
- Kartlegging i egen virksomhet og porteføljen
Siri Kalvig, administrerende direktør 
Lene Elizabeth Hodge, bærekraftsansvarlig
Nysnø Klimainvesteringer, 5.2.2021

Klimarisiko



Nysnø Klimainvesteringer 2

Nysnø 
Klimainvesteringer

Opprettet 2017, driftet siden 2018

Kontor i Stavanger

10 ansatte

2,4 mrd NOK forvaltningskapital

Eies av staten, NFD



Reduserte 
klimagassutslipp

Positive ringvirkningerLønnsomme investeringer

Høy risikojustert
avkastning

Positive 
ringvirkningerReduserte utslipp

Statens begrunnelse for eierskapet i Nysnø er å bidra til reduserte 
klimagassutslipp gjennom lønnsomme investeringer. Statens mål
som eier er høyest mulig avkastning over tid.
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Hvorfor klimarisiko?

Kilde: showyourstripes.info, Professor Ed Hawkins, University of Reading. 

Hvordan vurdere?



Klimarisiko
1. Erfaring fra egen virksomhet

2. Rammeverk, valg og metode

3. Fysisk klimarisiko

4. Overgangsrisiko

5. Eksempler fra porteføljen

Kilde: showyourstripes.info, Professor Ed Hawkins, University of Reading. 



Kilde: Kartverket
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Kilde: Kartverket



Kilde: Kartverket og Herfo Finans



Rammeverk, valg og metode
Rammeverk

• TCFD definerer ulike typer klimarisiko

• Fysisk risiko (akutt og kronisk)

• Overgangsrisiko (politikk og reguleringer, 

teknologi, marked, omdømme og ansvar)

Valg

• Hvilke utslippsscenario kan velges?

• Hvor langt frem i tid vurderer man risikobildet?

Kilder: Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD 2017; Klimarisiko og Norsk økonomi, NOU 2018:17; Glen Peters, CICERO – Climate risk and scenarios, 29/1/2021



Rammeverk, valg og metode

Metode

• Identifisere geografi for kontor, 

produksjonsanlegg, verdikjede og 

markeder

• Identifisere fysiske klimarisikoer på hver 

lokasjon

• Identifisere hvilke fysiske risikoer med 

størst innvirkning 

• Identifisere overgangsrisiko

Kilde: Hvordan møte klimarisiko? Norsk Klimastiftelse og KLP - Rapport nr. 06/2018

Temperatur Vind Vann Solid masse

Kronisk

Endret temperatur 
(luft, ferskvann og hav)

Endret 
vindmønster

Økt havnivå Erosjon langs 
kysten

Ekstrem varme Flom Degradering 
av jorden

Temperatursvingninger Snøskred Erosjon av jord

Tining av permafrost Havforsurning Jordsig

Inntrenging av 
saltvann

Akutt

Hetebølger Sykloner, orkaner 
og tyfoner

Tørke Snøskred

Kuldebølger Stormer Ekstrem 
nedbør

Jordskred

Skogbrann Tornado Flom Innsynkning

Utbruddsflom 
av isbre

https://klimastiftelsen.no/wp-content/uploads/2018/11/NKS_KLP_rapport_SKJERM_enkeltsider.pdf


Fysisk klimarisiko | Datagrunnlag
• Norsk Klimaservicesenter

• Klimaframskrivninger
• Kystverket

• Se havnivå i kart – en karttjeneste for stormflo og 
havnivåstigning

• Miljødirektoratet
• Klimatilpasning

https://klimaservicesenter.no/faces/desktop/scenarios.xhtml
https://www.kartverket.no/til-sjos/se-havniva/kart
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/klimatilpasning/


