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Ekstremnedbør vil øke!

Vårflom i 
Gudbrandsdalen

Flom høsten 2015 og 
2017 i de sørligste 

fylkene 

Kraftig intens 
sommernedbør i sør-

Norge



Direkte klimakostnader doblet på 10 år
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Globale temperaturøkninger etter siste 
istid – 11.700 år siden
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….utslippene bli
tilnærmet null i løpet av 
noen ti-år – og vi må ha 
omfattende fangst og 
lagring av CO2
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For å unngå 2 graders global oppvarming
må…..



Klimagassutslipp i Norge
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Norske ikke-kvotepliktige utslipp
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Oversikt
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Industri 1: metallproduksjon

• Andre metaller
• Ingen primærproduskjon av 

Magnesium fra 2002
• Aluminium

• PFKer nesten til null
• Men også CO2

Perfluorocarbons
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Industri 2: andre fabrikker

• Kunstgjødsel produksjon
• Både CO2 og N2O som biprodukter
• Kraftig reduksjoner i N2O utslipp

“N2O decomposition” 
ved bruk av catalyst
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Transport – utenom veitransport

• Sjøfart
• Olje & gass industri
• Ferger, Hurtigruten, Cruiseskip

• Motorredskaper
• Traktorer, Anleggsmaskiner, osv
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Vi har funnet for mye kull, olje og gass
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Gjenværende karbonbudsjett for 
<2°C (>66% sannsynlighet) og 
<1,5°C (>50% sannsynlighet) 
(IPCC 2014; GCP 2016). Reserver 
av kull, olje og gass (BGR 2015) og 
allerede utviklede reserver (Rystad 
Energy, gjengitt etter Muttitt 2016)
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CICERO Green Rating on Climate Risk 



• Innfri minimumstandard – TEK 17

• Frivillig sertifisering – BREEAM, LEED

• Plusshus – leverer strøm til net

• Ikke utsatt for flom/klimaskade

• Gjenbruk av materialer

• Valg av nye materialer

• Utslippsfri anleggsplass

• Gode transportløsninger for brukere

• Konkurranse om de grønneste
løsningene
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Hva er et grønt bygg?
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Hva er et grønt skip?

• Hydrogen
• Biodrivstoff
• Elektrifisert - batterier
• LNG
• Scrubber
• Skipsdesign
• Hva er skipet lastet med
• Konkurranse om de grønneste 

løsningene
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