsett fra tiltak som går på bruk av biomasse, 

der klimaeffekten på kort sikt får mindre betydning enn den langsiktige effekten 

fordi BC-utslippene øker, og reduserte lystgassutslipp fra kunstgjødselproduksjon 

fordi N2O vektes høyere på lang enn på kort sikt.  

• Veitransport: Marginale endringer.  

• Andre tiltak: Utskifting av vedovner får mye større betydning på kort sikt enn på 

lang sikt på grunn av stor reduksjon av BC. Også økt uttak av metan fra 

avfallsdeponier og HFK-tiltaket har bedre effekt på kort enn på lang sikt. 

Helsegevinst 

Mange av tiltakene gir reduserte utslipp av partikler (PM10 og PM2,5) og nitrogenoksider (NOX). 

Helsegevinsten av disse tiltakene er basert på vurdering av hvor i landet utslippsreduksjonene 

vil skje, og er anslått ved bruk av verdsettingsfaktorer angitt i kroner per kilo reduserte 

utslipp. Tiltak som gir utslippsreduksjoner i tett befolkete områder blir verdsatt høyere enn 

tiltak som skjer i områder med spredt bebyggelse. Det må understrekes at det er stor 

usikkerhet knyttet til både antagelsen om hvor utslippsreduksjonene finner sted, og også 

verdsettingsfaktorene som er brukt. De 10 tiltakene som gir størst helsegevinst som følge av 

bedre luftkvalitet er: 

 

• Forsert utskifting av vedovner (O03) 

• Nullvekstmål for personbiltransporten (T01) 

• Landstrøm (S04) 
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• Tiltak på ferger (S10) 

• 100 % av nye bybusser er elektriske innen utgangen av 2025 (T09) 

• 100 % av nye personbiler er elektriske innen utgangen av 2025 (T05) 

• 70 % av nye ikke-veigående maskiner og kjøretøy er elektriske i 2030 (AT02)  

• Tiltak på hurtigbåter (S11) 

• Forbedret logistikk og økt effektivisering av lastebiler (T04) 

• Tiltak innen havbruk (S09) 

Gitt antagelsene vi har lagt til grunn er helsegevinsten som følge av redusert luftforurensning 

beregnet til rundt 16 milliarder kroner for perioden 2021-2030, der rundt 5 milliarder kroner 

skyldes reduksjon av NOX og cirka 11 milliarder kroner kommer som følge av reduserte 

partikkelutslipp. Tiltaket O03 Forsert utskifting av vedovner bidrar klart mest, med en 

helsegevinst verdsatt til rundt 9 milliarder kroner. En sensitivitetsanalyse viser at 

helsegevinstene vi har anslått kan være undervurdert. Dette gjelder spesielt tiltaket O03 

Forsert utskifting av vedovner som kan ha en over dobbelt så høy helsegevinst. 

For tiltaket J01 Overgang fra rødt kjøtt til plantebasert kost og fisk er anslaget for 

helsegevinsten som følge av at nordmenn spiser mer frukt og grønt og mindre rødt kjøtt på 85 

milliarder kroner for perioden 2021-2030. Helsegevinsten er først og fremst knyttet til økt 

inntak av frukt og grønt. 

Tilleggseffekter 

Mange tiltak har effekter på miljøet utover reduserte klimagassutslipp og redusert 

luftforurensning. Disse er oppsummert i vedlegg 4.  

Tiltakene i jordbruket som fører til færre beitedyr kan svekke naturmangfoldet dersom antall 

husdyr på utmarksbeite går ned. I tillegg kan gjødslingstiltakene bidra positivt til mindre 

avrenning av næringsstoffer til vann og vassdrag og redusert utslipp av ammoniakk til luft. Et 

forbud mot nydyrking av myr vil bidra til å bevare truede arter og naturtyper.  

Alle tiltakene som bytter ut bensin- og dieselmotorer med elektriske motorer vil redusere 

støynivået. Noen av tiltakene i transportsektoren reduserer transportomfanget og kan dermed 

bidra til mindre kø, økt fysisk aktivitet og redusert behov for veiutbygging.  

Alle tiltak som øker bruken av biodrivstoff kan potensielt medføre økte globale utslipp, 

avhengig av typen biodrivstoff som benyttes. I Klimakur 2030 er det lagt til grunn at 

biodrivstoffet oppfyller bærekraftskriteriene og er avansert (laget av hovedsakelig avfall og 

rester), slik at tiltaket også skal gi størst mulig global utslippseffekt.  

Noen tiltak vil ha effekt for sysselsetting og verdiskapning. Dette er ikke omtalt i rapporten. 

Samlet vurdering 

Det er noen tiltak som utmerker seg ved å ha god effekt på klima både på kort og lang sikt og 

som også gir forbedret helse. Tiltak med en klimaeffekt på kort og lang sikt på over 500 000 

tonn CO2e og en helsegevinst på over 500 millioner kroner for perioden 2021-2030 er: 

 

• Overgang fra rødt kjøtt til plantebasert kost og fisk (J01) 

• Forsert utskifting av vedovner (O03) 

• Nullvekstmål for personbiltransporten (T01) 

• Landstrøm (S04) 

• Tiltak på ferger (S10)  

• 100 % av nye bybusser er elektriske innen utgangen av 2025 (T09) 

• 100 % av nye personbiler er elektriske innen utgangen av 2025 (T05) 



Klimakur 2030: Klimaeffekt på kort sikt og tilleggseffekter   |  M-1714 

4 
 

Av disse tiltakene har J01, O03, S04 og S10 i tillegg en betydelig større klimaeffekt på kort 

sikt enn på lang sikt.  

Kunnskapshull og veien videre 

I rapporten beskrives en alternativ måte å beregne og fremstille klimaeffekten på kort og lang 

sikt på (AGTP). Det gjenstår å vurdere om dette er en mer egnet metodikk som vi ønsker å 

benytte framover. En vurdering av tiltakenes klimaeffekt på kort og lang sikt med AGTP 

indikerer at metodikken med GTP10 og GWP100 som vi har brukt er robust.  

Verdsettingsfaktorene som er brukt i analysen er basert på estimerte skadekostnader av lokal 

luftforurensning, og er en forenklet framstilling av tiltakets helseeffekt. De estimerte 

skadekostnadene er videre basert på eldre inngangsdata. Miljødirektoratet mener det er 

behov for en helhetlig oppdatering av kunnskapsgrunnlaget for verdsetting av effekter av 

luftforurensning, og det arbeides nå med en anbefaling til videre arbeid.  

 
Effekten av økt fysisk aktivitet som følge av redusert personbiltransport og effekten av 

redusert eksponering for benzen som følge av reduserte NMVOC-utslipp offshore og ved 

landanlegg er ikke kvantifisert i denne analysen. 
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2. Innledning 

Klimakur 20302 utredet 60 tiltak som samlet kan kutte norske ikke-kvotepliktige utslipp3 med 

mer enn 50 prosent innen 2030, sammenlignet med 2005. Barrierer og mulige virkemidler som 

kan utløse de aktuelle tiltakene ble også vurdert.  

 

I forlengelsen av arbeidet med Klimakur 2030 har Miljødirektoratet fått i oppdrag fra Klima- 

og miljødepartementet å levere en analyse av klimaeffekten på kort sikt og 

tilleggseffekter av klimatiltakene som ble utredet. Miljødirektoratet har tidligere utført en 

rekke oppdrag for å vurdere klimaeffekt på kort sikt og helseeffekter av klimadrivere i 

Norge4.  

 

I denne rapporten har vi sammenstilt klimaeffekt på kort og lang sikt og helseeffekter av de 

60 Klimakur 2030-tiltakene. En oversikt over tiltakene finnes i vedlegg 1. Kvantifiserte 

helseeffekter inkluderer beregninger av helsegevinst som følge av reduserte utslipp av NOX og 

partikler og helseeffekten av endret kosthold. Andre tilleggseffekter enn helseeffekter er 

beskrevet kvalitativt i den grad tiden og kunnskapsgrunnlaget strakk til. Tilleggseffekter som 

ikke berører miljø, for eksempel sysselsettingseffekter, er ikke omtalt.  

 

Klimaeffekten på kort og lang sikt av utslippsreduserende tiltak er kvantifisert og framstilt 

som i tidligere rapporter (se boks 1). I tillegg er alternativ metodikk benyttet for å forsøke å 

framstille klimaeffekten på kort og lang sikt av utslippsreduserende tiltak på en mer intuitiv 

måte. Det er ikke gjort nye kostnadsberegninger av Klimakur 2030-tiltakene.   
 

Norge har både klimamål, bærekraftsmål og mål om å redusere lokal luftforurensningen. 

Denne analysen kan brukes til å sette sammen en portefølje av tiltak som har klimaeffekt på 

lang sikt, klimaeffekt på kort sikt og tiltak som gir helsegevinster.  

 

3. Metode 

For å kunne sammenligne og summere klimaeffekten av ulike stoffer som påvirker klimaet, 

må vi konvertere utslippene til en felles enhet. Konverteringsfaktorene som benyttes kalles 

vektfaktorer (emission metrics). Det finnes en rekke vektfaktorer for å vekte ulike utslipp mot 

hverandre (se bl. a. Aamaas et al. (2012)5; Aamaas and Berntsen (2019)6). Vektfaktorene er 

 
2 Klimakur 2030. Tiltak og virkemidler mot 2030. Rapport M-1625 | 2020. https://www.miljodirektoratet.no/klimakur 

Del A – 50 prosent reduksjon i ikke-kvotepliktig sektor. 
3 Kvotepliktige utslipp omfatter utslipp av CO2, N2O og PFK-er fra kilder som er omfattet av kvoteplikt i hht. 

klimakvoteloven. 
4 Klimaeffekt på kort sikt og helse-effekter av tiltak for å redusere utslipp av klimadrivere i Norge. Rapport M- 1215 | 

2018 og referanser i denne. https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1215/m1215.pdf 
5 Aamaas, B., Peters, G. P., Fuglestvedt, F. S. and Berntsen, T. K. 2012. How to compare different short-lived 

climate forcers - a review of emission metrics. Center for International Climate and Environmental Research – Oslo 

(CICERO), Oslo, Norway. 
6 Aamaas, B. and Berntsen, T. K. 2019. Vurdering av ulike vektfaktorer. M-1498/2019, CICERO. 

https://www.miljodirektoratet.no/klimakur
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sammensatt av tre komponenter: 1) Beregningsmetodikk, 2) Tidsperioden klimaeffekten 

beregnes over og 3) Regionalitet (det vil si hvor utslippet skjer).  

 

De to mest kjente beregningsmetodikkene er Global Warming Potential (GWP) (IPCC, 1990) og 

Global Temperature change Potential (GTP) (Shine et al., 2005; Shine et al., 2007). Hvilken 

vektfaktor som brukes avhenger av en rekke verdivalg og av hva som er analysens formål. For 

klimaeffekt på lang sikt er FNs klimakonvensjon enige om å bruke GWP100, global – heretter 

omtalt som GWP100. Denne vektfaktoren brukes derfor i offisielle regnskap for utslipp og 

opptak av klimagasser. Klimaeffekten av komponenter med så lang oppholdstid i atmosfæren 

at det er det samme hvor i verden de slippes ut fordi konsentrasjonen i atmosfæren vil 

fordele seg jevnt over hele kloden, beregnes således med GWP100. Dette gjelder typisk 

Kyotogassene (CO2, CH4, N2O, HFK-er, PFK-er og SF6). Klimaeffekten av et utslipp 

framkommer ved å summere effekten av utslippet fra det slippes ut og hundre år framover i 

tid.  

 

 

Når det gjelder klimaeffekt på kort sikt er det foreløpig ingen internasjonal standard for 

hvilken vektfaktor som skal benyttes. Kyotogassene har også en klimaeffekt på kort sikt, men 

i tillegg er det relevant å inkludere stoffer som påvirker klimaet over en kortere periode enn 

100 år når vi studerer klimaeffekt på kort sikt. Slike kortlevde klimadrivere oppholder seg i 

atmosfæren fra en dag opptil rundt 12 år, og omfatter både oppvarmende og avkjølende 

komponenter. I studier av klimaeffekt på kort sikt ser vi derfor på netto klimaeffekt.  

 

De kortlevde klimadriverne vi har inkludert i denne analysen, i tillegg til Kyotogassene, er 

svart karbon (BC), organisk karbon (OC), nitrogenoksider (NOX), flyktige organiske forbindelser 

(nmVOC), karbonmonoksid (CO) og svoveldioksid (SO2). Av disse vil en reduksjon av BC, 

nmVOC og CO bidra til avkjøling av atmosfæren, mens reduksjon av OC, NOX og SO2 vil bidra 

til oppvarming.  

 

I forbindelse med utarbeidelsen av Forslag til handlingsplan for norske utslipp av kortlevde 

klimadrivere7 vurderte Miljødirektoratet det slik at "GTP10, Norge", dvs. globalt 

temperaturendringspotensial beregnet over en tiårsperiode forutsatt at utslippene finner sted 

i Norge, er den best egnede vektfaktoren for å analysere klimaeffekten på kort sikt av ulike 

utslippsreduserende tiltak i Norge.  

 

Både GWP og GTP gir oss et mål på klimaeffekten av en klimadriver relativt til klimaeffekten 

av CO2, men i motsetning til GWP gir GTP oss et øyeblikksbilde av oppvarmingssituasjonen i et 

gitt år, samtidig som påvirkningen utslippene har hatt på klimasystemet (for eksempel på 

dyphavene) mens de var i atmosfæren, blir ivaretatt i beregningen. Fordi vår analyse 

inkluderer gasser og partikler med kort levetid i atmosfæren, vurderer vi det slik at 

 
7 Forslag til handlingsplan for norske utslipp av kortlevde klimadrivere. M-89/2013 

Boks 1: Klimaeffekt på kort og lang sikt 

Klimaeffekt på lang sikt: GWP100, global benyttes for å framstille effekten av utslippsreduksjoner av 

Kyotogassene CO2, CH4, N2O, HFK-er, PFK-er og SF6 i CO2-ekvivalenter.  

 

Klimaeffekt på kort sikt: GTP10, Norge benyttes for å framstille effekten av utslippsreduksjoner av Kyotogassene 

og de kortlevde klimadriverne svart karbon (BC), organisk karbon (OC), nitrogenoksider (NOX), flyktige 

organiske forbindelser (nmVOC), karbonmonoksid (CO) og svoveldioksid (SO2) i CO2-ekvivalenter. 
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klimaeffekten reflekteres best ved et øyeblikksbilde i stedet for en sum, dvs. ved å benytte 

GTP.  

 

I vår analyse har vi i tråd med Klimakur 2030 analysert klimaeffekten av utslippsreduksjoner 

over perioden 2021-2030. Vi beregner først klimaeffekten i et 10- eller 100-års perspektiv for 

hvert år i perioden med hhv. GTP10 og GWP100. Dernest summerer vi opp klimaeffekten gitt 

ved de to ulike beregningsmetodene for hvert år over hele perioden. For et tiltak som har en 

utslippsreduksjon i årene 2021-2030 er det altså gjort følgende: for 2021 er det beregnet 

GTP10 i 2031, for utslippsreduksjonen i 2022 er det beregnet GTP10 i 2032 osv. For å komme 

til den totale GTP10-verdien for et tiltak er det så summert opp GTP10-verdier for årene 

2021-2030. Dette vil da gi et bilde av klimaeffekten 10 år etter utslippsreduksjonen for hvert 

år med utslippsreduksjoner. 

 

For de kortlevde klimadriverne vil klimaeffekten beregnet ved GTP alltid være lavere enn 

klimaeffekten beregnet ved GWP for samme tidsperiode. Tidshorisonten på 10 år ble valgt 

fordi den til en viss grad sammenfaller med de kortlevde klimadrivernes levetid i atmosfæren 

og samtidig hensyntar at klimaeffekten av CO2-utslipp først får full effekt etter om lag 10 år. 

For stoffer med kort levetid i atmosfæren vil det ha betydning hvor i verden utslippet skjer. 

Cicero har derfor på oppdrag fra Miljødirektoratet tidligere modellert klimaeffekten av norske 

utslipp gitt kunnskapen fra IPCC sin 4. hovedrapport. Disse vektfaktorene er brukt i 

hovedanalysen (se vedlegg 2).  

