
 
 

Pixiguide til  
IPCC’s femte hovedrapport  

FNs klimapanel, IPCC, offentliggjorde i november 2014 sin meget omfattende 

femte hovedrapport om den seneste viden om klimaforandringer. Med denne 

pixiguide ønsker CONCITO at gøre rapportens indhold mere tilgængelig og rele-

vant for danske beslutningstagere – uden det filter, der kan være i de officielle 

sammenfatninger, som er forhandlet gennem mange led.  

Guiden sammenfatter IPCCs centrale pointer om den historiske globale opvarm-

ning, årsagerne til den globale opvarmning, fremtidige klimaforandringer og de-

res konsekvenser samt virkemidler til modvirkning af klimaforandringerne.   
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Indledning 
FN’s klimapanel (IPCC) udgiver ca. hvert syvende år en meget omfattende hoved-

rapport om den seneste viden om klimaforandringer. Rapporten danner blandt 

andet baggrund for de internationale klimaforhandlinger. Den femte hovedrap-

port blev udgivet i 2014, og består af fire dele: 

 Delrapport I: Den naturvidenskabelige baggrund 

 Delrapport II: Effekten af klimaforandringer, klimatilpasning og sårbarhed 

 Delrapport III: Modvirkning af klimaforandringer. 

 Synteserapport, der sammenstiller og går på tværs af de tre delrapporter. 

For hver del er der udarbejdet et sammendrag for beslutningstagere, hvor ind-

holdet er forhandlet og godkendt af forskere og eksperter fra medlemslandenes 

embedsværk.  

Det samlede materiale bag den femte hovedrapport er omkring 8.000 sider langt 

og er i sagens natur kompliceret stof. Selv de forskellige sammendrag er vanske-

ligt stof, og har kun en relativt begrænset læserskare. 

Da rapporterne imidlertid er helt afgørende for forståelsen af klimaforandringer-

ne samt hvordan de kan håndteres og modvirkes, er det vigtigt at flere får et mere 

indgående kendskab til indholdet – uden det filter, der kan opstå, når indholdet 

forhandles gennem mange led. 

Med denne pixiguide ønsker CONCITO at gøre hovedrapporten mere tilgængelig 

og relevant for danske beslutningstagere. Med et så stort baggrundsmateriale er 

der – også i dette sammendrag – tale om et udvalg af data, scenarier og budska-

ber fra delrapporterne samt referencematerialet for disse. Figur 10 og figur 18 er 

ikke taget direkte fra hovedrapporterne, men fra andre publikationer, der har 

fremstillet IPCCs data på en mere forståelig måde. 
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Den historiske  

globale opvarmning 
 

 IPCC vurderer, at menneskeheden med 95 pct. sikkerhed står bag 

hovedparten af de globale klimaforandringer.  

 Den samlede opvarmning af atmosfæren fra 1850 og frem til i dag 

har været knap 1 grad. 

 Der har været store variationer i temperaturen fra år til år, bl.a. på 

grund af variationer i havstrømmene.  

 Der har været store geografiske variationer med temperaturstignin-

ger på over 2 grader i flere områder og afkøling i nogle få områder.  

 Hovedparten af den globale opvarmning sker i havet, men denne 

varmeenergi vil i det lange løb blive frigivet til atmosfæren.   
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Et af de vigtige elementer i IPCCs femte hovedrapport er, at forskerne er meget 

sikre på, at den globale opvarmning er menneskeskabt. Rent videnskabeligt ud-

trykkes dette ved, at IPCC vurderer, at menneskeheden med 95 % sikkerhed står 

bag de globale klimaforandringer.  

Knap 1 grads opvarmning med store variationer 

Figur 1 viser den historiske opvarmning af atmosfæren fra starten af den indu-

strielle revolution omkring 1850 og frem til i dag. Den samlede opvarmning i pe-

rioden har været knap 1 grad. Det er vigtigt at bemærke, at temperaturen ikke er 

steget jævnt efter en ret linje, men at der derimod har været store variationer fra 

år til år, og at stigningstakten i lange perioder har ændret sig i forhold til den 

langsigtede tendens.  

Disse variationer er der ikke noget naturvidenskabeligt underligt i, men de bliver 

hyppigt brugt til at sætte spørgsmålstegn ved forskernes udsagn om den globale 

opvarmning.  

Fra 1910 til 1950 sker der en kraftig stigning, fra 1950 til 1980 er temperaturen 

forholdsvis konstant, og fra 1980 til ca. 2000 sker igen en kraftig stigning. Siden 

år 2000 er der stadig sket en stigning, men den er ikke lige så kraftig som fra 

1980 til 2000. Nogle har betragtet den seneste reduktion i stigningstakten for 

opvarmningen som et udtryk for, at den globale opvarmning er bremset op, men 

det er bestemt ikke tilfældet. Variationerne er nemlig for en stor dels vedkom-

mende knyttet til langvarige variationer i havstrømme, og det er helt naturligt at 

denne variation findes. Til gengæld har forskerne vanskeligt ved at sige præcis 

hvornår variationerne sker, og hvor længe de varer. 

