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Att begränsa den globala uppvärmningen till under två grader - tvågradersmålet - är ett
övergripande mål i klimatpolitiken såväl internationellt som i Sverige. Tvågradersmålet
kan ses som ambitiöst jämfört med globala trender idag, men den utesluter inte alla klimateffekter. Om målet är tillräckligt beror alltså även på vilka risker vi kan acceptera och
vad vi kan åtgärda med anpassning. För att kunna nå tvågradersmålet behöver de globala
utsläppen snarast börja minska, vilket är förenligt med en hållbar samhällsutveckling
lokalt, regionalt och globalt.
Ett centralt mål i klimatpolitiken är att begränsa den globala
uppvärmningen till under två grader. Utgångspunkten är
klimatet jämfört med den förindustriella tiden. Detta mål
går under namnet ”tvågradersmålet”. EU har arbetat med
tvågradersmålet sedan 1996. Inom ramen av FN:s klimatförhandlingar fördes viss diskussion om tvågradersmålet som
ett gemensamt mål för världens länder vid klimatmötet i
Köpenhamn 2009. Målet antogs dock först vid klimatmötet
i Cancún året därpå.

Forskningen belyser att även om klimateffekterna inte går att
undvika vid en global temperaturhöjning som understiger två
grader, förblir de kraftigt begränsade jämfört med en större
uppvärmning.

Tvågradersmålet är inte den enda målformulering som har
förts fram på olika arenor. Till exempel har utsläppsbanor, atmosfärshalter av växthusgaser och andra klimataspekter som
exempelvis havsnivåhöjning tagits upp som alternativa eller
kompletterande målformuleringar. Dessa typer av målformuleringar är inte oberoende av och går att härleda från varandra: mängden utsläpp påverkar atmosfärshalter som påverkar
temperaturen, havsnivån och andra aspekter av klimatet. I
slutändan handlar det förstås om klimatförändringarnas effekter som ska undvikas eller begränsas.

Ett tillräckligt mål?
Ju varmare världen blir, desto större och mer omfattande blir
klimateffekterna. Redan idag, när den globala uppvärmningen
närmar sig en grad, ser och upplever vi klimatets förändring.
Havsnivån stiger, värmeböljorna har ökat, Arktis sommarhavsis
minskar snabbt, permafrosten tinar, och så vidare. Dessa och
andra effekter tilltar när vi passerar en grad och färdas vidare
mot två grader och där över. Tvågradersmålet upprätthåller
inte det klimat vi är vana vid och det är ofta de mest sårbara
samhällena och unika ekosystemen som drabbas först.

Klimatkonventionens mål
Tvågradersmålet representerar en tolkning av FN:s klimatkonventions artikel 2 från 1992, enligt vilken världen ska undvika
”farlig mänsklig klimatpåverkan”. Vad som anses farligt är inte
någon enkel frågeställning eftersom både klimatförändringarna och sårbarheten inför klimateffekter varierar såväl mellan
som inom regioner och grupper. Därmed har kopplingen mellan klimatkonventionen och tvågradersmålet satts politiskt.

Tvågradersmålet är alltså inte tillräckligt för att förebygga alla
effekter. I så fall behöver vi rimligen även ta ställning till hur
dessa hanteras genom anpassning och till exempel försäkringslösningar och motsvarande. Svaret på tvågradersmålets
tillräcklighet beror alltså på vilka risker vi anser är acceptabla
och/eller förmår att hantera via anpassningsåtgärder.