3.1 Alternativ metodikk for framstilling av 

klimaeffekt (AGTP) 

Cicero har på oppdrag fra Miljødirektoratet beskrevet ulike metoder for å framstille 

klimaeffekt på kort og lang sikt8. En av metodene har mye til felles med metodikk som er 

benyttet i Klima- og ren luft koalisjonen (CCAC). Miljødirektoratet har testet ut denne 

alternative metodikken på Klimakur 2030-tiltakene. Til dette har vi benyttet vektfaktoren 

AGTP (Absolute Global Temperature change Potential). AGTP kan forstås som en veldig enkel 

klimamodell. Fordelen med denne metoden er at vi kan estimere den globale 

temperatureffekten av utslippsendringer i hvilken som helst sektor eller komponent ved et 

valgt tidspunkt. Det er mulig å vise hva effekten på den globale temperaturen vil være over 

tid som følge av et tiltak. 

 

Metoden og noen resultater er beskrevet i vedlegg 6. Det gjenstår å vurdere om dette er en 

mer egnet metodikk som vi ønsker å benytte framover. En vurdering av tiltakenes klimaeffekt 

på kort og lang sikt med AGTP indikerer at metodikken med GTP10 og GWP100 som vi har 

brukt er robust. 

 
8 Aamaas, B. og Berntsen, T., 2020. Metodikk for framstilling av klimaeffekt på kort og lang sikt. Foreløpig rapport. 

Center for International Climate and Environmental Research – Oslo (CICERO), Oslo, Norway. M-1719/2020  
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4. Klimaeffekt på kort og lang sikt  

4.1 Referansebanen 

Referansebanen består av historiske utslipp (fra SSB) og framskrivinger basert på 

Finansdepartementets utslippsframskrivning fra Nasjonalbudsjettet for 2020. Norske utslipp i 

referansebanen konvertert til GTP10, Norge og GWP100, global er vist i Figur 1. 

Referansebanene viser den sammen trenden, men utslippene i GTP10-referansebanen er 

høyere enn utslippene i GWP100-referansebanen. Det skyldes både at GTP10-referansebanen 

inneholder kortlevde klimadrivere i tillegg til Kyotogassene, og at utslippene er vektet 

forskjellig. Figur 2 viser den sektorvise utvikling i referansebanen for GTP10.  

 

 
Figur 1 – Referansebanen for utslipp av klimadrivere i Norge i GTP10, Norge og GWP100, global, for ikke-

kvotepliktige utslipp. Historiske data 1990-2018, framskrivning fra 2018.  

Kilde: Miljødirektoratet/SSB/Finansdepartementet.  
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Figur 2 - Sektorvis utvikling i referansebanen for ikke kvotepliktige utslipp i GTP10. Historiske utslipp 1990-2018, og 

framskrivinger mot 2030 (stiplet linje). Enhet: Millioner tonn CO2e(GTP10, Norge). Kilder: Kilde: 

Miljødirektoratet/SSB/Finansdepartementet.  

 

I de neste to delkapitlene vil vi se på hvilke av de 60 Klimakur 2030-tiltakene som har best 

klimaeffekt på kort sikt, hvilke tiltak som har god klimaeffekt både på kort og lang sikt og 

hvilke av tiltakene som øker sin betydning betraktelig dersom fokus er klimaeffekt på kort 

sikt.   

4.2 Klimaeffekt på kort sikt av Klimakur 2030-

tiltakene 

Klimaeffekt på kort og lang sikt er beregnet med Miljødirektoratets analyseverktøy, Klimatall. 

Figur 3 og tabell 1 viser at 21 av de 60 tiltakene fra Klimakur 2030 har en klimaeffekt på kort 

sikt over 1 million tonn CO2e(GTP10, Norge) i perioden 2021-2030. J01 Overgang fra rødt kjøtt til 

plantebasert kost og fisk og O03 Forsert utskifting av vedovner er de to desidert største 

tiltakene, men det er også tiltak i flere andre sektorer. De fleste tiltakene (12 tiltak) finner vi 

i transportsektoren, som inkluderer veitransport, ikke-veigående transport og sjøfart. I tillegg 

er alle de tre tiltakene i petroleumssektoren inkludert, J02 Redusert matsvinn, A01 Økt uttak 

av metan fra avfallsdeponier, E01 CCS på Oslo Fortum varme, og tiltaket F01 Økt innsamling 

og destruksjon av HFK. Vedlegg 1 gir en kort beskrivelse av tiltakene som er beskrevet i detalj 

i Klimakur 2030.  

 

Alle tiltakene er beregnet i forhold til referansebanen, med andre ord vi beregner 

utslippsreduksjonspotensial utover det som er antatt i utslippsframskrivningene. For 

veitransport er det for eksempel antatt at et stort antall elektriske kjøretøy vil komme uten 

styrket klimapolitikk, ergo er reduksjonspotensialet i sektoren mer begrenset enn for andre 

typer av tiltak. For alle tiltakene har vi, som i Klimakur 2030, beregnet det samlede 

utslippsreduksjonspotensialet i perioden 2021-2030.  
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Totalt gir disse 21 tiltakene en reduksjon på 51 millioner tonn CO2e(GTP10, Norge) i perioden 2021-

2030. Dette tilsvarer en reduksjon på rundt 12 prosent sammenlignet med framskrivingen for 

2021-2030. Samlet gir alle de 60 tiltakene fra Klimakur en utslippsreduksjon på 64,5 millioner 

tonn CO2e(GTP10, Norge) i perioden 2021-2030 (15 prosent reduksjon sammenlignet med  

framskrivingen for 2021-2030). 

 

 

 Figur 3 - De 21 tiltakene i Klimakur 2030 med klimaeffekt på kort sikt over 1 million tonn CO2e(GTP10, Norge) 
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Tabell 1 Klimaeffekt på kort og lang sikt av Klimakur 2030-tiltak med klimaeffekt på kort sikt over 1 million tonn 
CO2e(GTP10, Norge)   

Tiltaksnavn 

Utslipps-
reduksjons-

potensial 
2021-2030 i 

GTP10  

(mill. tonn 
CO2-ekv.) 

Utslipps-
reduksjons-

potensial 
2021-2030 i 

GWP100 

(mill. tonn 
CO2-ekv.) 

Overgang fra rødt kjøtt til plantebasert kost og fisk (J01) 7,79 2,89 

Forsert utskifting av vedovner (O03) 6,50 0,51 

Reduksjon av utslipp av metan og NMVOC fra kaldventilering offshore (P02) 4,10 1,13 

Redusert matsvinn (J02) 3,96 1,52 

Økt uttak av metan fra avfallsdeponi (A01) 2,62 0,76 

CCS på Oslo Fortum Varme (avfallsforbrenningsanlegg i Oslo) (E01) 2,60 2,60 

Økt bruk av avansert flytende biodrivstoff i veitransport (T13) 2,56 2,55 

100 % av nye personbiler er elektriske innen utgangen av 2025 (T05) 2,50 2,54 

Tiltak innen havbruk (S09) 2,43 1,96 

70 % av nye ikke-veigående maskiner og kjøretøy er elektriske i 2030 (AT02) 1,86 1,73 

Bruk av avansert flytende biodrivstoff i avgiftsfri diesel (AT05) 1,78 1,80 

Tiltak på ferger (S10) 1,69 1,36 

Tiltak på offshorefartøy (S06) 1,36 1,02 

Økt innsamling og destruksjon av brukt HFK (F01) 1,23 0,64 

Reduksjon av utslipp av metan og NMVOC fra petroleumsanlegg på land(P03) 1,19 0,22 

Bruk av avansert biodrivstoff til skipsfart (S03) 1,19 1,19 

Forbedret logistikk og økt effektivisering av lastebiler (T04) 1,18 1,19 

50 % av nye lastebiler er el- eller hydrogenkjøretøy i 2030 (T08) 1,11 1,13 

Økt gjenvinning av metan og NMVOC ved råoljelasting offshore (P01) 1,10 0,28 

Landstrøm (S04) 1,07 0,83 

100 % av nye bybusser er elektriske innen utgangen av 2025 (T09) 1,07 1,08 

 

4.3  Klimaeffekt på kort og lang sikt av 

Klimakur 2030-tiltakene 

For å vurdere hvilke av Klimakur 2030-tiltakene som øker sin betydning betraktelig dersom 

fokus er klimaeffekt på kort sikt har vi i Figur 4 plottet klimaeffekten på kort og lang sikt av 

tiltakene mot hverandre. Klimaeffekt på lang sikt tilsvarer det som er beregnet i Klimakur 

20309. Klimaeffekten på kort sikt er beregnet med GTP10, Norge og omfatter i tillegg til 

Kyotogassene også kortlevde klimadrivere. Hver av prikkene representerer et tiltak.  

 

 
9 Det er noen mindre justeringer på enkelte tiltak som skyldes oppdateringer relatert til referansebanen. For CCS-

tiltakene er biogent CO2 inkludert her basert på en vurdering av at dette vil kunne bokføres som utslippsreduksjoner 

innen 2030.  
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Figur 4 -Klimaeffekt på lang sikt (x-akse) og kort sikt (y-akse) sikt av tiltak inkludert i Klimakur 2030   
Kilde: Miljødirektoratet 

 

Aksene i plottet er ikke sammenlignbare, men fordi både GWP100 og GTP10 er beregnet i 

forhold til CO2 som har vektfaktoren 1 i begge tilfeller, vil tiltak som kun eller hovedsakelig 

reduserer CO2 ligge på eller tett ved den oransje linja. Vi ser at dette for eksempel gjelder 

tiltakene E01 CCS på Oslo Fortum varme, T05 100 % av nye personbiler er elektriske innen 

utgangen av 2025 og T13 Økt bruk av avansert flytende biodrivstoff i veitransport.  

 

Tiltakene som ligger over den oransje linja har høyere klimaeffekt på kort enn på lang sikt. 

Dette gjelder tiltak som reduserer mye metan, som J01 Overgang fra rødt kjøtt til 

plantebasert kost og fisk, P02 Reduksjon av utslipp av metan og NMVOC fra kaldventilering 

offshore, J02 Redusert matsvinn og A01 Økt uttak av metan fra avfallsdeponi. Som det 

framgår av vedlegg 2, vektlegges klimaeffekten av metanreduksjoner mye sterkere på kort 

enn på lang sikt. Tiltaket O03 Forsert utskifting av vedovner reduserer i tillegg til metan også 

betydelige mengder svart karbon som har en veldig høy klimaeffekt på kort sikt. Vi ser også at 
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det er tiltak som havner under den oransje linja og som har en dårligere klimaeffekt på kort 

sikt enn på lang sikt.  

 

De fleste av tiltakene har lavere klimaeffekt enn 2 500 000 tonn på kort og lang sikt, og for å 

studere disse tiltakene nærmere har vi zoomet inn på disse tiltakene i Figur 4.  

 

 
Figur 5 - Tiltak i Klimakur 2030 med lavere klimaeffekt enn 2 500 000 tonn på kort (CO2e(GTP10, Norge)) og lang 

(CO2e(GWP100, global)) sikt. Kilde: Miljødirektoratet. 

 

Vi ser at flere av tiltakene, som AT05 Bruk av avansert flytende biodrivstoff i avgiftsfri diesel 

hovedsakelig reduserer CO2 og blir liggende på eller nær den oransje linja. Flere av tiltakene 

innen sjøfart og fiske som S09 Tiltak innen havbruk, S10 Tiltak på ferger, S06 Tiltak på 

offshorefartøy og S04 Landstrøm får en høyere klimaeffekt på kort sikt fordi de reduserer 

betydelige mengder svart karbon i tillegg til CO2. Det samme gjelder AT02 70 % av nye ikke-

veigående maskiner og kjøretøy er elektriske i 2030.  
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F01 Økt innsamling og destruksjon av brukt HFK får en høyere klimaeffekt på kort sikt fordi 

de fleste av gassene har en levetid i atmosfæren nærmere 10 enn 100 år. P03 Reduksjon av 

utslipp av metan og NMVOC fra petroleumsanlegg på land, P01 Økt gjenvinning av metan og 

NMVOC ved råoljelasting offshore og J03 Husdyrgjødsel til biogass er metanreduserende 

tiltak som vektlegges høyere på kort enn på lang sikt.  

 

Noen tiltak framstår med en dårligere klimaeffekt på kort enn på lang sikt. Det gjelder tiltak 

som erstatter fossil energi med bioenergi slik at utslippene av svart karbon øker, noe som 

medfører en dårligere klimaeffekt på kort enn på lang sikt. For noen av transporttiltakene vil 

effekten av reduserte NOX-utslipp (oppvarming) være større enn effekten av reduserte utslipp 

av svart karbon (avkjøling), slik at klimaeffekten av tiltakene blir noe dårligere på kort sikt. 

Dette gjelder for eksempel T01 Nullvekstmål for personbiltransporten, T04 Effektivisering og 

logistikkoptimalisering lastebiler, T08 50 % av nye lastebiler er el- eller hydrogenkjøretøy i 

2030 og T09 100 % av nye bybusser er elektriske innen utgangen av 2025. Dette er forskjellig 

fra tidligere analyser, og skyldes oppdaterte vurderinger av fremtidig utvikling.  

 

For tiltak som erstatter fossilt drivstoff med biodrivstoff slik som for eksempel S03 Bruk av 

avansert biodrivstoff til skipsfart kan vi kun beregne klimaeffekten av reduserte CO2-utslipp. 

Det skyldes at vi for andre komponenter har begrenset kunnskap om hvorvidt 

utslippsfaktorene for biodrivstoff er annerledes enn for fossilt drivstoff.  

 

Oppsummert vil følgende 13 Klimakur 2030-tiltak ha en klimaeffekt på kort sikt på over 1 

million tonn CO2e(GTP10, Norge)  og øke i betydning når fokus er klimaeffekt på kort sikt:  

• Overgang fra rødt kjøtt til plantebasert kost og fisk (J01) 

• Forsert utskifting av vedovner (O03) 

• Reduksjon av utslipp av metan og NMVOC fra kaldventilering offshore (P02) 

• Redusert matsvinn (J02) 

• Økt uttak av metan fra avfallsdeponi (A01) 

• Tiltak innen havbruk (S09) 

• 70 % av nye ikke-veigående maskiner og kjøretøy er elektriske i 2030 (AT02) 

• Tiltak på ferger (S10) 

• Tiltak på offshorefartøy (S06) 

• Økt innsamling og destruksjon av brukt HFK (F01) 

• Reduksjon av utslipp av metan og NMVOC fra petroleumsanlegg på land (P03) 

• Økt gjenvinning av metan og NMVOC ved råoljelasting offshore (P01) 

• Landstrøm (S04) 

 

Resterende åtte tiltak som var inkludert i tabell 1 med klimaeffekt på kort sikt over 1 million 

tonn CO2e(GTP10, Norge) , er ikke inkludert fordi tiltakene primært reduserer CO2 og dermed ikke 

vektlegges vesentlig høyere på kort sikt enn på lang sikt. 
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5. Helseeffekter 

5.1 Innledning 

Flere av tiltakene i Klimakur 2030 vil gi reduserte utslipp av partikler (PM) og nitrogenoksid 

(NOX), og dermed gi en helsegevinst. Noen av tiltakene vil også bidra til atferdsendringer som 

kan gi helsegevinster, som å legge om kostholdet eller økt mosjon ved å sykle og gå fremfor å 

kjøre bil. Verdsatte helseeffekter er også inkludert i tiltakskostnaden for tiltakene i Klimakur 

2030 men ikke eksplisitt framstilt. 

 

Verdsetting av helseeffekter er basert på nasjonale verdsettingsanslag som skal uttrykke 

skadekostnaden knyttet til endringer i aktivitet. Vi har i denne rapporten verdsatt 

helseeffekter av reduserte utslipp av svevestøv/partikler (PM10) og nitrogenoksider (NOX). Vi 

har også en egen omtale av helseeffekten av å legge om kostholdet fra rødt kjøtt til mer fisk 

og plantebasert. Beregningene av endret kosthold er utredet av Mittenzwei m.fl (2020)10.  

 

Flere av tiltakene i Klimakur 2030 vil gi en helsegevinst utover forbedret luftkvalitet, men 

med tiden vi har hatt til rådighet har vi ikke hatt datagrunnlag til å verdsette helseeffekten 

av alle tiltakene som er aktuelle. Dette gjelder særlig tiltak som gir økt fysisk aktivitet 

(Nullvekstmål), tiltak som skaper mindre kø i trafikken (Nullvekstmål og forbedret logistikk 

for vare- og lastebiler) og tiltak som reduserer eksponering av skadelige stoffer på 

plattformer offshore (reduserte utslipp av metan og NMVOC fra kaldventilering). 