 

 

Figur 1: Observerede afvigelser i den globale middeltemperatur i atmosfæren siden 1850 i 
relation til gennemsnittet for 1961-1990. 
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Figur 2: Illustration af, hvor energien (varmen) 
fra den globale opvarmning er endt siden 1970. 
Langt det meste energi ender som opvarmning 
af oceanerne, og kun ca. 1 % som opvarmning 
af atmosfæren. Da vandtemperaturen har af-
gørende betydning for atmosfærens temperatur 
vil variationer i havstrømme have stor betyd-
ning for temperaturen i atmosfæren. I det lange 
løb vil de stigende vandtemperaturer dog også 
medføre øget atmosfæretemperatur. 

 

Hovedparten af opvarmningen sker i havet 

De fleste vil nok sammenkæde global opvarmning med en temperaturstigning i 

atmosfæren, fordi det er den, der umiddelbart påvirker os mest og er mest synlig. 

Det er imidlertid kun ca. 1 % af den samlede energiforøgelse (i form af varme), 

der ender i atmosfæren og dermed øger temperaturen. Omkring 93 % af energien 

akkumuleres i havet (og øger vandtemperaturen), mens resten ender i jorden og 

gletsjere, hvor den øger jordtemperaturen og afsmeltningen. Figur 2 viser, hvor 

den akkumulerede energi er endt siden 1970. 

Der kan derfor sagtens være en glo-

bal opvarmning i en periode, uden at 

dette nødvendigvis afspejles i atmo-

sfærens temperatur, fordi energien i 

denne periode i højere grad lagres i 

havet. Hvis der eksempelvis i en pe-

riode kommer koldt bundvand op til 

havets overflade vil det køle luften og 

opvarme havet. Omvendt vil der i 

perioder med meget varmt vand i 

havets overflade, ske en opvarmning 

af atmosfæren. Dette er måske mest 

kendt fra El-Nino og La-Nina fæno-

mener ved Sydamerikas vestkyst. 

Ved El-Nino er en stor del af havets 

overflade meget varmt, og det med-

fører ofte rekordhøje temperaturer 

og påvirker vejrsystemerne på hele 

kloden. Omvendt ved La-Nina fylder 

det kolde vand meget af havets over-

flade, og giver ofte fald i de globale 

lufttemperaturer. I 1998 var der en 

meget kraftig El-Nino, som gav en 

voldsom stigning i den globale tem-

peratur, som også kan ses på figur 1. 

Siden er det især La-Nina’er, der har 

været dominerende, afbrudt af nogle 

relativ svage El-Nino’er.  

Tilsvarende findes i de øvrige oceaner andre havstrømme, der varier over en år-

række på 30 år eller mere, og som har en væsentlig indflydelse på, hvor stor en 

andel af energien, der er i havet, og hvor stor en andel der er i luften. Dette med-

fører, at det er ret sikkert, at den nuværende relativt lille stigningstakst i den glo-

bale atmosfæriske temperatur på et tidspunkt vil blive afløst af en meget kraftig 

stigende tendens, som man har set i første halvdel af det 20. århundrede og fra 

1975 til 2000.  

Det er altså muligt, at selvom den globale atmosfæriske temperatur vil have en 

mere beskeden stigning i de næste 15 år, vil det ikke nødvendigvis være et udtryk 

for en reduceret global opvarmning, idet den energi, der i denne periode lagres i 
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havet senere vil blive frigivet med en accelererende opvarmning af atmosfæren til 

følge. 

Der er også andre fænomener end havstrømme, der påvirker den globale op-

varmning af atmosfæren. Det gælder eksempelvis vulkanudbrud og udledninger 

af svovl fra skibe mm., som generelt begge har en kølende effekt. 

Geografiske variationer 

Figur 3 viser, hvordan temperaturændringer siden 1901 har fordelt sig på jord-

kloden. Også her ses store variationer, i forhold til den gennemsnitlige globale 

opvarmning på knap 1 grad. I Rusland, Sydamerika, Nordamerika og Afrika ses 

store områder, hvor temperaturstigningen har været omkring 2 grader eller mere, 

mens der syd for Grønland ses områder, hvor temperaturen faktisk er faldet. Det-

te viser, at temperaturstigningen fordeler sig meget uensartet, og at mange land-

områder har og kan imødese væsentlig større temperaturstigninger end det glo-

bale gennemsnit. 

Geografiske variationer kender man også fra den varme periode, der var i en del 

af Europa og Nordamerika (og Grønland) fra år 950 til 1250, og som også ofte af 

nogle fremhæves som bevis for, at den globale opvarmning er naturlig. Der er 

imidlertid vægtige beviser for, at varmeperioden i den tidlige middelalder var 

regional og ikke global, og derfor havde en anden årsagssammenhæng end en 

global opvarmning, og formentlig især skyldtes variationer i lokale havstrømme. 

IPCC’s konklusion er, at atmosfærens temperatur kan vise store variationer over 

tid og geografi, men at disse variationer ikke ændrer  noget ved den langsigtede 

trend for den globale opvarmning.  

