
Bellonas klimaarBeid2007

klimakrisen kan løses
Det er mulig å gjøre noe meD global 
oppvarming – bare vi starter nå.
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Bellona er en uavhengig stiftelse som job-
ber med et bredt spekter av miljøspørsmål. 
Det siste tiåret har vi konsentrert oss om ut-
fordringer knyttet til CO2-håndtering, for-
nybar energi, energieffektivisering, trans-
port, miljøgifter, avfall, havbruk, olje, gass 
og atomkraft. 

Bellona ble stiftet av unge miljøvernere i 
1986. Blant disse var Frederic Hauge, som 
siden den gang har vært stiftelsens leder. 
I dag består Bellona av nesten 60 ansatte, 
som har bakgrunn fra blant annet biologi, 
samfunnsvitenskap, økonomi, teknologi, 
journalistikk, geologi, jus og atomfysikk. 
De fleste er ansatt ved hovedkontoret i 
Oslo, men vi har mange medarbeidere ved 
våre russiske kontorer i St. Petersburg og 
Murmansk. I tillegg har vi egne kontorer i 
Washington D. C. i USA og i EU-hovedsta-
den Brussel. 

Miljøarbeidet til Bellona ble tidlig inter-
nasjonalt orientert, gjennom vårt arbeid 
med atomspørsmål i Russland. Vårt første 
utenlandskontor åpnet i Murmansk i 1994, 
og dette kontoret jobber med utfordringer 
knyttet til atomavfall og oljevirksomhet – 
i tillegg til alternativ energiforsyning. St. 
Petersburg-kontoret er et miljørettighets-
senter som ble etablert som en følge av FSB, 
tidligere KGB, sin sak mot Bellona-medar-
beider Aleksandr Nikitin. Nikitin ble fengs-
let og anklaget for høyforræderi på grunn av 
sitt miljøarbeid i Bellona. Det tok fem lange 
år før han, med støtte fra internasjonale or-
ganisasjoner og politikere, til slutt ble fri-
kjent. Miljø, demokrati og menneskerettig-
heter er de sentrale arbeidsområdene for 
Bellona-kontoret i St. Petersburg.

Bellonas kontor i Washington ble også 
startet opp i forbindelse med Nikitin-sa-
ken, og har i likhet med de russiske kon-
torene vært engasjert i arbeidet med in-
ternasjonalt samarbeid om atomspørsmål 
i Nordvest-Russland. I dag jobber Bellona 
USA også med tema som CO2-håndtering 
og hydrogen.

Bellona Europa har eksistert siden 1994, 
og vært med på å arrangere en lang rekke 
høringer i Europaparlamentet om miljø-

spørsmål som for eksempel oljevernbered-
skap, hydrogen og CO2-håndtering. Gjen-
nom god kunnskap om EU-systemet, et 
stort nettverk og et stort engasjement har 
Bellona klart å være en brobygger mellom 
ulike miljøer i Europa. Vårt kontor i Brus-
sel følger alle relevante debatter, og jobber 
aktivt for å påvirke konkrete lovforslag til 
fordel for miljøet. 

På bakgrunn av Bellonas mangeårige er-
faring med spørsmål knyttet til CO2-hånd-
tering har Bellona en sentral rolle i Den 
europeiske teknologiplattformen for CO2-
håndtering (ZEP). Dette EU-organet job-
ber for at gass- og kullkraftverk skal kunne 
produsere energi uten å slippe ut CO2. Gjen-
nom ZEP er Bellona med på å påvirke EUs 
energi- og klimapolitikk. 

Mens Bellonas tidlige arbeid i stor grad 
handlet om å protestere og aksjonere, grave 
opp gifttønner og vise fram miljøprobleme-
ne, jobber vi i dag med å finne de gode mil-
jøløsningene. Bellona jobber først og fremst 
med å forstå utfordringene, se mulighetene 
og overbevise viktige beslutningstakere i 
samfunnet. 

Det viktige for oss er hvilke resultater vi 
kan bidra til. Derfor er vi opptatt av at tiltak 
skal være realistiske og gjennomførbare, og 
vi er stadig i dialog med andre organisasjo-
ner, bedrifter, media, forskere og politikere 
fra alle leire. Bellona har lenge ment at det 
er nødvendig å samarbeide med mange ak-
tører, spesielt innen næringslivet, hvis man 
skal finne fram til gode miljøløsninger og 
bidra til at de blir gjennomført. I mange til-
feller er det industrien og næringslivet som 
kan sette de beste klimatiltakene ut i livet.

En stor del av Bellonas tid og ressurser 
går med til å samle kunnskap om ulike ut-
fordringer og løsninger, og deretter spre 
informasjon. Bellona har skrevet en lang 
rekke rapporter og høringsuttalelser, og pu-
bliserer daglig nyhetsartikler og bakgrunns-
informasjon på egne nettsider. Vil du vite 
mer om Miljøstiftelsen Bellona og vårt mil-
jøarbeid kan du gå inn på et av våre tre uli-
ke nettsteder: engelske bellona.org, russiske 
bellona.ru eller norske bellona.no.

miljøstiftelsen 
Bellona

klimakrisen kan løses

frederic hauge02

Før i tiden brukte man kanarifugler som 
varslingssystem i kullgruver: Når fuglen 
døde var det et klart tegn på at det var for 
mye metangass i gruven, og arbeiderne 
måtte komme seg opp og vekk. 

Metan er ikke bare farlig for gruvearbei-
dere, men også for klimaet. Metan er mer 
enn 20 ganger sterkere enn CO2 og en av kli-
magassene vi har mest av. Nå er metan, CO2 
og andre klimagasser i ferd med å hope seg 
opp i atmosfæren, og Arktis har fått rollen 
som varslingssystem. 

Det er i nord temperaturene stiger mest, 
og ifølge FNs miljøprogram krymper som-
merisen i Arktis med nesten ni prosent 
hvert tiår. Når isen smelter i et slikt tempo 
blinker alle varsellamper. Også FNs klima-
panel, med all sin tyngde, gir oss et veldig 
klart budskap: Klimaendringene er drama-
tiske.

De to første delrapportene av klimapa-
nelets siste hovedrapport har vært uhyre 
skremmende. I disse rapportene beskrives 
utviklingen, det slås fast at den globale opp-

varmingen er menneskeskapt og at klima-
endringene vil få store og kostbare konse-
kvenser. Men den tredje delrapporten står 
som et vendepunkt i klimadebatten, fordi 
den peker på alle løsningene og sier at vi 
faktisk kan gjøre noe.

FNs klimapanel understreker at kvote-
handel ikke er nok, og legger stor vekt på 
mulighetene som ligger i utvikling av tek-
nologi for fornybar energi, energieffektivi-
sering og CO2-håndtering. Bellona er enig i 
denne vurderingen, og setter spesielt stor 
pris på aksepten for CO2-håndtering, som 
er et tiltak vi har kjempet for lenge. De siste 
årene har Bellona påvirket EUs klimapoli-
tikk gjennom vår posisjon i EUs viktigste 
organ for CO2-håndtering – ZEP. Vi mener 
CO2-håndtering kan redusere alle utslippe-
ne i verden med nesten 40 prosent. Hvis vi 
virkelig vil, så får vi det til. 

Den tredje delrapporten fra klimapane-
let legger et voldsomt stort ansvar på de 
rike landene. Lille, rike Norge står for så 
mye som to-tre prosent av CO2-utslippene 

i verden, på grunn av olje- og gassekspor-
ten – så det er vel få som har et like stort 
moralsk ansvar som Norge og den norske 
regjeringen. Vi er et land av petroholikere 
dagen derpå.

Kanskje Norge har godt av å få noen skik-
kelige utfordringer? Vi må tåle høyere ben-
sinpriser og strømpriser – og vi må gjen-
nom en omlegging innen kraftproduksjon, 
transport og industri. Det kan virke forny-
ende og utviklende for både politikere og 
næringslivet. Uansett er det helt nødvendig: 
I motsetning til gruvearbeiderne har vi ikke 
noe sted å stikke av til. Vi må ta vare på den 
jorda vi har.

frederic Hauge
leDer i miljøstiFtelsen bellona

arktis som kanarifugl
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isen smelter
klimaenDringene er menneskeskapte, og De er Dramatiske. verst er 
situasjonen i arktis, Der temperaturen stiger mer enn ellers på 
jorDa. isen i norD smelter raskere enn tiDligere antatt, og norD- 
polen kan bli isFri om sommeren i løpet av noen tiår. 

klimakrisen kan løses

hva skjer med klimaet?04

Fo
to

: i
st

o
c

k



6 bellona juni 2007 bellona juni 2007 7

Bellona mener at global oppvarming først 
og fremst er et politisk spørsmål, og i min-
dre grad  et forbrukeransvar. Vanlige folk 
bør ikke ha dårlig samvittighet for å bruke 
bilen når de besøker bestemor. Alle kan og 
bør gjøre mer miljøvennlige valg i hverda-
gen, men en veldig stor del av utslippene – 
som de fra industrien – er det vanskelig for 
folk flest å gjøre noe med. Politikerne deri-
mot, kan legge til rette for at det lønner seg å 
drive klimavennlige bedrifter, og straffer seg 
å forurense. Politikerne kan sørge for at det 
blir enkelt og rimelig å velge miljøvennlige 
løsninger. Og du kan bruke stemmesedde-
len din til å velge de beste klimapolitikerne.