Fysisk klimarisiko | Datagrunnlag
• World Bank Group

• Climate Change Knowledge Portal
• Nyttig for å vurdere fysisk klimarisiko i verdikjeder 

og markeder utenfor Norge
• Stor valgmulighet for ulike utslippsscenario

• Aktuelle klimaindikatorer
• Temperatur
• Vekstsesong
• Nedbør
• Sannsynlighet for hetebølger
• Sannsynlighet for tørke
• Antall dager med behov for oppvarming
• Antall dager med behov for kjøling

https://climateknowledgeportal.worldbank.org/


= fysiske effekten av klimaendringer

= reguleringer for å begrense utslipp

= markedet endrer seg 
og nye oppstår

= endret oppfatning

Kilde: Hvordan møte klimarisiko? Norsk Klimastiftelse og KLP - Rapport nr. 06/2018; Glen Peters, CICERO – Climate risk and scenarios, 29/1/2021

Overgangsrisiko

https://klimastiftelsen.no/wp-content/uploads/2018/11/NKS_KLP_rapport_SKJERM_enkeltsider.pdf


Overgangsrisiko | Eksempel
• I 2012 ble forbud mot oljefyr bestemt
• Forskriften vedtatt i 2018, ulovlig fra 1. januar 2020
• Flere tusen husholdninger og næringsbygg har oljefyr

Risiko Mulighet

Juridisk & politisk Oljefyr blir ulovlig –
men når og for hvem?

Økonomisk støtte for å 
bytte ut

Teknologi Ineffektiv, utdatert 
teknologi

Bedre teknologier på 
markedet

Marked Høyere 
driftskostnader

Rimeligere med andre 
løsninger

Omdømme Flaut å ikke bytte i tide Kan fremheve tiltaket 
og få god respons

Kilde: NRK 2.januar 2020

https://www.nrk.no/norge/na-er-vanlig-oljefyring-forbudt-1.14838179


Overgangsrisiko | Større drivere
• Minst 50 % og opp mot 55 % reduksjon innen 2030 

sammenlignet med 1990-nivå.
• Klimaavtale med EU for minst 40 % utslippskutt fra 2005-

nivå i både kvote- og ikke-kvotepliktig sektor.
• Siden 1990 har Norge redusert klimagassutslippene med 

19 % 
• Sannsynlig scenario med økt klimainnsats i alle sektorer for 

å mer enn doble utslippsreduksjonen fra 2021- 2030. 

• EU skal bli verdens første klimanøytrale kontinent innen 
2050

• Klimamålet i EU økt fra 40 til 55 % utslippskutt innen 2030
• UK, Sør-Korea, USA og Japan har ambisjoner om netto-

nullutslipp innen 2050
• Kina sitt mål er nullutslipp innen 2060
• 2/3 av globale utslipp er nå under ambisjon om netto-

nullutslipp innen 2050

Norge EU & globalt

Kilde: Klimakur 2030, Miljødirektoratet, 2020



Selskap Fysisk klimarisiko Største risikotype Overgangsrisiko

• Nedbør
• Økte temperaturer

• Hetebølger
• Økte temperaturer

• Skogbrann
• Ekstremvær
• Økte temperaturer

• Nedbør
• Stormflo

• Temperaturøkning
• Ekstremvær

LAV MIDDELS HØY
LAV MIDDELS HØY

Største muligheter

• Skogbranner
• Nedbør
• Hetebølger

• Økende behov for 
komponenter med lavt 
klimaavtrykk

• Teknologien blir en foretrukken
og kostnadseffektiv energiløsning

• Mer fornybar krav øker
behovet for styring

• Økt etterspørsel etter rene 
energibærere  for 
karbonintensive sektorer

• Økende krav til mer 
energieffektive bygg

• Økt fokus på klimaavtrykk og 
ressursbruk i sektoren

A

Eksempel | Kartlegging klimarisiko

B

C

D

E

F



Landbruksroboten Thorvald

• Bekjemper meldugg med UV-bestråling
• Går på strøm og er lettere enn en traktor
• Reduserer jordkomprimering
• Sensorer og analyseverktøy gjør økt presisjon i 

landbruket mulig

Muligheter

• Endringer i klima kan øke behov for å tilpasse til 
lokale forhold

• Klimaendringer kan gjøre vekstvilkårene for meldugg 
bedre

• Lengre vekstsesong kan øke produktiviteten

Eksempel | Saga Robotics



Kilde: Riley D. Champine, National Geographic; Esther Mobley, San Fransisco Chronicle;
U.S Census Bureau; USDA