5.2 Helseeffekter av redusert lokal luftforurensning  

Utslipp av luftforurensningskomponenter som svevestøv/partikler og nitrogenoksider kan 

påvirke befolkningens helse ved å føre til utvikling av sykdom, forverre sykdom og forkorte 

levetid. Kortvarig eksponering for luftforurensning er ofte forbundet med forverring av 

sykdom, mens langvarig eksponering også synes å bidra til utvikling av sykdom. Forurenset 

uteluft påvirker først og fremst lungene, hjertet og blodkarsystemet. Sykdommer som er 

forbundet med dårlig luft er blant annet astma og allergi, luftveisinfeksjoner og bronkitt, 

KOLS, hjerteinfarkt og hjertesvikt, slag og lungekreft. Nyere litteratur trekker også paralleller 

til at bedre luftkvalitet gjør befolkningen bedre rustet i en pandemisituasjon11,12.  

 

Det er laget nasjonale verdsettingsanslag som skal uttrykke skadekostnader knyttet til utslipp 

av partikler og NOX, herunder Statens Vegvesens håndbøker om konsekvensanalyser13, og Vista 

Analyses rapport om marginale eksterne kostnader for ulike miljøpåvirkninger til Grønn 

Skattekommisjon14.  

 
10 Mittenzwei mfl. (2020). Klimakur 2030: Overgang fra rødt kjøtt til vegetabilsk og fisk. NIBIO notat til 

Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet. M-1497|2019. [Mittenzwei, K., Walland, F., Milford, A. & A. Grønlund]. 
11 https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=129_129937-jm4ul2jun9&title=Environmental-health-and-strengthening-

resilience-to-pandemics 
12 https://www.nytimes.com/2020/04/07/climate/air-pollution-coronavirus-covid.html 
13 Statens Vegvesen (2014 og 2018). Konsekvensanalyser, Håndbok V712. Statens Vegvesen. 
14 Vista Analyse (2015). Karin Ibenholt, Kristin Magnusson, Ståle Navrud og John Magne Skjelvik: "Marginale eksterne 

kostnader ved enkelte miljøpåvirkninger", Vista Analyse rapport 2015/19. Vista Analyse.  

 

https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=129_129937-jm4ul2jun9&title=Environmental-health-and-strengthening-resilience-to-pandemics
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=129_129937-jm4ul2jun9&title=Environmental-health-and-strengthening-resilience-to-pandemics
https://www.nytimes.com/2020/04/07/climate/air-pollution-coronavirus-covid.html
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Vi har i denne rapporten valgt å basere oss på det samme settet verdsettingsfaktorer som det 

vi benyttet i M-1215-rapporten15, med noen tillegg. Dette er gjort som en forenklet 

tilnærming, og for å sikre mest mulig konsistens med tidligere analyser. Tilleggene gjelder at 

noen tiltak nå er knyttet til utslippsreduksjoner i de store byene, Oslo, Bergen og Trondheim. 

For disse tiltakene har vi brukt verdsettingsanslag for byer med over 100 000 innbyggere 

hentet fra Vista Analyse (2015). For industritiltak er det laget en egen vektet helseeffekt som 

er brukt på alle tiltakene. Dette er gjort fordi de fleste tiltakene her er samletiltak, som 

angår et stort antall industribedrifter over hele Norge.  

 

Tiltakene er delt inn i fem ulike grupper: store byer, mindre byer, tettsteder, spredtbebygde 

strøk og generelle faktorer for transport. Verdien av utslippsreduksjoner av PM10 og NOX er 

definert etter hvor befolket området det er antatt at tiltaket har effekt i, er. I tillegg er det 

en gruppe for tiltak der vi ikke forventer at tiltakene vil redusere PM10 og NOX (Ikke relevant). 

Tabell 2 under viser verdsettingsfaktorene som er benyttet for de ulike grupperingene. En 

oversikt over hvilke tiltak som ligger i hver enkelt gruppe (geografisk inndeling) finnes i 

Vedlegg 5. 
  

 
15 Miljødirektoratet (2018). Klimaeffekt på kort sikt og helseeffekter av tiltak for å redusere utslipp av klimadrivere i 

Norge, Miljødirektoratet rapport M-1215. 
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Tabell 2 - Verdsettingsfaktorer for PM10 og NOX basert på antatt geografisk fordeling av utslippsreduksjoner (2014-

kroner) 

Verdsettingsfaktorer for PM10 og NOX basert på antatt geografisk fordeling av 

utslippsreduksjoner 

Gruppe Forklaring Verdsettings-

faktor PM10 

Verdsettings-

faktor NOX 

1 - Gjennomsnittlig 

verdsettingsfaktor 

transporttiltak 

I denne gruppa ligger de 

fleste veitransporttiltakene, 

samt to tiltak med 

utslippseffekter i 

transportsektoren. 

3 000 kr/kg 100 kr/kg 

2 – Spredt bebyggelse I denne gruppa ligger tiltak 

der utslippsreduksjonene er 

vurdert å skje hovedsakelig i 

områder med spredt 

bebyggelse eller i områder 

uten bebyggelse (som tiltak 

offshore). 

0 kr/kg 20 kr/kg 

3 - Spredt 

bebyggelse/ tettsted 

(gjennomsnitt av 

gruppe 2 og gruppe 

4) 5 000-15 000 

innbyggere 

I denne gruppa ligger tiltak 

der utslippsreduksjonene er 

vurdert å skje dels i områder 

med spredt bebyggelse og 

dels i eller i nærheten av 

tettsteder. 

375 kr/kg 

(129 kr/kg for 

industritiltak16) 

50 kr/kg 

(30 kr/kg for 

industritiltak16) 

4 – By/ tettsted  

(15 000 – 100 000 

innbyggere) 

I denne gruppa ligger tiltak 

der utslippsreduksjonene er 

vurdert å skje hovedsakelig i 

tettsteder, samt tiltak som 

vil ha effekt både i 

spredtbygde områder, i 

tettsteder og i større byer. 

750 kr/kg 80 kr/kg 

5 - Byer over 100 

000 innbyggere 

I denne gruppa ligger tiltak 

der utslippsreduksjonene er 

vurdert å skje hovedsakelig i 

de større byene. 

5 350 kr/kg 320 kr/kg 

 

De fleste veitransporttiltakene er plassert i gruppe 1, verdsettingsfaktorene for denne 

gruppen er hentet fra Statens Vegvesens håndbok V712 fra 2014. Verdsettingsfaktorene for 

gruppe 2, 3, 4 og 5 er basert på anslag for eksterne kostnader ved utslipp av PM10 og NOX fra 

Vista Analyse (2015), med unntak av industritiltak i gruppe 3 hvor vi har foretatt en egen 

vekting. 

 
16 For industritiltak er det laget en egen vektet helseeffekt som er brukt på alle tiltakene som reduserer NOX og PM10. 

Dette fordi de fleste tiltakene er samletiltak, som angår et stort antall industribedrifter over hele Norge. Våre 

vektete tall, som ser på antall virksomheter i de forskjellige kommunene og antall innbyggere, er 30 kr/kg for NOX og 

129 kr/kg for PM10. 
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Gitt gruppering av tiltakene samt verdsettingsfaktorene i tabell 2, kan vi beregne 

helseeffekten av tiltakene som følger av redusert NOX og PM10. Figur 6 viser helsegevinst per 

tiltak for perioden 2021-2030 for de 21 tiltak med en helsegevinst på over 50 millioner kroner. 

Det er Forsert utskifting av vedovner (O03) som med en helsegevinst på 9 milliarder kroner er 

tiltaket med desidert størst helseeffekt når vi snakker om redusert lokal luftforurensning. 

Tiltakets helseeffekt kommer nesten utelukkende av reduksjoner i partikkelutslipp, som følge 

av at gamle vedovner erstattes av elektrisk oppvarming og varmepumper og at de beste 

vedovnene på markedet tas i bruk. For de fleste andre tiltak er det derimot NOX som gir det 

dominerende utslaget. Dette er som forventet annerledes enn i foregående analyser, hvor 

PM10-reduksjonene har dominert helsegevinsten. Grunnen til at det nå er NOx som gir størst 

utslippsreduksjon for majoriteten av tiltakene er at det forventes en betydelig nedgang i 

partikkelutslipp også uten ytterligere tiltak. 

 

Andre tiltak som bidrar med store helsegevinster er T01 Nullvekstmål for 

personbiltransporten, S04 Landstrøm, S10 Tiltak på ferger, T09 100 % av nye bybusser er 

elektriske innen utgangen av 2025 og T05 100 % av nye personbiler er elektriske innen 

utgangen av 2025. 

 

Den totale helsegevinsten av redusert lokal luftforurensning som følge av at tiltakene 

gjennomføres er over perioden 2021-2030 beregnet til å være ca. 5 og 11 milliarder kroner for 

reduksjoner i henholdsvis NOX og PM10. Dette gir en samlet helsegevinst på rundt 16 milliarder 

kroner.  
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Figur 6 - Tiltak med beregnet helsegevinst over 50 millioner kroner.  

5.2.1 Om usikkerhet knyttet til verdsettingen av helseeffekter 

Det må understrekes at det er stor usikkerhet knyttet til verdsetting av helseeffekter. Det er 

usikkerhet knyttet til verdsettingsfaktorene (kr/kg redusert utslipp) som er benyttet i 

analysen og det er usikkerhet knyttet til geografisk fordeling av hvor utslippsreduksjonene 

finner sted. Sensitivitetsanalysen i kapittel 8.2 viser at forutsetningene om hvor utslippene 

finner sted har stor betydning for hvor stor den verdsatte helseeffekten blir.  

 

Verdsettingsfaktorene som er brukt i analysen er basert på estimerte skadekostnader av lokal 

luftforurensning, og er en forenklet framstilling av tiltakets helseeffekt. De estimerte 

skadekostnadene er videre basert på et eldre kunnskapsgrunnlag og inngangsdata, og 

Miljødirektoratet mener det er behov for en helhetlig oppdatering av kunnskapsgrunnlaget for 

verdsetting av effekter av luftforurensning. Menon Economics og Folkehelseinstituttet har på 

oppdrag fra Miljødirektoratet gjort en kartlegging av dagens status for å finne ut hvilke 

komponenter som er verdsatt og status for faktagrunnlaget verdsettingen baserer seg på17. 

Kartleggingen viser at det er et stort behov for å oppdatere kunnskapsgrunnlaget for 

 
17 Menon Economics og Folkehelseinstituttet (2020). Kristin Magnussen, Anette Kocbach Bølling, Marit Låg, Magne 

Refnes, Gunn Marit Aasvang, Maria Rød, Ståle Navrud: "Verdsetting av luftforurensningens kostnader for helse, miljø 

og materialer – et forprosjekt", Menon-publikasjon nr. 115/2019. Menon Economics. 



Klimakur 2030: Klimaeffekt på kort sikt og tilleggseffekter   |  M-1714 

20 
 

verdsetting av effekter av luftforurensing, og det arbeides nå med en anbefaling til videre 

arbeid.  

5.3 Helseeffekt av endret kosthold 

Den samfunnsøkonomiske analysen av kostholdstiltaket i Klimakur 2030 inkluderer en 

beregning av helsegevinst av å spise mer frukt og grønt og mindre rødt kjøtt. Metodikken for å 

beregne helsegevinster av et kosthold i tråd med Helsedirektoratets kostråd er utarbeidet av 

Helsedirektoratet18. Den samfunnsøkonomiske analysen som er omtalt i Klimakur 2030 er 

utført av Mittenzwei m.fl (2020)19. 

 

Den totale helsegevinsten består av tre elementer: (1) verdsatt helseeffekt av flere leveår og 

bedret livskvalitet for den enkelte («flere gode leveår»), (2) reduserte helsetjeneste-

kostnader og (3) redusert produksjonstap beregnet som økte skatteinntekter på grunn av 

redusert sykefravær, uførhet og død. Den verdsatte helseeffekten av flere leveår (1) utgjør 

den største andelen av helsegevinsten på hele 88 %. Det er også denne delen det er knyttet 

mest usikkerhet til. Vi oppgir derfor helsegevinsten både med og uten den verdsatte 

helseeffekten. Helsegevinsten er først og fremst knyttet til økt inntak av frukt og grønt. Det 

er ikke verdsatt helseeffekt av å øke inntaket av fisk siden Helsedirektoratets metodikk ikke 

inkluderer fisk eksplisitt.  

 

Summen av den totale årlige helsegevinsten av kostholdstiltaket i perioden 2021-2030 er ca. 9 

milliarder NOK dersom den verdsatte helseeffekten av flere gode leveår ikke er tatt med (dvs. 

kun reduserte helsetjenestekostnader og redusert produksjonstap er med), og ca. 85 

milliarder kroner dersom helseeffekten er inkludert.  

6. Oversikt over tilleggseffekter 

Noen av tiltakene har tilleggseffekter utover reduksjon av klimagassutslipp og 

luftforurensning. Disse tilleggseffektene er oppsummert i tabellen i vedlegg 4, men gjengis 

også her. Vi har i denne analysen avgrenset tilleggseffekter til å være knyttet til miljø, og 

inkluderer ikke effekter på f.eks. teknologiutvikling eller sysselsetting. 

 

Alle tiltak som reduserer veitransport (nullvekstmål, godsoverføring og forbedret logistikk) vil 

redusere veislitasje, kø og behov for utbygging av veikapasitet. Nullvekstmålet vil også kunne 

gi en helsegevinst som følge av økt bevegelse. 

 

Alle tiltak som fører til overgang til nullutslippsteknologi vil redusere støybelastningen noe, 

både i veitransport, ikke-veigående maskiner, jernbane, fritidsbåter, skip og ved bruk av 

landstrøm. For veigående transport er reduksjonen kun knyttet til støy ved lav fart, da rulle-

/dekkstøy overtar ved høyere fart.  

 

Alle tiltak som øker bruken av biodrivstoff kan medføre økte globale utslipp, avhengig av 

typen biodrivstoff som benyttes. I Klimakur er det lagt til grunn at biodrivstoffet oppfyller 

 
18 Helsedirektoratet, 2016, Samfunnsgevinster av å følge Helsedirektoratets kostråd, Rapport IS-2451 
19 Mittenzwei m.fl 2020, Overgang fra rødt kjøtt til vegetabilsk og fisk: Klimakur 2030. M‐1497|2019 

https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/samfunnsgevinster-av-a-folge-helsedirektoratets-kostrad/Samfunnsgevinster%20av%20%C3%A5%20f%C3%B8lge%20Helsedirektoratets%20kostr%C3%A5d.pdf/_/attachment/inline/aedaf6ba-fa35-4fcf-9e86-cb936ca6ccb4:f43531d1bb8588d090ee55b5d46ddeb4b2da6b23/Samfunnsgevinster%20av%20%C3%A5%20f%C3%B8lge%20Helsedirektoratets%20kostr%C3%A5d.pdf
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1497/m1497.pdf
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bærekraftskriteriene og er avansert (laget av hovedsakelig avfall og rester), slik at tiltaket 

skal gi størst mulig global effekt. Bruk av biodrivstoff kan medføre utslipp av helseskadelige 

stoffer i ulik grad. Tilgjengelig forskning viser ingen klar trend og det ser ut til at utslippet 

påvirkes mest av motor- og renseteknologi, i tillegg til kjøre-/bruksmønster. Produksjon og 

bruk av biogass bidrar til sirkulær økonomi. 

 

Kostholdstiltaket og tiltaket Redusert matsvinn vil kunne føre til redusert produksjon i norsk 

landbruk. Dette vil kunne ha både positive og negative effekter. Sysselsettingseffekten er 

ikke vurdert i denne rapporten. Redusert beiting vil kunne føre til gjengroing og dermed 

redusert artsmangfold på tidligere beiteområder. Gjengrodde arealer vil også ha en lavere 

albedoeffekt og dermed kunne forsterke oppvarmingen. I tillegg kan karbonbindingen i jorden 

reduseres. Redusert kjøttproduksjon vil redusere mengden husdyrgjødsel og dermed muligens 

avrenning og eutrofiering. Samtidig innebærer kostholdstiltaket en økning i korn, potet- og 

grønnsaksarealer, som har en høyere risiko for avrenning sammenlignet med beite og 

grovfôrarealer. Effekten dette vil ha på vannmiljøet avhenger av hvilke arealer som blir lagt 

om og hvor de ligger, men det er en risiko for at det blir mer krevende å oppnå målene etter 

vannforskriften. Tiltaket Redusert matsvinn vil ha positiv effekt for flere miljøindikatorer (for 

eksempel forsuring, eutrofiering, fotokjemisk oksidasjon, utslipp av NOX og partikler med 

mer) og gir redusert bruk av flere ressurser, for eksempel vann, primærenergi og fosfor. 