Bellonas klimaarbeid er konsentrert om 
områder der Norge kan spille en viktig rolle, 
og da spesielt energi. Mer enn halvparten av 
klimagassutslippene i verden er knyttet til 
energi, og energiforbruket vokser kraftig. I 
dag er rundt 90 prosent av verdens ener-
giforbruk basert på fossil energi. Derfor er 
det et stort behov for en omlegging av pro-
duksjon og bruk av energi. Vi må tette det 
store gapet mellom verdens energibehov og 
dagens produksjon av ren energi. Bellona 
jobber med å kartlegge og fremme gode løs-
ninger, og å få viktige aktører i næringslivet 
og politikken til å gjennomføre disse løsnin-
gene. Vi sier klart i fra når de svikter.

Bellona støtter ikke de politikerne som 
ivrer for at atomkraft skal løse klimaproble-
mene. Atomkraft gir riktignok ingen CO2-
utslipp, men byr på store problemer med 
atomavfall og en fare for både ulykker og 
spredning av atomvåpen. 

Bellona mener Norge må satse på tre om-
fattende tiltak som alle er nødvendige i kli-
makampen:

n For det første er det et stort potensial i 
energieffektivisering. Det sløses med 
elektrisitet og varme, samtidig som mye 
av kraftproduksjonen er ineffektiv.

n For det andre må fossil energi erstattes 
med fornybar, og det krever en massiv 
satsing på teknologiutvikling og kommer-

sialisering. Mye av teknologien finnes al-
lerede, men den må testes ut, gjøres mer 
effektiv og ikke minst billigere. 

n For det tredje må vi ta i bruk CO2-håndte-
ring ved store utslippskilder som gass- og 
kullkraftverk – i tiden fram til vi klarer å 
få erstattet fossile energikilder med for-
nybare. CO2-håndtering kan fjerne nesten 
40 prosent av verdens utslipp. 

Handel med klimakvoter er et viktig vir-
kemiddel som bør utgjøre et grunnlag for 
hele verdens klimapolitikk. Det skal koste 
å slippe ut mye CO2, og det skal lønne seg 
å redusere utslippene. Hastverket vi har i 
klimakampen gjør imidlertid at kvotehan-
del og avgifter langt fra er tilstrekkelig. Ver-
den må gjennomføre store investeringer i 
klimavennlig teknologi. Vi kan ikke lene oss 
på billige tiltak og utsette de dyre tiltakene, 
de som virkelig monner. Vi har dårlig tid, 
og som et rikt oljeland har Norge et ekstra 
stort ansvar for å gå foran, utvikle og ta i 
bruk ny teknologi, gjøre den tilgjengelig – 
ja, kort sagt: ta ansvar.

et politisk ansvar
vi må alle biDra til å reDusere utslippene av klimagasser, men politikerne har 
et enormt mye større ansvar enn anDre. bellonas oppgave er å være en 
påDriver For goDe løsninger og en harD kritiker når politikerne ikke innFrir.

Vi har dårlig tid, og som et rikt  
oljeland har Norge et ekstra stort 
ansvar for å gå foran, utvikle og 
ta i bruk ny teknologi, og gjøre 
den tilgjengelig.

klimakrisen kan løses

hva skjer med klimaet?06

Våren kommer tidligere enn før til de nord-
lige områdene av jordkloden. Siden før-in-
dustriell tid har gjennomsnittstemperaturen 
på kloden steget med 0,75 grader, mens tem-
peraturen i Arktis har steget dobbelt så mye. 

Isbjørnen opplever at den arktiske sjøis-
en den lever på bokstavelig talt smelter un-
der labbene på den. Forsvinner sjøisen, vil 
vi ikke bare miste isbjørnen, selve symbolet 
på Arktis, men også rokke ved hele det ark-
tiske dyre- og plantelivet.

arktis uten is
Ifølge FNs miljøprogram (UNEP) har isen 
på sommerstid i Arktis krympet med nes-
ten ni prosent per tiår siden 1970, og 20-30 
prosent av sjøisen i den europeiske delen av 
Arktis har allerede forsvunnet. FNs klima-
panel har tidligere spådd at sommerisen i 
Arktis kan være borte en gang mellom 2050 
og 2100, men nå sies det at isen kan være 
smeltet enda tidligere.

Når det hvite teppet over nordpolen 
smelter, blir ikke lenger strålene fra sola re-
flektert som før. I stedet trekker det mørke 
havet til seg varmen, noe som fører til at 
det som er igjen av snø og is smelter enda 
raskere, og akselererer den globale oppvar-
mingen. Ifølge FNs klimapanel er det de 
arktiske områdene som først vil oppleve 
de største endringene. Disse endringene, 
særlig tapet av snø og is, vil igjen ha stor 
påvirkning på oppvarmingen av resten av 
verden.

olje, kull og gass
Det er flere årsaker til den globale oppvar-
mingen og klimaendringene. For eksem-
pel har både avskoging og dårlig avfalls-
håndtering betydning. Men den desidert 
viktigste årsaken er menneskers bruk av 
olje, kull og gass. Når vi brenner slike fossi-
le brensler tilfører vi klimagassen karbon-
dioksid (CO2) til atmosfæren. CO2-nivået i 
atmosfæren er nå høyere enn på 600.000 
år.

Ifølge FNs miljøprogram har de årlige 
menneskelige utslippene av CO2 tredoblet 
seg i perioden fra 1960 til 2002, og bare si-
den 1987 har utslippene økt med så mye 
som 33 prosent.

Fordi verden fortsatt bruker fossile 
brensler til å lage nesten alt av den ener-
gien vi trenger, og fordi stadig flere på klo-
den begynner å bruke elektrisitet, er det 
ventet at utslippene av klimagasser vil øke 
mellom 25 og 90 prosent i perioden fra 

2000 til 2030.

fyre med olje i drivHus
Naturen slipper ut mange ganger mer CO2 
enn det mennesker gjør. Det meste kommer 
fra planter og dyr, og fra havene. Disse ut-
slippene sørger for den naturlige drivhus-
effekten, som gjør at jorda er varm nok til 
at vi kan bo her. Samtidig er gassen del av et 
naturlig kretsløp: CO2 som slippes løs blir 
fanget opp igjen av naturen – for eksempel 
av trær som vokser. 

Når vi henter opp olje, kull og gass som 
ikke er en del av dette kretsløpet, ødelegger 
vi balansen. Utslippene fra fossile brensler 
kommer i tillegg til de naturlige utslippene, 
og gjør at klimagassene hoper seg opp i at-
mosfæren. Vi sitter med andre ord og fyrer 
i et drivhus.

naturlige variasjoner?
Enkelte skeptikere peker på at klimaet all-
tid har endret seg, og at vi ikke trenger å 
bekymre oss. Disse hevder at den globale 
oppvarmingen er naturlig. At det har vært 
endringer tidligere betyr imidlertid ikke at 
alt er som det skal være nå. Forskerne er 
enige om at det er en sammenheng mellom 
CO2-utslippene og den globale tempera-
turøkningen. Denne økningen, og klima-
endringene, er langt mer dramatiske enn 
det som kan skyldes naturlige variasjoner. 

Ifølge den fjerde hovedrapporten fra 
FNs klimapanel er det svært sannsynlig at 
den globale gjennomsnittstemperaturen de 
siste 50 årene har vært høyere enn i noen 
annen femtiårsperiode de siste 500 årene, 
og sannsynligvis også de siste 1.300 årene. 
Elleve av de tolv årene i perioden 1995-
2006 var blant de tolv varmeste årene siden 
fysiske målinger startet i 1850. Noe har helt 
klart endret seg. Alarmklokkene ringer.

mer ekstremvær
FNs klimapanel har vist at vi allerede ser 

konsekvenser av den globale oppvarmin-
gen. Sjøisen smelter. Havet stiger. Isbreer 
krymper over hele verden, og permafrosten 
tiner. Arter dør ut. Mange har ikke lenger 
tilgang til rent drikkevann. Vi har fått mer 
ekstremvær, blant annet mye mer nedbør 
og større temperaturforskjeller. De siste 
50 årene har det vært både flere kalde og 
flere varme døgn på kloden. Hetebølger 
kommer oftere, og vi har fått mer alvorli-
ge og langvarige tørkeperioder. Dessuten 
har hyppigheten av intense tropiske syklo-
ner i Nord-Atlanteren økt de siste tiårene. 
Verdens fattige rammes hardest. Det er al-
lerede flere mennesker som er på flukt fra 
klimaendringer enn fra krig.

Vi er tilpasset det klimaet vi har levd i 
de siste århundrene. Å skulle tilpasse seg 
store fremtidige endringer vil være svært 
kostbart. Den anerkjente Stern-rapporten 
konkluderte med at det vil bli enormt mye 
dyrere å utsette å gjøre noe enn å sette i 
gang tiltak straks. En lang rekke utvalg, in-
stitusjoner og organisasjoner sier akkurat 
det samme: Det er billigere å begrense den 
globale oppvarmingen enn det er å tilpasse 
seg en varmere verden.

amBisiøse mål 
FNs klimapanel har satt et ambisiøst mål 
for verdens klimapolitikk: Vi må forhindre 
at gjennomsnittstemperaturen på jorda sti-
ger med mer enn 2°C over 1990-nivået til 
2050. Det betyr at vi må kutte utslippene 
med 50-80 prosent, og det betyr at vi har et 
voldsomt hastverk.

