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Lavutslippssamfunnet



Bakteppet: Togradersmålet – hva kreves?  

 IPCCs femte hovedrapport: 
– 40 – 70 % reduksjon innen 2050

– Deretter netto null eller negative 

utslipp mot 2100

 Utslipp per verdensborger:
– 2050:   1,5 til 3,1 tonn CO2-ekv. 

– 2100:   -0,9 til +0,9 tonn CO2-ekv. 

 Hvis Norge skal ligge på 
verdensgjennomsnittet:
– 10 - 20 mill. tonn CO2-ekv i 2050

Figur er basert på FNs klimapanels Femte hovedrapport, 

arbeidsgruppe 3, figur 6.7



Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling

6. mars 2014: Fase 1-rapport 13. oktober 2014: Fase 2-rapport 24. juni 2015: Fase 3-rapport



Tiltaksanalyse-metode
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Pakke 1
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Tiltaksbeskrivelser



2 tonn per innbygger1 tonn per innbygger 

Fase 2: Norge som lavutslippssamfunn 2050

10,5 tonn per innbygger

Norske utslipp av klimagasser i 2013
Millioner tonn CO2-ekvivalenter

Norske utslipp av klimagasser i 2050
Millioner tonn CO2-ekvivalenter



Fase 3: Tiltaksanalyse 2030



Fase 3: Lavutslippssamfunnet 2050



Energikonsekvenser av utslippsreduksjonene
- behov for fornybar energi  bioenergi



Økt etterspørsel etter fornybar energi

 Utslippsreduksjoner øker behovet for alternative energikilder 

 erstatning av fossile kilder  fornybar energi  bioenergi 

– Omfang avhengig av teknologiene og løsningene som blir gjeldende

• Eks. transport (alternativer: el-, hydrogen, biodrivstoff)

 Skog: den viktigste bioenergiressursen per idag

– Betinget fornybar ressurs  biomasse en begrenset ressurs

– Anvendelse styres av markedet

• Etterspørsel etter sagtømmer er driveren i markedet 



Skog i Norge som biomasseressurs

 Avvirkningen har vært relativt 

stabil mot 2010, 10 mill. m3 i året

– Forventer økt avvirkning pga. 

mer hogstmoden skog i 

tiårene fremover, 13 – 15 

mill. m3 årlig

 Markant økning i tilvekst og 

volum fra 1960 til i dag

Volum

Tilvekst 

Avvirkning

Årlig avvirkning, tilvekst og volumøkning i norsk skog, 1919 – 2012.

Figur: Norsk institutt for skog og landskap, National Inventory Report 2014



Bioenergi: mulig ressurssituasjon i 2030
- basert på lavutslippsrapporten, fase 3



Lavutslipp, fase 3: Potensiell primærenergi fra bioenergivarer i 2030

Råstoffkilder for energiproduksjon Fraksjoner Potensial, primærenergi i 2030 (TWh)

Skogsråstoff1

Sagtømmer til treprodukter 5 - 6

Primæravfall fra sagtømmer 7,5 - 9

Massevirke 13 - 15

GROT og rydningsvirke 12-14,5

Bark 4,5 - 5

Ved til husholdninger 7,5

DELSUM ≈ 50 - 57

Andre råstoffkilder (jordbruksavfall, 

annet avfall, brukt vegetabilsk olje og 

fettrester)
DELSUM ≈ 6,5 - 7,5

SUM                                                   ≈ 57 - 64,5

1 I ‘Potensial, primærenergi i 2030 (TWh)’ viser laveste og høyeste tall for skogråstoff til et avvirkningsnivå på hhv. 13 og 15 millioner kubikkmeter. Videre antas 

det at 1 million kubikkmeter tilsvarer 2 TWh. For sagtømmer har vi antatt at 20 % av stammevirket har kvalitet til å bli treprodukter, at 50 % kan brukes til 

massevirke og at de resterende 30 % kun er egnet til energiformål. For GROT og rydningsvirke har vi lagt til grunn at 70 % av GROTen kan høstes, men at stubber 

og røtter ikke vil  bli benyttet på grunn av miljøhensyn og kostnader. Barkvolum antas å være 15 % av stammevolum. Verdien for ved til husholdninger baserer 

seg på en antagelse om at dagens vedforbruk hodes konstant fram mot 2030, samt at all ved kommer fra selvhogst. 



Tiltakspakke 3: Etterspørsel etter bioenergivarer i 2030

Etterspørsel 

bioenergivarer 

i 2030

Energivarer Tiltakspakke 3 

(TWh)

Biodiesel/biogass 11,9

Biodrivstoff til luftfart 1,8

Bioetanol 1,2

Faste biobrensler 1,6

Trekull til industri 0,4

SUM ≈ 17

NB. Beregnet etterspørsel etter bioenergivarer i 
tiltakspakke 3 er ikke primærenergi – TWh er etter
virkningsgrad



Oppsummering

 Utslippsreduksjonene som kreves i lavutslippssamfunnet øker 

behovet for alternative energikilder, bioenergiressurser sentralt 

 Skog: den viktigste bioenergiressursen per i dag 

– Kort sikt: Økt avvirkning vil gi mer biomasse

– Mellomlang og lengre sikt: Produksjonen i skog kan økes gjennom 

planting av skog på nye arealer og skogskjøtselstiltak (gjødsling, 

overholdelse av foryngelsesplikten m.fl.)



Oppsummering 

 Gitt utredet behov for bioenergivarer i 2030 er det ikke 
nødvendigvis tilstrekkelig bioressurser for å dekke alle formål

– Hva er god bruk av bioressursene? 
– Hvor har vi få alternativer til å redusere klimagassutslipp? 

– Hvilke teknologiske fremskritt vil gi høyere utnyttelse?

– Til hvilke andre formål kan vi forvente økt behov for 
bioressurser? 

– Produksjon av bioplast og kjemikalier?
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