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1. Utvikling i klimagassutslipp i verden 
FNs klimapanel sin femte hovedrapport konkluderer blant annet med: «Oppvarmingen av 

klimasystemet er utvetydig. Siden 1950-tallet har mange av de observerte endringene vært de 

høyeste på tiår eller årtusener. Atmosfæren og havet er varmet opp, mengden av snø og is har 

avtatt, havnivået har steget, og konsentrasjoner av klimagasser har økt.» 

 

Videre skriver de: «Konsentrasjonen av karbondioksid, metan og lystgass i atmosfæren har 

økt til de høyeste nivåer i løpet av de siste 800 000 år. CO2 konsentrasjonen har økt med 40 

% siden førindustriell tid, primært gjennom utslipp fra fossile kilder, sekundært på grunn av 

utslipp knytta til endringer i arealbruken. Havet har tatt opp 30 % av det tilførte antropogene 

karbondioksidet, noe som har ført til forsuring av havet.» 

 

For å unngå de mest alvorlige konsekvenser av klimaendringer er det internasjonal enighet om 

at den globale oppvarmingen må holdes under 2 °C. Dette innebærer at den globale 

utslippsveksten må stoppes senest i 2020 og de globale utslippene må kuttes 40 til 70 % 

mellom 2010 og 2050 (IPCC Working Group I, 2013). 

 

 

 
Figuren viser totalt årlig antropogent klimagassutslipp i verden etter klimagassgruppe i 

perioden 1970 til 2010. Kilde IPPC femte rapport. 
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Figuren viser hvilke faktorer som i dag gjør at temperaturen på jorda øker, og hvor mye de 

ulike faktorene utgjør. Kilde: Cedren (Centre for Environmental Design of Renewable 

Energi). 

 

 

 

 
 

 

Figuren viser klimagassutslipp i millioner T Co2 fra verdenshandelen i 2007. EU er ført opp 

som en region. Pilene starter der fossil energi forbrennes og ender der varene forbrukes. 
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Pilenes tykkelse angir størrelsen på klimagassutslippet knyttet til varestrømmen. Kilde Global 

carbon project. 

 

 

Denne klimastrategien drøfter ikke klimaendringene, men forholder seg til den konklusjon at 

klimagassutslippene må reduseres og det må fanges og lagres CO2. 

 

 

 

2. Klimautfordringen i Norge 
 

Denne strategien skal ikke omhandle nasjonal utvikling og nasjonale tiltak. Vi trekker kun 

opp noen helt sentrale punkter i det nasjonale arbeidet og den nasjonale utviklingen. 

 

Klimaforskere blir bare mere og mere sikre på at klimaet i verden er i endring, og at det er 

menneskeskapt. Jo lenger tid det går før vi klarer å redusere klimagassutslippene, jo større blir 

endringene, med tilsvarende større konsekvenser, og jo dyrere blir det å gjøre tiltak. 

 

Stortingsmeldingen «Norsk Klimapolitikk», Meld.St. 21 (2011-2012) har nasjonale mål: 

 Innenfor Kyotoprotokollens første forpliktingsperiode vil Norge overoppfylle Kyoto-

forpliktinga med 10 prosentpoeng. 

 Norge skal fram til 2020 forplikte seg til å kutte de globale utsleppene av klimagasser 

tilsvarende 30 % av norske utslepp i 1990. 

 Norge skal bli karbonnøytralt i 2050. 

 Som en del av en global og ambisiøs klimaavtale, der også andre industriland tar på 

seg store forpliktelser, skal Norge ha et forpliktende mål om karbonnøytralitet seinest i 

2030. Det innebærer at Norge skal sørge for utslippsreduksjoner tilsvarende norske 

utslepp i 2030. 

 Klimaforliket ble vedtatt av Stortinget i juni 2012 og har enkelte tillegg til 

klimameldinga. Utsleppene innenlands skal kuttes med 15-17 millioner tonn CO2-ekv. 

innen 2020. 

 

Men på nasjonalt nivå sliter Norge med å nå egne mål og komme opp med tiltak som monner 

for å redusere klimagassutslippene. Tiltakene blir for en stor del overskygget av den stadige 

veksten i forbruket. Den økonomiske utviklingen er en viktig driver, noe man så under 

finanskrisen, der klimagassutslippene sank som følge av nedgang i økonomien. 

 

Norge er omfattet av «Fornybardirektivet», og har forpliktet seg til å øke fornybar 

kraftproduksjon fra 60 % til 67,5 % i 2020. Det viktigste virkemiddelet er grønne el-sertifikat, 

som er etablert i samarbeid med Sverige (se under). 
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Siden årtusenskiftet har norske husholdningers forbruk økt med mer enn 50 %. I 1958 

utgjorde utlegg til mat i gjennomsnitt snaue 40 % av de totale utgiftene per husholdning, mens 

matvareandelen i 2009 var nede på 12 %. 

 

 
Figuren viser utviklingen i totalt varekonsum i Norge i perioden 1995 til 2013. Toppene hvert 

år viser julehandelen. Kilde SSB. 

 

Reiser og transport er en viktig del av forbruket. Forskjellige transportmidler gir høyst 

forskjellig utslipp per transportarbeid. I Norge evner vi ikke å vri transporten over på de mest 

klimavennlige transportløsningene i særlig grad. Det er stor forskjell på hvor vanskelig det er 

å legge om til fornybare drivstoff for de forskjellige transportmidlene. 
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Figuren viser til venstre utslipp til luft fra innenlandsk persontransport i CO2-ekvivalenter per 

personkilometer (g/pkm). Til høyre: endring fra 1998 til 2004 i prosent for de forskjellige 

transportmåtene. Merknad til figuren: Økningen i utslipp fra hurtigruta skyldes delvis bortfall 

av varetransport, som tidligere slo gunstig ut. Kilde: SSB, Rapport 2008/49 

 

 

 

 
Figuren viser historisk og forventet utvikling i utslipp fra transportsektoren frem mot 2050 

(foreløpige tall fra framskrivning brukt i Miljødirektoratets oppdrag om lavutslippssamfunnet 

2050). Kilde: Nasjonal transportplan 2018-2027, Hovednotat om klima. 
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Ny fornybar energi – elsertifikatordningen 

Per 1. oktober 2014 var det blitt satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en 

normalårsproduksjon på 9,0 TWh. Av dette var 7,5 TWh bygget i Sverige og 1,5 TWh i 

Norge, ifølge NVE. Det betyr at 83 % av utbyggingen så langt har skjedd i Sverige. 

Produksjonen fra disse nye anleggene inngår i det felles målet om 26,4 TWh ny fornybar 

kraftproduksjon innen utgangen av 2020 i Norge og Sverige, de såkalte grønne sertifikatene. 

 

Elsertifikatordningen skal finansieres med 50 prosent hver fra norske og svenske 

strømkunder. Men det er ikke gitt at utbyggingen skjer med 50 prosent i hvert av landene, 

som statistikken for de to første årene viser. Dette bestemmes av markedet. Det vil si at 83 % 

av 1,76 milliarder kroner, altså ca. 1,5 milliarder kroner fra norske strømkunder, gikk til 

svensk kraftutbygging i 2012 og 2013. Det haster å forsere den norske utbyggingen av ny 

fornybar elproduksjon. 

 

 

 

 

3. Klima og energi i Nord-Trøndelag 
Dette kapitlet viser først og fremst noen utviklingstrekk på fylkesnivå og noen spesielt 

sentrale problemstillinger knyttet til klima og energi i fylket. Utviklingen i Nord-Trøndelag 

vil være et resultat av internasjonale, nasjonale, regionale og lokale forhold. Den aller 

viktigste driveren bak utviklingen i energiforbruk og klimagassutslipp fram til nå har vært 

økonomiske forhold. Dette ble tydelig i forbindelse med finanskrisa i 2009, der resultatet var 

at de aller fleste kurver innenfor dette temaet falt eller i all fall økte mindre, for så å skyte fart 

i årene etterpå.  

 

Dette betyr at det må til sterke tiltak for å oppnå en annen utvikling enn det den 

økonomiske utviklingen driver fram. Slike tiltak rår man ikke over på regionalt nivå. 

 

3.1. Klimagassutslipp i Nord-Trøndelag 

I klima- og energiplanen som ble vedtatt i Fylkestinget i februar 2010, er det ført opp et mål 

om å redusere utslippene i Nord-Trøndelag med 30 % innen 2020, sammenliknet med 1991. 

Statistikken for å vurdere måloppnåelsen har fått et brudd, etter at Statistisk sentralbyrå endret 

beregningsmetodikken, og kun har «tilbakeberegnet» til 2009. De sier at statistikken før 2009 

ikke kan sammenliknes med de tallene som kommer fram med den nye 

beregningsmetodikken. Dette gir ikke noen grunn til å endre målsettingen, men man skal være 

klar over det når man evaluerer utviklingen. 
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Det er vurdert at vi i denne strategien ikke har grunnlag for å sette reduksjonsmål for 

fylket som helhet. Utviklingen i fylket avgjøres aller mest av velstandsutviklingen, for en stor 

del av internasjonale trender og også for mye av nasjonal politikk. 

 

Det er heller ikke ført opp strategier der andre aktører enn Nord-Trøndelag fylkeskommune 

forventes å gjennomføre tiltak. Det er en generell forventning at alle bedrifter og offentlige 

aktører har utarbeidet tiltak for sin egen virksomhet. 

 

3.2. Utviklingen i klimagassutslipp i Nord-Trøndelag 

I flere år kom ikke Statistisk sentralbyrå (SSB) med fylkes- og kommunefordelte klima- og 

energistatistikker. Dette fordi de mente metodene som hadde blitt brukt fram til 2009 ikke var 

gode nok. I september 2014 la SSB igjen fram klima- og energistatistikk på fylkesnivå, men 

enda ikke på kommunenivå, noe som forventes å komme i 2015. Det var gjort en 

«tilbakeberegning» etter ny metodikk til 2009. SSB sier at statistikker etter gammel og ny 

beregningsmåte ikke kan sammenliknes direkte. 

 

 

 
Figuren viser utslipp av klimagasser i Nord-Trøndelag i perioden 2009 til 2012, oppgitt som 

1000 tonn CO2-ekvivalenter. Kilde SSB. 
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Figuren viser utslippsgasser prosentvis fordelt etter utslippskilde i 2012. Etter den nye 

beregningsmåten kommer jordbruket ut med en noe lavere andel av utslippene enn tidligere 

oppgitt. Fossil energi til diverse typer kjøretøy og redskaper utgjør en stor andel; til sammen 

36 % av alle utslipp. Kilde SSB. 
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Figuren viser prosentvis endring i klimagassutslipp etter kilde i Nord-Trøndelag fra 2009 til 

2012. Generelt var 2009 et år med relativt lav aktivitet på grunn av finanskrisen, noe som gjør 

at sammenlikningen mellom 2009 og 2012 ikke gir noe godt bilde på utviklingen. Merknader: 

Industri og bergverk: økninga kommer av endrede beregninger og trolig også av økt 

kalkproduksjon i Verdal, med tilhørende forbrenning av spillolje. Energiforsyning: Små tall; 

fra 2 000 T til 1 000 T. Kilde SSB. 

 

3.3. Energiproduksjon og - forbruk 

Innenfor fylkets grenser er energiproduksjon fra vannkraft langt viktigst. Vindkraft har stort 

potensial, men det er arealkonflikter og utfordringer i nettkapasitet knyttet til utbyggingen. 

Det produseres betydelige energimengder i havet, skogen og i jordbruket, men det er kun en 

liten del av dette som hentes ut til energiformål. Det meste av det som høstes benyttes som 

mat, råstoff til andre varetyper, og energi blir et sekundærprodukt. Varmeveksling benyttes 

både i boliger og industrien. Utenfor kysten er det en betydelig olje og gass virksomhet. Ikke 

noe av dette tas i land på nord-trøndersk jord. 

