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Dagens klimaendringer er de raskeste og
mest omfattende på flere tusen år. 

Minst.

Uten sidestykke



Udiskutabelt
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Menneskelig aktivitet påvirker klimaet, og 
bidrar til å gjøre hetebølger, ekstremregn 
og tørkeperioder kraftigere og hyppigere.
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Klimaendringene påvirker i dag alle 
hjørner av kloden. Vi vil se flere endringer 
etter hvert som temperaturen øker.

Klimaendringene 

skjer nå
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Høyeste på minst to 
millioner år

Havnivå-
stigning

Isbreers
tilbaketrekking

Havis i
Arktis

Raskere enn 
på minst 3000 år

Laveste nivå 
på minst 1000 år

Uten sidestykke 
de siste 2000 år

CO2

konsentrasjon



https://scripps.ucsd.edu/programs/keelingcurve/



800 000 år tilbake i tid

https://scripps.ucsd.edu/programs/keelingcurve/
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• Norge har mistet 20 isbreer siden sist gang NVE kartla breer i Norge (1999 og 2006) . 
• Ismassene som har smeltet bort siden da tilsvarer et område like stort som Mjøsa

Isbreene forsvinner i Norge

Gråfjellsbrea i 
Hordaland har de siste 
20 årene gått tilbake 
med nesten 1 km.



Okjokull Isbreene vil fortsette å smelte i flere tiår, 
selv om vi stanser global oppvarming 

Flere av isbreene i Norden vil forsvinne i 
løpet av dette århundret, selv om vi 
kutter alle klimagassutslipp. 

Når en isbre er borte, er den i praksis 
borte for alltid 
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Skisesongen forsvinner i lavlandet

• Vinteren blir kortere, 10-20 dager mindre 
sammenliknet med 1961-1990 

• F eks: Oslo har mistet 21 vinterdager, Tromsø 
17 vinterdager (dager under frysepunktet)

• Mer nedbør faller som regn i stedet for snø 
om vinteren



• Siden vi begynte å observere utbredelsen av havis med satellitter 
(1979) har havisutbredelsen i september sunket med 13,4 % per 
tiår 

• Den eldre, tykkere sjøisen forsvinner og erstattes med nyere, 

tynnere is som smelter lettere.

Marcos Porcires/Norwegian Polar Institute
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Foto: Eirik Helland Urke



• Det globale havnivået stiger 
og med akselerende tempo 
de siste tiårene. 

• Dette skyldes økende 
smelting på Grønland og 
Antarktis, innlandsbreer, og 
termisk ekspansjon i havet 
når det varmes opp



Havnivåstigningen påvirker Nederland og 

Bangladesh veldig ulikt

14Foto: wikipedia creative commons



Hvor går varmen?

von Schuckmann, K., et al.: Earth Syst. Sci. Data, 2020.



Top emitters: Fossil CO2 Emissions to 2020

The top six emitters in 2020 covered 66% of global emissions
China 31%, United States 14%, EU27 7%, India 7%, Russia 5%, and Japan 3%

International aviation and maritime shipping (bunker fuels) contributed 2.9% of global emissions in 2020.

Source: Friedlingstein et al 2021; Global Carbon Project 2021



Top emitters: Fossil CO2 Emissions per capita to 2020

Countries have a broad range of per capita emissions reflecting their national circumstances

Source: Friedlingstein et al 2021; Global Carbon Project 2021



Energy use by source

Consumption of energy from fossil sources declined in 2020.

Renewable energy continued to grow, but needs to grow even faster to replace fossil energy consumption.

This figure shows “primary energy” using the BP substitution method
(non-fossil sources are scaled up by an assumed fossil efficiency of approximately 0.38)

Source: BP 2021; Global Carbon Project 2021
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Vi må kutte utslippene av klimagasser raskt
og omfattende, hvis vi skal begrense
oppvarmingen til 1,5 grader.

1,5°C nærmer 

seg raskt

‘Unless there are immediate, rapid, and large-
scale reductions in greenhouse gas emissions,
limiting warming to 1.5°C and even 2°C will be 
beyond reach.’ (IPCC, AR6)
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Hvor er vi på vei?
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Globalt gjennomsnitt, med store regionale forskjeller

1.5C 2C 4C
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Mer styrtregn / overvannsproblematikk Raske klimaendringer i Arktis

Flere tilfeller av stormflo Mer ekstremvær



FNs klimapanel lanserte mandag 28. februar andre del av 
sjette hovedrapport

• Rapporten tar for seg virkningene av klimaendringene for mennesker 
og natur, og hvordan vi kan tilpasse oss

• En klimarobust utvikling: 
1. begrense oppvarmingen gjennom raske kutt i utslipp og økt 

opptak av klimagasser 
2. tilpasse samfunn og natur til de nye endringene 
3. sørge for en bærekraftig utvikling i tråd med FNs bærekraftsmål

• Lokal kunnskap er svært viktig for klimatilpasning! Den gir en 
bredde og en dybde om hvor skoen trykker og om mulige negative 
konsekvenser



cicero_klima
cicero.oslo.no
cicerosenterforklimaforskning maria.sand@cicero.oslo.no

Maria Sand
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Å begrense oppvarmingen til 1.5 grader blir stadig vanskeligere 
- og umulig uten negative utslipp (karbonfangst og lagring)

Robbie Andrew/CICERO
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