Figur 3: Fordelingen af observerede forandringer af overfladetemperaturen i perioden 
1901-2012. De hvide områder er udtryk for manglende data. 
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Årsager til den  

globale opvarmning 
 

 Drivhusgasserne holder på varmeenergien i atmosfæren, så jorden kun 

kan komme af med denne energi ved at temperaturen øges. 

 CO2 står for størstedelen af opvarmningen, men drivhusgasser som 

metan, lattergas og klorerede forbindelser har også stor betydning. 

 Udledningen af drivhusgasser er accelereret fra en stigning med 1,3 pct. 

om året i 1970-2000 til en stigning på 2,2 pct. om året i 2000-2010. 

 Historisk har vestlige industrialiserede lande haft den største udled-

ning, mens der i dag ses en voldsom stigning i udledningen fra Asien. 

 IPCC vurderer, at knap halvdelen af den øgede udledning skyldes be-

folkningstilvækst, og godt halvdelen skyldes den økonomiske vækst.  
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Drivhusgasserne virker ved at holde på varmeenergien i atmosfæren, således at 

jorden kun kan komme af med denne energi ved at temperaturen øges, indtil en 

ny balance mellem temperatur og energifrigivelse til rummet indstiller sig. Mest 

kendt af drivhusgasserne er CO2, men der er en lang række andre drivhusgasser 

og også fysiske effekter, der er vigtige at have fokus på.  

Figur 4 viser de forskellige drivhusgassers og andre effekters betydning for den 

globale opvarmning siden 1750. I figuren er opvarmningen udtrykt som strå-

lingspåvirkning (radiative forcing) i watt per kvadratmeter (W/m2). 2 watt per 

kvadratmeter svarer nogenlunde til den varme, der kommer fra en tændt cykel-

lygte. En menneskeskabt strålingspåvirkning på 2 watt per kvadratmeter svarer 

således til den varme en tændt cykellygte på hver eneste kvadratmeter af jorden 

ville skabe.  

CO2 står for størstedelen af strålingspåvirkningen 

Den samlede menneskeskabte strålingspåvirkning var i 2011 ca. 2,3 watt per kva-

dratmeter. CO2 står for størstedelen af opvarmningen, mens andre drivhusgasser 

(metan, lattergas, klorerede forbindelser mm.) tilsammen har godt den halve ef-

fekt af CO2. Derudover bidrager menneskeskabt ozon til opvarmningen, og det 

samme gør de skystriber (contrails), der kommer fra flyvemaskiner. Omvendt 

bidrager den menneskeskabte luftforurening (aerosoler fra biler, skibe, kraftvær-

ker mv.) til en ikke ubetydelig afkøling. Endelig fremgår det, at variationer i solen 

kun har en meget lille betydning i forhold til strålingspåvirkningen fra de menne-

skelige aktiviteter.  

De sorte usikkerhedsbarer på de enkelte søjler i figuren er et udtryk for den usik-

kerhed, der er i beregningerne, mens de grønne barer viser estimaterne fra IPCC’s 

fjerde hovedrapport fra 2007. Samlet set ses yderpunkterne i summen på de 2,3 

watt per kvadratmeter at gå fra godt 1 watt per kvadratmeter til knap 3,5 watt per 

kvadratmeter.  

Figur 4: Forskellige drivhusgasser og andre effekters betydning for opvarmningen siden 1750. 
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Accelererende udledning af drivhusgasser 

Trods mange års politisk fokus og forsøg på at indgå en effektiv global klimaaftale 

er udledningen af drivhusgasser stadig stigende, og endda accelererende. Figur 5 

viser, at udledningen fra 1970 til 2000 steg med 1,3 % om året, og fra 2000-2010 

med 2,2 % om året. Selv stigningstakten er derfor accelererende, og man kan ikke 

af udledningen spore nogen politisk indsats for at reducere udledningen.  

I 2010 udgjorde CO2 fra fossile brændsler og industriprocesser 65 % af udlednin-

gen, mens skovbrug og landbrug (FOLU i figuren) udgjorde 11 %, metan (især fra 

landbrug samt produktion af olie, gas og kul) udgjorde 16 %, lattergas (især fra 

landbrug) udgjorde 6,2 % og F-gasser (f.eks freon) fra industrien udgjorde 2 % af 

udledningen. 

Dermed er udledningen af CO2 fra afbrænding af de fossile brændsler den største 

kilde til drivhusgasser (60 % uden cementproduktion) men drivhusgasser fra 

andre kilder er også af en betydelig størrelse (i alt ca 40%). 

Drivhusgasudledningen er nu så stor, at halvdelen af alt det CO2, der er udledt 

siden 1750 er udledt de sidste 40 år. Det giver meget begrænset rum for udled-

ninger fremover, hvis det politiske mål om højst 2 graders global opvarmning skal 

holdes. 

Størst udledning fra energisektoren samt skov- og landbrug 

Da der findes mange forskellige drivhusgasser omregnes disse ofte i CO2-

ækvivalenter (CO2e). Udledningen af metan skal eksempelvis ganges med 21-35 

for at omregne den til en klimaeffekt svarende til CO2 over 100 år.  

