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UNEP Emissions Gap 

Report november 2018

•Gapet mellom målet og dit vi er 

på vei er større enn tidligere

•Det er ingen tegn til at globale 

utslipp har nådd toppen





Virkninger av global 
oppvarming på 1.5°C

Ved 1.5°C sammenlignet med 2°C :

• Den globale befolkningen som vil være utsatt for 
økende vannmangel er opp mot 50% mindre

• Mindre reduksjoner i avlinger av mais, ris og 
hvete

• Mindre virkninger på biomangfold og
arter

• Mindre ekstremvær der folk bor, inkludert
ekstrem varme og nedbør





Utslippsbaner

• Begrensning av oppvarming til 1.5°C krever endringer på en skala vi ikke 
har sett tidligere

Dype kutt i alle sektorer

Må ta i bruk et bredt spekter av teknologier

Adferdsendringer

Økte investeringer i  lav-karbon løsninger
Peter Essick / Aurora Photos

• For å begrense oppvarmingen til 1.5°C; CO2 utslipp avtar med ca 45% 
innen 2030 (fra 2010)

• For å begrense oppvarmingen til 1.5°C; CO2 utslipp må nå «netto
null» rundt 2050



November 2018: Verdens meteorologiorganisasjon årlige klimastatus

• CO2-konsentrasjonen er på sitt høyeste siden målingene startet: 405,5 

ppm (deler per million - enheten benyttes for å angi svært lave 

konsentrasjoner av et stoff)

• Jorda har ikke hatt slike konsentrasjoner av klimagasser på 3,5 millioner 

år

• Den langsiktige trenden med stadige høyere globale temperaturer 

fortsetter

• De 20 varmeste årene har funnet sted de siste 22 årene

• 2018 har satt nye rekorder for havet med havnivåstigning, varmenivå i 

havet og forsuring

• Det siste året har vært preget av ekstremvær som har gjort store skade 

på alle verdens kontinenter



Regelboken for utslippskutt

• Felles og obligatorisk veiledning 
for og bokføring av 
utslippsreduksjoner for alle land 

• Differensiering som innebærer at 
den tilpasses hvert lands 
nasjonalt fastsatte bidrag/mål

• Veiledningene og 
bokføringsreglene omfatter de 
viktigste elementene

• Dog frivillig for landene å 
synliggjøre skogens rolle i deres 
klimatiltak.



Regelboken for klimafinansiering

• Ingen felles definisjon av 
klimafinansiering 

• Ingen krav på å redegjøre hva som er 
lån og hva som er reell støtte 

• Da offentlige midler brukes til å 
mobilisere privat støtte må man vise 
at den private mobiliseringen ikke ville 
ha skjedd uten den offentlige støtten.



Regelboken for klimafinansiering

• Fra 2020 skal det lages en oversikt over 
utviklingslandenes finansieringsbehov hvert fjerde år

• I 2020 skal det settes i gang en prosess for å lage et nytt 

kollektivt finansieringsmål med start 2025, som skal være 
høyere enn det eksisterende målet på 100 milliarder USD
per år fra 2020

• I-land vil nå bli nødt til å levere kvantitativ og kvalitativ 
informasjon om sin fremtidige klimafinansiering annenhver 
år. (I tillegg skal det deretter være en kollektiv gjennomgang 
og vurdering av informasjonen som landene har levert.)



Tap og skader
• Tap og skade blir del av 

rapporteringen av aktiviteter i den 
globale gjennomgangen, og i 
regelboken for transparens. 

• Dog blir det ingen rapportering av 
støtte noe sted.