 

Samlegruppen Diverse gjødseltiltak vil redusere utslipp av ammoniakk til luft, samt redusere 

avrenning av nitrogen og fosfor og dermed eutrofiering og forsuring. 

 

Stans i nydyrking av myr vil føre til opprettholdelse av naturlige myrområder, som har flere 

viktige økologiske funksjoner, blant annet levested for mange arter og kan i noen tilfeller ha 

en lokal flomdempende effekt. 

 

Tiltakene som reduserer utslipp av NMVOC fra petroleum vil kunne forbedre arbeidsmiljøet 

på anleggene og skipene som følge av lavere eksponering for benzen. 

 

Gitt at tiltaket Utfasing av kullkraft på Svalbard gjennomføres med bruk av trepellets, er det 

en viss fare for at innføring av trepellets til Svalbard kan føre med seg frø, insekter eller 

annet biologisk materiale som kan bidra til spredning av uønskede organismer. Dette vil kunne 

utgjøre en trussel mot naturmangfoldet, særlig sett i sammenheng med de store 

klimaendringene som man ser i Arktis, og med en temperaturøkning som tilsier at arter som 

kommer sørfra vil kunne etablere seg lettere. Det vil være behov for betydelig større areal 

for lagring av brensel. 

 

Økt ombruk og materialgjenvinning kan redusere etterspørselen etter nye tekstiler og bidra 

til sirkulær økonomi. Tiltaket gir dermed reduserte miljøskadelige utslipp ved uttak og 

framstilling av råvare og produksjon av tekstiler. I tillegg gir tiltaket en stor reduksjon i vann- 

og energibruk i produksjonslandet. 

 

Økt utsortering av plastavfall til materialgjenvinning kan medføre økt transport av 

plastavfall til sortering og av plastfraksjoner til internasjonale markeder sammenlignet med å 

sende den samme mengden til energiutnyttelse. Økt transport kan medføre økning av lokale 

utslipp, dette avhenger av type transportmiddel og drivstoff som brukes. Tiltaket vil samtidig 

gi et redusert behov for fremstilling av ny plast. 
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Samlet vil tiltakene i Klimakur 2030 kunne øke strømforbruket i Norge, utover forbruksveksten 

som allerede ligger i referansebanen, med 6 TWh mot 2030. Analyser gjennomført i 

forbindelse med Klimakur 2030 viser at det norske kraftsystemet vil kunne håndtere en slik 

økning selv om NVE også forventer økning i strømforbruk i datasentre, kvotepliktig industri og 

petroleum utover det som ligger i referansebanen. 

7. Samlet vurdering av klima og 

helseeffekter  
 

En samlet vurdering av tiltakenes klimaeffekt på kort og lang sikt og helse er gitt nedenfor.  

Først analyserer vi klimaeffekt på kort og lang sikt samt helseeffekter. Dernest ser vi på 

hvilke av tiltakene som har best klimaeffekt på kort sikt som også har høyere klimaeffekt på 

kort sikt enn på lang sikt og i tillegg reduserer luftforurensingen. Figur 7 framstiller 

helseeffekt på grunn av reduserte NOX- og PM10- utslipp og klimaeffekt på kort sikt av 

Klimakur 2030-tiltakene.  

 

 

Figur 7 - Helseeffekt i millioner kroner i perioden 2021-2030 av reduserte NOX- og PM10-utslipp (x-aksen) og 

klimaeffekt på kort sikt tusen tonn CO2e(GTP10, Norge) (Y-aksen). Kilde: Miljødirektoratet. 
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Seks tiltak peker seg ut med klimaeffekt på kort sikt på over 500 000 tonn CO2e(GTP10, Norge) og 

helsegevinst på over 500 millioner kroner i perioden 2021-2030. I tillegg ligger tiltaket J01 

Overgang fra rødt kjøtt til plantebasert kost og fisk i denne gruppen av tiltak. 

Disse syv tiltakene har også en klimaeffekt på lang sikt over 500 000 tonn CO2e(GWP100, global) (se 

vedlegg 4).  

 

Tiltak med høy klimaeffekt på kort og lang sikt og høy helseeffekt: 

• J01 Overgang fra rødt kjøtt til plantebasert kost og fisk 

• O03 Forsert utskifting av vedovner  

• T01 Nullvekstmål for personbiltransporten  

• S04 Landstrøm  

• S10 Tiltak på ferger  

• T09 100 % av nye bybusser er elektriske innen utgangen av 2025  

• T05 100 % av nye personbiler er elektriske innen utgangen av 2025  

 

I kapittel 4.2 har vi gitt en oversikt over de tiltakene i Klimakur 2030 som har klimaeffekt på 

kort sikt over 1 million tonn CO2e(GTP10, Norge).  Hvilke av disse tiltakene som øker sin betydning 

når fokus er klimaeffekt på kort sikt er diskutert i kapittel 4.3. Noen av disse tiltakene 

utpeker seg som omtalt over i tillegg med å ha helseeffekt på over 500 millioner kroner i 

perioden 2021-2030 og ha klimaeffekt på lang sikt over 500 000 tonn CO2e(GWP100, global) perioden 

2021-2030.  

 

Tiltak med høy klimaeffekt på kort og lang sikt, med høyere klimaeffekt på kort enn på 

lang sikt og som har en betydelig helsegevinst: 

• J01 Overgang fra rødt kjøtt til plantebasert kost og fisk 

• O03 Forsert utskifting av vedovner 

• S04 Landstrøm  

• S10 Tiltak på ferger 

 

Alle disse tiltakene har også både positive og negative ikke-kvantifiserte tilleggseffekter som 

beskrevet i kapittel 6 og i vedlegg 4. Kapittel 3.1 og vedlegg 6 gir en vurdering av tiltakenes 

klimaeffekt på kort og lang sikt med en alternativ metodikk (AGTP) som indikerer at 

metodikken med GTP10 og GWP100 som vi har brukt er robust.  
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8. Sensitivitetsanalyse og usikkerhet 

8.1 Vektfaktorer 
Vi har i denne analysen brukt vektfaktorer som baserer seg på IPCC sin 4. hovedrapport 
(AR4)20 og studier fra Cicero21, 22, 23. Det er vektfaktorene i AR4 som benyttes ved for eksempel 
rapportering under FNs Klimakonvensjon. Fra 2023 skal alle land benytte vektfaktorer fra 
IPCC sin 5. hovedrapport (AR5). Noen av forskjellene i vektfaktorer er oppsummert i Tabell 3 
under. Vi har gjennomført en sensitivitetsanalyse med vektfaktorer fra AR5 og med de mest 
oppdaterte vektfaktorene for metan (merket "høy metan" i tabellen under)24. Vektfaktoren 
for metan har økt hovedsakelig grunnet ny kunnskap om at metan også absorberer kortbølget 
stråling i betydelig grad. Metans vektfaktor øker også som følge av at effekter fra 
karbonsyklusen inkluderes.  Vektfaktoren for BC har gått ned fra 291421 fra AR4 til 267122,23 
konsistent med AR5. Nedjusteringen av vektfaktoren for BC skyldes hovedsakelig at levetiden 
til BC i atmosfæren er kortere enn tidligere antatt og at evnen absorberende aerosoler har til 
å påvirke skydannelse gjennom å endre atmosfærisk stabilitet (den såkalte semidirekte 
effekten) er inkludert. Siden både GWP og GTP er normaliserte vektfaktorer i forhold til CO2 
vil endringer i CO2 påvirker disse vektfaktorene. I AR5 er det i hovedsak gjort to justeringer. 
CO2-konsentrasjonen er noe høyere i atmosfæren, noe som gjør at vektfaktorene blir noe 
lavere. På motsatt side førte endringer i modellering av karbonsyklusen til at en større 
fraksjon av CO2 blir værende noe lengre i atmosfæren enn modellert i AR4. Summen av disse 
to effekten er en liten forsterkning av CO2, som gjør at alle normaliserte vektfaktorer for alle 
andre komponenter blir noe lavere, i størrelsesorden noen få prosent. 
 
Tabell 3 – Utvalgte vektfaktorer fra IPCC sin 4. og 5. hovedrapport, samt mest oppdatert metanvekting 

 

 GWP100, 

AR4 

GWP100, 

AR5 

GWP100, 

AR5 + høy 

metan 

GTP10, AR4 GTP10, AR5 GTP10, AR5 

+ høy 

metan 

CO2 1 1 1 1 1 1 

CH4 25 28 32 86 100 114 

N2O 298 265 265 279 254 254 

BC - - - 270025 2671 2671 

 
20 IPCC 2007. Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth 

Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge, United Kingdom and New York, 

NY, USA, Cambridge University Press. 
21 Hodnebrog, Ø., Aamaas, B., Berntsen, T. K., Fuglestvedt, F. S., Myhre, G. and co-authors 2014. Climate impact of 

Norwegian emissions of short-lived climate forcers. Center for International Climate and Environmental Research – 

Oslo (CICERO), Oslo, Norway. M-1743/2020, utgitt 19. september 2014. 
22 Aamaas, B., Hodnebrog, Ø., Samset, B. H., Fuglestvedt, F. S., Myhre, G. and co-authors 2015. Oppdaterte 

vekfaktorer for BC og OC. Center for International Climate and Environmental Research – Oslo (CICERO), Oslo, 

Norway. M-1620/2020, utgitt 9. oktober 2015. 
23 Aamaas, B. og Berntsen, T., 2020. Metodikk for framstilling av klimaeffekt på kort og lang sikt. Foreløpig rapport. 

Center for International Climate and Environmental Research – Oslo (CICERO), Oslo, Norway. M-1719/2020 
24 Etminan, M., Myhre, G., Highwood, E. J. and Shine, K. P. 2016. Radiative forcing of carbon dioxide, methane, and 

nitrous oxide: A significant revision of the methane radiative forcing. Geophysical Research Letters 43, 12,614-

612,623. 
25 Denne vektfaktoren er ikke konsistent med AR4, for etter en oppdatering av vektfaktorer gjort av Cicero for 

Miljødirektoratet for BC og OC etter AR522 har vi benyttet en vektfaktor på 2700 i basisberegningen vår. 
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Klimaeffekten på kort sikt endrer seg signifikant for tiltak som har store utslippsendringer av 
metan, lystgass og/eller svart karbon når man benytter vektfaktorene fra AR5, se Tabell 4. 
Også den langsiktige effekten endres mest for metantiltak, se  
Tabell 5, men utslagene er mindre her.  
 
Den mest oppdaterte metanvektingen tillegger metantiltakene enda større betydning og 
tiltakene øker med 15-30 % ved overgangen fra AR4-vektfaktorer til AR5-vektfaktorer med høy 
metanvekting. 
 
Noen av HFKene får økt vektfaktor, mens andre får redusert vektfaktor i AR5. Siden det er en 
blanding av ulike HFKer som reduseres i tiltaket Økt innsamling og destruksjon av brukt HFK, 
endres ikke summen av utslippsreduksjoner signifikant. 
 
Tabell 4 - Tiltak som øker med 0,1 millioner tonn CO2-ekv eller mer ved endrete vektfaktorer 

 

Tiltaksnavn Endring fra AR4 til 

AR5 i millioner tonn 

CO2-ekv GTP10, 

Norge 

Endring fra AR4 til AR5 

i millioner tonn CO2-

ekv GTP10, Norge + høy 

vekting metan 

Overgang fra rødt kjøtt til plantebasert kost og 

fisk (J01) 

1,1 2,2 

Redusert matsvinn (J02) 0,5 1,1 

Husdyrgjødsel til biogass (J03) 0,2 0,3 

Økt gjenvinning av metan og NMVOC ved 

råoljelasting offshore (P01) 

0,1 0,2 

Reduksjon av utslipp av metan og NMVOC fra 

kaldventilering offshore (P02) 

0,5 1,1 

Reduksjon av utslipp av metan og NMVOC fra 

petroleumsanlegg på land (P03) 

0,1 0,1 

Forsert utskifting av vedovner (O03) 0,2 0,4 

Økt uttak av metan fra avfallsdeponi (A01) 0,4 0,9 

 
Tabell 5 - Tiltak som øker med 0,1 millioner tonn CO2-ekv eller mer ved endret vektfaktorer 

 

Tiltaksnavn Endring fra AR4 til 

AR5 i millioner tonn 

CO2-ekv GWP100 

Endring fra AR4 til AR5 

i millioner tonn CO2-

ekv GWP100 med høy 

vekting av metan 

Overgang fra rødt kjøtt til plantebasert kost og 

fisk (J01) 

0,1 0,5 

Redusert matsvinn (J02) 0,1 0,2 

Reduksjon av utslipp av metan og NMVOC fra 

kaldventilering offshore (P02) 

0,1 0,3 

Forsert utskifting av vedovner (O03) 0,1 0,1 

Økt uttak av metan fra avfallsdeponi (A01) 0,1 0,2 
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8.2 Verdsetting av helseeffekter 

Det er i Klimakur 2030 ikke gjort en vurdering av nøyaktig hvor i Norge tiltakene reduserer 

utslipp (den geografiske utbredelsen). Dette gir usikkerhet i kvantifisering av helseeffekten av 

tiltakene. For å vurdere effekten av dette har vi foretatt en enkel analyse av helseeffekten av 

noen av tiltakene dersom de plasseres i en annen verdsettingsgruppe enn presentert i vedlegg 

5. Tiltakene som har blitt analysert med alternativ geografisk fordeling er listet i Tabell 6. 
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Tabell 6 - Tiltak med alternativ beregnet helseeffekt 

Tiltak med alternativ beregnet helseeffekt 

Basert på alternativ vurdering av den geografiske fordelingen av helseeffekt 

Tiltak Opprinnelig 
fordeling 

Alternativ 
fordeling 

Kommentar 

50 % av nye lastebiler er el- 
eller hydrogenkjøretøy i 

2030 (T08) 

Gjennomsnittlig 
transport (gruppe 1) 

Storby (gruppe 5) Mulig å se for seg at elektriske 
lastebiler kommer først i de største 

byene 

Forbedret logistikk og økt 
effektivisering av lastebiler 
(T04) 

Gjennomsnittlig 
transport (gruppe 1) 

Storby (gruppe 5) Mulig å se for seg at tiltaket vil 
gjennomføres i stor grad i de største 
byene 

Forbedret logistikk for 

varebiltransport (T03) 

Gjennomsnittlig 

transport (gruppe 1) 

Storby (gruppe 5) Mulig å se for seg at tiltaket vil 

gjennomføres i stor grad i de største 
byene 

75 % av nye 
langdistansebusser er el- 

eller hydrogenkjøretøy i 
2030 (T10) 

Gjennomsnittlig 
transport (gruppe 1) 

Mindre tettsteder 
(gruppe 3) 

Langdistansebussene kjører mye 
utenfor store byer 

Overføring av gods fra vei til 
sjø og bane (T02) 

Spredt bebyggelse 
(gruppe 2) 

Mindre tettsteder 
(gruppe 3) 

En del av godstransport er i mer 
tettbebygde strøk 

Teknisk-operasjonelle tiltak i 

sjøfart, fiske og havbruk 
(energieffektivisering) (S01) 

Spredt bebyggelse 

(gruppe 2) 
 

Mindre tettsteder 

(gruppe 3) 

En del av skipsfartstiltakene kan 

argumenteres for å påvirke utslipp ved 
byer/tettsteder når skip/fartøy 
nærmer seg havn 

Tiltak på godsskip (S05) 

Tiltak på offshorefartøy 
(S06) 

Tiltak på fiskefartøy (S07) 

Tiltak på bulkskip (S08) 

Tiltak innen havbruk (S09) 

Tiltak på andre spesialfartøy 

(S13) 

Nullutslippsløsninger for 
jernbane (AT03) 

Spredt bebyggelse 
(gruppe 2)  

Mindre tettsteder 
(gruppe 3) 

En del av jernbanen går gjennom 
tettsteder 

Forsert utskifting av 
vedovner (O03) 

Mindre tettsteder 
(gruppe 3) 

Basert på andel av 
totalt vedforbruk 

(2016) fordelt på 
gruppe 2, 3, 4, 5 

Brukt en mer detaljert fordeling av 
vedforbruket 

Elektrifisering av fritidsbåter 
(AT04) 

Mindre tettsteder 
(gruppe 3) 

By/tettsted 
(gruppe 4) 

Fritidsbåter brukes også i nærheten av 
tettsteder/byer 

Utfasing av mineralolje og 

gass til byggvarme på 
byggeplasser (O01) 

By/tettsted (gruppe 

4) 

50 % til storbyer 

(gruppe 5), 50 % til 
mindre tettsteder 
(gruppe 3) 

Mange byggeplasser er i de store 

byene, derfor er 50 % av utslippet 
flyttet til denne kategorien. 