Det positive i den dramatiske krisen vi 
befinner oss i, er at det er mulig å gjøre noe. 
Vi kan selv løse problemene og bremse den 
globale oppvarmingen. Det finnes en lang 
rekke løsninger allerede, fra solkraft og hy-
drogen til strømsparing og bedre kollektiv-
trafikk, og vi må satse på dem på alle. Det er 
mulig å gjøre noe med global oppvarming 

Isbjørnen opplever at den  
arktiske sjøisen den lever på 
bokstavelig talt smelter under 
labbene på den. Forsvinner sjø-
isen, vil vi ikke bare miste  
isbjørnen, selve symbolet på 
Arktis, men også rokke ved hele 
det arktiske dyre- og plantelivet.

– bare vi starter nå.

Foto: Thomas nilsen
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lavenergiBygg: I et vanlig bygg brukes det årlig 220 kWh per kvadratmeter. I et lavenergibygg 
er energiforbruket mer enn halvert, og i et «passivhus» som dette kan forbruket gå ned til 50 kWh. 
Potensialet for energisparing er med andre ord svært stort i norske bygg, som til sammen bruker 40 
prosent av landets energi. (Foto: ravn steinsvik - steinsvik arkitektkontor as). 

energiforBruket i verden: Dette bildet er satt sammen av flere bilder tatt av forskjellige områder av verden på nattestid, og viser tydelig det markante 
skillet i energiforbruk mellom rike og fattige deler av verden (Foto: nasa).

Nordmenn bruker ti ganger mer strøm enn 
det som er gjennomsnittet i verden. Mens 
hver person i Afrika bruker rundt 600 kilo-
wattimer (kWh) elektrisk energi i året, bru-
ker hver nordmann hele 25.300 kWh. Over-
skudd på elektrisitet fra vannkraft har gitt 
oss lave strømpriser og bidratt til at vi ikke 
har gjort den innsatsen for energieffektivi-
sering som vi burde ha gjort.

Norges energiforbruk er unødvendig 
høyt og vår sløsing med energi kan ikke 
fortsette. I kampen mot klimaendringene 
er energieffektivisering et sentralt tiltak. 
Jo mindre forurensende energi vi bruker, 
jo bedre for klimaet. 

miljøvennlig å spare 
All energiproduksjon har konsekvenser for 
miljøet i større eller mindre grad. Det meste 
av kraftproduksjonen i Norge kommer fra 
vann, som riktignok ikke gir store klima-
gassutslipp, men vannkraftproduksjonen 
truer biologisk mangfold og skaper kon-
flikter om hvordan norsk natur skal brukes. 
Ute på oljeplattformene i Nordsjøen kom-
mer energien fra små, veldig forurensende 
gasskraftverk som ikke renses.

Nå øker energibehovet i Norge, som el-
lers i verden. For å unngå utbygging av ny og 
mer forurensende kraft er det avgjørende at 
vi klarer å redusere energibruken og bruke 
energi mer effektivt. Den reneste og enkles-
te måten vi kan skaffe ekstra energi på, er å 
frigjøre energi ved å bruke mindre. 

Bellonas krav
EU har satt seg som mål å redusere sitt 
energiforbruk med 20 prosent innen 2020. 
Norge har per mai 2007 dessverre ikke satt 
seg noe tilsvarende mål. Bellona mener at 
Norge burde klare å redusere energiforbru-
ket med rundt 25 prosent, det vil si to pro-
sent hvert år, i perioden fram til 2020. 

Mye energi kan spares både ved riktigere 
energibruk og mer energieffektive produk-

ter. Energieffektivisering må gjennomføres 
i absolutt alle deler av samfunnet, private 
husholdninger inkludert. 

som seks gasskraftverk
Det området hvor det er mest å spare er i 
bygningsmassen, som står for nesten 40 
prosent av Norges energiforbruk. Bellona 
mener at man kan frigjøre hele 21 terrawat-
timer (TWh), det vil si 21 milliarder kWh 
energi, fra bygningsmassen innen 2020. 
Dette er mulig dersom de planlagte tilta-
kene, som for eksempel revisjon av teknisk 
byggeforskrift (fra 2009) følges opp, og nye 
tiltak iverksettes. 21 TWh er mye, fordi det 
tilsvarer hele seks gasskraftverk! Samtidig 
er det relativt lite, fordi det bare krever at 
man reduserer forbruket med rundt to pro-
sent i året. 

nye regler for Bygg
Når det gjelder bygninger har vi allerede 
kommet et stykke på vei i Norge. Bellona 
har vært sentral i utformingen av ny teknisk 
byggeforskrift som kom i februar 2007 og 
blir obligatorisk i 2009. Gjennom blant an-
net strengere krav til isolering i nye bygg vil 
den nye forskriften sørge for energisparing 
på fire til fem TWh i året. 

Utfordringen nå er å få satt i gang tiltak 
for den eksisterende bygningsmassen, siden 
den nye forskriften bare omfatter nybygg og 
meldepliktige rehabiliteringer.

energimerking
Bellona har også vært en aktiv pådriver 
for en energimerkeordning for bygg, slik 
at bygg i likhet med hvitevarer kan merkes 
med hvor energieffektive de er. 

Målsetningen for energimerkeordnin-
gen er å synliggjøre energibruk og miljøbe-
lastning ved salg og omsetning av boliger. 
Ordningen skal påvirke boligprodusenter, 
utbyggere og byggvareproduksjon til å le-
vere energieffektive boliger, løsninger og 

produkter. Full innføring av energimerke-
ordningen skal komme i 2009, og Bellona 
vil følge prosessen nøye. Hvis denne ord-
ningen blir innført på en bra måte kan den 
føre til store besparelser i energiforbruket. 

teknologien finnes
Allerede i dag eksisterer teknologi som gjør 
at man kan spare 10 til 20 prosent av energi-
en vi bruker. Det er med andre ord ikke tek-
nologien det står på, men det mangler gode 
virkemidler for å få tatt teknologien i bruk.

Det er allerede også bygget flere lavener-
gibygg som bruker under halvparten av den 
energien et gjennomsnittshus bruker. Ener-
gimerkeordningen vil forhåpentlig føre til at 
flere velger slike energieffektive løsninger.

rett energi til rett formål
Utbygging av fjernvarme og annen alter-
nativ oppvarming er viktig for å sikre rett 
energi til rett formål. Det er et viktig prin-
sipp at man ikke skal bruke høykvalitet-
senergi som elektrisitet til oppvarmingsbe-
hov. I stedet bør man bruke for eksempel 
pellets, varmepumpe eller fjernvarme til 
oppvarming.

Hvis man bruker riktig form for oppvar-
ming, og i tillegg har for eksempel et stort 
solcellepanel på taket, kan man i framtida 
forhåpentlig slutte å kjøpe strøm utenfra. 

Bellonas langsiktige målsetning er at byg-
ninger skal gå fra å være forbrukere av ener-
gi til å bli produsenter av fornybar energi. 

et gigantisk sparepotensial
hvis norge tar i bruk tilgjengelig teknologi 
For energieFFektivisering kan energiForbruket 
reDuseres meD minst en FjerDeDel.

klimakrisen kan løses
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Bellona mener at Norge burde 
klare å redusere energiforbruket 
med rundt 25 prosent, det vil si 
to prosent hvert år,  i perioden 
fram til 2020. 
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Den globale oppvarmingen gjør en omleg-
ging fra olje, kull og gass helt nødvendig. 
Fornybare energikilder øker ikke mengden 
klimagasser i atmosfæren, og er derfor en 
sentral løsning på den dramatiske situasjo-
nen verden befinner seg i.

evig og enormt
Mens atomkraft og fossil energi er basert på 
begrensede ressurser, vil fornybare energi-
kilder i et menneskelig tidsperspektiv ikke 
kunne brukes opp. Så lenge det finnes sol, 
vind og vann kan vi utnytte solkraft, vind-
kraft og vannkraft. Andre slike fornybare 
energikilder er bølgekraft, saltkraft, geo-
termisk energi og biobrensel.

Potensialet for fornybar energi er vold-
somt stort. Sola gir fra seg en enorm meng-
de energi, og den brøkdelen som årlig tref-
fer jordoverflaten, tilsvarer mer enn femten 
tusen ganger verdens energiforbruk. 

vindkraft til Havs
Mulighetene som ligger i offshore-vind-
møller er store, ettersom det er anslått at 
Europa kan dekke hele sitt elektrisitetsbe-
hov gjennom slike vindmøller. I Norge kan 
vi bare ved å sette ut vindmøller på seks ut-
valgte steder, som til sammen dekker min-
dre enn to promille av Norges økonomiske 
sone til sjøs, kunne produsere energi tilsva-
rende en tredjedel av vannkraftproduksjo-
nen. 

En fordel med vindmøller til havs fram-
for på land er blant annet sterkere og mer 
stabil vind, og sannsynligvis også mindre 
skade på det biologiske mangfoldet. Dessu-
ten er det mye plass å ta av til havs.

Norge er et av landene i verden med 
størst potensial for vindkraft på land og til 
havs, og Bellona mener derfor at dette er et 
område det bør satses tungt på. Mens vind-
møller på land i dag er en moden næring, 
ligger havmøller fortsatt på utviklingssta-

diet.
Mesteparten av dagens elektrisitetspro-

duksjon i Norge kommer allerede fra vann, 
men hvis vi skal bidra til å løse de globale 
klimaproblemene er ikke dette nok. Dess-
uten bruker Norge mye fossil energi til in-
dustri, transport, oppvarming og til kraft-
produksjon på plattformene – og vi har i et 
normalår behov for å importere elektrisitet. 
Samtidig øker energiforbruket vårt.