 

3.3.1. Energibruk 
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Figuren viser energiforbruket i Nord-Trøndelag, prosentvis fordelt etter type forbruk. 67 % av 

energiforbruket kommer fra fornybare kilder, mens 33 % er fra fossile kilder. Kilde SSB. 
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Figuren viser netto forbruk av elektrisk kraft i GWh i Nord-Trøndelag i 2012 etter næring. 

Kilde SSB. 

 

 

3.3.2. Energiproduksjon 

Prognosene for kraftbalansen i Norden tilsier et betydelig overskudd i 2020, opp mot 30-40 

TWh (NTE). Sjøl med elektrifisering av sokkelen og bilparken, vil det være behov for å 

bygge økt overføringskapasitet til Europa. Alternativet er å benytte kraften i industri i Norden, 

med den positive verdiskapingen dette medfører. Ser man kun på Midt-Norge og Nord-

Trøndelag er situasjonen noe annerledes.  
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Figuren viser kilder til elektrisk kraftproduksjon i Nord-Trøndelag i perioden 2006 til 2012, 

fordelt etter prosentvis andel. Vannkraft er svært dominerende. Vindkraft økt litt fra 2007, 

men har ikke økt så mye mer de siste årene. Kilde SSB. 
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Figuren viser at forbruket av elektrisk kraft er synkende i Nord-Trøndelag, mens 

produksjonen er svakt stigende. Kilde SSB. 

 

Sjøl om Nord-Trøndelag nå er omtrent sjølforsynt med elektrisk kraft når man ser året under 

ett, vil vi hele tiden i løpet av et år eksportere og importere strøm fra og til fylket. Vi inngår i 

et midt-norsk kraftområde, og i dette området er det underskudd. Både for å bidra til å dekke 

dette underskuddet, for å bidra til å forsyne verden med fornybar energi og fordi 

energiproduksjon er verdiskaping, jobbes det med utbygging av ny fornybar energi. 

Potensialet i Nord-Trøndelag ligger primært innenfor vindkraft, men også noe i små 

vannkraftanlegg. Denne utbyggingen må nøye samkjøres med tilhørende styrking og 

utbygging av overføringsnettet, som delvis gjøres for å kunne ta imot ny fornybar energi, men 

også av andre årsaker. Større vannkraftutbygginger er ikke aktuelt, på grunn av 

vernebestemmelser. 

 

3.4. Overføring av elektrisk kraft - nettutbygging 

I Nord-Trøndelag er nå oppgradering av sentralnettet fra 300 til 420 kV kommet i gang for 

strekninga Klæbu – Namsos. Videre oppgradering er konsesjonsgitt for strekninga Namsos – 

Nedre Røssåga i Nordland. 

 

For å kunne utløse ny vindkraftutbygging på Fosen og Snillfjordområdet i Sør-Trøndelag, er 

det gitt endelig konsesjon til bygging av ny 420 kV-linje fra Namsos til Trollheim i Sør-

Trøndelag. Samtidig er det gitt konsesjon til bygging av åtte vindkraftparker tilknytta denne 
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linja, med til sammen ca. 1 600 MW installert effekt og beregnet 5 000 GWh produsert 

energi. Nødvendige investeringsbeslutninger må skje våren 2015 for å rekke tilgang til grønne 

el-sertifikater i Norge/Sverige. 

Videre nettutbygging av underliggende regionalnett skjer i regi av NTE Nett AS, for 

tilknytning av de enkelte vindkraftverker til sentralnettet, samt nye småkraftverker. 

 

 
Figuren viser oversikt over status for vindkraftanlegg og utbygging av sentralnettet i 

Trøndelag per oktober 2014. Utarbeidet av Nord-Trøndelag fylkeskommune med NVE som 

kilde. 

 

3.5. Arealforvaltning  

Nesten 60 % av befolkningen i Nord-Trøndelag bor i byer og tettsteder. Et viktig tiltak for å 

redusere utslippene fra samferdsel er å velge utbyggingsmønstre som reduserer 

transportbehovet, samtidig som man sikrer gode transportløsninger. Imidlertid er 

bosettingsmønsteret i Nord-Trøndelag svært variert, og det er utfordrende å tilpasse gode 

transportløsninger. Det er også viktig å ta hensyn til endra klima i arealplanleggingen. 
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Fordelingen i bosettingsmønster mellom tettbygde og spredtbygde strøk for kommunene i 

Nord-Trøndelag. Kilde SSB. 

 

God arealforvaltning kan bidra til redusert klimagassutslipp, ettersom den store effekten 

ligger i at dette er tiltak som virker i lang tid. En bevisst og målrettet bruk av plan- og 

bygningsloven gir det offentlige muligheter til å bidra positivt til klimaregnskapet. Byene står 

for en stor andel av utslippene og en klimainnsats i disse områdene vil derfor kunne gi gode 

miljøgevinster. 

  

Fylkeskommunen arbeider for klima- og energivennlige utbyggingsmønstre gjennom 

planleggings- og veiledningsvirksomhet etter plan- og bygningsloven. Utvikling av 

funksjonelle knutepunkt for person- og godstrafikk står sentralt i den nordtrønderske areal- og 

transportplanleggingen. Regional plan for arealbruk, som ble vedtatt av fylkestinget i 2013, 

inneholder regionalpolitiske retningslinjer for bl.a. samordnet areal- og transportplanlegging, 

og har som mål å styrke grunnlaget for klima- og energivennlige transporter: 
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3.6. Samferdsel 

Samferdselssektoren står for en svært stor del av klimagassutslippene. 29 % av 

klimagassutslippene kommer fra veitrafikken. Ytterligere 7 % kommer fra anleggsmaskiner 

og andre kjøretøy. Vi flytter i dag både varer og personer i langt større omfang enn noen gang 

tidligere. Sjøl om de fleste transportmidlene er mer energieffektive enn tidligere, er 

volumøkningen så stor at utslippene likevel øker kraftig. Valg av transportmiddel har stor 

betydning for utslippene.  Det er et mål å få mer av varetransporten over på båt og bane. Bil 

har imidlertid så mange fortrinn i dag, som gjør dette vanskelig å få til. For persontransport er 

fly en klimaversting. Likevel øker flytrafikken mye.  

 

Det er en positiv kobling mellom reduserte klimagassutslipp og bedre lokalmiljø, bedre lokal 

luftkvalitet og en mer effektiv arealbruk. På den annen side kan det lett bli konflikt mellom 

klima- og miljømål, ønsket om å opprettholde et spredt bosettingsmønster og det å kunne 

utvide bo- og arbeidsmarkedsregioner. Dette vil i stor grad gjelde for Nord-Trøndelag. Nær 

samhandling mellom samferdselssektoren og arealforvaltningen er derfor viktig. 

 

 

 

Regionalpolitiske retningslinjer og videre samarbeid for areal- og transportplanlegging 

 Areal- og transportplanleggingen må samordnes slik at behovet for transport reduseres, grunnlaget 
for miljøvennlige transportformer styrkes og klimagassutslipp, og lokal luft- og støyforurensing 
reduseres.  

 Planlegging for gående og syklende skal vektlegges og integreres i all transportplanlegging. 

 Forpliktende avtaler om samordnende tiltakspakker bør benyttes for å nå målene om miljøvennlig og 
effektiv transport i byene, spesielt langs aksen Trondheim-Steinkjer. Samordning og samarbeid trengs 
også i transportkorridorene, i distriktene og ved utformingen av den nasjonale transportpolitikken. 

 Arbeidsplass- og besøksintensiv virksomhet skal fortrinnsvis lokaliseres nær knutepunkter for 
persontrafikk. 

 Ved fortetting og omforming (transformasjon) av arealer ved viktige knutepunkter for persontrafikk, 
skal det legges vekt på areal- og trafikkeffektive løsninger. 

 Utbyggingshensyn nær de større knutepunktene kan tillegges større vekt enn vern av dyrka jord, 
forutsatt at utbyggingen planlegges konsentrert og at det tas hensyn til kulturmiljø og grøntstruktur.  

 Det bør legges til rette for innfartsparkering ved knutepunkt for persontrafikk. 

 Virksomheter som skaper tungtransport skal lokaliseres til områder med god tilgjengelighet til 
overordnet infrastruktur.  

 Ved knutepunkt for godstransport bør arealeffektive løsninger vektlegges og innrettes med tanke på 
å gjøre næringslivet mer konkurransedyktig. 

 Tilrettelegging for utvidelse av jernbanelinja og sikkerhet langs linja skal vektlegges sterkere i takt 
med modernisering av togtrafikken. 
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Figuren viser utslipp til luft på strekningen Oslo-Bergen i CO2-ekvivalenter per 

passasjerkilometer (g/pkm). Merknad til figuren: «Makro» representerer generelle tall for 

Norge, mens «mikro» er den aktuelle eksempelstrekningen (Oslo-Bergen). Resultatene er 

direkte sammenliknbare med strekningen Trondheim-Oslo. Kilde: SSB, Rapport 2008/49. 

 

3.6.1. Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen 

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen er det enkeltprosjekt innen samferdsel som 

er viktigst å få gjennomført i Nord-Trøndelag med tanke på å redusere klimagassutslippene. 

 

  Elektri-

fisering 

Trønder-

banen 

Elektri-

fisering 

Trønder- 

og 

Meråker-

banen 

E18 

Tvedestrand - 

Arendal 

IC-Østfold-

banen 

Vestfoldban

en 

Drammen-

Kobbervik-

dalen 

Vosseban

en 

Ulrikken 

tunell 

CO2-red. i 

T pr. år      12 300  

               

16 300              10 600           35 900              4 300  

               

250  

Investering 

i mill. 

kroner          1 000  

                 

1 500                2 600           18 100              2 700         2 265  

Klima-

utslipp i T i 

byggefase        13 200  

               

20 000                6 000           70 100            10 100        7 900  
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År før 

klima-

nøytralt  

                       

1  

                             

1  

                      

1  

                      

2  

                         

2  

                  

32  

Kostnads-

effektivitet: 

Kr/kg CO2 

40 år 

              2,

09            2,37                6,22  

                     

13,25            16,68  1 079 

I forbindelse med innspill til siste Nasjonal transportplan (NTP), ble det utarbeidet et en tabell 

som viser klimagevinsten ved flere transportprosjekt i landet (her kun et utdrag). Den viser at 

elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen er det beste klimatiltaket i NTP, i form av 

størst gevinst pr investert krone. Her vises kun et utvalg av prosjekt over hele skalaen i 

gevinst pr investert krone. Kilde: Elbanen STS, satt sammen ut fra data i handlings-

programmet til Jernbaneverket 2014-20123 (februar 2014). 

 

3.6.2. Fylkesvei 17 – og annen veibygging 

Veitrafikk står for over 40 % av alle klimagassutslipp i Norge. Mye akselerasjon og 

oppbremsing øker energiforbruk og dermed utslipp av klimagasser. Det er beregnet at 

vegutbedringen som har vært planlagt på FV 17 vil føre til reduksjon i CO2-utslipp med over 

13 % på grunn av kortere veistrekning, mindre bakker og jevnere fart. Tilsvarende vil 

forholdet være for mye annen veiutbygging. 

 

Figuren viser utslipp av klimagasser i gram per kjøretøykilometer fra en «smal, svingete 

tofelts vei» som blir erstattet med en «god tofelts vei». Denne typen veier finnes oftest i 

spredtbygde strøk, der trafikkmengden ikke vil øke, skriver forfatterne av rapporten figuren er 

hentet fra. (NMVOC er flyktige hydrokarboner). Figuren er generell og er ikke laget for FV 

17. Kilde Sintef Teknologi og samfunn, Knudsen og Bang. 

 



21 

 

3.7. Godsterminal 

Godstransport med tog og båt har lavere fotavtrykk av klimagasser enn med bil. Mange 

elementer må dog være på plass for å lykkes med tog og sjøtransport: 

 Det må være systemer for å konsentrere lasten i knutepunkter. 

 Pris må være lavere enn transport med bil. 

 Det må være tilstrekkelig frekvens på avganger, dokumentert pålitelighet og 

transportene må gå fra dør til dør. 