 

For tiltak O03 Forsert utskifting av vedovner er alternativ helseeffekt beregnet basert på 

geografisk fordeling av vedforbruket i 2016 (forbruk i både boliger og hytter). Tiltaket, som 

opprinnelig var plassert i gruppe 3, spredt bebyggelse/ tettsted, ble dermed fordelt på de 

ulike gruppene prosentvis; 27 % i gruppe 2, 29 % i gruppe 3, 36 % i gruppe 4 og 8 % i gruppe 

5.26 Denne endringen førte til at tiltakets samlede helseeffekt for 2021-2030 ble over dobbelt 

 
26 Disse andelene har vi beregnet på bakgrunn av modellert vedforbruk fra NILUs MetVed-modell 

https://tema.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M1261/M1261.pdf 

https://tema.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M1261/M1261.pdf
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så stor, rundt 20 milliarder kroner. Selv om tallgrunnlaget er usikkert er dette en indikasjon 

på at helseeffekten beregnet i den opprinnelige analysen kan være kraftig underestimert.  

 

Miljødirektoratet, Statens vegvesen Vegdirektoratet og Folkehelseinstituttet har med 

utgangspunkt i et oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, Samferdselsdepartementet og 

Helse- og omsorgsdepartementet nylig lagt fram forslag til reviderte grenseverdier for 

svevestøv, som et virkemiddel for å bedre luftkvaliteten.27 Her ble helsegevinsten ved 

reduserte konsentrasjonsnivåer av svevestøv beregnet med sykdomsbyrdeberegninger, og 

utredningen viste at det er mulig å nå strengere grenseverdier for svevestøv ved å 

gjennomføre samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak i ti eksempelkommuner. Det ble også 

beregnet kost-nytteanalyser for en alternativ tiltakspakke bestående av vedfyringstiltak i alle 

ti kommuner. Denne tiltakspakken hadde et beregnet samfunnsøkonomisk overskudd på ca. 

1,4 milliarder 2019-kroner årlig sammenlagt, med et usikkerhetsvindu fra 0,4 til 2,7 milliarder 

2019-kroner.  

 

Siden flere av tiltakene analysert på nytt her i kapittel 8.2 gikk fra en gruppe med lavere til 

høyere verdsettingsfaktorer (fra mindre til større befolkningstetthet) har den alternative 

samlede helsegevinsten for alle tiltakene til sammen økt fra 15 til 29 milliarder kroner for 

perioden 2021-2030. Det er kun tiltak T10 75 % av nye langdistansebusser er el- eller 

hydrogenkjøretøy i 2030, som i den alternative vurderingen er plassert i en gruppe med 

lavere befolkningstetthet og dermed reduseres ift. opprinnelig beregnet helseeffekt. 

 

Som Figur 8 viser er tiltakenes enkeltbidrag og samlet helseeffekt svært følsom for den 

geografiske fordelingen, så dersom den opprinnelige fordelingen er konservativ er den totale 

helseeffekten undervurdert. Det er også tydelig at bidraget fra reduserte partikkelutslipp 

øker betydelig med den alternative geografiske fordelingen (verdsettingen). Sammenlignet 

med Figur 6 som viser de 21 tiltakene med helseeffekt over 50 millioner kroner, er det ingen 

av disse tiltakene som faller ut av lista, men to av tiltakene som før lå under 50 millioner har 

fått en helseeffekt over dette: S05 Tiltak på godsskip har økt til ca. 121 millioner kroner og 

S01 Teknisk-operasjonelle tiltak i sjøfart, fiske og havbruk (energieffektivisering) til omtrent 

88 millioner.  

 

 

 

 
27 https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1669/m1669.pdf 

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1669/m1669.pdf
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Figur 8 – Tiltak som er gitt en alternativ verdsetting av helseeffekt av reduserte NOX og PM10 utslipp. Her vises 

tiltakene med opprinnelig beregnet helsegevinst (f.eks. T10) sammen med den alternative helseeffekten fra 

sensitivitetsanalysen (f.eks. sT10) 



Klimakur 2030: Klimaeffekt på kort sikt og tilleggseffekter   |  M-1714 

30 
 

 

8.3 Usikkerhet/kunnskapshull  

For tiltak som erstatter fossilt drivstoff med biodrivstoff har vi kun beregnet klimaeffekten av 

reduserte utslipp. Det skyldes at vi for andre komponenter har begrenset kunnskap om 

hvorvidt utslippsfaktorene for biodrivstoff er annerledes enn for fossilt drivstoff. 

 

Tiltakene i petroleumssektoren som reduserer punktutslipp og diffuse utslipp vil også ha 

positive helsemessige effekter på arbeidsmiljøet på anleggene fordi tiltakene reduserer 

arbeidstakernes eksponering for NMVOC, herunder benzen. Dette er ikke kvantifisert i denne 

analysen og bør utredes på et senere tidspunkt. 

 

Tiltakene i jordbruket vil også føre til endrete utslipp av nitrogenoksider og partikler. Dette 

er ikke kvantifisert i denne analysen.  
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Vedlegg 1: Kort beskrivelse av 

tiltakene fra Klimakur2030 

Veitransport 

T01 Nullvekstmål for personbiltransporten: I tiltaket reduseres vekst i bruk av personbil i 

de store byområdene og erstattes av gange, sykkel og kollektivtransport. 

T02 Overføring av gods fra vei til sjø og bane: I tiltaket overføres 30 % av godstransport 

over 300 km fra vei til sjø og bane. 

T03 Forbedret logistikk for varebiltransport: I tiltaket forbedres logistikkplanleggingen for 

varebiler (håndverkere og vareleveranser) med 10 % i 2030.  

T04 Forbedret logistikk og økt effektivisering av lastebiler: I tiltaket forbedres 

logistikkplanleggingen og fyllegraden for lastebiler med 3-5 % i 2030. I tillegg effektiviseres 

lastebiltransporten ved hjelp av tyngre og lengre vogntog 

T05  100 % av nye personbiler er elektriske innen utgangen av 2025: I tiltaket er 

elbilandelen av nybilsalget for personbiler 100 % fra 1.1.2026. 

T06  100 % av nye lette varebiler er elektriske innen utgangen av 2025: I tiltaket er 

elbilandelen av nybilsalget for lette varebiler 100 % fra 1.1.2026.  

T07  100 % av nye tyngre varebiler er elektriske innen utgangen av 2030: I tiltaket er 

elbilandelen av nybilsalget for tyngre varebiler 100 % fra 1.1.2030.  

T08  50 % av nye lastebiler er el- eller hydrogenkjøretøy i 2030: I tiltaket er elandelen av 

nysalget for lastebiler 50 % fra 1.1.2030.  

T09  100 % av nye bybusser er elektriske innen utgangen av 2025: I tiltaket er elandelen av 

nysalget for bybusser 100 % fra 1.1.2026. 

T10  75 % av nye langdistansebusser er el- eller hydrogenkjøretøy i 2030: I tiltaket er 

elandelen av nysalget for langdistansebusser 75 % fra 1.1.2030. 

T11  45 % av nysalg av motorsykkel (MC) og moped er elektriske i 2030: I tiltaket er 

elandelen av nysalget for MC og mopeder 45 % fra 1.1.2030. 

T12  10 % av nye trekkvogner går på biogass i 2030: I tiltaket er 10 % av nye trekkvogner 

som selges fra 2022 biogass-trekkvogner. 

T13  Økt bruk av avansert flytende biodrivstoff i veitransport: I tiltaket økes 

omsetningskravet for biodrivstoff til veitransport gradvis til 40 % i 2030. 

Sjøfart, fiske og havbruk 

S01 Teknisk-operasjonelle tiltak i sjøfart, fiske og havbruk (energieffektivisering): I tiltaket 

gjennomføres mange ulike energieffektiviseringstiltak gjennom forbedringer på maskineri, 

skrog og propell samt andre forbedringer og optimaliseringer på energiforbruk og drift. 

S02 Fartsreduksjon for fartøy: I tiltaket foreslåes det fartsgrenser for skip i norske farvann. 

Dette vil redusere drivstofforbruket og dermed klimagassutslippet. 
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S03 Bruk av avansert biodrivstoff til skipsfart: I tiltaket benyttes 1 TWh biodrivstoff i 

skipsfart (0,9 TWh biogass og 0,1 TWh HVO) i 2030 

S04 Landstrøm: I tiltaket benytter alle skip landstrøm til drift av systemer (kjøling, 

belysning, hjelpesystemer, utstyr til lasting og lossing av gods etc.) når de ligger ved kai. 

S05 Tiltak på godsskip: I tiltaket erstattes marin gassolje (MGO) som drivstoff med 

ammoniakk, plug-in batterihybrider og LNG for godsskip. 

S06 Tiltak på offshorefartøy: I tiltaket erstattes MGO med hydrogen og plug-in 

batterihybrider i offshorefartøy. 

S07 Tiltak på fiskefartøy: I tiltaket erstattes MGO med ladbar hybridelektrisk drift på 21 

fiskebåter (7 % av flåten). 

S08 Tiltak på bulkskip: I tiltaket erstattes MGO med ammoniakk, plug-in batterihybrider og 

LNG for bulkskip. 

S09 Tiltak innen havbruk: I tiltaket elektrifiseres oppdrettsanleggene og det brukes 

batterielektrisk drift, plug-in hybrid og ammoniakk på fartøy (servicefartøy, arbeidsbåter og 

lokalitetsbåter) som benyttes i havbruksnæringen. 

S10 Tiltak på ferger: I tiltaket benyttes batterielektrisk eller hydrogendrift på alle ferger i 

2030. 

S11 Tiltak på hurtigbåter: I tiltaket benyttes plug-in hybrid eller hydrogendrift på 44 

hurtigbåter (cirka 18 % av flåten). 

S12 Tiltak på cruiseskip: I tiltaket benyttes plug-in batterihybrider på cruiseskip. 

S13 Tiltak på andre spesialfartøy: I tiltaket erstattes MGO med hydrogen og plug-in-fartøy i 

forskningsskip, taubåter, kystvakten og kystverkets fartøy. 

Ikke-veigående maskiner og annen transport 

AT01  Forbedret logistikk og økt effektivisering av maskiner på bygge- og anleggsplasser: I 

tiltaket gir forbedret planlegging og logistikk på bygge- og anleggsplasser, redusert 

tomgangskjøring og korrekt bruk og vedlikehold av maskiner en gradvis utslippsreduksjon opp 

til 10 % i 2030. 

AT02  70 % av nye ikke-veigående maskiner og kjøretøy er elektriske i 2030: Tiltaket 

innebærer gradvis innfasing av elektriske ikke-veigående maskiner i nysalget, slik at 70 prosent 

av nysalget av er elektriske i 2030. 

AT03  Nullutslippsløsninger for jernbane: Tiltaket går ut på at alle gjenværende 

togstrekninger hvor det benyttes diesel går over på nullutslippsteknologi med oppstart i 2025.  

AT04  Elektrifisering av fritidsbåter: Tiltaket innebærer gradvis å erstatte deler av nybåtsalget 

med elektriske båter, med et nysalg på 2000 elektriske båter i 2030 (25 prosent av dagens 

import av fritidsbåter). 

AT05  Bruk av avansert flytende biodrivstoff i avgiftsfri diesel: Det er utredet bruk av  
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biodrivstoff som tilsvarer en innblanding på 10 prosent bærekraftig avansert biodrivstoff i 

anleggsdiesel fra 2021. 

Jordbruk  

J01 Overgang fra rødt kjøtt til plantebasert kost og fisk: Tiltaket innebærer at befolkningen 

spiser rødt kjøtt og bearbeidet kjøtt i tråd med Helsedirektoratets kostråd (maksimalt 500 

gram/person/uke), og erstatter redusert mengde kjøtt med plantebasert kost og fisk.  

J02 Redusert matsvinn: Tiltaket går ut på å halvere det kartlagte matsvinnet målt i kilo per 

innbygger innen 2030, sammenlignet med 2015. 

J03 Husdyrgjødsel til biogass: Tiltaket går ut på å øke utnyttelsen av husdyrgjødsel til 

biogassproduksjon fra dagens nivå (1 %) til 25 prosent i 2030. 

J04 Diverse gjødseltiltak: I dette tiltaket forbedres metoder for lagring og spredning samt 

bedre tids- og arealmessig fordeling av husdyrgjødsla som gir lavere klimagassutslipp 

J05 Stans i nydyrking av myr: Tiltaket legger til grunn et forbud mot nydyrking av myr. 

Industri, ikke-kvotepliktig utslipp 

I01 Energieffektivisering i annen industri og bergverk: I tiltaket gjennomføres ulike 

energieffektiviseringstiltak som teknisk isolering, spillvarmegjenvinning og varmegjenvinning 

fra røykgass og prosessutstyr. 

I02 Konvertering til elkraft i annen industri og bergverk: I tiltaket konverteres energibruken 

fra fossile brensler til elkraft innenfor "annen industri og bergverk", der 80 prosent av de 

bedriftene som fyrer med olje konverterer til elkraft, og at 60 prosent av de som fyrer med 

gass gjør det samme. 

I03 Konvertering til biobrensel i annen industri og bergverk: Dette tiltaket består av to 

konverteringstiltak, konvertering fra fossilt brensel til fast biobrensel for 5-25 prosent av 

bedriftene og konvertering fra fossilt brensel til flytende eller gassformig biobrensel for 3-5 

prosent av bedriftene. 

I04 Konvertering til fjernvarme i annen industri og bergverk: I tiltaket konverterer bedrifter 

til fjernvarme. Det er lagt til grunn at 2 prosent av de bedriftene som fyrer med olje 

konverterer til fjernvarme, og at 5 prosent av de som fyrer med gass gjør det samme. 

I05 Konvertering til hydrogen i annen industri og bergverk: I tiltaket konverterer bedrifter 

fra bruk av fossilt brensel til hydrogen der det er lagt til grunn at 1 prosent av de bedriftene 

som fyrer med olje konverterer til fjernvarme, og at 2 prosent av de som fyrer med gass gjør 

det samme. 

I06 Konvertering til fast biomasse i asfaltindustrien: Tiltaket går ut på å erstatte LPG og olje 

med trepellets i asfaltindustrien. 

I07 Konvertering i metallurgisk industri: Tiltaket går ut på at "metallurgisk industri" 

(virksomheter som produserer metaller) konverterer fra fossile brensler til fornybare 

energibærere (elektrisitet, biobrensler, fjernvarme og hydrogen). 

I08 Konvertering i kjemisk industri: Tiltaket går ut på at virksomheter innen "kjemisk 

industri" konverterer fra fossile brensler til fornybare energibærere (elektrisitet, biobrensler, 

fjernvarme og hydrogen). 
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I09 Økt andel trekull i silisiumkarbidindustrien: Tiltaket går ut på å bytte ut en del fossil 

koks med trekull i produksjon av silisliumkarbid. 

I10 Reduserte lystgassutslipp fra kunstgjødselproduksjon: Tiltaket går ut på å redusere 

utslipp av lystgass (N2O) fra Yara Porsgrunns produksjon av kunstgjødsel (fullgjødsel) ved å 

bruke nyutviklet renseteknologi. 

Petroleum, ikke-kvotepliktige utslipp 

P01 Økt gjenvinning av metan og NMVOC ved råoljelasting offshore: Tiltaket innebærer 

innfasing av fem skip med integrert aktiv reduksjonsteknologi (VOC-gjenvinningsanlegg) innen 

2030, og at gjenvunnet VOC (flyktige organiske forbindelser) erstatter bruk av marin gassolje 

(MGO) som drivstoff. 

P02 Reduksjon av utslipp av metan og NMVOC fra kaldventilering offshore: Tiltaket er et 

samletiltak og omfatter driftsoptimalisering, installasjon av utstyr for å sende avgasser (metan 

og NMVOC) fra ulike kilder i retur til prosessen (gjenvinning) eller til fakkel hvor avgassen 

brennes i stedet for å ventileres direkte ut til atmosfæren (dvs. kaldventilering). 

P03 Reduksjon av utslipp av metan og NMVOC fra petroleumsanlegg på land: Tiltaket er et 

samletiltak og omfatter bl.a. vedlikehold, driftsoptimalisering, gjenvinningsløsninger og 

reduksjonstiltak knyttet til lagring og lasting av råolje og petroleumsprodukter. 