Bør Bli storeksportør
Norge kan bli en viktig bidragsyter av for-
nybar energi og teknologi til resten av Eu-
ropa – om det gjøres en ordentlig innsats på 
området. Potensialet er spesielt stort innen 
vindkraft, men også innen bølgekraft og sol-
kraft. I tillegg har Norge en netto tilvekst 
av skog, noe som gjør at bioenergi er esti-
mert til å kunne bidra med like mye kraft 
som seks gasskraftverk vil kunne produsere 
– på en forsvarlig måte. 

Bellona mener Norge bør ha som målset-
ning å være en betydelig eksportør av ren 
energi i 2020, men da må støtteordningene 
for fornybar energi opp på et langt høyere 
nivå. Med dagens støttenivå står utbyggin-
gen av ny fornybar energi nesten stille, og 
det er uakseptabelt. 

norge Henger etter
EU har som mål at fornybare kilder skal stå 
for 20 prosent av den totale energiproduk-
sjonen i EU i 2020. Norge har ikke satt seg 
noe tilsvarende mål, men myndighetene har 
bestemt at den årlige produksjonen av for-
nybar energi – sammen med frigjøring av 
energi på grunn av energieffektivisering – 
skal sørge for 30 nye terrawattimer (TWh) 
innen 2016. Til sammenligning lå Norges 
sluttforbruk av energi i 2005 på 223 TWh. 

Selv om potensialet for fornybar ener-
gi er mange ganger større enn dagens for-
bruk, vil realisering av mer fornybar energi 

kreve en stortstilt satsing på nye virkemid-
ler og økonomiske rammevilkår som gjør 
det lønnsomt å satse på fornybar kraftpro-
duksjon. Flere europeiske land har allere-
de støtteordninger på to til 4,5 kroner per 
kilowattime (kWh) – mens Norge har lagt 
opp til en støtteordning på fire til ti øre per 
kWh. 

Norge er med andre ord blant de dårligste 
i Europa når det gjelder støtteordninger for 
å utvikle ny fornybar energi.

en mer amBisiøs plan
Bellona mener at regjeringen burde legge 
opp til en langt mer ambisøs plan for for-
nybar energi. Bellona mener at en realis-
tisk målsetning er at den fornybare energi-
produksjonen alene skal øke med 30 TWh 
innen 2020, og at økt energieffektivisering 
kommer i tillegg.

Norges vassdrags- og energidirektorat 
har gitt konsesjon til utbygging av vind- og 
vannkraft opp mot sju TWh. Enova, stats-
foretaket for mer miljøvennlig energi, har 
gitt støtte til utbygging av fjernvarme med 
bruk av biobrensel i mange norske byer, og 
det burde være realistisk å øke utnyttelsen 
av bioenergi med ti TWh innen 2020. Norge 
burde også klare å få én TWh gjennom ut-
bygging av solenergi innen 2020.

satse på sol
I tillegg til å jobbe for økt produksjon av for-
nybar energi på norsk grunn, har Bellona 
lansert ideen om å etablere et mer globalt 
orientert solselskap som kan hete StatSol. 
Norske StatSol kan eie, drive og selge strøm 
basert på solcelleanlegg over hele verden. 
Gjennom StatSol kan Norge oppfylle sine 
behov for kvoter og tiltak i fattige land. Ved 
å eie prosjektene sikrer StatSol seg at de kli-
matiltakene Norge skal betale for i utlandet 
er garantert å gi utslippsreduksjoner.

Norge kan erstatte sin posisjon som 

framtidas energi
Dagens bruk av Fossil energi må ersTaTTes av rene For-
nybare løsninger. sol, vinD, bølger og anDre ressur-
ser i naTuren ligger klare Til å Forsyne hele verDen meD 
energi som ikke Forurenser.

klimakrisen kan løses
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olje- og gassnasjon med en ny rolle som en klimavennlig energiprodusent – og Bellona vil jobbe for at det faktisk vil skje. 

ren energi: Mulighetene som ligger i offshore-vindmøller er store: Det er anslått at Europa kan dekke hele sitt elektrisitetsbehov gjennom slike vind-
møller. Norge bør etter Bellonas mening satse tungt på å utvikle vindkraft til havs. (Foto: istock)
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kert og uten lekkasjer. Bellona jobber mye 
med sikker lagring av CO2, og sammen med 
andre eksperter mener vi at med godt forar-
beid og god overvåking vil CO2-lagring være 
trygt. Dersom en lekkasje mot formodning 
skulle finne sted, vil dette oppdages og de 
nødvendige tiltak vil bli iverksatt uten at 
noen større skade oppstår. Å lagre CO2 er 
uansett mye bedre enn å slippe CO2 rett opp 
i atmosfæren.

Det er også mulig å pumpe CO2 tilbake til 
såkalte «modne» oljefelt, det vil si felt som 
er i ferd med å tømmes. Denne metoden 
gjør at det kan presses mer olje ut av feltet 
enn det ellers er mulig å hente ut, og dette 
kalles meroljeutvinning. Gjennom denne 
metoden vil behovet for stadig leting etter 
nye oljefelter avta, og belastningen på mil-
jøet vil reduseres betydelig. I 2005 la Bel-
lona fram en stor CO2-rapport som viste at 
CO2-håndtering med meroljeutvinning kan 
være et lønnsomt tiltak. 

internasjonal miljødeBatt
Ideen om fangst og lagring av CO2 er ikke ny. 
For 20 år siden skrev to forskere ved SIN-
TEF i Trondheim, Erik Lindeberg og Torleif 
Holt, en søknad om et internt prosjekt med 
tittelen «Gasskraftverk med CO2-håndte-
ring». Ideen ble plukket opp av Bellona, og 
er grunnlaget for Bellonas mangeårige ar-
beid for å få myndighetene til å forstå at CO2 
fra energiproduksjon må håndteres på en 
skikkelig måte. 

Bellona har bidratt til at CO2-håndtering 
har vært en viktig del av norsk politikk og 
internasjonal miljødebatt. Bellona vil fort-
sette arbeidet med å informere beslutnings-
takere og opinionen om hvilke muligheter 
teknologien for CO2-håndtering gir, og for-
håpentlig skape en optimisme og tro på at 
klimaproblemet kan la seg løse.

600 år: Siden 1996 har Statoil hvert år lagret én million tonn CO2 fra gass-
feltet Sleipner i geologiske formasjoner 1.000 meter under havbunnen, i 
den såkalte Utsira-formasjonen. Det foregår slik at naturgassen som pum-
pes opp renses for nesten all CO2 før den blir eksportert. Gjennom en brønn 
fra Sleipner A-plattformen føres CO2 ned i formasjonen. 2.800 tonn CO2 blir 
injisert daglig. Det regnes med at lagringskapasiteten i Utsira-formasjonen 
er stor nok til å romme 600 milliarder tonn CO2. Dersom man også regner 
med naboformasjonene, kan så mye som 600 års CO2-utslipp fra alle de 
fossilt fyrte kraftverkene i Europa lagres sikkert.  Over Utsira-formasjonen 
er det et 80 meter tykt lag med leire, som fungerer som et lokk. Vitenska-
pelige bevis tilsier at denne lagringsmåten er sikker, og at CO2 ikke vil sive 
ut. Faktisk er det også oppdaget store, na turlige oppsamlinger av CO2 un-
der jordens overflate (Illustrasjon: Statoil).

Hydrogen: EU-kommisjonen har tatt initiativet til et prosjekt (DYNA-
MIS-prosjektet) som skal bruke fossile brensler til produksjon av hydrogen 
og elektrisitet samtidig som CO2 lagres. Prosjektet kombinerer gassifi-
sering av kull og naturgass med hydrogenproduksjon og CO2-håndtering. 
Ved gassifisering blir det fossile brenselet omdannet til hydrogen og CO2, 
og i denne prosessen blir det relativt enkelt å rense ut CO2. Hydrogen kan 
brukes til både drivstoff og elektrisitetsproduksjon. CO2 kan brukes til mer-
oljeutvinning. Et annet alternativ er injisering av CO2 i passende geologiske 
formasjoner for ren lagring. Målet med prosjektet er at det skal stå klart 
et storskala kraftverk basert på kull eller gass med hydrogenproduksjon 
og CO2-håndtering på europeisk jord innen 2012 (Illustrasjon: Kjetil Strand).

Energieffektivisering og fornybar energi 
klarer ikke å redusere utslippene nok til at vi  
unngår klimakrise. Derfor trenger vi fangst og 
lagring av CO2 fra store utslippskilder som 
gass- og kullkraftverk.

CO2 oppstår ved forbrenning av fossile 
energikilder som kull, naturgass og olje. 
Fossile energikilder er organisk materia-
le som over millioner av år under jorda er 
blitt omdannet til kull, olje og gass. Når dis-
se energikildene forbrennes tilfører vi nytt 
karbon til atmosfæren, og det er dette som 
fører til global oppvarming. Det er fortsatte 
mye olje igjen, og enda mer kull. Verdens 
kullreserver vil vare i minst 300 år til.

Energieffektivisering og fornybar ener-
gi klarer ikke å redusere utslippene nok til 
at vi unngår klimakrise. Derfor trenger vi 

fangst og lagring av CO2 fra store utslipp-
skilder som gass- og kullkraftverk. Dette, 
sammen med utstrakt satsning på mer ef-
fektiv energibruk og økt bruk av fornybar 
energi, er helt nødvendig dersom dramatis-
ke endringer i klimaet skal unngås.

sørger for enorme kutt
CO2-håndtering omfatter fangst, trans-
port og lagring av CO2 i stabile geologiske 
formasjoner, slik at gassen ikke slipper ut 
i atmosfæren. Potensialet for reduksjon av 
CO2-utslippene er stort ved bruk av denne 

metoden. Ifølge Bellonas beregninger kan 
CO2-håndtering på verdensbasis sørge for 
kutt i utslippene på rundt 37 prosent.