 

Godsterminal for bane er en forutsetning for at godset kan gå med tog på strekningen Oslo-

Trondheim. På kort sikt ville det vært mulig å bruke den eksisterende godsterminalen på 

Brattøra i Trondheim, men på lengre sikt blir det for lite areal tilgjengelig der. Ettersom 

Regjeringen har forutsatt godsterminal sør for Trondheim, vil godset til/fra Nord-Trøndelag 

som skal på bane måtte fraktes med bil både gjennom Nord-Trøndelag og Trondheim. 

 

De beregningene som er gjort med utgangpunkt i dagens transportmodell viser at en stor andel 

av varene som vil komme til en godsterminal sør for Trondheim, har destinasjon i Trondheim 

eller lenger nord. Skal det gjøre noen forskjell på klimagassutslipp regionalt i Nord-

Trøndelag, må det skje ved at deler av toglasten kjøres helt fram til en lastegate i Nord-

Trøndelag, for eksempel på Innherred. 

 

Trondheim havn har vedtatt å satse på containerhavn i Orkanger. Beregningene som er gjort i 

dagens transportmodell viser at det ikke uten videre kan forventes mye samvirke mellom 

jernbaneterminalen og containerhavna i Orkanger. Som for tog, vil containere i Nord-

Trøndelag som skal på båt, måtte gå på bil både gjennom Nord-Trøndelag og Trondheim. 

 

3.8. Fornybare drivstoff 

Ettersom utslipp fra transport er en meget stor kilde, den raskest voksende og en kilde det er 

vanskelig å gjøre noe med, er det viktig å ha stort fokus på fornybare drivstoff. 

 

3.8.1. Elektrifisering av bilparken 

Forbrenningsmotorene har blitt betydelig mer effektive de siste mange årene. Man ser nå at 

det ikke er lett å komme videre ned. For å nå klimameldingens mål om et gjennomsnittlig 

utslipp for nye biler på 85 g/km i 2020, er man avhengig av å fortsette satsingen på elbiler. 

 

I Norge går elektriske kjøretøy på ren, fornybar energi. De har ikke lokale utslipp og er mye 

mer energieffektive enn biler med forbrenningsmotor. Salget av elbiler og ladbare hybridbiler 

har skutt fart. Nesten 15 % av nybilsalget i Norge har vært slike biler i 2014. Per 12. 

september 2014 var det registrert 34.526 elbiler i Norge Det er forventninger om en dobling i 

elbilparken fra 2014 til utgangen av 2015. 
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I Nord-Trøndelag er det per september 2014 registrert 452 elbiler og ladbare hybridbiler. 

Dette er en økning siste år på omtrent 180 %. 

 

Batterikapasiteten, i form av rekkevidde og ladetid, er i dag hovedbegrensingen for de reine 

elbilene. Et spredtbygd fylke som Nord-Trøndelag er ikke optimalt med tanke på bruk av 

elbil. Men et godt utbygd nett av ladestasjoner som gir rask lading, kan oppveie noe av 

ulempen. I Nord-Trøndelag har firmaet EV Power bygd ut hurtigladestasjoner som stort sett 

dekker den søndre delen, nord til og med Steinkjer, inkludert E14 til grensa mot Sverige med 

hurtigladere. Det er en målsetting å bygge ut ruta Steinkjer-Namsos-Grong-Steinkjer også. 

 

3.8.2. Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen 

Se eget punkt om dette i samme kapittel. 

 

3.8.3. Hydrogen 

Gjennom et prosjekt som har jobbet med hydrogen, har Sintef kommet fram til at det allerede 

i dag er mulig å få hydrogen fram til fyllestasjonen til konkurransedyktig pris. Produksjonen 

er da beregnet ved elektrolyse av vann. Ved bruk av el fra fornybare kilder er dette 

klimavennlig. Utfordringen er at biler med brenselscellemotorer («hydrogenmotorer») er dyre. 

Dette hindrer at hydrogen vil bli vanlig i bruk innen veitransport i noe tid ennå. Det er 

imidlertid mange andre bruksområder for hydrogen innen transport og på andre områder. 

Både tog og båter kan drives med hydrogen. Hydrogen kan også blandes inn med opptil 30 % 

i gass som drivstoff. 

 

3.8.4. Gass 

Med gass i denne sammenhengen menes metan. Etter opprinnelsen skilles det mellom 

naturgass, som har fossil opprinnelse, og biogass, som er fra fornybare, biologiske ressurser. I 

bruk er det ingen forskjell og de kan blandes fritt. Gass som drivstoff gir svært lite 

lokalforurensing. 

 

Til bruk som drivstoff er gassen enten komprimert eller flytende. I komprimert form tar 

gassen relativt mye plass, og kjøretøyet vil få begrenset rekkevidde, fordi lagringstanken 

ellers vil bli for stor. Det kreves store anlegg for å gjøre gass flytende, noe som vil være en 

utfordring for å gjøre biogass fra mindre produksjonsenheter flytende. Det begynner å komme 

større biler på markedet som kan tanke flytende gass. Fyllestasjoner for gass er dyre å 

etablere, noe som er en klar begrensning for å ta gass i bruk i spredtbygde strøk. 

 

Biogass fra gjødsel og avfall regnes som et av de mest klimavennlige drivstoff. Da blir 

metanen brukt som energi i stedet for å være en relativt effektiv klimagass. I Nord-Trøndelag 

produseres det biogass ved Ecopro sitt anlegg i Skjørdalen i Verdal. Til nå har denne gassen 

vært brukt til å produsere strøm, noe som ikke er en optimal utnyttelse. Det jobbes derfor med 

å ta i bruk gassen til drivstoff (se egen rubrikk om Ecopro). Bedriften Biokraft har konkrete 
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planer om et stort biogassanlegg på Fiborgtangen i Levanger. Biogassproduksjon i jordbruket, 

primært basert på husdyrgjødsel, ser det per i dag ikke ut til å være mulig å realisere på grunn 

av sviktende økonomi. 

 

 

3.9. Industri 

 

3.9.1. Klimakvoter i industrien i Nord-Trøndelag 

Klimakvoter er et virkemiddel som gjelder for sektorene landbasert industri og 

offshoreanlegg. Fra 2013 vil rundt 90 prosent av klimagassutslippene fra norsk industri være 

omfattet av kvoteplikt. Det er primært utslippene av karbondioksid (CO2) som reguleres 

gjennom klimakvoter, samt utslipp av lystgass (N20) fra salpetersyreproduksjon. De 

kvotepliktige bedriftene må hvert år levere inn kvoter for utslippene sine. Det er fem 

kvotepliktige bedrifter i Nord-Trøndelag (se tabell under). 

 

Kvoter er et virkemiddel for å redusere utslipp av klimagasser. Systemet fungerer på den 

måten at myndighetene fastsetter hvor store utslipp de kvotepliktige samlet sett kan ha. Det 

gjøres tilgjengelig et antall klimakvoter som tilsvarer dette totalutslippet. Noen av disse 

kvotene tildeles vederlagsfritt til industrien, mens industrien må kjøpe resten av kvotene. De 

kvotepliktige virksomhetene kan kjøpe og selge kvoter seg imellom, alt etter om de har kvoter 

til overs (f.eks. fordi de har gjennomført tiltak som reduserer utslippene) eller trenger flere 

kvoter (f.eks. fordi de ikke har redusert sine egne utslipp tilstrekkelig). 

 

Norge er en del av EUs kvotesystem, så total kvotemengde fastsettes på europeisk nivå, og 

norske virksomheter kan handle kvoter med industri i hele Europa. Dette gjør at 

utslippsutviklingen for kvotepliktig industri må ses for Europa samlet sett for å vurdere 

effekten av virkemiddelet. 

 

Bedrift/type 

produksjon 
Kvote 2011 2012 2013 

NorFraKalk Kvotepliktige utslipp  174 831 186 867 182 810 

Produksjon av kalk 

og gips  
Tildelte klimakvoter  198 032 198 032 180 049 

Norske Skog 

Skogn 
Kvotepliktige utslipp  4 890 5 206 11 177 

Produksjon av 

papir og papp  
Tildelte klimakvoter  3 470 3 470 160 597 
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Verdalskalk Hylla Kvotepliktige utslipp  62 592 55 956 56 325 

Produksjon av kalk 

og gips  
Tildelte klimakvoter  49 794 49 794 51 888 

Glava Stjørdal Kvotepliktige utslipp  4 148 4 302 4 201 

Produksjon av 

glassfibrer  
Tildelte klimakvoter  4 568 4 568 2 387 

MM Karton 

FollaCell 

cellulosefabrikken 

Kvotepliktige utslipp  1 536 939 809 

Produksjon av 

papirmasse  
Tildelte klimakvoter  1 897 1 897 0 

Tabellen viser kvotepliktige utslipp fra bedrifter i Nord-Trøndelag målt i tonn CO2-

ekvivalenter og tildelte klimakvoter for årene 2011, 2012 og 2013. I 2013 begynte fase III 

(2013-2020) av EUs kvotesystem. Ved overgangen til fase III ble en del nye aktiviteter, kilder 

og gasser kvotepliktige, som ikke var kvotepliktige i fase II (2008-2012). Dette er 

forklaringen på økningen i Norske Skogs kvotepliktige utslipp fra 2012 til 2013.  Grunnlaget 

for tildeling av gratis kvoter ble også endret fra fase II til fase III.  Dette forklarer hvorfor 

Norske Skog er tildelt så mye større kvote i 2013 enn i 2012. MM Kartong har ikke fått tildelt 

kvoter for 2013 fordi de startet opp i 2013. De kan søke om å få tildelt kvote. Kilde: 

Miljødirektoratet. 

 

 

3.10. Landbruk 

 

3.10.1. Jordbruk 

 

Prosjekt om klima- og energitiltak i landbruket 

Landbruket står i en særstilling i Nord-Trøndelag som fylkets viktigste næring. I skogen 

bindes det store mengder CO2 gjennom netto tilvekst. Matproduksjonen overgår langt 

behovet i eget fylke, og mye mat brukes i andre deler av landet. Denne store aktiviteten fører 

til en god del utslipp av klimagasser, og om lag 35 % av utslippene i fylket kommer som en 

følge av jordbruksproduksjonen. Metan fra husdyr og lystgass fra gjødsel og jord bidrar 

sterkest i dette regnskapet. Det blir viktig framover å prøve å redusere klimagassutslippene, 

samtidig som landbruksproduksjonen kan holdes på et høyt nivå, og helst økes noe i forhold 

til framtidig økende matbehov.  
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Det er etablert et samarbeidsprosjekt i fylket der vi ønsker å se nærmere på dette. Mære 

landbruksskole og Norsk Landbruksrådgivning er hovedsamarbeidspartnere. I tillegg deltar 

Nord-Trøndelag fylkeskommune, Fylkesmannens landbruksavdeling og Innovasjon Norge, 

som også finansierer prosjektet.  

 

Overordnede mål for prosjektet er:  

 Redusere klimagassutslipp fra landbruket i Nord-Trøndelag 

 Bedre utnyttelse av energiressurser på gården og økt lønnsomhet for gårdbrukeren 

 

Prosjektet er delt opp i følgende delprosjekter 

1. Energieffektivisering i landbruket 

Målsetting: Vise hvordan energiøkonomiseringstiltak på gården gir bedre energiutnytting og 

sparte kostnader for gårdbrukeren. 

2. Agronomi 

Målsetting: Informere og demonstrere, samt videreutvikle kunnskap om tiltak i jordbruket 

som fører til mindre utslipp av klimagasser, og som samtidig gir en mer effektiv energi-

/råstoffutnyttelse og forutsetninger for bedre økonomi på gården. 

3. Bioenergi 

Målsetting: Medvirke til økt forbruk av biomasse som energikilde i Nord-Trøndelag og 

videreutvikle nettverk for informasjons- og kunnskapsbygging innenfor bioenergi. 

 

Energilager ved Mære landbruksskole – en suksesshistorie med stort potensiale 

Harald Gether har ledet prosjektet med energilager ved veksthusene på Mære landbruksskole. 

Han forteller at man har gått fra et utgangspunkt med utslipp av 117 T CO2 i året med 

tradisjonelt drivhusopplegg til 22,5 T etter at prosjektet med energilager har fungert i ett år. 