CCS-tiltak 

E01 CCS på Oslo Fortum Varme (avfallsforbrenningsanlegg i Oslo): Tiltaket går ut på å 

installere et post-combustion amin renseanlegg på utslippspunktet ved Fortums anlegg, frakte 

CO2 til et mellomlager på kai, og videre til en geologisk lagringsplass for CO2 for permanent 

lagring. 

E02 CCS på BIR (avfallsforbrenningsanlegg i Bergen): Tiltaket går ut på å installere et post-

combustion amin renseanlegg på utslippspunktet ved BIR avfallsenergi sitt anlegg, frakte CO2 

til et mellomlager på kai, og videre til en geologisk lagringsplass for CO2 for permanent lagring 

E03 CCS på avfallsforbrenningsanlegget på Heimdal (Trondheim): Tiltaket går ut på å 

installere et post-combustion amin renseanlegg på avfallsforbrenningsanlegget i Heimdal 

(Trondheim), som drives av Statkraft Varme, frakte CO2 til et mellomlager på kai og videre til 

en geologisk lagringsplass for CO2 for permanent lagring. 

Andre tiltak (oppvarming, energiforsyning, HFK og avfall) 

E04 Erstatte bruk av olje og gass i fjernvarme med fornybar energi: Tiltaket vil innebære at 

fjernvarmeaktørene slutter å bruke fossil olje og gass til produksjon av fjernvarme, som både 

grunnlast, spisslast og reservelast. De fossile energivarene erstattes med fornybare 

energivarer. 

O01 Utfasing av mineralolje og gass til byggvarme på byggeplasser: I tiltaket erstattes 

mineralolje og fossil gass til byggvarme med fossil- eller utslippsfrie løsninger.  

O02 Erstatte gassbruk til permanent oppvarming av bygg: Tiltaket innebærer å erstatte 

bruken av fossil gass til permanent oppvarming i bygninger med fossilfrie eller utslippsfrie 

energikilder eller energibærere, som for eksempel biogass, bioolje eller faste biobrensler, 

fjernvarme eller elektrisitet. 
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O03 Forsert utskifting av vedovner: Tiltaket kombinerer forsert overgang fra vedfyring til 

elvarme eller varmepumpe med at husholdningene som skal bytte vedovn i perioden 2021-

2030 anskaffer de beste vedovnene på markedet i stedet for de ovnene som oppfyller kravene 

i Økodesignforordningen. 

E05 Erstatte kullkraft med fornybar energi i Longyearbyen: Tiltaket er basert på at 

kraftvarmeverket i Longyearbyen legges ned i 2025 og erstattes med et kraftvarmeverk som 

bruker trepellets. 

F01 Økt innsamling og destruksjon av brukt HFK: Tiltaket innebærer å øke innsamling og 

destruksjon av brukt HFK som ikke lenger er i bruk, for å forhindre at gass fra produkter som 

skrotes eller repareres lekker ut i atmosfæren. 

E06 Økt utsortering av brukte tekstiler til materialgjenvinning: I tiltaket sorteres 150 000 

tonn brukte tekstiler ut av restavfallet hvert år, noe som gir reduserte utslipp fra forbrenning 

av restavfall. 

E07 Økt utsortering av plastavfall til materialgjenvinning: Tiltaket innebærer økt utsortering 

og materialgjenvinning av plastavfall fra husholdninger, og fra næringer som genererer 

husholdningsliknende avfall. 

A01 Økt uttak av metan fra avfallsdeponi: I tiltaket økes mengden metan som samles opp 

fra avfallsdeponier ved å gjennomføre vedlikehold på store anlegg hvor metanuttak har blitt 

kraftig redusert de siste årene. 
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Vedlegg 2: Vektfaktorer benyttet i 

analysen 

Tabell 7 - GWP100-vektfaktorer 

Komponent Vektfaktor AR4 Vektfaktor AR5 Vektfaktor AR5 høy 

metan 

CO2 1 1 1 

CH4 25 28 32 

N2O 298 265 265 

CF4 7390 6626 6626 

C2F6 12200 11123 11123 

C3F8 8830 8900 8900 

HFK-23 14800 12398 12398 

HFK-32 675 677 677 

HFK-134 1100 1116 1116 

HFK-134a 1430 1301 1301 

HFK-143 353 328 328 

HFK-143a 4470 4804 4804 

HFK-125 3500 3169 3169 

HFK-152a 124 138 138 

HFK-227ea 3220 3348 3348 

SF6 22800 23507 23507 

 

Tabell 8 - GTP10-vektfaktorer 

Komponent Vektfaktor AR4 Vektfaktor AR5 Vektfaktor AR5 høy 

metan 

BC 2700 2671 2671 

C2F6 8040 7645 7645 

C3F8 5890 6194 6194 

CF4 4850 4538 4538 

CH4 86 100 114 

CO 9 8,5 8,5 

CO2 1 1 1 

HFK-125 6700 6445 6445 

HFK-134 4231 4450 4450 

HFK-134a 4470 4362 4362 

HFK-143 1682 1634 1634 

HFK-143a 5903 7001 7001 

HFK-152a 514 601 601 

HFK-227ea 5508 5488 5488 
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Komponent Vektfaktor AR4 Vektfaktor AR5 Vektfaktor AR5 høy 

metan 

HFK-23 11354 10259 10259 

HFK-32 3180 3299 3299 

N2O 279 254 254 

NMVOC 14 14 14 

NOx -28 -27 -27 

OC -62 -61 -61 

SF6 15144 16307 16307 

SO2 -74 -73 -73 
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Vedlegg 3: Klimaeffekt på kort og 

lang sikt 
 

Klimaeffekt på kort og lang sikt av tiltak med klimaeffekt på kort sikt over 

1 millioner tonn CO2e(GTP10, Norge)  

Rangering av 

klimaeffekt 

 

Kort     Lang        

sikt       sikt     

J01 Overgang fra rødt kjøtt til plantebasert kost og fisk  1 1 

O03 Forsert utskifting av vedovner 2 29 

P02 Reduksjon av utslipp av metan og NMVOC fra kaldventilering offshore  3 12 

J02 Redusert matsvinn 4 8 

A01 Økt uttak av metan fra avfallsdeponi 5 21 

E01 CCS på Oslo Fortum Varme (avfallsforbrenningsanlegg i Oslo) 6 2 

T13  Økt bruk av avansert flytende biodrivstoff i veitransport  7 3 

T05  100 % av nye personbiler er elektriske innen utgangen av 2025  8 4 

S09 Tiltak innen havbruk  9 5 

AT02  70 % av nye ikke-veigående maskiner og kjøretøy er elektriske i 2030  10 7 

AT05  Bruk av avansert flytende biodrivstoff i avgiftsfri diesel  11 6 

S10 Tiltak på ferger 12 9 

S06 Tiltak på offshorefartøy 13 15 

F01 Økt innsamling og destruksjon av brukt HFK 14 25 

P03 Reduksjon av utslipp av metan og NMVOC fra petroleumsanlegg på land  15 41 

S03 Bruk av avansert biodrivstoff til skipsfart 16 10 

T04 Forbedret logistikk og økt effektivisering av lastebiler 17 11 

T08  50 % av nye lastebiler er el- eller hydrogenkjøretøy i 2030  18 13 

P01 Økt gjenvinning av metan og NMVOC ved råoljelasting offshore 19 37 

S04 Landstrøm 20 19 

T09  100 % av nye bybusser er elektriske innen utgangen av 2025  21 14 
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Vedlegg 4. Tabell over tiltak og effekter 

 

 

 

Utslippsreduksjons-
potensial 

2021-2030 i 
GWP100 

(mill. tonn CO2-ekv.) 

Kostnadskategori 
(kr/tonn CO2-ekv 

GWP100) 

Utslippsreduksjons-
potensial 2021-2030 
i GTP10 (mill. tonn 

CO2-ekv.) 

Helseeffekter i 
millioner kr for 
perioden 2021-

2030 

Andre tilleggseffekter 

Veitransport 

T01 Nullvekstmål for personbiltransporten 0,76 500 - 1500 kr/tonn 0,74 914 
Redusert kø, redusert behov for veiutbygging, 

økt fysisk aktivitet, mindre lokal luftforurensning 

T02 Overføring av gods fra vei til sjø og bane 0,48 > 1500 kr/tonn 0,48 14  

T03 Forbedret logistikk for varebiltransport 0,42 < 500 kr/tonn 0,44 128 Redusert kø, redusert behov for veiutbygging 

T04 
Forbedret logistikk og økt effektivisering av 

lastebiler 
1,19 < 500 kr/tonn 1,18 246 Redusert kø, redusert behov for veiutbygging 

T05 
100 % av nye personbiler er elektriske innen 

utgangen av 2025 
2,54 500-1500 kr/tonn 2,50 614 

Mindre lokal luftforurensning og noe redusert 
støy 

T06 
100 % av nye lette varebiler er elektriske innen 

utgangen av 2025 
0,69 500-1500 kr/tonn 0,70 182 

Mindre lokal luftforurensning og noe redusert 
støy 

T07 
100 % av nye tyngre varebiler er elektriske 

innen utgangen av 2030 
0,28 < 500 kr/tonn 0,28 63 

Mindre lokal luftforurensning og noe redusert 
støy 

T08 
50 % av nye lastebiler er el- eller 

hydrogenkjøretøy i 2030 
1,13 500-1500 kr/tonn 1,11 216 

Mindre lokal luftforurensning og noe redusert 
støy 

T09 
100 % av nye bybusser er elektriske innen 

utgangen av 2025 
1,08 500-1500 kr/tonn 1,07 621 

Mindre lokal luftforurensning og noe redusert 
støy 



Klimakur 2030: Klimaeffekt på kort sikt og tilleggseffekter   |  M-1714 

40 
 

 

Utslippsreduksjons-
potensial 

2021-2030 i 
GWP100 

(mill. tonn CO2-ekv.) 

Kostnadskategori 
(kr/tonn CO2-ekv 

GWP100) 

Utslippsreduksjons-
potensial 2021-2030 
i GTP10 (mill. tonn 

CO2-ekv.) 

Helseeffekter i 
millioner kr for 
perioden 2021-

2030 

Andre tilleggseffekter 

T10 
75 % av nye langdistansebusser er el- eller 

hydrogenkjøretøy i 2030 
0,17 500-1500 kr/tonn 0,17 31 

Mindre lokal luftforurensning og noe redusert 
støy 

T11 
45 % av nysalg av motorsykkel (MC) og 

moped er elektriske i 2030 
0,04 < 500 kr/tonn 0,04 6 

Mindre lokal luftforurensning og noe redusert 
støy 

T12 
10 % av nye trekkvogner går på biogass i 

2030 
0,47 > 1500 kr/tonn 0,46 41 

Produksjon og bruk av biogass bidrar til sirkulær 
øknomomi 

T13 
Økt bruk av avansert flytende biodrivstoff i 

veitransport 
2,55 > 1500 kr/tonn 2,56 - 

Uklar effekt på luftforurensning, kan ha negative 
effekter på globale utslipp. Lav risiko for 

negative effekter i andre land fra indirekte 
arealbruksendringer pga avgrensning til 

avansert biodrivstoff. 

Sum veitransport 11,8  11,7   

Sjøfart, fiske og havbruk 

S01 
Teknisk-operasjonelle tiltak i sjøfart, fiske og 

havbruk (energieffektivisering) 
0,13 Varierer 0,17 

24 
 

Mindre lokal luftforurensning 

S02 Fartsreduksjon for fartøy Ikke kvantifisert Antatt < 500 kr/tonn - - 
Redusert luftforurensing. Kan ha stor effekt på 

internasjonal skipsfart (Deep Sea-flåten) 

S03 Bruk av avansert biodrivstoff til skipsfart 1,19 > 1500 kr/tonn 1,19 - 
Produksjon og bruk av biogass bidrar til sirkulær 

øknomomi 

S04 Landstrøm 0,83 
Lagt til 

500-1500 kr/tonn 
1,07 881 

Reduserer også støy ved havn. Mindre lokal 
luftforurensning spesielt i byer 

S05 Tiltak på godsskip 0,19 

Ammoniakk > 1500 
kr/tonn 

LNG 500-1500 kr/tonn 
Plug-in > 1500 kr/tonn 

0,25 31 
Mulig økt utenlands bunkring. Muliggjør krav til 

innkjøp av grønn transport Muliggjør økt bruk av 
biogass. 

S06 Tiltak på offshorefartøy 1,02 
Hydrogen > 1500 

kr/tonn 
1,36 206  
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Utslippsreduksjons-
potensial 

2021-2030 i 
GWP100 

(mill. tonn CO2-ekv.) 

Kostnadskategori 
(kr/tonn CO2-ekv 

GWP100) 

Utslippsreduksjons-
potensial 2021-2030 
i GTP10 (mill. tonn 

CO2-ekv.) 

Helseeffekter i 
millioner kr for 
perioden 2021-

2030 

Andre tilleggseffekter 

Plug-in >1500 kr/tonn 

S07 Tiltak på fiskefartøy 0,18 Plug-in >1500 kr/tonn 0,18 72 

Mulig økt utenlands bunkring. Bedre 
arbeidsforhold/mindre støy. Mulig vridende 

mellom ulike fiskefartøy. 
 

S08 Tiltak på bulkskip 0,09 

Ammoniakk > 1500 
kr/tonn 

LNG 500-1500 kr/tonn 
Plug-in < 500 kr/tonn 

0,24 71 
Mulig økt utenlands bunkring. Muliggjør krav til 

innkjøp av grønn transport 

S09 Tiltak innen havbruk 1,97 
Ammoniakk 500-1500 

kr/tonn 
Plug-in > 1500 kr/tonn 

2,43 244 
Mindre støy ved arbeidsoperasjoner. Bedre 

driftssikkerhet. 

S10 Tiltak på ferger 1,36 
Hydrogen > 1500 

kr/tonn Plug-in < 500 
kr/tonn ** 

1,69 769 
Mulig tilpassing av rutetilbud. Mindre støy for 

passasjerer 

S11 Tiltak på hurtigbåter 0,52 

Hydrogen > 1500 
kr/tonn 

Plug-in 500-1500 
kr/tonn ** 

0,65 267 
Mulig tilpassing av rutetilbud. Mindre støy for 

passasjerer 

S12 Tiltak på cruiseskip 0,00 
Hydrogen > 1500 

kr/tonn 
Plug-in >1500 kr/tonn 

0,00 4 Mindre lokal luftforurensning 

S13 Tiltak på andre spesialfartøy 0,05 
Hydrogen > 1500 

kr/tonn 
Plug-in > 1500 kr/tonn 

0,06 10  

Sum sjøfart, fiske og havbruk 7,5  9,3   

Ikke-veigående maskiner og annen transport 
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Utslippsreduksjons-
potensial 

2021-2030 i 
GWP100 

(mill. tonn CO2-ekv.) 

Kostnadskategori 
(kr/tonn CO2-ekv 

GWP100) 

Utslippsreduksjons-
potensial 2021-2030 
i GTP10 (mill. tonn 

CO2-ekv.) 

Helseeffekter i 
millioner kr for 
perioden 2021-

2030 

Andre tilleggseffekter 

AT01 
Forbedret logistikk og økt effektivisering av 

maskiner på bygge- og anleggsplasser 
0,42 < 500 kr/tonn 0,45 72 

Redusert lokal luftforurensning og støy. Bedre 
HMS for arbeiderne på byggeplass. 

AT02 
70 % av nye ikke-veigående maskiner og 

kjøretøy er elektriske i 2030 
1,75 > 1500 kr/tonn 1,86 292 

Redusert lokal luftforurensning. Bedre HMS for 
arbeiderne på byggeplass. 

AT03 Nullutslippsløsninger for jernbane 0,23 < 500 kr/tonn 0,40 60 
Vil også redusere støybelastningen og faren for 

annen forurensning, f.eks. fra oljesøl. 

AT04 Elektrifisering av fritidsbåter 0,03 > 1500 kr/tonn 0,04 25 Vil redusere støy og annen forurensning 

AT05 
Bruk av avansert flytende biodrivstoff i 

avgiftsfri diesel 
1,89 > 1500 kr/tonn 1,78 - 

Uklar effekt på luftforurensning, kan ha negative 
effekter på globale utslipp. Lav risiko for 

negative effekter i andre land fra indirekte 
arealbruksendringer pga avgrensning til 

avansert biodrivstoff. 

Sum annen transport 4,3  4,5   

Jordbruk 

J01 
Overgang fra rødt kjøtt til plantebasert kost og 

fisk 
2,89 < 500 kr/tonn 7,79 

84 740 
 

Kan gi negative konsekvenser for 
artsmangfoldet på beiteområder som gjengror, 

redusert albedo-effekt og redusert 
karbonbinding i jord. Kan gi økt avrenning fra 

grønnsaksproduksjon og redusert avrenning fra 
husdyrgjødsel. 