Teknologi for slik CO2-fangst eksisterer al-
lerede for mindre anlegg, men store investe-
ringer må til for å få dette opp i større skala.

mange års erfaring
I Norge har Statoil siden 1996 injisert én 
million tonn CO2 årlig fra Sleipner-feltet i 
Nordsjøen i den såkalte Utsira-formasjo-
nen. Denne lagringen blir nøye overvåket, 
og erfaringen tilsier at CO2 blir lagret sik-

ren fossil energi
Det vil ta lang tiD å legge om hele verDens energiForsyning Fra 
Fossile til Fornybare energikilDer. i mellomtiDen må vi Få på 
plass co2-hånDtering veD gass- og kullkraFtverk – slik at vi Får 
reDusert De globale co2-utslippene tilstrekkelig.

klimakrisen kan løses
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Elektrisitet

Hydrogen

Kull-gassifisering

Olje

ReformeringNaturgass

CO2

Lagring i oljegassfelt 
med meroljeutvinning

Lagring 
i geologisk 
lag

mongstad: Her på Mongstad-anlegget 
skal Jens Stoltenberg foreta sin «måne-

landing» og starte storstilt fangst og lag-
ring av CO2. Men dersom Norge virkelig 

skal bli et foregangsland innen CO2-hånd-
tering, må han bruke atskillig mer penger 

enn det han har satt av til nå
(Foto: Statoil).
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I dag produserer oljeplattformene sin egen 
kraft ved hjelp av til sammen 167 små gass-
kraftverk plassert ute på plattformene. 
Disse gassturbinene står for mesteparten 
av sokkelens CO2- og NOx-utslipp. Derfor 
har Bellona i mange år sagt at oljevirksom-
heten på norsk sokkel må elektrifiseres. I 
stedet for å produsere forurensende strøm 
med ineffektive gassturbiner må oljeplatt-
formene få ren strøm fra land. Bellona me-
ner at rundt fem millioner tonn CO2-ekvi-
valenter, eller ca ti prosent av Norges totale 
utslipp av klimagasser, kan fjernes gjennom 
å elektrifisere store deler av sokkelen.

to fluer i en smekk
I tillegg til å kutte CO2-utslippene våre vil 
elektrifisering av sokkelen redusere våre 
utslipp av nitrogenoksider (NOx) betrakte-
lig. NOx forsurer jord og vann, skader dyr og 
planter og kan føre til infeksjoner og andre 
plager hos mennesker. NOx-utslipp regule-
res av Gøteborg-protokollen og Norge har 
forpliktet seg til å redusere sine totale ut-
slipp med over 20 prosent innen 2010. Bel-
lona mener at elektrifisering av sokkelen vil 
være en av de enkleste måtene å gjøre det-
te på. Gjennom elektrifisering kan vi slå to 
fluer i en smekk: store kutt i både CO2- og 
NOx-utslipp.

nye forutsetninger
I 2002 lagde Oljedirektoratet (OD) og Nor-
ges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) 
en rapport med navnet «Kraft fra land til 
sokkel». I denne rapporten ble det konklu-
dert med at elektrifisering av sokkelen vil-
le være et dyrt og lite effektivt miljøtiltak. 
Men rapporten er nå utdatert, og bør ikke 

lenger brukes som et grunnlag for å vurde-
re elektrifisering. Bellona har laget en opp-
datert elektrifiseringsstudie, basert på nye 
forutsetninger, som for eksempel nye pri-
ser på gass og elektrisitet og innføringen av 
NOx-avgiften. Vår konklusjon er at det mest 
sannsynlig vil bli betydelig billigere å elek-
trifisere sokkelen enn OD/NVE-studien 
studie viste. Derfor mener Bellona at det er 
et stort behov for en ny offentlig elektrifise-
ringsrapport. En slik rapport må inkludere 
aktuelle beregneringer fra oljeselskapene, 
beregninger Bellona dessverre ikke har hatt 
tilgang til.

vindmøller til Havs
I tillegg til å kutte både CO2- og NOx-utslipp 
legger elektrifisering av sokkelen grunnla-
get for en fornybar revolusjon i Nordsjøen. 
Til å begynne med kan oljeplattformene bli 
forsynt med ren kraft fra gasskraftverk med 
CO2-håndtering på land, men om ikke mer 
enn ti år kan vi vi ha kommersielt tilgjenge-
lige vindmøller som kan stå på store havdyp 
og ute av syne fra land. Da har man allere-
de investert i kabelen fra sokkelen og inn 
til land, slik at vindmøllene ikke bare kan 
produsere strøm til oljeplattformene, men 
også til fastlandet. Sammen med Skottland 
er Norge det landet i Europa med størst po-
tensial for vindkraft. For eksempel kan off-
shore-vindmøller på bare seks utvalgte små 
steder i havet utenfor Norge produsere en 
tredjedel av Norges totale energiforbruk.

Bølgekraft til land
Potensialet for bølgekraft er antakelig like 
stort eller enda større enn for vindkraft. 
Bølgekraft er også en mer stabil energikil-

de enn vind. Bølgekraftplattformen «Bul-
dra» er en forskningsplattform som nå er i 
drift for tredje året på rad. Teknologien er i 
prinsippet allerede klar, og med et etablert 
overføringsnett for kraft mellom land og 
sokkelen, vil en viktig terskel for etablering 
av kraftproduksjon fra bølger være borte. 
Kabelen vil allerede være lagt, og innen 20 
år vil det være realistisk at man kan begyn-
ne å sende strøm andre veien: fra sokkelen 
og inn til fastlandet.

fornyBar nordsjø
Siden det første store oljefunnet i 1969 har 
det blitt pumpet opp enorme mengder olje 
fra den norske kontinentalsokkelen. Dette 
har ført til stor velstandsøkning i hele Nor-
ge, men det har også bidratt til klimaproble-
mene verden nå står overfor. Nordsjøen har 
mye CO2 på samvittigheten, men mulighe-
tene finnes for at Nordsjøen nå kan gå fra 
å være leverandør av forurensing, til å bli 
leverandør av ren energi til fastlandet. Den 
beste måten å oppnå store CO2-reduksjo-
ner og oppfylle Norges NOx-forpliktelser på 
er å elektrifisere sokkelen. I tillegg lager vi 
infrastruktur for ny energiproduksjon som 
kan bringe oss ett skritt nærmere det forny-
bare samfunnet.

fornyBar energi fra nordsjøen
olje- og gassvirksomheten på Den norske kontinentalsokkelen 
står For nesten en FjerDeDel av norges utslipp av båDe co2 og nox. 
gjennom å Forsyne oFFshoreinDustrien meD ren kraFt Fra lanD kan 
vi legge grunnlaget For norDsjøens overgang Fra proDusent av 
ForurensenDe Fossil energi til proDusent av ren Fornybar energi. 

klimakrisen kan løses
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I tillegg til å kutte både CO2- og 
NOx-utslipp legger elektrifise-
ring av sokkelen grunnlaget for 
en fornybar revolusjon i  
Nordsjøen.

Foto: Dag Myrestrand, Statoil
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Forkortelsen ZEP står for The European 
Technology Platform on Zero Emission 
Fossil Fuel Power Plants. Som navnet tilsi-
er er ZEPs målsetning null utslipp fra fos-
silt fyrte kraftverk, men ZEP forholder seg 
også til utslipp fra tungindustri, raffinerier 
og produksjon av biobrensel.

ZEP jobber for at alle nye gass- og kull-
kraftverk i Europa skal ha CO2-håndering 
fra 2020. Også eksisterende kraftverk må 
installere renseanlegg, men der er målet en 
innfasing i årene etter 2020.

omfattende strategi
EU har i lengre tid jobbet med en omfat-
tende strategi for å sikre konkurransedyk-
tighet og sikrere tilgang til energi samtidig 
som CO2-utslippene reduseres. ZEP er eta-
blert som en del av dette arbeidet, og samler 
aktører fra næringslivet, forskningsmiljøer 
og det sivile samfunn, samt representanter 
fra medlemslandene og Norge. 

EU har satt i gang en prosess der de be-
rørte partene selv tar initiativ og kommer 
fram til en felles strategi og politikk. Anbe-
falingene fra plattformene blir lagt stor vekt 
på, noe som viste seg da ZEPs anbefalinger 
ble vedtatt av EUs statsledere i mars 2007.

stor Betydning
ZEP legger grunnlaget for EUs prioriterin-
ger innen CO2-håndtering i EUs 7. ramme-
program for forskning og utvikling, og gir i 
tillegg innspill til EU-institusjonene om gode 
virkemidler for å fremme CO2-håndtering. 

Da EU i mars 2007 bestemte seg for å eta-
blere 10-12 demonstrasjonsprosjekter for 
CO2-håndtering i Europa, var det på anbe-
faling fra ZEP. Disse prosjektene vil bidra til 
teknologisk utvikling og gi nyttige erfarin-
ger som kan bidra til å redusere kostnadene 
ved CO2-håndtering. Dette vil igjen danne 
grunnlag for en storstilt etablering av CO2-
håndtering over hele verden.