 

Grunnprinsippet er at det hver dag tilføres ca. 2 500 liter vann i døgnet, som fordamper 

gjennom tomatplantenes bladverk. Med den gamle løsningen ble store energimengder 

ventilert bort gjennom lufteluker og plateskjøter hver dag. Med ny avfuktnings-løsning greier 

en å gjenvinne mye av kondensvarmen, som ellers går tapt. Like viktig er det at en ikke 

behøver å varme opp så mye kald uteluft som tidligere, og at en ikke lufter ut CO2 i samme 

slengen, som er viktig for økt plantevekst og produksjon. Til sammen har dette ført til redusert 

energiforbruk med 80,5 % og økt tomatproduksjon med 60 %. Driftssikkerheten har vært 

upåklagelig. Systemet kan også brukes på mange andre typer bygg. 
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Figuren viser energiforbruk tomatavdeling på Mære i perioden november 2013 til oktober 

2014. Merknad: ingen planter i veksthuset 6. november 2013 til 11. februar 2014. «Trad. 

løsning» innebærer det gamle regimet med 45 gr. C rørtemperatur og propankjel med antatt 

90 % virkningsgrad. «Mære 1» er den delen der energilagring, varmepumper og 

styringssystem er testet og utviklet. Figur fra Harald Gether. 

 

 
 



27 

 

Figuren viser utvikling i målt propanforbruk til oppvarming av veksthus og grisefjøs. Det er 

en tydelig effekt av energilagringsprosjektet. Figur fra harald Gether. 

 

 

 
Utvikling i akkumulert avling av tomater i veksthus med energilagring før (2013) og etter 

(2014) prosjektet ble satt i drift. 

 

 

3.10.2. Skogbruk 

 

Det er stort fokus på skogens og trevirkets muligheter i klimasammenheng på mange arenaer. 

Kystskogmeldingen, som alle kystfylkene har sluttet seg til, har blitt godt mottatt og legger 

gode premisser for arbeidet. Meldingen er under revisjon. For mer inngående informasjon om 

skogens muligheter i klimasammenheng vises til Kystskogmeldingen, Regionalt skog og 

klimaprogram for Nord-Trøndelag 2013-2017 og Stortingsmelding nr. 39. 

 

FNs klimapanel har trukket fram aktiv utnyttelse av skogens muligheter i klimasammenheng 

som en av de aller viktigste tiltakene mot klimaendring. Andre rapporter trekker også fram økt 

skogproduksjon og bruk at treprodukter som viktige tiltak. 

 

Vi understreker at vi vil regne bindingen som oppnås i skog som et tillegg til de 

reduksjonsmålene som er vedtatt. Det understrekes også at utnyttelsen av skog, så vel 

kommersielt og i klimasammenheng, skal skje på en bærekraftig måte, i henhold til gjeldende 

lover, forskrifter og standarder. 
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Skogene i Nord-Trøndelag binder årlig ca. 1,98 mill. tonn CO2, d.v.s. omtrent 0,8 millioner 

tonn mer enn det som totalt slippes ut i fylket og like mye som det slippes ut i hele Trøndelag 

hvert år. Årsaken til denne relativt store CO2-bindingen er den aktive hogstaktiviteten med 

påfølgende skogplantingen som ble gjennomført i årene 1955-1995. Som en følge av den 

plantingen vil CO2-bindingen i skogen i Nord-Trøndelag fortsatt øke i flere tiår, forutsatt at vi 

ikke hogger den unge, veksterlige skogen. Imidlertid, når tyngden av denne kulturskogen blir 

hogstmoden, vil CO2-bindingen avta raskt, om vi ikke allerede nå sørger for å plante ny skog 

på arealene som i dag er bevokst med gammel skog. Et aktivt skogbruk med hogst, foredling 

av tømmerressursen og planting er avgjørende. 

 

Karbonlageret i den delen av skogen i Nord-Trøndelag der det drives skogbruk, tilsvarer 

anslagsvis 94 millioner tonn CO2. Vernede områder kommer i tillegg. I disse er det et stort 

lager av karbon, mens den årlige netto bindingen over tid vil være svært liten. (Tall i teksten 

over er hentet fra Kystskogmeldingen og Regionalt skog- og klimaprogram for Nord-

Trøndelag 2013-2017). 

 

Med utgangspunkt i dagens skogtilstand lister Fylkesmannen opp tre hovedmål i «Regionalt 

skog- og klimaprogram for Nord-Trøndelag 2013-2017»: 

 Bidra til å øke avvirkningen med 100.000 m3 innen 2015, sammenliknet med 2011. 

Dette for å kunne gi økte leveranser av trevirke til lokal treindustri og 

bioenergiproduksjon og dermed økt verdiskaping. 

 Bidra til fokus på framtidsskogen og øke karbonbindingen i nord-trøndersk skog. 

 Videreutvikle en målrettet miljøinnsats i skogbruket. 

Som strategi for økt karbonbinding, er følgende punkter satt opp: 

 Økt avvirkning av hogstmoden skog med liten eller ingen tilvekst, og påfølgende planting 

og skjøtsel som danner grunnlag for et omløp med stort C-opptak. 

 Sikre fokus på foryngelsesarbeidet og intensivering av skjøtselen i ungskog, slik at C-

opptak og C-lagring optimaliseres. 

 Etablere ny skog og styre treslagssammensetningen på gjengroingsarealer. Utvide 

skogarealet og dermed C-opptaket (klimaskog). 

For å få full effekt av disse strategiene er det viktig å samtidig å øke bruken av tre som 

bygningsmateriale, energi og til andre produkter. Trevirke av god nok kvalitet bør utnyttes til 

bygningsmateriale. Da oppnår man størst klimagevinst gjennom: fangst av CO2 i det levende 

treet, at tre erstatter mer energikrevende byggematerialer ved bruk, byggematerialet er et lager 

og lagrer CO2 i byggets levetid og gjenbruk, f.eks. som energi, når bygget rives. 

 

Det internasjonale konsulentselskapet Pöyry kom i oktober 2014 med rapporten 

«Markedsanalyse av skognæring i Norge». Sjøl om trenæringen har slitt i en årrekke, skriver 

de i denne rapporten: «En sterk vekst i etterspørselen etter mange treprodukter og trefiber 
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drives av globale makrokrefter, som vil forme verdensøkonomien og våre liv i årene som 

kommer……Disse vekst og markedsmuligheter er imidlertid ikke gitt, men noe som kan 

aktivt påvirkes og drives fremover i en ønskelig retning, i alle fall i det innenlandske 

markedet, ved hjelp av politiske virkemidler». Rapporten trekker fram muligheter for å kreve 

at tre må vurderes innen retningslinjer for offentlige innkjøp av/til bygninger og at 

livsløpsanalyser (LCA) bør være obligatorisk for alle nye bygg. 

 

At dette kan ha stor effekt viser beregninger gjort omkring en blokk i massivtre på 

Svartlamoen i Trondheim. Det gikk med 500 kubikkmeter trevirke til landets høyeste 

boligblokk i tre. Den lagrer karbon tilsvarende 450 T CO2. Substitusjonseffekten, det at 

treprodukter erstatter produkter med høyere klimagassutslipp, for denne blokka er beregnet til 

550 T CO2. Omregnet til bilkjøring har treblokka gitt en klimagevinst tilsvarende utslippet fra 

5,7 millioner kjørte km, 140 ganger rundt jorda, eller gjennomsnittlig årsforbruk til 400 biler. 

Til slutt kan den i sin helhet brennes opp når den rives, noe som vil gi en utslippsreduksjon på 

250 T CO2. 

 

Direkte klimagassutslipp fra byggsektoren utgjør omkring 14 % av de samlede norske 

utslippene. Av dette kommer rundt 4 % fra drift av bygningene, 7 % fra produksjon av 

byggevarer og de resterende 3 % kommer fra transport, produksjon og logistikk av varer og 

tjenester i forbindelse med selve byggeprosessen. Det er avgjørende at man tar i bruk 

livsløpsbetraktning på bygg. I begrepet «byggenes livsløp» må hele kjeden av aktiviteter 

inngå; arealplanlegging, prosjektering, bygging, drift, rehabilitering og riving. Valg av 

byggematerialer gjør en meget stor forskjell. Tre er det klart mest klimavennlige materialet. 

 

Indirekte utslipp fra byggsektoren er først og fremst knyttet til energibruk i bygninger. 

Omtrent 40 % av stasjonær energibruk i Norge går til oppvarming og drift av bygninger. 

Mesteparten av energien er elektrisitet fra vannkraft. Det gir ingen direkte utslipp til 

atmosfæren, men alt vi sparer av energi i Norge kan erstatte annen, og mer forurensende 

energibruk, andre steder.  

 

Det trevirket som ikke kan benyttes til byggemateriale bør utnyttes til å lage produkter som 

erstatter tilsvarende produkter fra ikke-fornybare kilder, for eksempel kjemikalier og papir, 

såkalt bioraffinaderi. Resterende trevirke utnyttes til bioenergi. Det er viktig å framover ha 

fokus på å bygge opp en bioøkonomi, der skog og trevirke vil være en bærebjelke. Dette 

understreker Pöyry i rapporten «Markedsanalyse av skognæring i Norge» fra oktober 2014. 

 

 

Klimaskog 

Klimaskog er skog som er etablert med hovedformål å binde CO2. Mest aktuelt vil det være å 

plante på arealer som i dag er snaue eller under gjengroing. Slike arealer finner man først og 

fremst i kystnære områder, og det er historiske årsaker til at det ikke er skog der i dag. Når 

klimaskogen er utvokst, vil bruken av virket ikke skille seg fra tømmer fra konvensjonell 
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skog. Man kan likevel se for seg at klimaskog overholdes noe lenger enn ordinær skog (får 

vokse seg eldre) for å få mest mulig fangst av CO2 i omløpet. 

 

Klimakur 2020 viste at planting av skog på nye arealer kan bidra med betydelig økt CO2-

opptak over en hundreårsperiode. Det legges der opp til minimum planting av 1 million daa 

ny skog.  Den faglige rapporten M26-2013, «Planting av skog på nye arealer som klimatiltak» 

er laget som et innspill til KLD og LMD i deres arbeid med oppfølging av klimameldingen. 

Rapporten kommer med forslag til hvordan dette best kan gjøres. Det er satt av midler i 

statsbudsjettet for 2015 til å arbeide videre med klimaskog, men det ser ut til at rammene som 

er satt for arbeidet er snevre. 

 

Det er en rekke forhold som må avklares i forbindelse med etablering av klimaskog, særlig 

hensyn til biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljø og friluftsliv. Kystskogbruket med 

«Felles fylkeskommunalt oppfølgingsprogram» i spissen har arbeidet for en oppfølging av 

klimameldingen og rapport M26-2013. I samarbeid med det politiske nettverket i 

fylkeskommunene og skognæringen fortsetter de arbeidet for konkret å få etablert 

klimaskoger. Det er fremdeles et stort behov for politisk påtrykk for å sikre en ordning 

framover. 

 

Nord-Trøndelag fylkeskommune kjøpte i 2009 klimakvoter i klimaskog for 10 års CO2-

utslipp fra flyreiser i vår regi. Dette bør gjøres på nytt når denne tiden utløper. 
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3.11. Avfall 

Mengden husholdningsavfall i Nord-Trøndelag har steget med 6 % de siste 5 årene, men fra 

2011 til 2012 hadde vi en nedgang på nesten 2 %. Vi finner den samme trenden når vi ser på 

hele landet under ett.  Mengden avfall kan ses i sammenheng med levestandarden vi har i dag. 

Vi har det godt i Norge og kan betegnes som et "bruk og kast"-samfunn. Ideelt sett burde vi 

redusere forbruket for å få ned avfallsmengdene, men inntil dette blir fokus er det viktig at 

materialgjenvinningen er best mulig, slik at avfallet kan utnyttes som en ressurs. 

 

 
Figuren viser mengden husholdningsavfall per innbygger for Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag 

og hele landet i 2002, 2010, 2011 og 2012. Kilde: SSB. 