J02 Redusert matsvinn 1,53 < 500 kr/tonn 3,96 - 

Positiv effekt for flere miljøindikatorer (for 
eksempel forsuring, eutrofiering, fotokjemisk 

oksidasjon, utslipp av NOXog partikler med mer) 
og gir redusert bruk av flere ressurser, for 
eksempel vann, primærenergi og fosfor 
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Utslippsreduksjons-
potensial 

2021-2030 i 
GWP100 

(mill. tonn CO2-ekv.) 

Kostnadskategori 
(kr/tonn CO2-ekv 

GWP100) 

Utslippsreduksjons-
potensial 2021-2030 
i GTP10 (mill. tonn 

CO2-ekv.) 

Helseeffekter i 
millioner kr for 
perioden 2021-

2030 

Andre tilleggseffekter 

J03 Husdyrgjødsel til biogass 0,25 > 1500 kr/tonn 0,93 - Redusert avrenning av næringsstoffer 

J04 Diverse gjødseltiltak 0,33 > 1500 kr/tonn 0,40 - 
Tiltakene kan redusere utslipp av ammoniakk til 

luft, samt redusere avrenning av nitrogen og 
fosfor og dermed eutrofiering og forsuring. 

J05 Stans i nydyrking av myr 0,12 < 500 kr/tonn 0,51 - 

Vil føre til opprettholdelse av naturlige 
myrområder, som har flere viktige økologiske 

funksjoner, blant annet levested for mange arter 
og kan i noen tilfeller ha en lokal flomdempende 

effekt 

Sum jordbruk 5,1  13,6   

Industri, ikke-kvotepliktig utslipp 

I01 
Energieffektivisering i annen industri og 

bergverk 
0,30 < 500 kr/tonn 0,27 10 Bedre inneklima 

I02 
Konvertering til elkraft i annen industri og 

bergverk 
0,61 500-1500 kr/tonn 0,60 22  

I03 
Konvertering til biobrensel i annen industri og 

bergverk 
0,15 500-1500 kr/tonn 0,14 - 4  

I04 
Konvertering til fjernvarme i annen industri og 

bergverk 
0,02 < 500 kr/tonn 0,02 1  

I05 
Konvertering til hydrogen i annen industri og 

bergverk 
0,01 > 1500 kr/tonn 0,01 0,5  

I06 Konvertering til fast biomasse i asfaltindustrien 0,52 < 500 kr/tonn 0,46 - 17  

I07 Konvertering i metallurgisk industri 0,11 500-1500 kr/tonn 0,06 1  
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Utslippsreduksjons-
potensial 

2021-2030 i 
GWP100 

(mill. tonn CO2-ekv.) 

Kostnadskategori 
(kr/tonn CO2-ekv 

GWP100) 

Utslippsreduksjons-
potensial 2021-2030 
i GTP10 (mill. tonn 

CO2-ekv.) 

Helseeffekter i 
millioner kr for 
perioden 2021-

2030 

Andre tilleggseffekter 

I08 Konvertering i kjemisk industri 0,08 500-1500 kr/tonn 0,05 1  

I09 Økt andel trekull i silisiumkarbidindustrien 0,04 < 500 kr/tonn 0,04 -  

I10 
Reduserte lystgassutslipp fra 

kunstgjødselproduksjon 
0,83 < 500 kr/tonn 0,78 - 

Optimalisering av prosessen for å redusere 
utslippene av N2O gir en økning i utslippene av 
NO2. Vi antar at dette tiltaket (renseanlegget) 
ikke vil bidra vesentlig til økte utslipp av NO2. 

Sum industri og bergverk 2,7  1,7   

Petroleum, ikke-kvotepliktige utslipp 

P01 
Økt gjenvinning av metan og NMVOC ved 

råoljelasting offshore 
0,28 500-1500 kr/tonn 1,10 - 

Tiltaket vurderes å kunne ha en positiv 
helseeffekt forbundet med redusert eksponering 
for NMVOC (bl.a. benzen) om bord på skipene. 

P02 
Reduksjon av utslipp av metan og NMVOC fra 

kaldventilering offshore 
1,16 

500-1500 kr/tonn 
(2/3 av potensialet er 

< 500 kr/tonn) 
4,10 - 

Tiltak som reduserer kaldventilering vil også ha 
positive helsemessige effekter på arbeidsmiljøet 

om bord på innretningene fordi tiltakene 
reduserer arbeidstakernes eksponering for 

NMVOC, herunder benzen 

P03 
Reduksjon av utslipp av metan og NMVOC fra 

petroleumsanlegg på land 
0,23 > 1500 kr/tonn 1,19 - 

Tiltak som reduserer punktutslipp og diffuse 
utslipp vil også ha positive helsemessige 

effekter på arbeidsmiljøet på anleggene fordi 
tiltakene reduserer arbeidstakernes eksponering 

for NMVOC, herunder benzen 

Sum petroleum 1,7  6,4   

CCS-tiltak 
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Utslippsreduksjons-
potensial 

2021-2030 i 
GWP100 

(mill. tonn CO2-ekv.) 

Kostnadskategori 
(kr/tonn CO2-ekv 

GWP100) 

Utslippsreduksjons-
potensial 2021-2030 
i GTP10 (mill. tonn 

CO2-ekv.) 

Helseeffekter i 
millioner kr for 
perioden 2021-

2030 

Andre tilleggseffekter 

E01 
CCS på Oslo Fortum Varme 

(avfallsforbrenningsanlegg i Oslo) 
2,6 500-1500 kr/tonn 2,60 -  

E02 
CCS på BIR 

(avfallsforbrenningsanlegg i Bergen) 
0,8 500-1500 kr/tonn 0,77 -  

E03 
CCS på avfallsforbrenningsanlegget på 

Heimdal (Trondheim) 
0,8 500-1500 kr/tonn 0,65 -  

Sum CCS 4,0  4,0   

Andre tiltak (oppvarming, energiforsyning, HFK og avfall) 

E04 
Erstatte bruk av olje og gass i fjernvarme med 

fornybar energi 
0,02 > 1500 kr/tonn 0,02 2 

Mulig redusert luftforurensning, avhengig av hva 
olje erstattes med, men antagelig marginal 

effekt ettersom det primært er snakk om 
reserve/back-up last 

O01 
Utfasing av mineralolje og gass til byggvarme 

på byggeplasser 
0,89 < 500 kr/tonn 0,94 220 

Redusert lokal luftforurensning. Bedre HMS for 
arbeiderne på byggeplass. Avhengig av hva 

olje/gass erstattes med (bioolje, el, fjernvarme) 

O02 
Erstatte gassbruk til permanent oppvarming av 

bygg 
0,95 > 1500 kr/tonn 0,87 58 

Kan potensielt ha negativ effekt på lokal 
luftkvalitet, avhengig av hva gass erstattes med. 
F.eks. dersom det erstattes av pellets eller ved. 

Ikke beregnet. 

O03 Forsert utskifting av vedovner 0,51 < 500 kr/tonn 6,50 9 117 

Mindre nedsoting/mindre behov for vask av 
husfasader etc. Vil også redusere CO2, men 
siden det er regnet som klimanøytralt blir det 

ikke talt med. Brannfaren reduseres nok 
betydelig ved å gå fra vedovn til el. 

Helseeffekter av vedhugst til seg selv kan vel gå 
i begge retninger. 

E05 
Erstatte kullkraft med fornybar energi i 

Longyearbyen 
0,43 < 500 kr/tonn 0,18 17 

Det er en viss fare for at innføring av trepellets 
til Svalbard kan føre med seg frø, insekter eller 
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Utslippsreduksjons-
potensial 

2021-2030 i 
GWP100 

(mill. tonn CO2-ekv.) 

Kostnadskategori 
(kr/tonn CO2-ekv 

GWP100) 

Utslippsreduksjons-
potensial 2021-2030 
i GTP10 (mill. tonn 

CO2-ekv.) 

Helseeffekter i 
millioner kr for 
perioden 2021-

2030 

Andre tilleggseffekter 

annet biologisk materiale som kan bidra til 
spredning av uønskede organismer. Dette vil 

kunne utgjøre en trussel mot naturmangfoldet, 
særlig med de store klimaendringene som man 
ser i Arktis, og med en temperaturøkning som 

tilsier at arter som kommer sørfra vil kunne 
etablere seg lettere. 

 
Det vil være behov for betydelig større areal for 

lagring av brensel. Lokalisering ikke avklart, 
men Hotelneset er et alternativ. Et nytt anlegg 

på Hotellneset vil videre være synlig i terrenget. 
Store deler av Hotelneset har forurensning i 

grunnen, som det må tas hensyn til ved 
terrenginngrep for å hindre spredning. Det er 
også avrenning av perfluorerte stoffer (PFOS) 

fra tidligere brannøvingsfelt på flyplassen. 
Dagens kraftløsning krever deponering av slagg 
fra forbrenningen av kull. Overgang til pellets vil 

kreve andre avfallsløsninger. 

F01 Økt innsamling og destruksjon av brukt HFK 0,65 < 500 kr/tonn 1,23 -  

E06 
Økt utsortering av brukte tekstiler til 

materialgjenvinning 
0,20 < 500 kr/tonn 0,20 - 

Økt ombruk og materialgjenvinning kan 
redusere etterspørselen etter nye tekstiler. 

Tiltaket gir dermed reduserte miljøskadelige 
utslipp ved uttak og framstilling av råvare og 
produksjon av tekstiler. I tillegg gir tiltaket en 

stor reduksjon i vann- og energibruk i 
produksjonslandet 

E07 
Økt utsortering av plastavfall til 

materialgjenvinning 
0,40 > 1500 kr/tonn 0,46 - 

Økt materialgjenvinning av plast vil redusere 
etterspørsel etter plast produsert fra jomfruelig 
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Utslippsreduksjons-
potensial 

2021-2030 i 
GWP100 

(mill. tonn CO2-ekv.) 

Kostnadskategori 
(kr/tonn CO2-ekv 

GWP100) 

Utslippsreduksjons-
potensial 2021-2030 
i GTP10 (mill. tonn 

CO2-ekv.) 

Helseeffekter i 
millioner kr for 
perioden 2021-

2030 

Andre tilleggseffekter 

råvare, og tiltaket gir derfor redusert 
miljøskadelige utslipp fra disse prosessene 

herunder redusert energibruk. Det kan gi økt 
transport av plastavfall til materialgjenvinning 

sammenlignet med energiutnyttelse. Dette kan 
gi økte lokale utslipp, avhengig av type 

transportmiddel og drivstoff. 

A01 Økt uttak av metan fra avfallsdeponi 0,76 < 500 kr/tonn 2,62 -  

Sum andre tiltak 4,8  13,1   

Samlet potensial for alle tiltak (2021-2030) 43,6  64,3   
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Vedlegg 5: Geografisk fordeling av 

tiltak 

Oversikt over den geografiske fordelingen av tiltak som inngår i denne analysen 

Gruppe 1 - Gjennomsnittlig verdsettingsfaktor transporttiltak 

Transport 

Forbedret logistikk for varebiltransport  

Forbedret logistikk og økt effektivisering av lastebiler 

100 % av nye personbiler er elektriske innen utgangen av 2025  

100 % av nye lette varebiler er elektriske innen utgangen av 2025  

100 % av nye tyngre varebiler er elektriske innen utgangen av 2030  

50 % av nye lastebiler er el- eller hydrogenkjøretøy i 2030  

75 % av nye langdistansebusser er el- eller hydrogenkjøretøy i 2030   

45 % av nysalg av motorsykkel (MC) og moped er elektriske i 2030  

Økt bruk av avansert flytende biodrivstoff i veitransport  

Energiforsyning 

Økt utsortering av plastavfall til materialgjenvinning* 

Jordbruk 

Redusert matsvinn* 

Gruppe 2 – Spredt bebyggelse 

Energiforsyning 

Erstatte kullkraft med fornybar energi i Longyearbyen 

Petroleum 

Økt gjenvinning av metan og NMVOC ved råoljelasting offshore* 

Reduksjon av utslipp av metan og NMVOC fra kaldventilering offshore* 

Transport 

Overføring av gods fra vei til sjø og bane 

Teknisk-operasjonelle tiltak i sjøfart, fiske og havbruk (energieffektivisering) 

Fartsreduksjon for fartøy* 

Bruk av avansert biodrivstoff til skipsfart 

Tiltak på godsskip 

Tiltak på offshorefartøy 

Tiltak på fiskefartøy 

Tiltak på bulkskip 

Tiltak innen havbruk 

Tiltak på andre spesialfartøy 

Nullutslippsløsninger for jernbane  
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Oversikt over den geografiske fordelingen av tiltak som inngår i denne analysen 

Jordbruk 

Diverse gjødseltiltak* 

Overgang fra rødt kjøtt til plantebasert kost og fisk* 

Husdyrgjødsel til biogass* 

Gruppe 3 - By/ tettsted 5 000-15 000 innbyggere 

Bygg 

Forsert utskifting av vedovner 

Forbedret logistikk og økt effektivisering av maskiner på bygge- og anleggsplasser 

70 % av nye ikke-veigående maskiner og kjøretøy er elektriske i 2030  

Bruk av avansert flytende biodrivstoff i avgiftsfri diesel  

Petroleum 

Reduksjon av utslipp av metan og NMVOC fra petroleumsanlegg på land* 

Industri 

Energieffektivisering i annen industri og bergverk 

Konvertering til elkraft i annen industri og bergverk 

Konvertering til biobrensel i annen industri og bergverk 

Konvertering til fjernvarme i annen industri og bergverk 

Konvertering til hydrogen i annen industri og bergverk 

Konvertering til fast biomasse i asfaltindustrien 

Konvertering i metallurgisk industri 

Konvertering i kjemisk industri 

Transport 

Elektrifisering av fritidsbåter  

10 % av nye trekkvogner går på biogass i 2030  

Tiltak på hurtigbåter 

Tiltak på cruiseskip 

Tiltak på ferger 

Gruppe 4 – By/ tettsted (15 000 – 100 000 innbyggere) 

Bygg 

Erstatte bruk av olje og gass i fjernvarme med fornybar energi 

Utfasing av mineralolje og gass til byggvarme på byggeplasser 

Erstatte gassbruk til permanent oppvarming av bygg 

Energiforsyning 

Økt utsortering av brukte tekstiler til materialgjenvinning* 

Transport 

Landstrøm 

Industri 

Økt andel trekull i silisiumkarbidindustrien* 

Gruppe 5 - Byer over 100 000 innbyggere 

Energiforsyning  

CCS på Oslo Fortum Varme (avfallsforbrenningsanlegg i Oslo)* 
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Oversikt over den geografiske fordelingen av tiltak som inngår i denne analysen 

CCS på BIR (avfallsforbrenningsanlegg i Bergen)* 

CCS på avfallsforbrenningsanlegget på Heimdal (Trondheim)* 

Transport 

Nullvekstmål for personbiltransporten 

100 % av nye bybusser er elektriske innen utgangen av 2025  

Ikke relevant 

Fluorerte gasser i produkter 

Økt innsamling og destruksjon av brukt HFK 

Jordbruk 

Stans i nydyrking av myr 

Avfall 

Økt uttak av metan fra avfallsdeponi 

Industri 

Reduserte lystgassutslipp fra kunstgjødselproduksjon* 

 

* For disse tiltakene er det ikke beregnet en utslippsendring for PM10 eller NOX. Helseeffekten 

er derfor satt til null i denne analysen. 
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Vedlegg 6: Alternativ metodikk for 

framstilling av klimaeffekt (AGTP) 

Cicero har på oppdrag fra Miljødirektoratet beskrevet ulike metoder for å framstille 

klimaeffekt på kort og lang sikt28. En av metodene har mye til felles med metodikk som er 

benyttet i Klima- og ren luft koalisjonen (CCAC). Miljødirektoratet har testet ut denne 

alternative metodikken på Klimakur 2030-tiltakene. Metoden viser tiltakenes effekt på global 

temperatur over tid. Til dette har vi benyttet vektfaktoren AGTP (Absolute Global 

Temperature change Potential). AGTP kan forstås som en veldig enkel klimamodell. Ved å 

benytte AGTP kan vi beregne hvilken effekt et utslipp eller en utslippsendring har på global 

temperatur over en gitt tidsperiode. Ved å legge inn utslippsendringene fra tiltakene i 

Klimakur 2030 over en gitt tidsperiode, kan vi modellere temperaturendringer over tid. 

