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Hva er et klimabudsjett?

• et styringsverktøy som bidrar til arbeidet med å redusere 
klimagassutslipp fra hele kommunens geografiske område og nå 
andre klimamål

• sektorovergripende

• på samme måte som man i et økonomisk budsjett må holde seg 
innenfor de økonomiske rammene, må man i et klimabudsjett holde 
seg innenfor utslippsrammene

• En budsjettering av klimagassutslipp i tråd med bystyrets mål gjør det 
mulig å identifisere og prioritere de relevante klimatiltakene og 
synliggjøre hvordan de kan følges opp



Bakgrunn klimabudsjett Trondheim

Verbal føring, budsjett 2017:
Rådmannen bes legge frem et eget vedlegg med klimabudsjett sammen med neste års ordinære 
budsjett

Bystyrevedtak klimaplanen 2017:
Klimahensyn skal være førende for kommunens virksomhetsutøvelse, inkludert Trondheim kommunes 
handlings- og økonomiplan. Klimabudsjett skal fremlegges årlig



Om klimaarbeid i Trondheim kommune og 
klimabudsjett fram til nå

Grønt skifte: I 2020 er Trondheim et 

forbilde og en samarbeidsarena for grønn 

verdiskaping og utvikling av klimavennlige 
teknologi og levemåter.

Klimatilpasning: I 2025 er Trondheim 

robust for å møte framtidige 
klimaendringer.

Energi: I 2030 er stasjonær energibruk i 

bygg og anlegg på samme nivå som i 
2013.

Klimagassutslipp: I 2030 er de direkte 

klimagassutslippene redusert med 80 % i 
forhold til 1991

Visjon

Trondheim skal være en internasjonal 

foregangskommune for utvikling av 
gode klima- og

miljøløsninger



Spm?



Utslippsframskrivning – allerede et krav i SPR!

c. Framskrivning av utslippene i kommunen om det ikke gjennomføres nye tiltak, forventet 
etterspørsel etter energi og forventet ny energiproduksjon. Framskrivningsperioden bør 
være minst ti år.

Det finnes veiledning på dette på miljokommune.no

https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/framskrivinger-og-beskrivelser-av-trender/


Framskrivninger skal gi et bedre 
beslutningsgrunnlag for virkemiddelbruk og 
tiltaksplanlegging



Utslippsframskriving i kommunedelplan



Framskivninger ble tatt inn i klimaplans 
handlingsprogram



Og så inn i klimabudsjett ….



Hvordan vi har laget framskrivninger
• Utgangspunkt i de historiske utslippene (trend)

• Fokus på de vittigste utslippssektorene 

• Brukt eksisterende datakilder

• Metoder og antakelser er beskrevet i et notat (vedlegg til klimabudsjett)



Referansebanen
Sektor Referansebane

Personbil Vekstratene fra tabell V.16 i NB19-banen er lagt til
grunn for framskriving av nullutslippsandel for
personbiler i Trondheim fram mot 2030.

Varebil Det er rimelig å anta at nullutslippsandelen i
trafikkarbeid for varebiler vil øke mer i by enn
nasjonalt, da det er mer varelevering i by. Det antas
at Trondheim vil ligge et år foran den nasjonale
vekstkurven som er hentet fra tabell V.18 fra NB19-
banen.

Busser Det er antatt samme nullutslipps- og biogassandel
for Trondheim som nasjonalt. Andelene er hentet fra
tabell V.13 fra NB19-banen.

Lastebiler For tunge kjøretøy er det ikke antatt en høyere nullutslipps- og
biogassandel i trafikkarbeid for Trondheim enn det nasjonale.
Nullutslipps- og biogassandelene fra tabell V.20 er lagt til grunn
i framskrivingen mot 2030.

