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Klima
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CO2 utgjør ¾ av verdens klimagassutslipp
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Norge står for en tusendedel av 
verdens klimagassutslipp
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Kilde: energiogklima.no
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USA og Kina står for nesten 50 % 
av verdens CO2-utslipp
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Målt pr. innbygger ser bildet annerledes ut
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Hot stuff

Kilde: Wikipedia
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Parisavtalens nullutslippsmål i 2050 skal bidra til at 
den globale oppvarmingen holdes under 2 °C
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IEA’s veikart for å nå nullutslippsmålet i 2050 
er et svært krevende scenario
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Kilde: IEA - Net Zero by 2050
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https://iea.blob.core.windows.net/assets/ad0d4830-bd7e-47b6-838c-40d115733c13/NetZeroby2050-ARoadmapfortheGlobalEnergySector.pdf
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I DNV sitt scenario vil fossile brensler 
stå for 50 % av energiforsyningen i 2050

Verdens energikilder (EJ pr. år)

Gass

Olje

Kull

Vind

Sol

Kilde: DNV – Energy Transition Outlook 2021
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Og her er scenarioet basert på dagens 
politiske beslutninger og ambisjoner

The Stated Policies Scenario 

reflects the impact of existing 

policy frameworks and today’s 

announced policy intentions. 

The aim is to hold up a mirror 

to the plans of today’s policy 

makers and illustrate their 

consequences for energy use, 

emissions and energy security.

The aim of the Stated Policies 

Scenario is to provide a 

detailed sense of the direction 

in which existing policy 

frameworks and today’s policy 

ambitions would take the 

energy sector out to 2040.

Kilde: DNB Markets, IEA



12

Fossile 
energikilder
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Her er verdens oljereserver
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Snart i hundre igjen

EIA: US Energy Information Administration
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Verdens oljeforbruk 
millioner fat pr. dag

Kilde: DNB Markets

Og dette bruker vi oljen til
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Fiffig
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Olje-
nasjonen 

Norge
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Norge står for 2 % 
av verdens oljeproduksjon
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..mens vi produserer 3 % 
av verdens naturgass



20

Olje- og gassnasjonen Norge
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Bånn gass
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Neimen i svarte…
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Olje og gass utgjør nå 
ca. 50 % av våre eksportinntekter
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Og 2021 ser ut til å bli et godt år
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AS Norge med og uten petroleum
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Statens inntekter fra petroleumsvirksomheten

Kilde: norskpetroleum.no

Statens inntekter fra olje og gass siste 20 år: 
6.500 mrd. kroner
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Ca. 15 % av statens utgifter (før Covid) 

er finansiert av Oljefondet
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Fondtastisk
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Vi er nok blitt litt bortskjemt 
de siste ti-tolv årene
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Noen tar til ordet for en ny handlingsregel 
der vi kun bruker fondets inntekter 



31

10 lykkepiller mot klimaangst

1) Antall dødsfall i verden på grunn av sult har falt 98 % de siste 100 årene, 

på tross av at verdens befolkning er firedoblet.

2) Andelen barn som dør i løpet av sine fem første leveår er halvert siden 1955.

3) Sysselsettingsgapet mellom svarte og hvite har aldri vært lavere.

4) Antall AIDS-dødsfall I verden er halvert siden 2005.

5) Antall dødsfall grunnet naturkatastrofer har falt 94 % de siste 100 årene, 

på tross av at verdens befolkning har økt med fem milliarder mennesker.

6) Verdens atomkraftarsenal er 85 % lavere enn på det høyeste på 80-tallet.

7) Antall døde i flyulykker har aldri vært lavere.

8) 90% av jenter på verdensbais får grunnskoleutdannelse vs. 65 % i 1970.

9) 88% av verdens ettåringer har fått minst èn vaksine vs. 22 % i 1980.

10) Andelen av verdens befolkning som lever i ekstrem fattigdom 

er halvert de siste 20 årene.

Kilder: Factfulness (Rosling), Progress (Norberg) & Enlightenment Now (Pinker)
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Anbefalt
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Mange av grafene våre publiseres nå først 

på Twitter. Vil du være oppdatert på våre 

siste «sprell», er det bare å hive seg rundt 

og bli en del av twittersamfunnet.

https://twitter.com/Holberggrafen
https://twitter.com/Holberggrafen
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Mottar du Holberggrafene 

som en videresending  

fra en tidligere 

NHH-student?

Gjør som 20.000 andre, 

registrer deg og motta 

grafene direkte fra oss:

Ja takk, jeg ønsker å 

motta Holberggrafene

Holberggrafene uten omveier

Øystein Thøgersen
Rektor NHH

«Holberggrafene

kombinerer faglig substans, 

god humor og effektiv 

kommunikasjon av viktige 

hendelser. Et «must» for 

alle som er interessert i 

finansielle og 

makroøkonomiske 

utviklingstrekk»

http://goo.gl/U04Zpc