• Fiji uttalte etter COP24 at; “with many 
communities already facing impacts 
from climate change that are beyond 
their ability to adapt, we are very 
concerned that the issue of “Loss and 
Damage” made such little progress.”

https://cop23.com.fj/statement-prime-minister-fiji-president-cop23-outcome-cop24/


Regelboken

• Veiledning for klimatilpasning som lister tema som land bør rapportere om, for 
eksempel klimaendringer som land ventes å oppleve, hvordan det planlegges 
for å møte disse utfordring

• Ingen konsensus om regelverket for å handle med utslippsenheter. 
(kvotemarked)

• De globale gjennomgangene som skal se på kollektiv fremgang opp mot de 
felles målene i Parisavtalen hvert femte år med start 2023, og skal omfatte 
utslippsreduksjoner, klimatilpasning og støtte. Hvert og et av disse temaene 
skal i sin tur ta hensyn til tap og skade og rettferdighet (equity)

• Enighet om enn etterlevelseskomité. Komiteens arbeid kan igangsettes av land 
selv, men også av komiteen da et land ikke etterlever en forpliktelse i avtalen. 
Komiteen kan velge passende tiltak fra en liste over mulige tiltak. Da dette ikke 
etterleves har komiteen dessuten mulighet å offentliggjøre en erklæring om 
det.



https://youtu.be/KU6jQ_pQX_w


• Forhandlingene ble enige om å understreke at det haster å øke innsatsen for 

reduserte utslipp og tilpasning til klimaendringer. 

• Forhandlingene ønsker velkommen den «betimelige ferdigstillelsen» av FNs 

klimapanels 1,5 graders rapport, altså ikke selve innholdet i rapporten. 

• FNs generalsekretær har invitert til klimatoppmøte i september 2019 for å få 

flest mulig land til å forplikte seg til økte klimaambisjoner. Enighet i 

oppfordring om å delta på møtet.

• Landene inviteres til å vurdere resultater av, og innspill til, Talanoadialogen

når de lager sine nasjonale klimaplaner. 



I fraværet av tydelige oppfordringer om økte ambisjoner har neste hundre land 

lansert egne lovnader om å øke klimainnsatsen:

• The High Ambition Coalition, 25 parter som består av blant annet EU, 

Canada, Storbritannia, de minst utviklede landene og Norge. Denne 

koalisjonen trekker frem klimapanelets 1,5-gradersrapport, behovet for 

handling, og gir et løfte om å forbedre nasjonale mål fram mot 2020 når nye 

nasjonale klimamål skal meldes til UNFCCC.

• Climate Vulnerable Forum samler 48 av landene som er mest utsatt for 

klimaendringer. De lovet i forkant av forhandlingene å øke sine egne 

klimabidrag under Parisavtalen. 

• Ukraina har lovet å øke ambisjonsnivået i sin klimaplan som skal leveres til FN 

i 2020. 

• India ligger an til å overoppfylle klimamålet sitt

https://thecvf.org/ukraine-calls-to-achieve-goals-of-paris-agreement/
https://indianexpress.com/article/india/climate-change-summit-cop24-katowice-india-5477197/
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STATEMENT ON STEPPING UP CLIMATE AMBITION  12 December 2018 

1. The findings of the Intergovernmental Panel on Climate Change Special Report on Global 

Warming of 1.5°C are a stark warning and serve as an urgent call to increase 
ambition and strengthen efforts to tackle climate change. 

2. In that light, we are determined to step up our ambition by 2020, consistent with the 
long-term temperature goal of the Paris Agreement, including through: 

• enhanced Nationally Determined Contributions under the Paris Agreement as the 
primary tool for delivering mitigation ambition; 

• increased short term action; 

• long-term low emission development strategies. 

3. We also emphasize the importance of mobilizing additional support and 
investment for developing countries in order to facilitate enhanced ambition.

(Supported by: Argentina, Canada, Costa Rica, Denmark, Chair of the LDC Group, Ethiopia, 
European Union, Fiji, Finland, France, Germany, Grenada, Italy, Jamaica, Luxembourg, 
Republic of Macedonia, Republic of the Marshall Islands, México, Principality of Monaco, 
Netherlands, New Zealand, Norway, Portugal, Saint Lucia, Spain, Sweden, United Kingdom)