Bellonas Beregninger
Som en del av arbeidet i ZEP har Bellona 

gjennomført beregninger som viser at EU 
kan redusere sine utslipp med 30 milliar-
der tonn innen 2050 – dersom teknologi 
for CO2-fangst og -lagring tas i bruk både i 
kraft- og prosessindustri. 

30 milliarder tonn tilsvarer mer enn halv-
parten av hele EUs CO2-utslipp. Bellonas 
beregninger av dette enorme potensialet 
ligger nå til grunn for ZEP og EUs arbeid 
med CO2-håndtering.

sterkt representert
ZEP samler mer enn 200 eksperter på CO2-
håndtering. Bellona – som har jobbet med 
CO2-håndtering i en årrekke – har vært med 
siden ZEP ble opprettet i 2005, og er repre-
sentert i både ledelsen og samtlige arbeids-
grupper. 

Fra miljøbevegelsen deltar også WWF, 
CAN og Greenpeace. ZEP består i hoved-
sak av representanter fra el-produsenter 
som Vattenfall, Eon, RWE og Endesa, pe-
troleumsselskaper som Shell, Total og Sta-
toil, samt utstyrsleverandører som Siemens 
og Alstom. I tillegg er det geologiske fors-
kningsmiljøet godt representert.

lederposisjoner
Bellona-leder Frederic Hauge har fra star-
ten av vært en del av Advisory Council, eller 
hovedstyret i ZEP, og ble i mars 2007 valgt 
til viseformann. 

Leder av Bellona Europa, Paal Frisvold, 
leder arbeidsgruppen for policy- og regu-
leringsspørsmål, sammen med represen-
tanter fra Statoil og franske EdF. Denne 
gruppen jobber opp mot både Kommisjo-
nen og medlemslandene, og skal sørge for 
at nye regelverk påser at CO2 lagres på en 
forsvarlig og sikker måte. Gruppen jobber 
også med rammevilkår som gjør det lønn-
somt å investere i teknologi for CO2-fangst 
og -lagring. Frisvold sitter i tillegg i ZEPs 
styringsgruppe.

Leder av Energiavdelingen i Bellona,  
Beate Kristiansen, leder arbeidsgruppen for 
offentlig kommunikasjon, sammen med re-

presentanter fra Alstom og Schlumberger. 
Formålet med arbeidet i denne gruppen 
er å sørge for at saklig informasjon blir lett 
tilgjengelig og at CO2-håndtering blir til et 
forståelig begrep for alle.

stadig nærmere
Bellona-rådgiver Aage Stangeland har vært 
sentral i utformingen av en rekke dokumen-
ter i ZEP-arbeidet. Han representerer Bel-
lona i arbeidsgruppen for teknologi, som 
blant annet definerer behovet for forskning 
på teknologi for fangst, transport og lagring 
av CO2.

I tillegg til å være viseformann sitter Fre-
deric Hauge også i arbeidsgruppen for de-
monstrasjonsprosjekter. Denne gruppen 
skal vurdere finansiering, valg av teknologi 
og kriterier for utvelgelse av demonstra-
sjonsprosjekter.

Bellona møter mange utfordringer i ZEP, 
og forhandlingene med industrien og myn-
dighetene er ofte lange og vanskelige. Men 
Bellona jobber aktivt og løsningsorientert, 
og er sikker på at Europa kommer stadig 
nærmere gode løsninger for å unngå utslipp 
av klimagasser.

Bellona og Zep
bellona spiller en aktiv rolle i eus arbeiD meD co2-hånDtering i Den 
europeiske teknologiplattFormen For co2-hånDtering (Zep). 

klimakrisen kan løses
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Skipsfarten er som annen transport i sterk 
vekst, og utslippene øker. Om man ikke iverk-
setter tiltak, vil skipsfartens klimagassutslipp 
øke med rundt 50 prosent innen 2020.

Mens utslipp fra landindustri og veitran-
sport i Europa er blitt redusert på grunn av 
reguleringer og avgifter, har skipsfarten i 
stor grad fått seile i fred. Utslipp av nitro-
genoksider (NOx) og svovel (SO2) fra skips-
fart ble først regulert i 2005, etter over ti 
år med tautrekking i FNs skipsfartsorgani-
sasjon IMO, og fortsatt finnes ingen regu-
leringer for utslipp av partikler eller CO2. 
Skipsfarten kan slippe ut ubegrenset med 
CO2 – uten kostnader.

Internasjonal skipsfart er en svakt regu-
lert bransje, der tilgjengelig miljøteknologi 
bare i begrenset grad er i bruk. Dessuten til-
lates skip å gå på tungolje – et billig, men 
forurensende drivstoff. 

gloBale reguleringer
Skipsfarten er internasjonalisert, så de bes-
te reguleringene er globale. Siden IMO ikke 
har vært i stand til å levere, arbeider Bellona 
for at store regionale aktører, i første om-
gang EU og USA, går foran og tar tak i kli-
mautfordringene. Det er sannsynlig at IMO 
vil følge etter.

Kyoto-protokollen, som regulerer deler 
av verdens CO2-utslipp, løper ut i 2012. I 
dag er ikke internasjonal skips- og luftfart 
en del av avtalen, men Bellona har et sterkt 
håp om at også disse sektorene vil bli inklu-
dert når avtalen skal fornyes. 

EU har varslet egne tiltak om det ikke 
kommer strengere klimakrav til interna-
sjonal transport. Luft- og skipsfart til og fra 
EU kan inkluderes i EUs eget kvotesystem 
ETS fra rundt 2012. 

enkle grep 
Selv om skipfart er en relativt energieffek-
tiv transportform er forbedringspotensialet 
stort. Utslippene på dagens skip kan redu-
seres med tilgjengelige midler, som for ek-
sempel bedre vedlikehold av skrog og mas-
kiner og endringer i drift av skipene. 

Det enkelttiltaket som har størst effekt er 
hastighetsreduksjoner: I snitt vil ti prosent 
lavere hastighet føre til 23 prosent lavere ut-
slipp. På nye skip er det tekniske potensialet 
større, siden man kan forbedre både moto-
rer, propeller og skrog. 

renere drivstoff
Store kutt er mulig hvis skipsfarten går over 
til renere drivstoff – i første omgang diesel, 
naturgass og biodrivstoff, og senere hydro-
gen, metanol og lignende. Bruk av naturgass 
istedenfor tungolje reduserer CO2-utslip-
pene med en tredjedel, biodrivstoff og hy-
drogen med opptil 100 prosent. Det forskes 
også intenst på å erstatte forbrenningsmoto-
ren med brenselceller, noe som vil gi gode ef-
fektivitetsforbedringer for mange typer skip. 

Hvis vi klarer å redusere CO2-utslippene 
fra dagens norskeide flåte med ti prosent, 
tilsvarer det hvert år like mye som utslip-
pene fra alle norske bensinbiler.

utslipp må koste
Hvorfor har ikke skipsfarten lagt om til å 
bli mer klimavennlig? Et hovedproblem er 
at tungolje er et svært billig drivstoff, fritatt 
for alle avgifter. Å investere i effektivitets-
forbedringer blir dermed mindre lønnsomt, 
og renere drivstoff blir ofte for dyrt.

Derfor må utslipp fra skipsfart få en kost-
nad – slik de har fått i landbasert industri 
og transport. Høyere pris på drivstoff eller 
avgifter på utslipp vil føre til økte investe-
ringer i utslippsreduksjoner og effektivitet, 
og bedret konkurranseevne for ny teknologi 
og nye drivstoff. 

norske muligHeter
Petroleum vil være en viktig råvare for de 
fleste drivstoff i mange år til, og som olje-
nasjon og skipsfartsnasjon kan Norge spille 
en viktig rolle i å utvikle renere drivstoff. 
Teknologier basert på fossile drivstoff kan 
imidlertid ikke være annet enn overganger 
til fornybare løsninger, så også her må nor-
ske aktører kjenne sin besøkelsestid.

Det er uansett viktig å tenke på mulig-
heter og ikke bare begrensninger. Endrede 
rammebetingelser skaper nye forretnings-
muligheter, der norske aktører kan bidra 
positivt. I framtida vil utslipp koste, og de 
som starter tilpasningen i dag vil være be-
dre posisjonert når endringene kommer. 

klimakrav til skip
mulighetene For å reDusere co2-utslipp Fra skipsFarten er enorme, men 
Fortsatt stilles Det ingen krav til klimakutt i Denne sektoren. bellona 
mener Det må tunge internasjonale omstillinger til.

påvirker eu: Aage Stangeland, Beate Kristi-
ansen, Frederic Hauge og Paal Frisvold er Bello-
nas representanter i ZEP (Foto: nils bøhmer). 

store utslippskutt: En av Bellonas sam-
arbeidspartnere, rederiet Eidesvik, har redusert 

sine utslipp betydelig ved å drive noen av sine 
supplyskip på gass i stedet for tungolje, og jobber 

med å erstatte forbrenningsmoterer med mer 
klimavennlige brenselsceller på sine skip 

(Foto: Eidsvik).
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Bellonas miljøliste

Rangeringen nedenfor er ikke absolutt, siden de 
minste og mest effektive bilene i en gruppe kan være 
bedre enn de største bilene i gruppen over. Bellonas 
liste er på linje med svenske myndigheters klassifise-
ring av miljøbiler.

01 Øverst på Bellonas miljøliste for biler har vi 
nullutslippsbiler som hydrogenbiler og elbiler. 