Figur 5: Udviklingen i udledningen af drivhusgasser siden 1970 fordelt på kilder og drivhusgasser. 
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De konkrete kilders an-

del af CO2e-udledningen 

fremgår af Figur 6, som 

viser fordelingen af 

CO2e-udledning fra for-

skellige sektorer på glo-

balt plan. De to største 

udledere er energisekto-

ren (kraftværker mm.) og 

skov- og landbrugssekto-

ren (AFOLU i figuren) 

med henholdsvis 25 % og 

24 % af udledningen. Det 

direkte energiforbrug i 

industrien står for 21 %, 

og transportsektoren for 

14 %. Det direkte energi-

forbrug i bygninger (olie-

fyr, naturgas mv.) står for 

godt 6 %. 

Energisektoren leverer dog 

energi til de andre sektorer i 

form af varme og el, især til 

industrien og til bygninger, 

inkl. kontorbygninger, stalde, 

idrætsanlæg osv. Samlet set 

står bygninger således for ca. 

18 % af udledningen, mens 

industrien står for ca. 30 % af 

den samlede udledning.  

På Figur 7 er vist en mere 

detaljeret opgørelse, hvor 

energisektorens udledning er 

fordelt på slutbrugere. Her 

fremgår det, at vejtranspor-

ten udgør ca. 10 % af den 

samlede udledning (hvilket 

svarer til at personbiler udgør 

omkring 6 %), og at skov og 

landbrug (AFOLU) samlet set 

i denne opgørelse er den største direkte udleder af drivhusgasser, som konse-

kvens af den samlede efterspørgsel på biomasse til fødevarer, materialer og ener-

gi. 

 

 

 

Figur 6: Fordelingen af CO2e-udledningen mellem forskellige 
sektorer. AFOLU er udledningen fra skov- og landbrug. For 
kraftværkerne ses endvidere hvilke sektorer de leverer til. 

Figur 7: Fordeling af CO2e-udledningen på slutbrugere. 
AFOLU (Skov og Landbrug) er den største udleder sammen 
med industrisektoren. 
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Figur 8: Udledningen fra 1970 til 2010 fordelt på indkomstgrupper opgjort på baggrund af 
landenes BNP divideret med befolkningstal. Low income: $1.035 eller mindre, Lower middle 
income: $1.036 til $4.085, Upper middle income: $4,086 til $12,615, High income: $12,616 eller 
mere. 

Stor stigning i Asiens udledning 

Figur 8 viser udviklingen i udledningen fordelt på forskellige landeindkomst-

grupper. Udledningen fra lavindkomstlandende er ret konstant, mens udlednin-

gen for ”middelklassen” er steget voldsom siden 1970, specielt for de ”rigere” 

middelklasselande. I lande med høje indkomster (over 12.616$ per indbygger per 

år) er sket en vis stabilisering af udledningen siden 1990.  

Det skal dog bemærkes, at den internationale transport er opgjort separat (og i 

vid udstrækning hører til de rige lande), og at en del af stabiliseringen for de rige 

lande skyldes en udflytning af produktionen til de fattigere lande.  

Den store udfordring er, at den globale middelklasse forventes at vokse eksplosivt 

frem mod 2030, fra knap 2 milliarder mennesker til 5 milliarder. Samtidig ventes 

befolkningen på jorden at vokse til ca. 10 milliarder i 2050. Samlet vurderer 

IPCC, at knap halvdelen af den øgede udledning af drivhusgasser skyldes befolk-

ningstilvækst, og godt halvdelen skyldes den økonomiske vækst. Disse forhold vil 

naturligvis gøre drastiske reduktioner af drivhusgasser ekstra udfordrende.  

Udfordringen tydeliggøres i Figur 9, hvor der ses en vis stabilisering i OECD-

landene efter en historisk dominerede udledning, mens der ses en voldsom stig-

ning i udledningen fra ikke-OECD-landene - især i Asien - som følge af den vækst, 

der sker i middelklassen samt den industrielle produktion i disse lande. 
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Figur 9: Historisk udledning fra forskellige økonomier og verdensdele. 
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Fremtidige klimaforandringer  

og deres konsekvenser 
 

 IPCC arbejder med fire grundscenarier, heraf to lavemissions-

scenarier, der med en vis sandsynlighed opfylder 2-gradersmålet.  

 Højemissions-scenariet, som vi følger nu, vil medføre en temperatur-

stigning på 3,2-5,4 grader i slutningen af dette århundrede. 

 I højemissions-scenariet vil vandstanden i havene være steget med ca. 1 

meter i 2100. I lavemissions-scenariet vil den stige med ca. 0,7 meter. 

 Europa vil blive ramt af øget nedbør og vandstand samt tørke og hede-

bølger, men skadevirkningerne kan mindskes gennem tilpasning.  

 I slutningen af århundredet forventes uden klimatiltag en reduktion i 

det globale høstudbytte på 10-25 pct. som følge af klimaforandringerne.   
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Et af de væsentligste emner i klimapanelets rapporter er at se på fremtiden, både 

med hensyn til udledninger under forskellige forudsætninger, og i forhold til de 

forventede virkninger på jorden, dens økosystemer og på den menneskelige civili-

sation. 