Om tvågradersmålet är tillräckligt är likväl en legitim fråga. En
annan viktig fråga är om det kan uppnås, och om det finns
andra mål som är möjliga. Vetenskapen kan belysa även dessa
perspektiv, men inte ange vad som är ”rätt” eller ”fel” svar.
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Ett realistiskt mål?
Om tvågradersmålet är realistiskt beror på hur säkra vi vill vara
att vi uppnår det och om vi kan genomföra de åtgärder som
behövs för att minska vår klimatpåverkan. En högre säkerhet
förutsätter mer genomgående och grundläggande åtgärder
än en lägre säkerhet. Som tvågradersmålet diskuteras, handlar
det om att den globala uppvärmningen sannolikt ska understiga två grader, jämfört med det förindustriella klimatet.
Sannolikheten ska vara över 66%.
Att genomföra de åtgärder som är förenliga med målformuleringen garanterar alltså inte att temperaturhöjningen stannar under två grader. En anledning till att man ändå behöver
förhålla sig till sannolikheter är att en viss temperaturhöjning
motsvarar ett visst spann av utsläppsmängder och omvänt, på
grund av osäkerheter om kolcykelns respons på klimatförändringarna (hur atmosfärens koldioxidhalt svarar på utsläppen)
och klimatkänsligheten (hur mycket varmare det blir för en
viss haltökning av koldioxid i luften).
Eftersom klimatsystemet påverkas av alla utsläpp över tid, blir
utmaningen med att uppnå tvågradersmålet större ju längre
utsläppen pågår. Det är de sammanlagda utsläppen som
spelar roll. Ju mer och längre utsläppen ökar och/eller förblir
på hög nivå, desto snabbare måste de minska i framtiden
om tvågradersmålet ska nås. Det finns en brytpunkt när tvågradersmålet för gott försvinner utom räckhåll. Brytpunkten
inträffar senast när de sammanlagda utsläppen överstiger
den maximala mängden för tvågradersmålet – med dagens
utsläppstrender handlar det om 20-40 år.
Nya investeringar i fossila lösningar tecknar in utsläpp framåt i
tiden. Det är också så att ju högre och senare utsläppstoppen
är, desto snabbare måste utsläppen därefter minska, vilket
kan bli socioekonomiskt slitsamt med avseende på hur snabbt
vi förmår utveckla samhället. Ett betydligt mer osäkert kort
är genombrott av än så länge okända eller osäkra tekniker.

Forskningsresultat visar att det finns en chans att tvågradersmålet håller, förutsatt globalt samarbete för att nå målet, att
utsläppskurvan vänds neråt senast under de allra närmaste
åren och att tekniker som inte minst koldioxidavskiljning och
lagring samt biobränslen kan skalas upp markant. Investeringar behöver riktas om från fossilt till icke-fossilt, pris på
utsläppen kan vara mycket effektivt och både internationella
avtal och arbete på andra nivåer kan driva på utvecklingen.
Oavsett sättet att göra det på, så handlar det om att rikta
utvecklingen i världen till nollutsläpp senast 2100. Vägen
dit kan se lite olika ut men de ovan nämnda utvecklingarna
behövs troligen.
Bra eller dåligt?
Svaret på huruvida tvågradersmålet är ett bra eller dåligt mål
ligger i slutändan oundvikligen i betraktarens öga. Tvågradersmålet är utan tvekan ambitiöst i meningen att det kraftigt
kan begränsa klimatförändringarna jämfört med en världsutveckling längs historiska och dagens trender. Likaså innebär
tvågradersmålet stora utmaningar vad gäller omdirigering av
investeringsflöden, vår syn på tillväxt och konsumtion, samhällsplanering, hållbar markanvändning och uppskalning av
ny teknik för att fasa ut fossilt.
Tvågradersmålet ter sig kanske inte ambitiöst eftersom vissa
klimateffekter tillkommer. Det finns också länder, speciellt de
mindre östaterna, som med emfas har efterfrågat ett 1,5-gradersmål, med hänvisning till att de kommer att drabbas hårt.
I viss mån kan en ambitiös klimatanpassning begränsa effekterna, men troligen inte alla.
Tvågradersmålet kan ses som ett sammanfattande uttryck
eftersom det ger ett mätbart mål som innebär konsekvenser
som dels är flera, dels också olika i olika regioner. Två grader
globalt handlar för de flesta om en större uppvärmning (de
stora haven värms upp långsammare än kontinenterna), förändringar i nederbörden kan variera kraftigt, och sårbarheten
varierar mellan olika områden och grupper. Utmaningen att
minska utsläppen varierar också mellan sektorer och länder.
Det handlar om att skapa en utveckling som leder till utsläppsminskningar, samtidigt som världen kan genomgå en
positiv utveckling till en mer hållbar och rättvis planet. Men
det handlar också om att se till att klimatanpassningen kommer dem till godo, som drabbas av effekter som inte går att
undvika med tvågradersmålet.
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VAD ÄR FRÅGAN?

klimatförändringarna. Om tvågradersmålet är realistiskt beror vilka åtgärder vi kan
genomföra för att minska vår klimatpåverkan. Om tvågradersmålet är ett tillräckligt
kraftfullt mål beror på hur väl vi kan hantera de klimateffekter som uppstår. Det som
krävs är globalt samarbete, omdirigering av investeringar från fossilt till utsläppsfritt,
omvärdering av vår syn på tillväxt och konsumtion, samhällsplanering för minskad
sårbarhet, hållbar markanvändning och uppskalning av förnybara energikällor.
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Tvågradersmålet är ett centralt mål i den globala klimatpolitiken om att begränsa
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