 

Sortering 

For Nord-Trøndelag viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) at vi er flinke til å sortere 

avfallet vårt. Utsorteringsgraden for husholdningsavfall ligger på 65 % for 2012. Fylkesvis 

plasserer vi oss på en tredjeplass med kun Hedmark og Vestfold foran oss med henholdsvis 68 

og 69 %. Landsgjennomsnittet for 2012 ligger på 55 %.  

 

Det våtorganiske avfallet i Nord-Trøndelag behandles ved Ecopro sitt biogassanlegg i Verdal. 

Anlegget er svært moderne og er en klimavennlig løsning for behandling av matavfall og 

avløpsslam. 

 

Gjenvinning 

I Nord-Trøndelag ble omtrent 81 % av husholdningsavfallet levert til materialgjenvinning, 

biologisk behandling og energiutnyttelse i 2012. I 2011 var tallet det samme, mens det i 2010 

var oppe i 87 %. Hvis vi ser på alle fylkene i landet finner vi et gjennomsnitt på 83 % for 

2012. Disse tallene viser at Nord-Trøndelag ligger under landsgjennomsnittet. 
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Deponi  

Nord-Trøndelag har i øyeblikket tre avfallsdeponier som er i drift; Tranamarka eies av 

Steinkjer kommune, Stormyra eies av Midtre Namdal Avfallsselskap IKS og Skjørdalen eies 

av Innherred Renovasjon IKS. Alle disse deponiene har oppsamling av deponigass, men det 

varierer hvor effektive de er i utnyttelse av gassen. Tabellen under viser hvordan gassen ble 

disponert ved de ulike deponiene i 2012. Deponiet i Skjørdalen er det eneste deponiet som 

utnytter all gassen til varme og elektrisitet, mens ved Stormyra deponi fakles all gassen. 

 

 

Deponi Varme (%) Elektrisitet (%) Fakling (%) 

Tranamarka 14 0 86 

Stormyra  0 0 100 

Skjørdalen  30 70 0 

Tabellen viser fordeling av deponigass på utnyttingsformålene varme, elektrisitet og fakling i 

% for deponiene i Nord-Trøndelag i 2012. Kilde: innsendte egenkontrollrapporter til 

Fylkesmannen for 2012. 

 

Tall fra SSB tyder på at deponiforbudet som ble innført 1. juni 2009 har hatt en virkning på 

hvordan vi disponerer avfallet. Det ble da forbudt å deponere biologisk nedbrytbart avfall som 

papir, tekstiler og matrester, med noen unntak. Mengden deponert avfall i 2012 var en 

niendedel av mengden fra 2008 som var året før forbudet ble innført. 

 

Forbrenning av avfall 

Restavfall fra husholdningene i Nord-Trøndelag sendes til forbrenning, hovedsakelig til 

Statkraft sitt anlegg i Trondheim. Tidvis har også en del restavfall blitt eksportert til svenske 

forbrenningsanlegg. 

 

Annet 

Papir: Returfiberanlegget på Skogn mottar en stor andel av papiravfallet som sorteres ut i NT.  

Plast: Det er innført kildesortering av plast i fylket. Plasten sendes bl.a. til tyske 

gjenvinningsanlegg.  

Biobrensel: Returvirke hugges til flis og leveres til svenske anlegg. Metaller som sorteres ut i 

Nord-Trøndelag går til gjenvinningsanlegg. Dette avfallet har for det meste positiv verdi.  
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4. Tiltak i egen virksomhet 
 

I Nord-Trøndelag fylkeskommune (NTFK) er klimaarbeidet prioritert. Vi har i løpet av de 

siste årene gjennomført en rekke tiltak for å redusere våre egne klimagassutslipp. Flere av 

disse tiltakene har hatt preg av investeringer, og flere har vært mer eller mindre lønnsomme 

når man regner over flere år. Dette fordi de har ført til reduserte utgifter, parallelt med 

reduserte klimagassutslipp. 

 

For å følge utviklingen i utslipp fra egen virksomhet har vi valgt å overvåke noen utvalgte 

nøkkelparametere. Disse parameterne dekker store deler av våre direkte utslipp, er relativt lett 

tilgjengelige og blir for en stor del registrert i andre sammenhenger uansett. Vi registrerer 

diverse former for forbruk og regner om til hva dette medfører av klimagassutslipp, ut fra best 

tilgjengelige forutsetninger. Det er viktig å understreke at denne oversikten kun viser en del 

av vår egen virksomhet, men det aller meste er dekket. 

 

Ved siden av de direkte utslippene vår aktivitet fører til, vil det genereres utslipp andre steder 

i landet og verden. Det gjelder særlig varer og tjenester vi kjøper inn, fra et enkelt google-søk 

som setter i gang servere flere steder i verden til varer som produseres i andre deler av verden 

og forårsaker utslipp der i forbindelse med alle ledd i produksjonen og frakten. For å redusere 

disse utslippene kan vi lage gode innkjøpssystemer, men er også avhengig av holdningene hos 

de ansatte. 

 

Vi må jobbe med klima på flere måter: 

- Redusere våre direkte utslipp. 

- Redusere de indirekte utslippene vår aktivitet fører til. 

- Kunnskapsoppbygging og holdningsskapende arbeid, både overfor egne ansatte, våre 

elever i videregående skole og allmennheten.  

Tabellen under viser nøkkeltall for våre direkte utslipp i 2007 til 2014. Dette er omtrentlige 

tall. Registreringsmåten har endret seg, slik at de ikke er helt sammenliknbare mellom år. Men 

det skal i store trekk vise utviklingen. 
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Utslippsområde 

Utslipp i T CO2 i 

2007 (eller 

nærmeste kjente 

år) 

Utslipp i T 

CO2 i 2011 

Utslipp i T 

CO2 i 2012 

Utslipp i T 

CO2 i 2013 

Utslipp i T 

CO2 i 2014 

Reduksjon T 

CO2 2014 i fht 

2007 

Reduksjon CO2 i 

2014, % i fht 

2007 

Andel av egne 

utslipp i 2014 i 

% 

Bilruteproduksjon med offentlig kjøp 8428 7657 7378 7398 7488 -731 

  

-9 

  

42 

Bestillingstransport   147 202 231 210   

Bilferjer 8263 8263 8263 7381 7381 -882 -11 40 

Hurtigbåt Namsos-Rørvik- Leka 3000 1410 1410 1399 1399 -1601 -53 8 

TT-transport 166 147 140 113 110 -57 -34 0,6 

CO2 fra egen bygningsmasse 1508 1266 1022 1002 765 -743 -49 4 

Egen elbil     -1 -1 -1 -1     

Bilkjøring ansatte 466 484 457 392 412 -54 -12 2 

Leiebil ansatte     42 44 96 Tall fra 2007 finnes ikke 0,5 

Innenlands flyreise ansatte 151 237 150 278 407 256 169 2 

Utenlands flyreise ansatte 57 60 67 ? 149 92 161 0,8 

Togreiser ansatte 16 16 16 13 11     0,1 

Sum 22056 19627 19147 18250 18426     100 

Netto reduksjon i fht 2007 i T   -2429 -2909 -3807 -3631   16   
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Samferdsel 2007            19 691  

Samferdsel 2014            16 587  

Reduksjon i T CO2             -3 105  

Reduksjon i % -16 

  

Egen virksomhet uten 

samferdsel 2007 
             2 239  

Egen virksomhet uten 

samferdsel 2014 
             1 839  

Reduksjon i T CO2                -400  

Reduksjon i % -18 

 

Merknader til tabellen over egne klimagassutslipp: A) Bestillingstransport og 

bilruteproduksjon betjener samme marked, og må derfor sees i sammenheng. B) I kolonnen 

over andel av egne utslipp i 2013 er det kun verdier som er under 1 som er ført opp med 

desimal, for de andre vises avrundete tall. 

 

Vi har oppnådd effekt av de tiltakene som er gjennomført. Den vesentligste effekten ble 

oppnådd fram til 2012. Fra 2012 til 2014 har det skjedd liten endring. For å oppnå ytterligere 

effekt må nye tiltak gjennomføres. 

 

Fylkestinget har vedtatt at utslipp fra kollektivtransport som Nord-Trøndelag fylkeskommune 

administrerer skal holdes utenfor egen virksomhet, og det skal lages egne mål for å redusere 

disse utslippene. Ser man på de resterende nøkkelparameterne, er utslippene redusert med 18 

% i 2014 sammenliknet med 2007. Den største reduksjonen har skjedd i egne bygg, som også 

er den største utslippskilden, når man ser bort fra samferdselssektoren. Det har skjedd en 

relativt stor økning i utslipp fra innenlands flyreiser, mens de fra utenlands flyreisene er 

redusert litt. 

 

Vi er på vei over i en fase der nye tiltak ikke gir samme økonomiske innsparing, og derfor blir 

dyrere. Dette er vanskelig å prioritere med de forventede reduksjonene i inntekter framover. 

 

Vi har valgt ikke å gjennomføre en undersøkelse av vårt klimafotavtrykk, der alle direkte og 

indirekte utslipp inngår. Vurderingen er at vi følger prinsippet i Kyotoprotokollen, vi har ikke 

kommet langt nok i arbeidet med våre direkte utslipp til å gå videre på de indirekte utslippene 

og vi mener nøkkeltallene vi har etablert fanger opp det vesentlige av våre direkte utslipp. Det 

er en stor jobb å gjennomføre en slik undersøkelse, og vi tror ikke den vil gi informasjon som 

gjør oss bedre i stand til å treffe beslutninger. Arbeidet med å begrense våre indirekte utslipp 

skjer først og fremst gjennom våre innkjøp. 
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4.1. Målsetting for reduksjon av klimagassutslipp i Nord-Trøndelag fylkeskommune 

I klima- og energiplanen som ble vedtatt i Fylkestinget i februar 2010, er det ført opp et mål 

om å redusere utslippene fra egen virksomhet med 50 % innen 2020, sammenliknet med 

2007. Seinere har Fylkestinget vedtatt at utslipp fra kollektivtransport som Nord-Trøndelag 

fylkeskommune administrerer skal holdes utenfor egen virksomhet, og det skal lages egne mål 

for å redusere disse utslippene. 

 

Når vi nå i noen år har registrert utslipp gjennom våre utvalgte nøkkelparametere, viser det 

seg at det blir svært krevende å nå målsettingen om å redusere utslippene med 50 % fra 2007 

til 2020, sjøl om samferdsel ikke inngår. 

 

Med de tiltak som er satt inn, har vi klart å redusere utslippene med 22 %, når samferdsel 

holdes utenom. For å komme ytterligere ned må relativt tunge og kostbare tiltak settes inn. I 

tillegg må det til en vesentlig omlegging i drifta og vårt servicetilbud. Det er vurdert at dette 

ikke er realistisk med de rammebetingelsene Nord-Trøndelag fylkeskommune operer innenfor 

pr i dag. Dette kan raskt endre seg ved endring i den nasjonale klimapolitikken. I så fall må 

det forventes at fylkeskommunene gis myndighet og ressurser på området. 

 

Målene for Nord-Trøndelag fylkeskommune sitt arbeid i denne strategien er: 

 

 Utslippene av klimagasser fra Nord-Trøndelag fylkeskommune sin virksomhet, 

utenom samferdsel, reduseres med 30 % i 2020 i forhold til utslippene i 2007. 

 Nord-Trøndelag fylkeskommune skal ikke ta reduksjoner i klimagassutslipp innen 

samferdsel ved å redusere tilbudet. Det skal videreutvikles et effektivt kollektivtilbud, 

der vi skal søke å ta i bruk miljø- og klimavennlig materialbruk og teknologi. 

 

4.2. Kunnskapsformidling 

I siste klima- og energiplanplanperiode var NTFK sin satsing innenfor kunnskapsformidling 

primært knyttet til informasjonskampanjen «Plant tre no». Denne var først og fremst myntet 

på grunnskolene, men fungerte også overfor allmennheten. 