Til det formål har man defineret en række scenarier, der kan beskrive forskellige 

sandsynlige udviklinger for Jorden under antagelse af bestemte udledninger af 

drivhusgasser. Disse scenarier køres igennem en række forskellige klimamodeller 

med henblik på at få det bedste bud på de klimamæssige konsekvenser af de for-

skellige scenarier.  

Fire grundscenarier for temperaturstigninger 

I klimapanelets rapport arbejder man med fire grundscenarier, kaldet ”Represen-

tative Concentration Pathways (RCP)”. Disse beskriver mulige udviklingsveje for 

udledningen af drivhusgasser og årsagerne til denne. Tallet efter RCP beskriver, 

hvor mange watt strålingspåvirkning scenariet vil bidrage med omkring år 2100. 

RCP8.5 - som også kaldes ”business as usual”-scenariet – giver således en meget 

markant global opvarmning, mens RCP2.6 giver den mindste. 

Nedenstående tabel giver et overblik over vigtige elementer i de enkelte scenarier. 

Scenarie Karakteristika 

RCP8.5  Befolkning på 12 milliarder i 2100 

 CO2-koncentration i atmosfæren 3-doblet i 2100 i forhold til i dag 

 Stigende metan-koncentrationer 
 Øgede landbrugsarealer som følge af befolkningstilvækst og øget kødforbrug 

 Stor afhængighed af fossile brændsler uden CCS 

 Høj energiintensitet 

 Ingen effektiv klimapolitik 

 Tredobling af energiforbruget. 
RCP6  Stor afhængighed af fossile brændsler, men et vist brug af CCS 

 Øgede landbrugsarealer 

 Middel energiintensitet 
 Stabiliserede metanudslip 

 CO2 topper i 2060 på 75 procent over det nuværende niveau, og falder så til 25 % 
over det nuværende niveau 

 Fordobling af energiforbrug. 
RCP4.5  Lav energiintensitet 

 Afhængighed af fossile brændsler, men mere udbredt brug af CCS 

 Stor tilvækst i skovområder 

 Ambitiøs klimapolitik 

 Stabile metanudledninger 

 CO2-udledningen øges lidt frem mod 2040, og flader ud derfra 
 Fordobling af energiforbrug 

 Kostændringer mod mindre kødforbrug. 
RCP2.6   Lav energiintensitet 

 En befolkning på 9 milliarder i 2050 

 Udbredt brug af CCS på fossile brændsler og bioenergi 

 Metanudledning reduceret med 40% 

 CO2-udledning uændret frem mod 2020, derefter at fald frem mod 2080-2100 
og negativt derefter. 

 Fordobling af energiforbrug 

 Ambitiøs klimapolitik. 

 

De forskellige scenarier og udledningerne på et givet tidspunkt (kun CO2 fra fos-

sile brændsler og fra cement) er vist i Figur 10, med tilhørende forventninger til 

de resulterende temperaturændringer, og her fremgår også den negative udled-
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ning (hvor man hiver CO2 ud af atmosfæren) der er nødvendig sidst i århundre-

det i RCP 2.6 scenariet. Det fremgår også, at vi pt. ligger på RCP8.5 scenariet, og 

at ret hurtige reduktioner er nødvendige for at nå ned på lavemissionsscenarier-

ne. De eneste scenarier, der med en vis sandsynlighed opfylder 2-gradersmålet er 

RCP2.6 (med over 66 % sandsynlighed), og muligvis RCP4.5. 

 

 

 

Figur 11 viser de historiske 

og modellerede fremtidige 

globale temperaturstignin-

ger for de forskellige scena-

rier ud over år 2100. For 

RCP8.5-scenariet vil tempe-

raturstigningen i år 2300 vil 

være omkring 8 grader, med 

et spænd fra 4 til 12 grader. 

Det skal bemærkes, at på 

grund af den store inerti, 

der er i systemet, er det 

reelt ikke muligt at få tem-

peraturen til at falde igen 

inden for en rimelig tid, 

hvorfor en temperaturstig-

ning reelt vil være stort set 

irreversibel.  

Temperaturforskellene mellem scenarierne er meget forskellige, og det samme er 

den geografiske fordeling af temperaturstigninger. 

Figur 10: Historisk og fremtidig udledning af CO2 fra fossile brændsler og cement i de 
forskellige scenarier (Gigaton CO2 per år). Kilde: Global Carbon Project. 

 

Figur 11: Historiske og fremtidige temperaturændringer i de 
forskellige scenarier. Det knæk i kurven, der ses i 2100 skyl-
des, at modellerne er mindre finmaskede fra 2100 og frem. 
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Figur 12 viser den geografiske forskel i temperaturer i henholdsvis lav- og høje-

missions-scenarierne sidst i århundredet. I højemissions-scenariet med en gen-

nemsnitlig temperaturstigning på 4 grader ses meget store regionale forskelle. I 

lavemissions-scenariet (RCP2.6) ses en ret kraftig opvarmning af Arktis, men 

mindre markante ændringer i resten af verden. I højemissions-scenariet 

(RCP8.5) ses meget store temperaturstigninger i landområderne (4-6 grader) og 

6-12 grader på den nordligste del af halvkuglen. 

