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Climate science & policy - 
Milestones

1896 Svante Arrenius 
1988 IPCC, the UN scientific panel (WMO, UNEP) 
1992 UN FCCC (AR1 1990) 
1997 Kyoto Protocol (AR2 1995) 
2001 Marrakech accords 
2005 Kyoto Protocol into force 
2006-2007 Stern Review, IPCC AR4 etc. 
2007 Bali Road Map 
2009 Copenhagen, global financial crisis (07/08) 
2015 Paris?



UNFCCC (I)

• United Nations Framework Convention on Climate 
Change (www.unfccc.int) 

– One of the ”Rio Conventions” (1992) 

– Ratified by most of the world’s countries



UNFCCC (II) 
Article 2, ”Objective”
• ”The ultimate objective of this Convention 

…… stabilization of greenhouse gas 
concentrations in the atmosphere at a level 
that would prevent dangerous anthropogenic 
interference with the climate system. …. ”



UNFCCC (III)  
Article 3, ”Principles”
• equity 
• ‘common but differentiated responsibilities 

and respective capabilities’ 
• a precautionary approach 
• cost-effectiveness of policies and measures 
• the right of parties to promote sustainable 

development 
• etc.



UNFCCC (IV) 

• Parties shall minimise the causes of climate 
change 
– No quantified emission limitation 

commitments  
• Developed country commitments to assist 

developing country climate action 
financially and through transfer of 
technology and know-how 
– Particularly the most vulnerable DCs



Kyoto Protocol
• 1997 Protocol under the UNFCCC 
• 181 countries ratified, notably not the USA 
• Countries divided into 2 main groups: 

– Annex 1 (Industrialised countries):  
Quantified absolute emission limitation commitments – on 
average 95% relative to 1990 emissions 

– Non-Annex 1 (Developing countries):  
Limited requirements, eg. on reporting of emissions 
and measures



Kyoto Protocol (II)
• Introduces global carbon market through ”Flexible 

mechanisms”:  
– Flexibility with respect to how, when and where Annex 

1 countries can reduce emissions to comply with 
commitments 
• Tradable emission reduction certificates can be purchased as a 

complement to domestic emission reductions 

– Project-based (CDM & JI) 
• Contributes to sustainable development in host country 
• Engages the private sector 

– International emissions trading (IET)



But Kyoto Protocol 
• Short time horizon; 2008-12 
• Stringency of commitments 
• Large share of worlds emissions not covered 
• US ratification 
2007 – AR4, Stern Review, Bali Plan of Action 
• Timetable for negotiations towards a post-2012 deal 

– Agreement at COP/MOP15, Copenhagen December -09 

• Principles for developed and developing country 
responsibilites 

• Building blocks of agreement



Köpenhamn, Cancun
• Köpenhamn (2009) – Ingen överenskommelse om en global, 

legalt bindande klimatöverenskommelse 
– Riktlinjer för den framtida internationella klimatpolitiken.  

• Cancun (2010) -  I Cancunöverenskommelsen formaliserades 
ett flertal av elementen från Köpenhamnsöverenskommelsen, 
fördes in under UNFCCC.  
– 2-gradersmålet 
– ”Cancun pledges” avseende utsläppsminskningar till år 2020 (från 

Köpenhamn) 
– Bjuder in alla parter – inte endast de utvecklade länderna – att 

bidra till målet att minska utsläppen 
• Kvantifierade utsläppsbegränsningar för i-länder 
• NAMAs för u-länder 

– Finansiering till u-länder – 100 miljarder dollar årligen senast år 
2020. ”Green Climate Fund” etablerades 



Durban (2011)
• Beslut om att förhandla fram ett legalt 

bindande avtal om utsläppsbegränsningar 
som ska träda i kraft 2020 

• Avtal ska vara på plats december 2015 
(Paris) 