Matematisk gjøres dette ved bruk av en konvolusjon av en utslippsprofil og AGTP-verdier for 

et pulsutslipp, altså en sum av mange integraler. For en utslippsendring av komponent k i 

sektor s vil temperatureffekten etter tiden t være: 

 

𝛥𝑇𝑠,𝑘(𝑡) =  ∫ 𝛥𝐸𝑠,𝑘

𝑡

0

(𝑡′) × 𝐴𝐺𝑇𝑃𝑠,𝑘(𝑡 − 𝑡′)𝑑𝑡′ 

  

Fordelen med denne metoden er at vi kan estimere den globale temperatureffekten av 

utslippsendringer i hvilken som helst sektor eller komponent ved et gitt tidspunkt. Da kan vi 

enkelt se hva effekten på global temperatur er av det enkelte tiltak og hvordan det varierer 

med tid. Ved bruk av denne metoden er det ikke behov for valg av vektfaktorer, som implisitt 

innebærer et verdivalg. Utfordringen ved å sammenligne tiltakene ved hjelp av GWP100 og 

GTP10 forsvinner også, fordi vi nå kan framstille klimaeffekten av utslippsendringene med 

samme enhet på aksene. På den annen side kan det sees på som en mulig ny utfordring at vi 

nå også på lang sikt ser på netto klimaeffekt av alle utslipp som påvirker klimaet. Vi 

analyserer altså ikke bare klimaeffekten av å nå de langsiktige klimamålene våre ved å 

redusere Kyotogassene alene. Avhengig av hvilke tidshorisonter vi velger for analysen, vil det 

også kunne være behov for lengre tidsserier av utslippsreduksjoner for tiltakene, og en 

referansebane som strekker seg utover den tidshorisonten på rundt ti år som vi vanligvis har 

tilgjengelig. Videre går vi ved å bruke AGTP bort fra å bruke CO2-ekvivalenter. Det kan være 

vanskeligere å relatere seg til tusendels og milliondels grader. På den andre siden passer en 

fremstilling som endring i global temperatur fint mot temperaturmålerne i Parisavtalen.  

 

Vi har estimert endring i global temperatur som følge av Klimakurtiltakene sammenlignet med 

at tiltakene ikke ble gjennomført. Temperatureffekten er beregnet på kort sikt i 2040, og på 

lang sikt i 2100. De ulike tiltakene trer i kraft på forskjellige tidspunkt og oppskaleres på 

forskjellige måter fram til 2030, som i Klimakur 2030. AGTP-metodikken beregner den globale 

utslippsendringen frem til et valgt år og tar dermed større hensyn til innfasingen og 

oppskaleringen av tiltaket, mens GWP100- og GTP10-metodikken vektlegger 

utslippsreduksjoner i ulike år likt (en utslippsreduksjon i 2021 teller like mye som en 

utslippsreduksjon i 2030).  

 

 
28 Aamaas, B. og Berntsen, T., 2020. Metodikk for framstilling av klimaeffekt på kort og lang sikt. Foreløpig rapport. 

Center for International Climate and Environmental Research – Oslo (CICERO), Oslo, Norway. M-1719/2020   
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Temperatureffekten av tiltakene er beregnet på to måter; temperatureffekten av 

utslippsreduksjonene som skjer i perioden 2021-2030 og temperatureffekten når 

utslippsreduksjonene fra 2030 videreføres til 2100. Ved å kun inkludere utslippsreduksjonene 

fra 2021-2030 vil tiltak med sen oppstart ha liten temperatureffekt både i 2040 og i 2100. Med 

denne avgrensingen vises det hvilken temperatureffekt utslippsreduksjonene i perioden 2021-

2030 har i henholdsvis 2040 og 2100. Flere tiltak, for eksempel CCS tiltakene, vil ha 

utslippsreduksjoner også etter 2030 noe som vil øke temperatureffekten, men disse 

inkluderes ikke i denne beregningen.   

 

Når vi viderefører utslippsreduksjonene er det lagt til grunn at tiltakseffekten i 2030 holder 

seg konstant fram til 2100. Dermed beregnes effekten av utslippsreduksjoner i perioden 2021-

2040 for temperatureffekten i 2040 og perioden 2021-2100 for temperatureffekten i 2100.  

Dette er en forenkling som er gjort for å bedre illustrere hva effekten av tiltakene kan være 

på lang sikt. Vi er klar over at tiltakseffekten av mange av disse tiltakene trolig vil utgå lenge 

før 2100. Det er også høyst usikkert hva utslippseffekten kan være så langt fram i tid.  

 

Ingen av de to beregningene vi har gjort reflekterer altså den reelle temperatureffekten av 

alle tiltakene. For å kunne gjøre en vurdering av hva temperatureffekten av tiltakene i seg 

selv kan være, og ikke kun effekten av utslippsreduksjoner som skjer fra 2021-2030, kreves 

det utslippsreduksjoner fra tiltakene sammenlignet med referansebanen helt frem til målåret 

for analysen (her 2100). Disse dataene er ikke tilgjengelig da vi ikke har en referansebane så 

langt fram i tid.  

 

Feil! Fant ikke referansekilden. viser netto reduksjon av den globale temperaturen i 2040 og 

2100 sammenlignet med at tiltakene ikke blir gjennomført. Her er ikke utslippsreduksjonen 

videreført etter 2030. Temperaturreduksjon av tiltakene i 2040 er vist på y-aksen og i 2100 på 

x-aksen. Jo større temperaturreduksjon et tiltak har på kort sikt, desto høyere opp i Figur 9 

finner man det. Tiltaket med størst reduksjon i global temperatur i 2040 er Overgang fra rødt 

kjøtt til plantebasert kost og fisk, etterfulgt av Forsert utskifting av vedovner. Tiltakene som 

i hovedsak reduserer CO2 ligger på samme linje, som er illustrert i figuren. Stigningen på 

denne linjen representerer forholdet mellom temperaturreduksjonen i 2040 og 2100 for disse 

tiltakene, og er en indikasjon på hvor mye temperatureffekten av CO2 reduseres i årene 

mellom 2040 og 2100. I snitt er temperatureffekten omtrent 11 % mindre i 2100 enn i 2040 for 

tiltakene som i hovedsak reduserer CO2. Her vil innfasing av tiltaket og reduksjon av andre 

utslippskomponenter også spille en rolle, slik at forholdet mellom temperaturreduksjon i 2040 

og 2100 ikke nødvendigviser helt likt for alle tiltak som først og fremst reduserer CO2-utslipp.  
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Figur 9 - Reduksjon i global temperatur av Klimakurtiltakene på kort sikt (2021-2040) og lang sikt (2021-2100). 

Utslippsreduksjoner fra tiltakene er ikke videreført etter 2030. 

Figur 10 viser netto reduksjon av den globale temperaturen i 2040 og 2100 sammenlignet med 

at tiltakene ikke blir gjennomført, men her med videreføring av utslippsreduksjonene etter 

2030. Ved å videreføre utslippsreduksjonene etter 2030 blir temperatureffekten av tiltakene 

naturlig nok større. Sammenlignet med Figur 9 er det også større spredning i tiltakene. Dette 

er fordi det vil være utslippsreduksjoner av kortlevde klimadrivere i årene umiddelbart forut 

for 2100, som gjør at tiltakene som i hovedsak reduserer CO2 ikke ligger på en linje. Når 

utslippsreduksjonene fra 2030 videreføres til 2100, er temperatureffekten av tiltaket som 

innebærer Overgang fra rødt kjøtt til plantebasert kost og fisk størst i både 2040 og 2100. 

Med konstante utslippsreduksjoner fra 2030-2100 vil effekten øke lineært med tid for tiltak 

hvor kutt av CO2 er sentralt, mens effekten av andre tiltak som er preget av kortlevde 

klimadrivere flater ut over tid. Cicero har illustrert dette for ti ulike tiltak fra Klimakur.29 

 

 
29 Aamaas, B. og Berntsen, T., 2020. Metodikk for framstilling av klimaeffekt på kort og lang sikt. Foreløpig rapport. 

Center for International Climate and Environmental Research – Oslo (CICERO), Oslo, Norway. M-1719/2020  
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Figur 10 - Reduksjon i global temperatur av Klimakurtiltakene på kort sikt (2021-2040) og lang sikt (2021-2100). 

Utslippsreduksjoner fra tiltakene i 2030 er videreført fram til 2100.  

Målt i endring i global temperatur blir alle tiltak små. Det betyr ikke nødvendigvis at et tiltak 

er lite i norsk sammenheng, selv om effekten er mindre enn 1/1000 °C. Hovedpoenget med 

en slik framstilling er å vise forskjellen i klimaeffekt på kort og lang sikt for ulike tiltak, mer 

enn å kvantifisere den samlede klimaeffekten. Derfor har vi også i tillegg vist en fremstilling 

hvor vi har normalisert temperaturresponsen i Figur 10 til det tiltaket som har størst 

temperatureffekt i 2040 og 2100. Dette er vist i Figur 11.  
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Figur 11 - Reduksjon i global temperatur av Klimakur tiltakene på kort sikt (2021-2040) og lang sikt (2021-2100), 

normalisert etter det største tiltaket i 2040 og 2100 (Overgang fra rødt kjøtt til plantebasert kost og fisk). 

Utslippsreduksjoner fra tiltakene i 2030 er videreført fram til 2100. 

 

Hvis vi sammenligner resultatene fra AGTP2040-metodikken med resultatene fra beregning 

med GTP10-metodikken, er det de samme tiltakene som har størst effekt på kort sikt. Tabell 

9 viser rangeringen av de ti største tiltakene med GTP10 og AGTP i 2040 med og uten 

videreføring av utslippsreduksjoner. Vi ser at det hovedsakelig er de samme tiltakene som er 

på topp ti med begge metodene, men med noen forskyvninger avhengig av metodikk. 

Overgang fra rødt kjøtt til fisk og plantebasert kost og forsert utskifting av vedovner har 

henholdsvis størst og nest størst effekt med både GTP10 og AGTP i 2040. Sammenligningen av 

de ti største tiltakene med disse metodene, viser at resultatene er robuste. Samtidig 

medfører de ulike metodikkene at det er noen endringer i plasseringen av de ulike tiltakene.   

 

En foreløpig tolkning er at endringene med de ulike metodene hovedsakelig skyldes at AGTP-

metoden tar mer hensyn til innfasing av tiltaket, og at forholdet mellom utslippsreduksjoner 

av CO2 og andre komponenter vektlegges annerledes. CCS-tiltaket på Fortum Varme kommer 

lenger ned på listen med AGTP i 2040 enn ved bruk av GTP10, og særlig når 

utslippsreduksjonene ikke videreføres. Dette skyldes i hovedsak sen innfasing, siden tiltaket 

ikke starter opp før i 2024. I tillegg ser vi at tiltaket med økt uttak av metan fra avfallsdeponi 

kommer lenger ned på listen med AGTP når utslippsreduksjonene videreføres. Dette skyldes 

trolig at tiltakene T05 100 % av nye personbiler er elektriske innen 2025, S09 Tiltak innen 

havbruk og AT02 70 % av nye ikke-veigående maskiner og kjøretøy er elektriske i 2030 

kommer lenger opp. Disse tiltakene reduserer, i tillegg til CO2, også utslipp av svart karbon 

(BC). Dermed vil utslippsreduksjonen av svart karbon med videreføring av utslippsreduksjoner 

har stor effekt i 2040, sammenlignet med når utslippsreduksjonene ikke videreføres.  
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Tabell 9 De ti tiltakene med størst klimaeffekt på kort sikt, rangert med både GTP10 og AGTP i 2040 med og uten 

videreføring av utslippsreduksjon etter 2030.  

Tiltak GTP10 AGTP i 2040 

uten 

videreføring 

AGTP i 2040 

med 

videreføring 

Overgang fra rødt kjøtt til plantebasert 

kost og fisk 

1 1 1 

Forsert utskiftning av vedovner 

 

2 2 2 

Reduksjon av utslipp av metan og 

NMVOC fra kaldventilering offshore 

3 4 4 

Redusert matsvinn 

 

4 3 3 

Økt uttak av metan fra avfallsdeponi 

 

5 5 10 

CCS på Oslo Fortum Varme 

 

6 13 9 

Økt bruk av avansert flytende 

biodrivstoff i veitransport 

7 6 7 

100 % av nye personbiler er elektriske 

innen utgangen av 2025 

8 7 6 

Tiltak innen havbruk 

 

9 8 5 

70 % av nye ikke-veigående maskiner 

og kjøretøy er elektriske i 2030 

10 10 8 

 

 

Mulig analyse av AGTP-plott med videreføring av utslipp etter 2030 

Det er første gang vi benytter AGTP for fremstilling av klimaeffekten av tiltak, og vi har valgt 

å vise effekten av alle tiltakene i Figur 9, Figur 10 og Figur 11. Disse er basert på samme 

fremstilling som i en rapport fra Cicero.30  

 

Man kan tenke seg flere måter å analysere disse resultatene og sortere tiltakene på. I Figur 12 

har vi laget et forslag, basert på den normaliserte figuren hvor utslippsreduksjonene fra 2030 

videreføres. Her har vi satt en grense på alle tiltakene som ligger over 0,2 på både kort og 

lang sikt i den normaliserte figuren. Det vil si at alle tiltakene som har en temperatureffekt 

på mer enn 20 % av effekten av det største tiltaket i 2040 og 2100 kommer med. Alle tiltak i 

den blå boksen (over 0,2 på AGTP i 2040) har en høy klimagevinst på kort sikt. Alle tiltak i den 

gule boksen (over 0,2 på AGTP i 2100) har en høy klimagevinst på lang sikt. De tiltakene som 

kommer innenfor grensene på både kort og lang sikt, ligger i firkanten øverst til høyre i 

figuren, altså i overlappet mellom den blå og den gule boksen. Dette er da tiltak som har en 

 
30 Aamaas, B. og Berntsen, T., 2020. Metodikk for framstilling av klimaeffekt på kort og lang sikt. Foreløpig rapport. 

Center for International Climate and Environmental Research – Oslo (CICERO), Oslo, Norway. M-1719/2020   
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relativt god effekt på både kort og lang sikt. Framstillingen er ikke ment for å si at alle 

tiltakene som ligger utenfor firkanten ikke bør gjennomføres. Dette er kun et forslag til 

hvordan resultatene kan brukes videre til å framstille klimaeffekt på kort og lang sikt av 

tiltak.  

 

 

 

Figur 12 - Plot av normaliserte AGTP-verdier for Klimakur-tiltakene. Utslippsreduksjoner fra tiltakene i 2030 er 

videreført fram til 2100. 

 

En utfordring med å fremstille og sortere ut tiltak på denne måten, er at hvor mange tiltak 

som ligger over 0,2 vil endres siden det er avhengig av hvor stor effekt det største tiltaket 

har, relativt til de alle de andre. En slik figur kan dermed se helt annerledes ut med et annet 

sett av tiltak. I tillegg, er det ikke nødvendigvis det samme tiltaket som har størst 

temperatureffekt på både kort og lang sikt. Hvis man normaliserer figuren etter to 

forskjellige tiltak, vil det bli vanskeligere å tolke resultatet.  

 

Vi tenker oss at de alternative fremstillingene vi har presentert her kan være et hjelpemiddel 

til å sette sammen en tiltaksportefølje som tar hensyn både til klimaeffekt på lang sikt og på 

kort sikt, men vil fortsette å jobbe med hvordan vi kan fremstille klimaeffekten av tiltak på 

en mest mulig hensiktsmessig og relevant måte. 

  



 

 

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. 

Våre hovedoppgaver er å redusere 

klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre 

forurensning. 

 

Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- 

og miljødepartementet og har mer enn 700 

ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, 

og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine mer enn 60 

lokalkontor. 

 

Vi gjennomfører og gir råd om utvikling av klima- 

og miljøpolitikken. Vi er faglig uavhengig. Det 

innebærer at vi opptrer selvstendig i enkeltsaker 

vi avgjør, når vi formidler kunnskap eller gir råd. 

Samtidig er vi underlagt politisk styring. 

Våre viktigste funksjoner er at vi skaffer og 

formidler miljøinformasjon, utøver og iverksetter 

forvaltningsmyndighet, styrer og veileder 

regionalt og kommunalt nivå, gir faglige råd og 

deltar i internasjonalt miljøarbeid. 

Miljødirektoratet 

Telefon: 03400/73 58 05 00 | Faks: 73 58 05 01 

E-post: post@miljodir.no 

Nett: www.miljødirektoratet.no 

Post: Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim 

Besøksadresse Trondheim: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim 

Besøksadresse Oslo: Grensesvingen 7, 0661 Oslo 