 

I den perioden denne strategien omhandler, vil satsingen til en viss grad være rettet mot våre 

videregående skoleelever, både gjennom et eget prosjekt og den daglige undervisningen. 

Satsingen «Nord-Trøndelag leser om natur» skal blant annet bidra til å formidle miljø og 

klimarelatert kunnskap og informasjon i folkebibliotek og bibliotek i videregående skoler. 

Prosjektet startes opp i regi av Avdeling for kultur og regional utvikling, i samarbeid med 

kommunene, Avdeling for videregående opplæring, videregående skoler og relevante 

fagmiljø. 

 

Målet for prosjektet er å øke innbyggernes kunnskaper om trøndersk natur, ved å stimulere til 

lesing av både fag- og skjønnlitteratur samt bruk av digitale ressurser innen temaet.  Fokuset 

på natur har en verdi i seg selv for mange som vokser opp og bor i Nord-Trøndelag, samtidig 
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kan satsing på bibliotekenes formidling innen et hovedtema gi eksempler og erfaringer med 

overføringsverdi til andre tema. 

 

Nord-Trøndelag er en del av det sørsamiske området, og det er sentralt å bringe inn det 

samiske naturperspektivet i formidlingsarbeidet. Naturkunnskap og friluftsliv er dessuten 

viktige elementer i forhold til miljø og folkehelse som er viktige fokusområder i generell 

samfunnsplanlegging. 

 

Fylkesbiblioteket bidrar til formidlingsarbeidet i bibliotekene gjennom «Litteraturhus Nord-

Trøndelag». Temautstillinger, nettformidling og foredragsturneer gjennomføres, som del av 

strategien «Nord-Trøndelag leser om natur». 

 

4.3. Kunnskapsformidling og holdningsskapende arbeid i den videregående skolen 

De videregående skolene i Nord-Trøndelag skal drive holdningsskapende arbeid relatert til 

klima som en del av opplæringen. 

 

Bevisstgjøring av elevene i videregående opplæring knyttet til klimautfordringen er viktig. De 

videregående skolene i Nord-Trøndelag driver holdningsskapende arbeid relatert til klima 

både som en del av den ordinære undervisningen og gjennom andre aktiviteter. Engasjerende 

tema som berører hverdagen til elevene er ofte det som huskes og som kan sette spor.  

  

Klimaproblematikk er en naturlig del av undervisningen for alle elever på Vg1. For eksempel 

inneholder fellesfaget naturfag læreplanmål om «bærekraftig utvikling» og «energi for 

framtiden». Klimaproblematikken er også en del av det vanlige faglige arbeidet i samfunnsfag 

(alle elever) og geografi (elever på studieforberedende utdanningsprogram). Flere programfag 

innenfor realfag omhandler klima. Dette gjelder for eksempel geofag og teknologi- og 

forskningslære.  

 

Det blir arbeidet med klimautfordringen på flere måter. Som eksempler kan nevnes at elever 

ved Leksvik vgs bygger egen solfanger som en del av arbeidet knyttet til klima. Olav Duun 

videregående skole kjører et elbilprosjekt for elever på Vg2 kjøretøy, som inneholder 

elementer for å lære seg å reparere og utføre service på slike biler, samt innføring i 

klimautfordringen.  

 

Det er fokus på kildesortering innenfor utdanningsprogram som bygg- og anleggsteknikk og 

teknikk og industriell produksjon. 

 

Olav Duun videregående skole har investert i klimavennlige energiløsninger for skolen. Dette 

er blant annet ment brukt for å gi elevene et nært forhold til slike klimaløsninger. Dette 

inkluderer blant annet en vindmølle på skolens område.  

 

Flere av de videregående skolene samarbeider med lokalt næringsliv om problemstillinger 

knyttet til klima. Inderøy vgs gjennomførte f.eks. forrige skoleår et tverrfaglig prosjekt som 

de kalte «Grønne alternativer for Inderøy». Den overordnede problemstillingen var: Hvordan 
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kan Inderøy bli Trøndelags grønneste kommune? Elevenes løsninger ble presentert for en jury 

med representanter fra fylkeskommunen, kommunen, NTE og Den gyldne omvei. Mære 

landbruksskole har de senere årene gjennomført gründercamp for Vg2-elevene med oppgaver 

knyttet til klima- og energispørsmål. 

 

Vg3-elever ved Mære landbruksskole deltar på kurs i regi av utviklingsavdelingen på skolen, 

der klima- og energispørsmål tas opp. Dette kan være knyttet til bioenergi, klimagasser i 

landbruket, ENØK i landbruket mm. Kursaktiviteten skjer i nært samarbeid med andre 

kompetansemiljø som HINT, Bioforsk, NTNU, Innovasjon Norge, Enova, m.fl.  

 

Verdal videregående skole har besøkt Ramsarsenteret for å se på hvilke konsekvenser 

klimaforandringer har på bestanden av fugler som frekventerer området. 

 

Noen skoler inviterer inn eksterne foredragsholdere for å snakke om klimautfordringer. Ole 

Vig vgs har vanligvis årlige foredrag fra Klimaløftet/miljøambassadørene. Natur og ungdom 

har også hatt foredrag på skolen. 

 

I tillegg til at klima vektlegges som tema i opplæringen, er det viktig at skolene setter fokus 

på klima også i det daglige.  Steinkjer vgs ønsker å redusere bilkjøringen til og fra skolen. 

Tiltak for å få til dette er innføring av fysisk aktivitet på timeplanen til lærerne og innkjøp av 

sykler for å bidra til mindre CO2-utslipp. Olav Duun videregående skole vil i nær fremtid 

ordne elbil-ladestasjoner for ansatte og elever. Dette er for å tilrettelegge for mer 

klimavennlig transport, og kan også sees på som holdningsskapende arbeid. Mære 

landbruksskole har tilgang til biovarmeanlegg og anlegg for energisparing på skolen. De har 

også er meget spennende varmelagersystem ved veksthusene (se egen avsnitt om dette). 

 

 

4.4. Utslipp knyttet til egen bygningsmasse 

(Alle tall og figurer i dette kapitlet er utarbeidet av eiendomsavdelingen i NTFK). 

 

Drift og forvaltning av egen bygningsmasse er det området som har størst betydning for å 

oppnå målet om reduksjon i klimagassutslippene fra egen virksomhet. Det er en kombinasjon 

av mange faktorer som gir effekt, blant annet: et tett og godt ytre bygningsskall, tilstrekkelig 

isolasjon, valg av oppvarmingssystem, bruk av fornybar energi, energieffektiviserende tiltak i 

eksisterende bygg, nybygg med lavt energiforbruk, valg av byggematerialer samt installering 

av systemer for energistyring og overvåkning. 

 

Nord-Trøndelag fylkeskommune forvalter i 2014 en bygningsmasse på ca. 159 000 m2 

oppvarmet areal, bestående av 11 videregående skoler og ett administrasjonsbygg. I 1991 var 

det tilsvarende arealet 119 000 m2. I perioden 1991 fram til i dag har en slått sammen og 

avviklet skoler, noe som har gitt et bortfall i areal på i størrelsesorden 41 000 m2. Men på 

grunn av utbygging ved de største skolene, Olav Duun (2000), Ole Vig (2001 og 2009), 

Levanger (2000 og 2009), bygging av fotballhall (2000) og skytterhall (2004) i Meråker samt 

nytt bibliotek og signalbygg i massivt tre ved samme skole (2010), nytt teknobygg på Olav 
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Duun (2011), har det totale bruksarealet økt med 40 000 m2 fra 1991 til 2014. Størsteparten av 

areal-økningen fant sted i perioden 1999-2004. 

 

Energiforbruket i perioden 2005-2013 er graddagskorrigert, dvs. at forbruket pr kvadratmeter 

er kompensert med hensyn til utetemperaturen for gjeldende år. I årsstatistikken er det således 

temperaturkorrigert energiforbruk som gjelder. Når det gjelder klimatall tar man fortsatt 

hensyn til det reelle forbruket ved utregning av utslipp av klimagasser (CO2-ekvivalenter). 

 

Energiforbruket i perioden 2005-07 holdt seg stabilt på i underkant av 170 kWh/m2 for de 

videregående skolene, med en klar nedgang i 2008 (153 kWh/m2). Det kan tyde på at 

tendensen fortsatt er at energiforbruket reduseres. Energiforbruket i 2013 viser 145,6 kWh/m2 

og tallene for 2014 pr. 10.12.14 tyder på en ytterligere reduksjon (Figur 1). Tendensen når det 

gjelder Fylkets hus viser også en nedadgående kurve når det gjelder energiforbruket (Figur 2). 

 

I henhold til «Strategi for eiendomsforvaltning», vedtatt av fylkesrådet i 2013 (sak 197/13), 

skal gjennomsnittlig graddagskorrigert energiforbruk reduseres med 2 kWh/m2 for hvert år de 

kommende 10 år f.o.m 2013. Andel forbrukt ikke-fornybar energi til oppvarming skal aldri 

overstige 2 % som årsmiddel i samme 10-års perioden. 

 

 

På sikt er ytterligere reduksjoner en målsetting. Dette for å kunne innfri målene om 

minimum reduksjon på 50 % CO2 innen 2020. 

 

 

Figuren viser utviklingen i energiforbruket ved våre videregående skoler i perioden 2005-
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2014. NB! Forbruket i 2014 er foreløpig ikke temperaturkorrigert, fordi graddagstall ikke 

foreligger. 

 

Figuren viser utviklingen i energiforbruket ved Fylkets hus i perioden 2005-2014 

NB! Forbruket for 2014 er foreløpig ikke temperaturkorrigert, fordi graddagstall ikke 

foreligger. 

 

Nord-Trøndelag fylkeskommune vil i tiden framover ha fokus på følgende tiltak for 

reduksjon av energiforbruket: 

 Økt satsning på riktig drift og vedlikehold av bygningene 

 Mengderegulering av varmeanlegg 

 Overgang til LED-lys ved naturlige utskiftninger 

 Overgang til direktedrevne vifter i ventilasjonsanlegg, ved utskiftninger 

 Gode bygningstekniske løsninger 

 

Når det gjelder bruk av fornybar energi er alle våre virksomheter, med unntak av Inderøy 

videregående skole, pr. dato forsynt med energi enten fra fjernvarme, bioenergi eller 

varmepumpe. 

 

Eiendomsstrategi vedtatt av fylkesråd i 2013 (sak 197/13) sier at andelen ikke-fornybar 

energi til oppvarming aldri skal overstige 2 % som årsmiddel i 10-års perioden. Pr. dato 

utgjør dette 3,7 %. Når Inderøy videregående skole konverterer til flisfyringsanlegg, høsten 

2015, vil målet på 2% være nådd. 
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Reduksjon i energiforbruk og tilnærmet 100 % bruk av fornybar energi til oppvarming gir seg 

også utslag i redusert utslipp av skadelige klimagasser. Siden sammenligningsåret 2007 har 

utslippet av skadelige klimagasser (CO2-ekvivalenter) fra bygningsmassen blitt redusert med 

49 %, fra 1508 tonn i 2007 til 765 tonn i 2014. 

 

 

Figuren viser utslippet av CO2-ekvivalenter i tonn fra egen bygningsmasse i perioden 2007 til 

2014. Nedgangen er vist ved en trendlinje. Den vannrette linja viser nivået for en halvering av 

utslippene fra egen bygningsmasse i forhold til 2007. 

 

Hvilken beregningsmetodikk og hvilke CO2-faktorer som benyttes har stor betydning for det 

samlede klimagassutslippet som presenteres. Det finnes i dag ingen omforent standard for 

hvilke faktorer som skal benyttes for de ulike energikildene. Det betyr at åpenhet om benyttet 

metodikk er viktig for i det hele tatt å kunne vurdere og sammenligne bedrifters 

miljøprestasjoner. 

 

Vi hele tiden brukt tall fra Klif (Klima- og forurensningsdirektoratet), når det gjelder olje og 

el. Vi har videre hentet tall fra Hafslund når det gjelder skogsflis og pellets. 

 

Følgende omregningsfaktorer er brukt i denne rapporten. 