• Klimatutfästelser (INDC) under 2015 för 
perioden efter 2020 

• ”Intended Nationally Determined 
Contributions” kan ta många olika former
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UNFCCC (1992) 
Mål: att undvika farlig mänsklig påverkan på klimatsystemet

Regelverk, 
åtaganden, 
tidsram

Kyotoprotokollet (1997) 
Bindande åtagande  

för i-länder !
1:a period 2008-2012 
2: a period 2013-2020

Cancún Agreements (2010) 
Icke bindande åtaganden  

för alla länder !
För år 2020 

”Nytt avtal”(2015) 
Bindande åtaganden  

för alla länder !
Från år 2020- RA
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Gröna klimatfonden

Inter-
nationellt 
stöd

Bilateral och multilateral klimatfinansiering

Nationella 
verktyg T.ex. skatter, kvoter, utsläppsrätter, avgifter, gröna certifikat, teknikstandarder, subventioner

Kyotomekanismer:  
IET 
JI 

CDM

Inter-
nationella 
verktyg

”Nya” mekanismer:  
NMM 
FVA? 

Reformerad CDM/JI?
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AR5 – några nyckelbudskap
• Klimatförändringen effekter har de senaste årtiondena påvisats på alla 

kontinenter och i världshaven. 

• Rapporten uttrycker med större säkerhet än tidigare att växthusgasutsläppen 
från förbränning av fossila bränslen och avskogning, är den dominerande 
faktorn bakom uppvärmningen sedan mitten av 1900-talet. 

• Om detta fortsätter oförhindrat kommer klimat-förändringen sannolikt leda till 
svårartad, genomgripande och långvarig påverkan på människor och 
ekosystem. 

• Genom klimatanpassning och utsläppsminskningar kan klimatförändringen 
och dess påverkan hålls på en acceptabel nivå. 

• Vi har kort om tid innan möjligheten att nå 2-gradersmålet försvinner. Med 
nuvarande utsläppstakt har vi 20 till 30 år på oss. Med en global 
utsläppsminskning på 40 – 70% mellan 2010 och 2050 har vi god chans att 
lyckas. På lång sikt måste utsläppen vara noll.



Cancun 
Pledges
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Utsläppsförändring under 00-talet
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Skenande utsläpp i 
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Utsläppskällor

Byggnader 
6%

Transporter 
14%

Industri 
21%

Skog-, jordbruk och markanvändning 
24%

Energi 
35%



Magnitude of the energy challenge …

• New emission-free power needed 2100 assuming moderate 
growth in energy demand: 
550 ppm*  15 TW  
450 ppm   22 TW 
350 ppm   30 TW 
!

• Total power supply today is 12 TW 
!

• IPCC AR5 – Carbon Dioxide Removal Technologies, even 
“Negative emissions” might be necessary after 2050 
!

* (ppm – parts per million, concentration of GHG in the atmosphere



Dagsläget
• Klimatfrågan diskuteras i många forum. FN, G8, G20, bilateralt 

(t.ex. intensiv dialog mellan Kina-USA). 
– FN-processen är koncensus-baserad. Nödvändigt men svårt 
– Lösningar kan (sannolikt) uppstå även utanför FN-processen !

• Viktiga skiljelinjer 
– Graden av differentiering inom Non-Annex I (mao introduktion av 

åtaganden för mer “avancerade” länder inom gruppen) 
– Finansiering; mottagarländers suveränitet vs. givarländers kontroll över 

hur medel används !
• Finns nu enighet om viktiga komponenter i ett globalt avtal 

– En gemensam långsiktig vision (2-gradersmålet) 
– Betydelsefulla bidrag behövs från fler länder än de inom Annex I 
– Principen att utsläppsminskningar i länder med större utvecklingsbehov 

behöver finansiering från höginkomstländer 

• Har gjorts stora framsteg som det går att bygga vidare på 
– Starka argument från IPCC m.fl. 
– Takten i den politiska processen måste öka!