Stigende vandstand i havene 

Figur 13 viser en fremskrivning 

for den gennemsnitlige globale 

vandstand i havene for høje-

missions-scenariet (RCP8.5) og 

lavemissions-scenariet 

(RCP2.6). Som det ses vil vand-

standen i RCP8.5 i 2100 være 

omkring 1 meter højere, mens 

den for lavemissions-scenariet 

vil være omkring 0,7 meter 

højere. Der vil altså stadig være 

tale om en betydelig stigning i 

vandstanden, selvom man får 

implementeret en ambitiøs 

klimapolitik. 

I scenarierne fortsætter vand-

standen med at stige efter 

2100. I år 2300 og 2500 vil vandstanden i højemissions-scenariet være steget 

med op mod 3,5 og 6,5 meter, selvom udledningen stopper eller stabiliseres lang 

tid inden da. 

Den gennemsnitlige vandstandsstigning dækker over ret store geografiske varia-

tioner, bl.a. på grund af ændringer i tyngdekraft og i havstrømme. Ved Grønland 

kan således forventes faldende eller uændret vandstand, mens man langs de ame-

rikanske kyster kan forvente vandstandsstigninger over gennemsnittet. Hertil 

Figur 12: Geografisk fordeling af temperaturstigninger i høj og lavemmisionsscenarier sidst i 
åhundredet. Som det fremgår ses der i højemissions-scenariet temperaturstigninger på 5-12 
grader over store landområder. 

Figur 13: Gennemsnitlig stigning i havenes vandstand 
fra 1700 til 2100 i højemissions-scenariet (rød) og la-
vemissions-scenariet (blå). 
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kommer vandstandsændringer i grundvand, søer og vandløb som følge af ændre-

de nedbørsmønstre, og naturligvis også stormfloder som følge af ændrede vind-

forhold. 

Mere nedbør og tørke 

Helt generelt vil klimaforandringerne gøre at våde områder bliver mere våde, og 

tørre områder mere tørre, men konsekvenserne er forskellige fra verdensdel til 

verdensdel, og det samme er mulighederne for via tilpasning at imødegå disse. 

Figur 14 viser udvalgte konsekvenser for Europa. Heraf fremgår det, at øget ned-

bør og vandstandsstigninger vil have omfattende konsekvenser, men også at disse 

delvist vil kunne imødegås, om end prisen vil være høj. Det vurderes, at risikoen 

ved 4 graders temperaturstigning er meget høj, men at den via tilpasningstiltag 

kan reduceres til medium. 

 

Figur 15 viser en tilsvarende vurdering for Oceanerne. Heraf fremgår, at konse-

kvenserne for biodiversitet, fiskeri, koraler mv. vil være meget høje, og at det ikke 

er et område, hvor det er muligt at imødegå risikoen via tilpasning. Selv ved 2 

graders temperaturstigning ses et højt risikoniveau. Risikoen er summeret op i 

Figur 16, hvor det fremgår for en række forskellige typer af risici, hvorledes risi-

koen øges ved forskellige temperaturer. Det fremgår, at risikoen ved over 2 grader 

stiger til høj eller meget høj for alle grupper, specielt for de globale unikke og sår-

bare økosystemer. En væsentlig faktor for oceanerne er også den forsuring der 

sker ved høje udledninger af CO2, da ca. 1/3 af udledningen optages i havet, og 

derved sænker pH-værdien (forsuring). Dette har og vil fremover få afgørende 

betydning for livet og økosystemerne i havene, og udgør f.eks. en betydelig trussel 

for koralrevenes fremtid og for andre kalkdannende organismer, som i mange 

tilfælde danner fundamentet for de marine økosystemer. 

Figur 14: Udvalgte effekter af temperaturstigninger i Europa, og risikoen ved 2 og 4 grader. 
Sidste kolonne i figuren viser risikoen uden tilpasning (stiplede linier) og med tilpasning (uden 
stiplede linier). 
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Faldende globalt høstudbytte 

Klimaændringernes konsekvenser for fødevareproduktionen er særlig aktuelt, da 

der både  er en stigende verdensbefolkning og en stærk stigende middelklasse. 

Derudover er fødevareproduktionen et af de områder, der i særlig grad belaster 

de økosystemer, som også trues af klimaforandringer. Endelig er brugen af visse 

ikke-fossile energityper som f.eks. biomasse eller solceller på landbrugsjord en 

potentiel trussel mod fødevareproduktionen. 

Generelt er de projekterede klimaændringer mere negative end positive for føde-

vareproduktionen, men dette dækker over en del regionale forskelle. Figur 17 vi-

ser den forventede udvikling i høstudbyttet. Der er flere af de videnskabelige ar-

tikler, der påpeger, at høstudbytterne (især for hvede og majs) vil falde snarere 

Figur 15: Udvalgte effekter af temperaturstigninger i Oceanerne og risikoen ved 2 og 4 grader. 
Sidste kolonne i figuren viser risikoen uden tilpasning (stiplede linjer) og med tilpasning (uden 
stiplede linjer). 