Olje:   287 gram CO2 pr. kWh 

El:     50 gram CO2 pr. kWh 

Skogflis:  18 gram CO2 pr. kWh 

Pellets:     0 gram CO2 pr. kWh 
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Figuren viser den prosentvise fordelingen av utslipp av CO2 for våre virksomheter per 2014. 

 

 

Videre framdrift for å sette fokus på reduksjon av CO2-utslipp: 

 Generell reduksjon av energiforbruket 

 Utfasing av fossilt brensel ved Levanger og Olav Duun videregående skole 

o Kan på sikt erstattes med bio-olje 

 Konvertering fra el. til bioenergi ved Inderøy videregående skole (høst 2015) 

 

 

4.5. Innkjøp 

Fylkeskommunen har en betydelig anskaffelsesaktivitet. Målt i økonomi er de årlige kjøp av 

varer og tjenester til drift og investeringer den største innsatsfaktoren i virksomheten. Sum 

brutto utgift til drift og investering fordelte seg i 2011 på følgende hovedposter: 

[]; []

[]; []

[]; [] 

UTSLIPP AV CO2 I 2014
NTFK 
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Figuren viser fordelingen av bruttoutgifter i NTFK på hovedposter i 2011. 

De største anskaffelsesområdene målt i omsetning knytter seg til 

 Opprusting, drift og vedlikehold av fylkesveier 

 Kjøp av kollektivtrafikk og transporttjenester 

 Byggeprosjekter, drift og vedlikehold av bygg 

Her er også innslaget av anskaffelser som medfører direkte utslipp høgt.   

Videre er det betydelige anskaffelser innenfor IKT, infrastruktur, systemer og tjenester hvor 

ny teknologi bl.a. kan effektivisere arbeidsprosesser og endre arbeidsformer i mer 

klimavennlig retning. 

Øvrige anskaffelser fordeler seg på en rekke ulike typer varer og tjenester som har både 

direkte og indirekte klimapåvirkning. 

Det er et stort potensiale for forbedring av anskaffelsesvirksomheten, også i forhold til 

effekter på klima og miljø. Noe kan realiseres på kort sikt, f.eks. løsninger for 

bygningsforvaltningen og digitalisering, mens andre forbedringer – f.eks. nye og mer 

klimavennlige løsninger på samferdselsområdet - krever en betydelig lengre tidshorisont og er 

svært avhengig av teknologisk utvikling og rammebetingelser nasjonalt og internasjonalt.  

 

De viktigste strategiske tiltakene for å oppnå forbedring på innkjøpsområdet er 

sammenfallende, enten formålet er klima eller andre viktige hensyn;  

 Fylkeskommunen bør etablere en overordnet innkjøpspolitikk og innkjøpsstrategi som 

tydeliggjør politiske mål, strategiske prioriteringer og satsingsområder for 

innkjøpsvirksomheten. Klima- og miljøpåvirkning må her være ett viktig målområde. 

 Fylkeskommunen bør også etablere en sektorovergripende innovasjonsstrategi som 

bl.a. kan bidra til at innovasjonseffekten av anskaffelsene øker. Fylkeskommunen må 

bruke sin markedsposisjon og etterspørre nye og bedre løsninger for å oppnå ønsket 

forbedring i egen virksomhet, og for å bidra til klimavennlig næringsutvikling, der 

næringslivet i regionen utvikler nye løsninger og økt konkurransekraft. Strategien må 

videre ha direkte konsekvenser for anskaffelsesarbeidet og bidra til at innsatsen 

prioriteres mot områder hvor potensialene er størst. 
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 Det må rettes større oppmerksomhet mot forberedelsesfasen for anskaffelser og 

oppfølgingsfasen etter at kontrakter er inngått. Det trengs mer tverrfaglig samhandling 

i planleggingsfasen, bedre avklaring av behov og konsekvenser, mer dialog med 

næringslivet om løsningsmuligheter og mer utprøving før anskaffelsene settes i verk. 

Slike innovative prosesser er særlig viktig på områder hvor anskaffelsene utgjør den 

viktigste innsatsfaktoren i tjenesteproduksjonen og/eller der problemstillingene er 

komplekse – f.eks. innenfor samferdselsområdet og IKT-området.  

 I rollen som en forholdsvis stor innkjøper er det naturlig at fylkeskommunen kan 

fremme prosjekter for nye produkter eller tjenester som er aktuelle for finansiering fra 

Innovasjon Norge, gjennom ordningen for offentlige forsknings- og 

utviklingskontrakter (OFU). I forhold til komplekse problemstillinger som ikke er 

spesielle for Nord-Trøndelag, bør fylkeskommunen søke samarbeid med andre 

offentlige aktører for å oppnå større tyngde og samordningsgevinster.  

 Fylkeskommunen bør engasjere seg aktivt i utviklingstiltak og samarbeidsløsninger 

for den offentlige anskaffelsesvirksomheten i fylket generelt. På områder hvor 

fylkeskommunen og kommunene har sammenfallende behov, har fylkeskommunen et 

særlig ansvar for å ta initiativ til operativt samarbeid gjennom felles avtaler.  

 For å operasjonalisere innkjøpspolitikken og innkjøpsstrategiene bør fylkeskommunen 

utvikle en administrativ løsning som sørger for kontinuerlig utvikling og forbedring, 

f.eks. i form av et rullerende program for innkjøpsvirksomheten knyttet til 

styringsløsningen for fylkeskommunen. Bl.a. klimaeffekter må være et 

gjennomgående tema. Det felles grunnlaget vil ellers være at alle anskaffelser skal 

understøtte målsettingene for fylkeskommunens virksomhet og tjenesteproduksjon.  

 

4.6. IKT 

Ved inngåelse av rammeavtaler for innkjøp av IKT-utstyr skal alle leverandører som blir valgt 

ha avgitt miljøegenerklæring som sikrer at de har egen miljøpolitikk og har definerte og 

dokumenterte miljømål. Dessuten skal leverandører ha en godkjent ordning for innsamling og 

gjenvinning av emballasjeavfall.  Rammeavtalene inneholder også løsninger for avhending av 

utrangert utstyr. Disse returordningene sikrer at utstyr og komponenter resirkuleres og 

gjenbrukes i den grad dette er mulig.  

 

Fylkeskommunen tar alltid miljøkrav og energibruk inn i vurderingen når IT-utstyr skal 

anskaffes. Av totalt i overkant av 200 servere er i dag ca. 70 % av disse virtualisert, noe som 

medfører redusert strømforbruk både til drift og avkjøling av serverrom. Virtualiserings-

prosessen vil fortsette etterhvert som nye versjoner av programvare gjør dette mulig også for 

gjenstående servere. I tillegg vil økende bruk av skytjenester gi miljøgevinster. 

 

I løpet av de siste årene har Nord-Trøndelag fylkeskommune innført papirløst fylkesting og 

helelektronisk arkiv. Dette har bidratt til at fylkeskommunens papirforbruk er redusert. 

 

Videre er det tatt i bruk videokonferanseløsninger. Dette gir mulighet for mindre reiseaktivitet 

og enklere samhandling internt og eksternt. Opplegg for telefonmøter er enkelt å bruke. Se 

også avsnittet om egen reisevirksomhet. 
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4.7. Nord-Trøndelag fylkeskommune sin reisevirksomhet 

Nord-Trøndelag er et spredt befolket fylke, der det kreves mye reisevirksomhet for å 

opprettholde den kontakten Nord-Trøndelag fylkeskommune ønsker å ha med hele regionen. 

Det er også nødvendig med hyppig kontakt med andre deler av landet og nasjonale 

myndigheter. Også dette fører til betydelig reisevirksomhet. 

 

Skal vi redusere egen reisevirksomhet må reisadferden endres, med de følger dette har for 

servicen vi yter og kontakten vi har med andre. Noe reisevirksomhet kan erstattes med bruk 

av telefon og nettløsninger. Det må til et arbeid og tydeligere føringer for å oppnå dette. 

 

 

 
Figuren viser at utviklingen i bruken av vårt videokonferansesystem har vært positiv i 2014. 

På grunn av at vi innførte nytt system i februar 2014, har vi kun statistikk fra mars. Vi har 

ikke statistikk for bruken av telefonmøter. Telefonering er i ferd med å bli lagt om til å gå 

over Lync, og man vil da trolig kunne ta ut statistikk over bruken. Opplæring og krav om bruk 

er trolig veien å gå for å øke bruken av videokonferanse og telefonmøter ytterligere på 

bekostning av reiser. 

 

4.8. Kjøp av transporttjenester og forvaltning av fylkesveger 

Fylkeskommunen organisere og bestiller kollektivtrafikktjenester og er ansvarlig for 

transporten av skoleelever. Et godt utbygd offentlig kommunikasjonssystem er et viktig tilbud 

til innbyggerne og vil, hvis det er bra og effektivt lagt opp, bidra til reduserte 

klimagassutslipp. 

 

Innkjøp av transporttjenester skjer gjennom anbud og direktekjøp. Innen 03.12.2019 skal alle 

anskaffelser til kollektivtransport ha vært konkurranseutsatt. Det vil si at de fleste fremtidige 

innkjøp av transporttjenester vil foregå ved anbud. Alle bussrutene i fylket skal i løpet av de 

neste årene legges ut på bruttoanbud. Det vil si at fylkeskommunen gjennom nye 

bruttokontrakter tar over inntektsansvaret fra kollektivtransportselskapene. Det igjen betyr at 
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fylkeskommunen må være mer aktiv i utforminga av tilbudet og i markedsføringa for å gjøre 

kollektivtilbudet enklere og mer synlig. God planlegging, samordning, markedsføring, 

oversiktlig informasjon og gode betalingsløsninger skal få flere til å velge kollektivt. 

 

Det er i forbindelse med anbud og kontraktsinngåelse man har mulighet til å sette krav som 

kan redusere klimagassutslippene. Det blir ikke stilt eksakte krav til teknologi. men miljøkrav 

vil være en viktig del av anbudsutlysninga. Dette gir stadig forbedring av materiellet 

etterhvert som nye kontrakter blir inngått. Nye busser, ferjer og båter slipper ut langt mindre 

klimagasser, uansett om motorteknologien er basert på gassdrift, diesel, biodrivstoff, hybrid 

eller ren batteridrift. Utslippene fra offentlig kommunikasjon bør ikke reduseres ved å 

redusere tilbudet. 

 

 
Figuren viser befolkningsprognoser pr kommune i Nord-Trøndelag. Kilde: tall fra SSB, 

bearbeidet av Sør-Trøndelag fylkeskommune. 
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4.8.1. Bilruter 

Kollektivtransportsystemet i Nord-Trøndelag har en klimautfordring gjennom et mer spredt 

bosettingsmønster og desentralisert næringsliv sammenlignet med de fleste andre fylker i 

landet. Det er store avstander og litt utfordrende topografi. Som en følge av et desentralisert 

bosettingsmønster og velstandsøkning, har fylket en lav kollektivtransportandel. 

 

Virkemidler og tiltak som må til for å nå nasjonale klimamål innen samferdsel, kan ha 

betydning i både positiv og negativt retning for andre av fylkets målsetninger. Redusert 

transportvolum og reduksjon av klimagassutslipp vil blant annet føre til bedre lokalmiljø, 

bedre lokal luftkvalitet og mer effektiv arealbruk. På den andre siden kan det lett føre til 

konflikt mellom klima- og miljømål, ønsket om å opprettholde et spredt bosettingsmønster og 

det å utvide bo- og arbeidsmarkedsregioner. 

 

Det er i byene at kollektivtrafikken har best grunnlag for vekst og økte markedsandeler. Tiltak 

i våre mindre byområder og strekningen Stjørdal-Trondheim har således størst effekt, både 

lokalt og globalt. Bilbruk skaper utfordringer for miljø og sikkerhet, samtidig som køene på 

veinettet reduserer byenes transportstandard og funksjonsdyktighet. 