Energiforsyning Energiproduksjonen i Trondheim omfatter i all
hovedsak utslippene fra varmesentralen Statkraft
varme, og er det største punktutslippet i Trondheim
kommune. Utslippene fra varmesentralen er
beregnet basert på produksjonsprognoser fra
Statkraft varme som ble lagt til grunn i
Kommunedelplan: energi og klima. Det er antatt at
utslippene øker i takt med varmeproduksjonen.

Oppvarming Fra år 2020 vil det være et nasjonalt forbud mot
fyring med mineralolje i boliger og næringsbygg,
utslipp fra oljefyring antas derfor å være ubetydelig.
Fra vedfyring er det cirka 3000 tonn CO2

ekvivalenter i årlig utslipp. Dette er antatt å være
stabilt fremover og frakoblet befolkningsveksten da
fjernvarme, varmepumper og elektrisk oppvarming i
dag er vanligere enn vedfyring som
hovedoppvarmingskilde i nybygg.



Eksempel – utslipp fra personbiltrafikk

En enkel modell

Utslipp er en funksjon av fire faktorer – trafikk, nullutslippsandel, 
bioinnhold, utslippsfaktor fra fossile kjøretøy

- Trafikk – tilbakeberegning fra Mdir, byutredning for 
Trondheimsregionen

- Nullutslippsandel – NB-banen fra TØI

- Bioinnhold – krav i omsetningspåbudet, justert for dobbelttelling

- Utslippsfaktor for fossile kjøretøy – tilbakeberegnet fra 
NILU/Miljødirektoratet



Vi har brukt referansebane til å enten 
beregne tiltakseffekter ELLER scenarier?



Oppsummering framskrivninger i Trondheim

• Gjøres veldig synlig hvilke sektorer som melder seg mot 2023 og 
2030!

• Mer fokus internt og eksternt for eksempel på CCS og 
anleggsmaskiner

• Framover – tydeliggjøring av «tiltaksbane» og «målbane»



Spm.



Bakgrunn



Oppstart i klimaplan 2010



Analyse 2014 – grunnstein for videre arbeid



Prioritering 2015

Bystyret januar 2015:

Trondheim kommune skal jobbe 
for å redusere sitt 
klimafotavtrykk.

Klimafotavtrykket knyttet til 
innkjøpsområdene 1) bygg, 2) 
tekniske tjenester og 
infrastruktur og 3) innkjøp av 
produkter og tjenester ellers, 
skal reduseres i prioritert 
rekkefølge.



Integrering i Klimaplan 2017  
klimabudsjettene fra 2018 til 2020



Byggeprosjekter



Klimakrav i innkjøp



Gjenbrukssentralen

Det mest klimavennlige innkjøpet er innkjøpet man 
ikke gjør!

Estimert besparelse på kr 12 millioner i året



«Låne, fikse dele»



Utfordringer og muligheter framover

• Tydeliggjøre skille mellom direkte og indirekte tiltak!

• Portføljerapportering på klimaregnskap i bygge- og anleggsprosjekter

• Et «forsvarlig» måte å sette konkrete mål (og følge disse opp!)

• Sammenligning og prioritering av tiltak – og særlig opp mote tiltak 
som går på direkte klimagassutslipp

• «Kontroll» av utslippsreduksjoner i verdikjeden  



Litt om veilederprosjekt
• Prosjektet er ledet av Klimaetaten i Oslo kommune, støtte fra 

klimasats.  Trondheim og Hamar er i med i prosjektgruppa

• Veilederen tar for seg  definisjon av klimabudsjett i kommunal 
sammenheng, faglige innhold, metoder og prosesser. En 
veileder, og ikke en «nasjonal standard»

• Et utkast er nylig sendt til prosjektets kjernegruppe (utvidet 
prosjektgruppe) på en mini-høring

• Etter planen blir det en større høringsrunde til høsten, 
veileder ferdigstilles ved årsskiftet, år 2 går på formidling

• Klimaetaten lager et nyhetsbrev som alle er velkommen til å 
melde seg på - klimabudsjettveileder@kli.oslo.kommune.no

mailto:klimabudsjettveileder@kli.oslo.kommune.no