Figur 16: Øgningen af risici for skader ved øget temperatur for forskellige systemer. For ”Uni-
que and threatened systems”, som bl.a. omfatter koralrev og mangrover ses meget høj risiko for 
skader allerede ved en 2-graders temperaturstigning. ”Large-scale singular events” er f.eks. 
store udslip at metan fra tundraen, betydelige ændringer i golfstrømmen eller kollaps af isen på 
Antarktis. 
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end stige efterhånden som klimaforandringerne eskalerer. I slutningen af år-

hundredet forventes en reduktion i udbyttet på 10-25 %, i forhold til, hvad det 

ellers ville have været.  

Kombineres det forventede faldende udbytte med et stadig stigende fødevarebe-

hov vil det kræve stadig større landbrugsarealer til fødevareproduktion, med de 

negative effekter dette kan have på klimaet, biodiversiteten og de tilgængelige 

biomasseressourcer til energiproduktion. Derudover kan situationen føre til øge-

de konflikter.  

Netop biomasse til energiproduktion er ud fra et klimamæssigt synspunkt mest 

hensigtsmæssigt at dyrke på udpinte landbrugsarealer. IPCC vurderer dog, at 

fødevareproduktionen vil lægge beslag på langt de fleste af de nuværende margi-

nale landbrugsjorde, og dermed vil reducere muligheden for at dyrke biomasse 

dedikeret til energiproduktion. 

 

  

Figur 17: Fordeling af studier med forventede ændringer i høstudbytte. Majoriteten af studierne 
forventer reducerede høstudbytter med stigende temperaturer. Generelt forventes størst negativ 
effekt på hvede og majs. For hvede forventes en reduktion i udbyttet på 6 % for hver grad tempe-
raturen stiger. 
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Virkemidler til modvirkning 

af klimaforandringer 
 

 IPCC vurderer, at det er urealistisk at opfylde 2-gradersmålet alene 

gennem energibesparelser og vedvarende energi som vind, sol, vand og 

biomasse. Alle virkemidler skal i spil. 

 Udover væsentlige energibesparelser og en markant udbygning af ved-

varende energi peges der på CCS, skift fra kul til gas og udbygning af 

atomkraft som mulige virkemidler. 

 CCS (Carbon Capture and Storage) betragtes som en nøgleteknologi, 

der vil blive prismæssigt konkurrencedygtig med sol, vind og biomasse.  

 Endelig betragtes tiltag i forhold til klimavenlig forbrugeradfærd og 

demografisk udvikling som en central del af klimaindsatsen.      
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Figur 18: Energiforbrug og energikilder i de 

forskellige RCP-scenarier i år 2100. Figuren viser 

gennemsnittet af (eller rettere intermediære) 

virkemidler, der opfylder kriterierne for scenari-

erne i de forskellige modeller. Kilde: The repre-

sentative concentration pathways: an overview, 

Van Vurren et al; Climatic Change (2011). 

 

Et helt klart budskab i IPCC’s femte hovedrapport er, at alle virkemidler skal ta-

ges i brug, hvis temperaturstigningen skal holdes i nærheden af de 2 grader. Det 

er ikke realistisk, at nå målene alene gennem energibesparelser og traditionelle 

vedvarende energiformer som sol, vind, vand og biomasse. Dette skyldes dels den 

demografiske og økonomiske udvikling, ikke mindst i udviklingslandende og i 

Asien, og dels at flere vedvarende energikilder ikke kan opskaleres i tilstrækkeligt 

omfang.  

Alle virkemidler og teknologier skal i spil  

Udover vedvarende energi og energibesparelser er de væsentligste virkemidler 

som IPCC peger på CCS (Carbon Capture and Storage), skift fra kul til gas og ud-

bygning af atomkraft. CCS er en teknologi, hvor røgen fra kraftværker og indu-

strier, der kører på fossile brændsler og biomasse renses og CO2’en udskilles og 

lagres i undergrunden. Denne teknologi er også årsagen til, at scenarierne som 

udgangspunkt ikke er ”fossilfri”, men tværtimod har en stigende brug af fossile 

brændsler, hvilket fremgår af Figur 18. Her fremgår det også, at sol og vind, trods 

en meget markant udbygning i forhold til i dag, forventes at fylde relativt lidt i 

den fremtidige globale energiforsyning i de gennemsnitlige intermediære scenari-

er. 

IPCC betragter CCS som en af de vigtigste nøgleteknologier, og vurderer, at 2-

gradersmålet reelt vil være umuligt at nå uden brug af denne teknologi. Samtidigt 

er CCS på biomasse den eneste teknologi vi i dag kender, der potentielt kan hive 

CO2 ud af atmosfæren, udover biologiske metoder som skovrejsning og kulstof-

binding i jorden. 

Selv i lavemissions-scenarierne fylder 

de fossile brændsler meget, og mere 

end de gør i dag. Olieforbruget i 

RCP2.6 er lavt, men til gengæld bru-

ges kul og gas i ret store mængder, 

men med CCS. Det samme er gæl-

dende for bioenergi. Atomkraft er 

også et vigtigt virkemiddel, mens sol-

energi, vindenergi og geotermisk 

energi forventes af få en relativ be-

skeden rolle i det samlede globale 

energiforbrug (i enkelte scenarier i 

litteraturen fylder vind og solenergi 

dog relativt mere). Det bemærkes 

også, at energiforbruget i alle scenari-

er forventes at stige markant pga. den 

demografiske og økonomiske udvik-

ling.  