 

Gjennom bestillingstransport både i by og land, har vi i Nord-Trøndelag forsøkt å tilpasse 

typen transportmiddel til behovet. I kombinasjon med stamruter med båt, buss og tog, gir 

dette en effektiv persontransport. Utviklingen i passasjerbelegget på de sentrale stamrutene 

tyder på at publikum er fornøyd med systemet. Eksemplet i tabellen under viser utviklingen i 

antall passasjerer på de rutene NTFK organiserer for timesbuss mellom Namsos og Steinkjer. 

 

 

År 
Antall 

passasjerer 

Økning fra året 

før 

2011 
                   72 

573  
16 157 

2012 
                  81 

737  
9 164 

2013 
                  84 

612  
2 875 

Sum økning i 

perioden   
28 196 

Tabellen viser utvikling i antall passasjerer på timesbuss Namsos-Steinkjer for de rutene 

NTFK støtter. 

 

4.8.2. Jernbane 

Nordlandsbanen, Trønderbanen og Meråkerbanen går gjennom fylket og utgjør en viktig del 

av stamlinjen for kollektivtilbudet som passasjerene mates inn til, med buss og taxi som 

tilbringer. En videreutvikling av stasjonene som kollektivknutepunkt er viktig for å forenkle 

kollektivtilbudet i fylket. All jernbanedrift i fylket drives på fossilt drivstoff. For å redusere 

klimagassutslippene fra jernbane og gjøre banene til et mer attraktivt reisetilbud, er 
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elektrifisering et viktig tiltak. Elektrifisert jernbane legger grunnlag for en mer effektiv, 

fleksibel, rimeligere og mer konkurransedyktig produksjon av togtransport. 

 

 
Figuren viser prognoser for antall reiser på Trønderbanen ved ulike utviklingsalternativ. Kilde 

NSB. 

 

4.8.3. Båt 

Nord-Trøndelag fylkeskommune er ansvarlig for seks ferjestrekninger og ett 

hurtigbåtsamband. I tillegg samarbeider vi med Sør-Trøndelag fylkeskommune om 

hurtigbåtsambandet mellom Trondheim og Vanvikan. Disse transportmidlene slipper ut en 

vesentlige mengder klimautslipp. For å oppnå reduksjon, setter fylkeskommunen stadig 

skjerpa miljøkrav ved inngåelse av nye kontrakter. 

 

Det prøves og utforskes nye energiformer for drift av ferjer. Det er blant annet gjort forsøk 

med gassferjer på flere samband rundt om i landet. Gassferjer gir 90 % mindre utslipp av 

NOx, og slipper også ut mindre CO2 og svovel. Til gjengjeld gir gassmotorer økt utslipp av 

klimagassen metan. På hurtigbåt og ferje er det også aktuelt å prøve ut batteridrift. I januar 

2015 blir den første elektriske bilferja satt i drift over Sognefjorden. 

 

År Antall passasjerer 

2010 35 247 

2011 31 935 

2012 34 244 

2013 31 806 
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Tabellen viser utviklingen i antall passasjerer på hurtigbåten «Foldafjord», som går mellom 

Leka og Namsos, i perioden 2010 til 2013. 

 

Hurtigbåten i Ytre Namdal er ny og lettere enn den gamle og går med noe redusert fart på de 

fleste rutene. Kai-anløpene er blitt optimalisert for den nye hurtigbåten, noe som gjør at man 

har klart å beholde den totale reisetiden sjøl med redusert fart. Til sammen har dette gitt 

omtrent en halvering i klimagassutslipp. Hurtigbåten mellom Trondheim og Vanvikan hadde 

oppstart på ny avtale 1. januar 2014. I den forbindelse ble eksisterende båter oppgradert med 

tanke på universell utforming og miljø. 

 

 
Figuren viser antall passasjerer på fylkets hurtigbåt og ferjetilbud i 2013. 

 

 



50 

 

Figuren viser antall kjøretøy på fylkets ferjetilbud i 2013. 

 

4.8.4. Vei 

Det er 3 004 km fylkesvei i Nord-Trøndelag. Sommer- og vintervedlikeholdet fører til 

klimagassutslipp. Bygging av ny vei gir også utslipp. I tillegg til å øke trafikksikkerheten og 

framkommeligheten, reduserer gode veier med godt veivedlikehold energiforbruket til 

kjøretøyene. Asfaltering er energikrevende, men reduserer rullemotstanden sammenliknet 

med grusveier. Vi har ikke klart å finne studier som viser netto effekt av veivedlikehold og 

asfaltering av grusveier. 

 

I forbindelse med planlegging av nye veganlegg er effekten på energiforbruk, og dermed 

utslipp, et element. Hvilke utslipp utbygging av en vegstrekning medfører og hvilke effekter 

det har på energiforbruket i bruksfasen, må beregnes i hvert enkelt tilfelle. For utbygging av 

fylkesveg 17 mellom Steinkjer og Namsos inngår slike beregninger i prosjekteringen. 

 

  Riksveg Fylkesveg 

2009 74 170 

2010 36 143 

2011 23 155 

2012 46 143 

2013 36 168 

Tabellen viser antall kilometer asfaltert veg i Nord-Trøndelag de siste 5 årene. Kilde Statens 

vegvesen. 

 

 

4.9. Om klimaarbeid i bedrifter Nord-Trøndelag fylkeskommune eier eller er medeier i 

Nord-Trøndelag fylkeskommune er eneeier av Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE), som 

er en sentral aktør innen energiforsyningen i dagens Nord-Trøndelag. NTE vil også ha stor 

betydning for utviklingen i den framtidige energiforsyningen. NTE foretar kontinuerlig 

fornying av sine vannkraftverk og sitt linjenett for å bedre produksjonen og øke 

forsyningssikkerheten. De er involvert i prosjekter innen små vannkraftverk, bioenergi og 

vindkraft, både innen FoU og konkret utbygging. 

 

Innen vindkraft kan en spesielt nevne vindparken på Ytre Vikna, som er i full drift. Videre har 

NTE inngått samarbeidsavtaler med flere andre selskaper på Fosen, med tanke på å 

gjennomføre ytterligere vindkraftutbygginger. Med dagens langsiktige strømpriser og el-

sertifikatmarked, er imidlertid lønnsomheten i nye vindkraftprosjekter relativt dårlig. 

 

Nord-Trøndelag fylkeskommune er medeier i flere andre bedrifter. Vi har valgt ikke å 

omhandle disse i denne strategien. Derfor er heller ikke NTE, som bedrift, trukket inn. NTE 

har imidlertid stor kompetanse på energiområdet, noe som vil være viktig i det videre 

klimaarbeidet. Med tanke på at fylkeskommunen ofte har mindre eierposter i de øvrige 
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selskapene, er det ikke relevant å hevde at vi kan ha noen stor påvirkning med tanke på klima- 

og energispørsmål når vi opptrer som minoritetseiere. 

 

4.10. Miljøsertifisering av egen virksomhet 

Det ble igangsatt et arbeid for å miljøsertifisere driften i fylkets hus i februar 2014. Dette 

arbeidet skal ferdigstilles i løpet av desember 2014. Å være Miljøfyrtårn innebærer 

systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Fylkeskommunen må oppfylle bransjekrav og 

gjennomføre tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Det blir utarbeidet en 

handlingsplan for å nå målet om å bli et Miljøfyrtårn.  

 

Miljøanalysen tar for seg temaer som bl.a. helse, miljø og sikkerhet (HMS), energibruk og 

avfalls- og utslippshåndtering. 

 

Som et ledd i miljøsertifiseringen, er det igangsatt en prøveordning med 

kildesorteringsmøbler for avfall i to avdelinger i fylkets hus. Etter at prøveordningen er 

avsluttet, vil det bli foretatt en evaluering av ordningen og vurdering om dette skal innføres i 

hele huset. 

 

Ved å inngå i Miljøfyrtårns Hovedkontormodell vil hele fylkeskommunen på sikt kunne bli 

sertifisert med sentraladministrasjonen i fylkets hus som hovedkontor og skoler og 

tannklinikker som underenheter, dersom det viser seg å være formålstjenlig.  

 

 

4.11. Elbil i egen virksomhet 

Nord-Trøndelag fylkeskommune, administrasjonsavdelingen leaser i dag en elbil, som 

primært blir benyttet ved utkjøring av post og som budbil. Elbilen går ca. 1 000 km pr år. 

Elbiler ut over dette, inngår som en del av den leiebilavtalen fylkeskommunen har inngått. 

Det er igangsatt et arbeid med inngåelse av ny leasingavtale på elbil.  

 

5. Strategier for reduksjon i klimagassutslipp fra egen virksomhet 
 

For å nå målsettingene for reduksjon i klimagassutslipp skal Nord-Trøndelag fylkeskommune 

arbeide fortløpende etter følgende strategier: 
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  Strategi Ansvarlig enhet 

1 

«Strategi for eiendomsforvaltning» (vedtatt av fylkesrådet i 2013) er 

førende for Nord-Trøndelag fylkeskommune sine klimatiltak innenfor 

eiendomsforvaltningen og energibruk i bygg (se kapittel 4.4.). Det settes 

i tillegg noen spesielle krav: 

Eiendomsavd. 

1 

a 
Nord-Trøndelag fylkeskommune skal øke fokuset på 

livsløpsbetraktninger (LCA og LCC) i sine anskaffelser knyttet til 

nybygg.  

Eiendomsavd. 

1 

b 
Ved all relevant nybygging skal Nord-Trøndelag fylkeskommune kreve 

at minst ett prosjekteringsalternativ har tre som det dominerende 

byggematerialet. 

Eiendomsavd. 

2 
De videregående skolene i Nord-Trøndelag skal drive 

holdningsskapende arbeid relatert til klima som en del av opplæringen. 

Avd. for videregående 

opplæring 

3 
Kunnskapsformidling om klima og energi gjøres ved at satsingen 

«Nord-Trøndelag leser om natur» implementerer dette temaet. 

Kultur og regional 

utvikling og Avd. for 

videregående opplæring 

4 

Nord-Trøndelag fylkeskommune skal jobbe aktivt, sammen med 

kommunene, for å bidra til å utvikle konseptet «klimaskog», og legge til 

rette for etablering av slik skog i Nord-Trøndelag. 

Kultur og regional 

utvikling, Næring 

5 

Nord-Trøndelag fylkeskommune skal bidra til å øke andelen lav- og 

nullutslippskjøretøy gjennom å bidra til fortsatt tilrettelegging av 

infrastruktur for lading. 

Kultur og regional 

utvikling 

6 

Gjennom arealforvaltningen skal det legges til rette for at økningen i 

persontransporten i byer og tettsteder skal kunne tas med sykling og 

gange. 

Kultur og regional 

utvikling 

7 

Ved utbygging skal transportsystemene planlegges slik at 

transportbehovet begrenses, og det legges til rette for klima- og 

miljøvennlige transportformer. 

Kultur og regional 

utvikling 

8 
Øke kollektivandelen gjennom å gjøre kollektivtilbudet enklere og mer 

synlig. 

Kultur og regional 

utvikling 

9 

Nord-Trøndelag fylkeskommune skal søke miljø- og klimavennlig 

materialbruk og teknologi ved anskaffelser av 

kollektivtransporttjenester. 

Kultur og regional 

utvikling 

10 

Nord-Trøndelag fylkeskommune skal søke miljø- og klimavennlig 

materialbruk og teknologi ved planlegging, drift, vedlikehold og 

utbygging av fylkesveinettet. 

Kultur og regional 

utvikling 

11 

Nord-Trøndelag fylkeskommune skal etablere en overordnet 

innkjøpspolitikk og innkjøpsstrategi, der klima- og miljøpåvirkning er et 

viktig målområde. Innkjøp av matvarer skal være i samsvar med 

målsettingene om 20 % økologisk mat i egen virksomhet. 

Implementering av dette legges til arbeidet med kantinenettverk for 

kantinene i fylkeskommunen. 

Administrasjonsavd. 

12 Det skal utredes om hele konsernet skal miljøfyrtårn-sertifiseres. Administrasjonsavd. 

13 
Nord-Trøndelag fylkeskommune skal kjøpe nye, frivillige klimakvoter i 

klimaskog fra 2019. 
Administrasjonsavd. 
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