Fysiske endringer 2020 – 2039 (RCP 8.5)

• Maks. temp øker med 1,8 °C 
• Mellom 10 – 13 flere sommerdager i året 
• 8 - 15 flere ekstremt varme dager i året 
• Perioder med varmt vær øker med 6 - 8 dager i året 
• 10 – 15 % økt sannsynlighet for kraftig tørke.

Observerte konsekvenser 2020

• Hetebølger forlenger skogbrannsesongen, og de tiltar i 
intensitet og omfang. 

• Flere skogbranner reduserer tilgjengelig jordbruksareal 
og påvirker vekstforhold 

• Røyk fra brannen legger seg på vindruene
• Omfanget av skadene ikke godt kartlagt

Eksempel | Saga Robotics



Kilde: Hvordan møte klimarisiko? Norsk Klimastiftelse og KLP - Rapport nr. 06/2018

Klimarisiko | Nivå

https://klimastiftelsen.no/wp-content/uploads/2018/11/NKS_KLP_rapport_SKJERM_enkeltsider.pdf


Begrensning av klimaendringer

Klimatilpasning

Bærekraftig bruk og beskyttelse av 
vann- og havressurser

Omstilling til en sirkulærøkonomi

Forebygging og bekjempelse 
av forurensning

Beskyttelse og gjenopprettelse av 
biologisk mangfold og økosystemer

(…) the stabilisation of greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level which prevents 
dangerous anthropogenic interference with the climate system consistent with the long-term temperature 
goal of the Paris Agreement through the avoidance or reduction of greenhouse gas emissions or the 
increase of greenhouse gas removals, including through process innovations or product innovations (…)

(…)  adaptation solutions that either substantially reduce the risk of the adverse impact of the current 
climate and the expected future climate on that economic activity or substantially reduce that adverse 
impact, without increasing the risk of an adverse impact on people, nature or assets (…)

(…) achieving the good status of bodies of water, including bodies of surface water and groundwater or to 
preventing the deterioration of bodies of water that already have good status, or contributes substantially 
to achieving the good environmental status of marine waters or to preventing the deterioration of marine 
waters that are already in good environmental status (…)

(…) preventing or, where that is not practicable, reducing pollutant emissions into air, water or land, other 
than greenhouse gasses; improving levels of air, water or soil quality in the areas in which the economic 
activity takes place whilst minimising any adverse impact on, human health and the environment or the 
risk thereof; preventing or minimising any adverse impact on human health and the environment (…)

(…) protecting, conserving or restoring biodiversity or to achieving the good condition of ecosystems, or to 
protecting ecosystems that are already in good condition (…)

(…) uses natural resources, including sustainably sourced bio-based and other raw materials, in production 
more efficiently, increases the durability, reparability, upgradability or reusability of products, in particular 
in designing and manufacturing activities, increases the recyclability of products (…)

Klimarisiko | EU-regler

Kilde: EU/2020/852 - Klassifiseringsforordningen

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=EN


Reduserte 
klimagassutslipp

Positive ringvirkningerLønnsomme investeringer

Høy risikojustert
avkastning

Positive 
ringvirkninger

Reduserte utslipp

Hvordan rapportere?

på fremtidig unngåtte utslipp?



Utfordring å rapportere på fremtidig 
klimaeffekt for

‘tidlig teknologi selskaper’.
Særlig distruptive teknologier kan ha 

en stor effekt i fremtiden som er 
vanskelig å estimere nå!
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