Brugen af biomasse er stort i RCP2,6, 

idet denne kobles med CCS, lidt min-

dre i RCP4,5, hvor der frigøres store 

landbrugsarealer som følge af kost-

ændringer, og hvor der så bl.a. kan 
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dyrkes biomasse til energi. I RCP6 er brugen af biomasse uændret i forhold til i 

dag. Således er der koblet en række betingelser til et stort brug af biomasse (CCS 

og/eller kostændringer). Klimapanelet gør dog opmærksom på, at det er usikkert 

om denne biomasse reelt vil være tilgængelig, dels pga. muligheden for at gen-

nemføre så omfattende kostændringer, og dels fordi befolkningstilvæksten og den 

økonomiske vækst formentlig bliver så stor, at der næppe vil være landbrugsarea-

ler der i større omfang kan undværes til fødevareproduktion. 

Atomkraft er også en relativ vigtig teknologi i fremtiden, men afhænger af, hvor 

udbredt CCS bliver. Hvis CCS bliver generelt implementeret falder betydningen af 

atomkraft, mens betydningen af atomkraft stiger, hvis CCS bliver implementeret i 

mindre omfang. Endelig er den mængde fossile brændsler man kan ”tillade” sig at 

bruge afhængig af, hvor meget kulstof man kan lagre i skove og landbrugsjord, 

altså i hvilket omfang AFOLU kan ændres fra en kilde til et sink. 

Relativt små omkostninger hvis vi handler nu 

Figur 19 viser de forventede priser ved produktion af el for virkemidler i scenari-

er, der når en lav udledning i 2100. 

Man kan dog ikke umiddelbart alene tage udgangspunkt i priserne for at vurdere 

”den bedste” alternative energiform, da de forskellige energityper ikke alle er lige 

skalerbare. Vandkraft, bioenergi, vindenergi, solenergi og geotermisk energi vur-

deres ikke at kunne skaleres tilstrækkeligt op på globalt plan, fordi ressourcen 

ikke nødvendigvis rækker til det, mens fx CCS og atomkraft er lettere skalerbare. 

Dette er også årsagen til, at CCS fylder så meget i lavemissions-scenarierne, og 

det bemærkes, at de forventede priser på CCS er fuldt konkurrencedygtige med 

sol, vind og biomasse. Det er bl.a.  på denne baggrund, at IPCC vurderer, at alle 

virkemidler skal i brug for at nå de fastsatte mål. 

IPCC slår dog fast at de samlede omkostninger i lavemissions-scenarierne i for-

hold til basisscenariet er relativt små i forhold til den globale økonomi, forudsat 

at 1) alle teknologier er til rådighed overalt i verden, 2) alle lande igangsætter re-

duktioner af udledningen nu, og 3) der er en fælles global pris på CO2-udledning. 

I dette tilfælde bliver den årlige relative reduktion i væksten på kun 0,04 til 0,14 

procentpoint.  

Ændrede forbrugsmønstre centralt 

Det er dog ikke kun tekniske virkemidler der har betydning, idet energisektoren 

”kun” udgør ca. 60 % af den samlede udledning af drivhusgasser. Derfor peger 

IPCC på det nødvendige i at ændre i forbrugsmønstrene, herunder betydelige 

kostændringer, brug af produkter med længere holdbarhed, ændringer i mobili-

tetsmønstre og tiltag omkring befolkningstilvækst. Dermed er egentlige ad-

færdsmæssige og demografiske tiltag også en vigtig del af klimaindsatsen. 

  

Det understreges bl.a., at adfærd, livsstil og kultur har en betydelig indflydelse på 

energiforbruget, og at der i nogle sektorer er stort reduktionspotentiale i at sup-

plere de teknologiske forandringer med adfærdsrelaterede tiltag. Det vurderes, at 

udledningerne kan mindskes betydeligt gennem ændringer i forbrugsmønstre, 

energibesparende tiltag, kostomlægning og reduktion af madaffald.  
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Figur 19: Forventede priser på produktion af el med forskellige energikilder. ”Levelized 
Cost” er langsigtet gennemsnitlig pris inkl. alle direkte omkostninger (f.eks. dekommissio-
nering af atomkraftværker eller arealerstatninger ved vandkraft) 
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http://ipcc-wg2.gov/AR5/images/uploads/WGIIAR5-TS_FINAL.pdf
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/WGIIAR5-Chap7_FINAL.pdf
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/WGIIAR5-Chap7_FINAL.pdf
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10584-011-0148-z
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg3/ipcc_wg3_ar5_chapter7.pdf
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg3/ipcc_wg3_ar5_chapter7.pdf
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CONCITO er en uafhængig tænketank, der formidler klimaviden og -løsninger  

til politikere, erhvervsliv og borgere. 

Vores formål er at medvirke til en lavere udledning af drivhusgasser  

og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. 

www.concito.dk • info@concito.dk • +45 29 89 67 00 

 

 

 

 