Det blir stadig flere hydrogenbiler tilgjengelige, men 
de er fremdeles svært dyre. I Norge selges elbilene 
Reva, Kewet Buddy og Think. I tillegg selges el-ut-
gaver av noen modeller fra Fiat, Citroen, Peugeot og 
Renault. 

02 På andreplass har vi biler som kan gå på E85, 
biodiesel og biogass – med begrensninger på 

maks forbruk, tilsvarende 9,2 liter/mil bensin, 8,4 die-
sel og 9,7 m3 gass. Det finnes i dag ingen nye original-
bygde biler som kan gå på gass eller biodiesel, men 
Ford, Volvo og Saab har biler som kan gå på bioetanol.

03 På tredjeplass finner vi diesel- og bensinbiler 
som slipper ut maks 120 g/km CO2 og 5mg/

km partikler. Det er i dag fem bensinbiler og 19 diesel-
biler på det norske markedet som slipper ut maks 120 
gram CO2. Det tilsvarer et forbruk på under 0,5 liter på 
mila for bensinbiler og 0,45 liter for dieselbiler.  
Dagens hybridbiler kommer i denne gruppa.

Ingen biler kan strengt tatt kalles «miljø-
vennlige». Det er heller et spørsmål om 
hvor mye eller lite en bil påvirker miljøet. 
Hoveddelen av miljøkonsekvensene ved 
vanlige biler oppstår ved bruk (rundt 80 
prosent). Elbiler – som ikke slipper ut noen 
skadelige stoffer når de kjører, men som har 
batterier det er energikrevende å bygge og 
resirkulere – har en mindre andel av sine 
miljøpåvirkninger ved bruk. Det forandrer 
imidlertid ikke elbilens svært gode miljøpo-
sisjon sammenlignet med andre biler.

skritt på veien
Miljøkonsekvenser må vurderes i forhold 
til flere kriterier, og ofte kan det være van-
skelig å sammenligne eller vurdere på sam-
me skala. Biler bruker energi og de fleste av 
dem slipper ut CO2, NOx og partikler. NOx 
og partikler fører blant annet til helseska-
der for mennesker, særlig i byer, mens CO2 
fører til klimaendringer og truer liv og hel-
se på helt andre måter og helt andre steder. 

Noen løsninger er viktige skritt på veien 
til noe riktig bra, mens andre er kortsikti-
ge blindveier. Det er ikke én enkelt løsning, 
men en kombinasjon av løsninger som fyller 
ulike behov, som er målet.

Biodrivstoff 
Biodrivstoff er et fornybart drivstoff som 
stort sett produseres av planter. Drivstoffet 
fører ikke til økt CO2 i atmosfæren, siden 
plantene tar opp CO2 fra lufta mens de vok-
ser. Når planter brytes ned i naturen bidrar 

de uansett med CO2-utslipp til lufta. Gjen-
nom å lage biodrivstoff av plantene slippes 
CO2-en bare ut et annet sted. Vanlig diesel 
og bensin, som ikke er en del av dette natur-
lige kretsløpet, sørger på den andre siden 
for at ny CO2 tilføres atmosfæren.

Biodrivstoff kan være et viktig bidrag til 
å redusere CO2-utslipp fra transport, men 
kan også produseres på skadelige og uhel-
dige måter. I dag produseres biodiesel gjer-
ne av raps, soya, palmeolje og ulike restpro-
dukter. Bioetanol produseres i stor grad av 
av sukkerrør, mais og hvete, mens biogass 
lages av matavfall, kloakkslam og andre 
restprodukter. 

Noen produksjonsformer er helt upro-
blematiske, mens andre kan gjøre mer ska-
de enn gavn. For eksempel er hugging av 
regnskog for å dyrke råvarer til biodrivstoff 
dårlig klimapolitikk, siden det fører til at 
CO2-opptaket i skogen reduseres og at det 
frigjøres store mengder karbon som er la-
gret i skogens jordsmonn. 

konkurranse med mat
Økt etterspørsel etter biodrivstoff kan føre 
til at prisen på matvarer som mais og hvete 
øker. Det er problematisk for fattige men-
nesker uten tilgang til jord. Samtidig kan 
økte priser på jordbruksprodukter våre bra 
for mange, både innen landbruk og industri. 
Biodrivstoff kan være en god eksportmulig-
het og gjøre land i Sør mindre avhengige av 
dyr importert olje. 

Om noen år, når man begynner å dyrke 
biodrivstoff basert på trevirke, vil konkur-
ransen med mat avta, og ressursgrunnlaget 
øke vesentlig – også i land som Norge med 
mye skog. Det at bruk av biodrivstoff mot-
tar støtte i mange land gjør at man kan styre 
subsidier og avgiftsfritak mot de beste bio-
drivstoffene og utelate de mer problema-
tiske. 

elektriske Biler
Elektriske motorer er fire-fem ganger mer 
energieffektive enn diesel- og bensinmo-
torer. Og siden mesteparten av strømmen 
som selges i Norge er produsert av ren 
vannkraft, blir miljøregnskapet veldig po-
sitivt. Selv om vi skulle hente strøm produ-
sert av et fossilt kraftverk på kontinentet 
vil bilens totale energibruk og klimautslipp 
bli lavere enn hos vanlige biler. Med tiden 
vil man rense CO2-utslippene fra alle store 
kraftverk. I tillegg kan strøm produseres av 
fornybare energikilder. Elbilen er derfor en 
spennende framtidsteknologi.

HyBridBiler
En hybridbil bruker et batteri og en elek-
tromotor sammen med bensinmotoren for 
å gjøre den mer effektiv. I tillegg kan brem-
seenergi utnyttes, og bensinmotoren stop-
pes når bilen står stille eller går langsomt. 
Hybridbilene bruker derfor lite drivstoff og 
har lave utslipp. Om få år vil det komme hy-
bridbiler som kan lades fra strømnettet og 
gå noen mil som rene elbiler før bensinmo-
toren kobler inn. De vil dermed ligne mer 
og mer på elbilen.

HydrogenBiler
Hydrogen gir null CO2-utslipp i bruk og kan 
produseres fra fornybare energikilder eller 
fra fossile kilder med CO2-rensing. En an-
nen fordel er at hydrogen kan brukes i bren-
selceller som er mer energieffektive enn 
vanlige motorer. Hydrogenbiler er fremde-
les veldig dyre, og vi må nok vente mer enn 
ti år før de blir tilgjengelige for folk flest.

Hva er en miljøBil?
Det Finnes mange syn på hva en miljøbil er, og om man i Det
hele tatt kan snakke om at biler er miljøvennlige. her Får Du
bellonas syn på bioDrivstoFF, hybriDbiler, elbiler og hyDrogen, 
og en rangering av ulike typer biler.

klimakrisen kan løses
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Hydrogen gir null CO2-utslipp i 
bruk og kan produseres fra for-
nybare energikilder eller fra fos-
sile kilder – med CO2-rensing. 

miljøBiler: Bellona kjører flere miljøbiler, som elbilen Think, en hydrogenbil og en Saab 
BioPower. I tillegg bruker Bellona elbiler av typen som er avbildet i hjørnet på motstående 
side, fra Reva. Over her ser du også en biogass-lastebil. (Foto: bellona og närkefrakt).
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Siden statsminister Jens Stoltenberg lovet 
at Norge skal redusere utslippene av klima-
gasser «tilsvarende 30 prosent av Norges ut-
slipp» innen 2020 har debatten rast om hvor 
stor andel som skal kuttes hjemme og hvor 
stor andel som skal baseres på kvotekjøp i 
utlandet. Bellona mener at alle 30 prosen-
tene bør kuttes i Norge, og at kvotekjøp kan 
komme i tillegg.

Norges årlige utslipp av klimagasser er nå 
på 54 millioner tonn CO2-ekvivalenter. En 
fjerdedel av utslippene kommer fra petro-
leumsaktiviteten offshore. Nok en fjerdedel 
kommer fra industrien, og litt mer enn en 
fjerdedel kommer fra transport. Andre store 
utslippskilder er blant annet bygningsmas-
sen, avfall og landbruk.

Når Norge skal redusere utslippene med 
30 prosent er det snakk om 30 prosent i for-
hold til det nivået landet var på i 1990, da 
utslippene var 50 millioner tonn CO2. Det 
betyr at vi må stoppe veksten i utslippene, 
komme oss ned på 1990-nivået, og deretter 
kutte 30 prosent – som da utgjør 15 millio-
ner tonn. Også FNs klimapanel har utslipps-
nivået i 1990 som utgangspunkt, når panelet 
sier at verden må redusere sine utslipp med 
50-80 prosent innen 2050. 

Bellona har basert sin plan for 30 prosents 
kutt på eksisterende beregninger og vurde-
ringer gjort av ulike institusjoner, bedrifter 
og organisasjoner i Norge. Det er ingen tvil 
om at det er fullt mulig å gjennomføre en slik 
reduksjon av klimagassutslippene i Norge 
innen 2020, men det krever politisk vilje, og 
hele samfunnet må ønske å gjøre en innsats.

slik kan norge redusere sine klima-
gassutslipp med 30 prosent innen 2020:

n Elektrifisere sokkelen – det vil si erstatte 
de forurensende gasskraftverkene ute på 
plattformene med ren elektrisk kraft fra 

land. Ifølge Bellonas overslag kan elektri-
fisering redusere norske utslipp med minst 
4,5 millioner tonn.

n Gjennom CO2-rensing, eller CO2-håndte-
ring på gasskraftverk og andre store punkt-
utslipp kan vi fjerne 9,5 millioner tonn.

n Innen industrien for øvrig mener Bello-
na utslippene bør reduseres med 1,5 mil-
lioner tonn. Dette kan blant annet gjøres 
gjennom å erstatte klimagassen SF6 med 
andre dekkgasser i aluminium- og magne-
siumindustrien, ved å erstatte kull og koks 
med trekull i ferrolegering-, jern- og stål-
industrien, og gjennom homogen spalting 
av N2O (lystgass) i gjødselproduksjonen. 
En lang rekke prosesser innen industrien 
kan effektiviseres, slik at kraftforbruket og 
klimagassutslippene reduseres.

n Utslippene fra transportsektoren bør kut-
tes med åtte millioner innen 2020. Rundt 
tre av disse millionene kan hentes ut ved å 
gå over til biodrivstoff i en del av sektoren. 
I tillegg vil lavutslipps- og nullutslippskjø-
retøy som hydrogenbiler og plug-in hybri-
der sørge for to millioner tonn mindre CO2. 
Omlegging til naturgass i kystflåten og 
offshore kan bidra med en million, mens 
reduserte økninger i transportvolum og 
generell effektivisering av alle transport-
midler bidrar med enda to millioner tonn.

n Ved å senke nitrogeninnholdet i fôr og for-
bedre foringen generelt i landbruket, ved å 
redusere nitrogengjødsling og satse på bio-
gassproduksjon av husdyrgjødsel, kan det 
norske landbruket sørge for kutt i utslip-
pene på 0,6 millioner tonn.

n Bedre avfallshåndtering kan redusere kli-
magassutslippene med 0,6 millioner tonn. 

Det vil blant annet være snakk om behand-
ling av alt nedbrytbart avfall, for eksempel 
produsere biogass av matavfall, og bruke 
denne biogassen til drivstoff på busser el-
ler til elektrisitets- og varmeproduksjon. I 
tillegg kan man brenne det restavfallet som 
blir igjen etter kildesortering, og samle opp 
av all metangass fra deponier. 

n Utslippene fra norske bygg kan reduseres 
med tre millioner tonn innen 2020, bare 
ved å gå over fra olje- og gasskjeller til bio-
kjeler. I tillegg kan det legges til rette for 
større bruk av annen egenprodusert for-
nybar energi (varmepumpe, vedovn osv.) 
og industriell fjernvarme.

I disse kuttene har Bellona tatt høyde for at 
det vil komme store utslipp fra nye gasskraft-
verk, og vi har lagt inn en liten økning i trans-
portsektoren. Dette er årsaken til at kuttene 
utgjør mer enn 30 prosent av dagens utslipp.

I tillegg til alle disse kuttene kan Norge 
gjøre mye for å spare energi. Bellona mener 
Norge kan spare rundt 21 TWh per år. Dess-
uten kan utbygging av ny fornybar energi gi 
oss enda 20 TWh. Norge har med andre ord 
et store muligheter for en mer klimavenn-
lig energiproduksjon, og Bellona vil gjøre 
sitt for å bidra til at alle gode løsninger blir 
tatt i bruk.

norge kan kutte 30 prosent Hjemme
bellona utForDrer Den norske regjeringen til å gå Foran som et goDt 
eksempel, og sørge For store klimakutt innenlanDs. norge bør kunne 
reDusere egne utslipp meD minst 30 prosent innen 2020.

klimakrisen kan løses
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Det er ingen tvil om at det er 
fullt mulig å gjennomføre en slik   
reduksjon av klimagassut- 
slippene i Norge innen 2020, 
men det krever politisk vilje, og 
hele samfunnet må ønske å  
gjøre en innsats. 

norske utslipp: Nordmenn bruker store 
mengder energi, og er blant de verste forurenserne 
i verden. Bellona mener Norge må gå foran og gjøre 

en stor innsats for å kutte i CO2-utslippene, både 
nasjonalt og internasjonalt 

(Foto: istock)
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Hva Bør norske 
myndigHeter gjøre:

n  Investere i CO2-håndtering for å 
utvikle teknologi som kan redu-
sere utslipp fra norsk kraftpro-
duksjon og prosessindustri.

n   Legge til rette for økt produksjon 
av fornybar energi og energief-
fektivisering gjennom effektive 
støtteordninger.

n  Erstatte forurensende gasstur-
biner på oljeplattformer med ren 
energi.

n  Innføre biodrivstoff i transport-
sektoren og bioenergi til oppvar-
ming.

n  Ha en gjennomtenkt miljøstrate-
gi for alle offentlige innkjøp. Sta-
ten bør benytte elbiler, biodriv-
stoffbiler og andre miljøeffektive 
biler som tjenestebiler, og offent-
lige bygg bør erstatte fyringsolje 
og el-oppvarming med biovarme, 
varmepumper eller fjernvarme.
gruppa.

Hva Bør 
næringslivet gjøre:

n  Redusere utslippene fra egen 
kjernevirksomhet.

n  Redusere strømforbruket og 
bruke miljøvennlig oppvarming. 
Kjøpe strøm fra fornybare ener-
gikilder. Installere styringssys-
tem for varme, lys og ventilasjon.

n  Bruke miljøvennlige biler. Velge 
elbiler eller biler som går på 
biodrivstoff i stedet for vanlige 
bensin- og dieselbiler.

n  Unngå unødvendige flyreiser. 
Bruk i stedet videokonferanser 
når det er mulig.

n  Invitere de ansatte til dialog om 
klimaspørsmål og forbedrings-
muligheter. Motivasjon og kunn-
skap er viktig for å få en forand-
ring. Støtt en miljøorganisasjon 
eller et godt miljøprosjekt.

Hva kan du som 
privatperson gjøre:

n  Still krav til politikerne, og stem 
på et parti med god klimapolitikk. 
Du kan for eksempel kreve at po-
litikerne der du bor skal sørge for 
at kommunale bygninger bruker 
fornybar varme og strøm, og at 
de legger bedre til rette for kol-
lektiv transport og miljøbiler.

n  Velg kollektiv transport eller en 
miljøvennlig bil. Elbiler slipper 
ikke ut CO2, og biler som går på 
biodrivstoff slipper ut langt min-
dre enn bensin- og dieselbiler. 
Velg uansett en bil som har lavest 
mulig CO2-utslipp.

n  Tenk energiøkonomisering til 
daglig både hjemme og på jobb. 
Spar strøm med enkle grep. Skru 
ned temperaturen inne. Bruk 
tidsstyring av panelovner og mot-
orvarmer. Slukk lyset i et rom du 
går ut av og bruk sparedusj og 
miljøvennlige sparepærer. Utfor-
dre din bedrift til å bli bedre på 
energieffektivisering.

n   Velg miljøvennlig oppvarming. 
Bytt ut panelovner og olje med 
mer miljøvennlige alternativer 
som varmepumpe, pelletsovner 
eller rentbrennende vedovner. 
Hvis du skal bygge hus kan du 
gjøre mye mer, som for eksem-
pel å isolere ekstra, installere 
solfangeranlegg, vannbåren 
varme og geovarme.

n  Unngå unødvendige flyreiser.

Hva skal 
Bellona gjøre:

n  Bidra til økt produksjon av forny-
bar energi (som for eksempel sol-, 
vind- og bioenergi), som kan erstat-
te bruken av olje, kull og gass.

n  Jobbe for mer effektiv bruk av 
energi innen transport, bygg og 
industri.

n  Delta i utviklingen av fangst og 
lagring av CO2 i Norge. Bidra til at 
rense-, transport- og lagringsløs-
ninger for CO2 etter hvert kan bru-
kes over hele verden.

n  Påvirke EUs klimapolitikk gjen-
nom vår rolle som rådgiver i Den 
europeiske teknologiplattformen 
for CO2-håndtering (The Euro-
pean Technology Platform on Zero 
Emission Fossil Fuel Power Plants, 
ZEP).

n  Bidra til at biodrivstoff-biler, 
elbiler og hydrogenbiler erstat-
ter bensin- og dieselbiler. Bellona 
jobber også med løsninger for mer 
miljøvennlig drivstoff til skip.

dette kan vi gjøre
her er noen tips til hva næringslivet, mynDighetene og Du selv 
kan gjøre For å bremse Den globale oppvarmingen. i tillegg 
Får Du en kort presentasjon av hva bellona jobber For.

klimakrisen kan løses
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vi gjør verden litt bedre hver dag – men vi klarer det ikke alene. 
at bellona har gode støttespillere er helt avgjørende for vår 
virksomhet. som støttemedlem tar du miljøet på alvor og du er 
med på å gi oss den økonomiske hjelpen vi trenger for å føre en 
seriøs og effektiv kamp for et bedre miljø. 

med flere støttemedlemmer vil bellona kunne jobbe langsiktig og 
målrettet – og utrette enda mer! jo flere vi er, jo sterkere står vi i 
miljøkampen.

Du kan støtte bellonas arbeid ved å tegne støttemedlemskap som:
n Fast giver med avtalegiro (for eksempel kr 50-100 pr. mnd.)
n støttemedlem (fra 360 kr per år)
n Familiemedlemskap (fra 600 kr per år)

Du kan også gi ditt bidrag direkte til bellonas kontonr. 
6320.05.88888.

tusen takk for din viktige støtte!

sTøTT bellona
Bellona trenger din hjelp i miljøkampen. Bli støttemedlem, du også!

miljøstiftelsen Bellona
postboks 2141 grünerløkka, 0505 oslo
e-post: medlem@bellona.no 
telefon: 23 23 46 00
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