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INNLEDNING 
Regional plan klima og energi i Sør-Trøndelag 2010-2014 ble vedtatt desember 2009 (FT 101/09) i henhold til plan- og bygningsloven. Klima og energi er to av de prioriterte områdene i Regional planstrategi for Sør-Trøndelag 2012-2015. I følge planstrategien skal Regional plan klima og energi revideres i 2014 med prosesskrav etter Plan- og bygningsloven § 8-3. 
Utfordringene med å redusere menneskeskapte klimagassutslipp og å tilpasse samfunnet til klimaendringer er ikke blitt mindre siden klimaplanen ble vedtatt i 2009. En historisk klimaavtale ble vedtatt på FNs klimatoppmøte (COP21) i Paris i desember i 2015. Aktørene i Sør-Trøndelag har allerede mye samarbeid innen klima og energi og bør fortsette med en aktiv deltakelse i den globale og nasjonale klimadugnaden. Planens hensikt er å bidra til omleggingen av Sør-Trøndelag til et lavutslippssamfunn.  
Målet for klima- og energiplanlegging er å komme fram til en handlingsrettet plan om hvordan virksomheter og innbyggere i Sør-Trøndelag sammen skal kunne nå fastsatte mål. Revideringsarbeid gir anledning til å oppdatere, evaluere og justere planens innhold. Planen utarbeides og rulleres av fylkeskommunen i dialog og samarbeid med kommuner og andre offentlige etater og med aktører fra næringsliv, forskningsinstitusjoner og frivillige organisasjoner i fylket. Planens handlingsdel (handlingsprogram) skal være konkret med ansvarsplassering hos regionale aktører.  
INTERNASJONALE MÅL OG FORPLIKTELSER 
FNs klimapanel (IPCC) publiserte sin femte hovedrapport (AR5) i 2013/2014. Rapporten påpekte at klimaet er i endring og at det er «ekstremt sannsynlig (95-100 %)» at klimagassutslippene fra menneskelig aktivitet er hovedårsaken til temperaturendringene fra 1951 og fram til i dag. I 2010 var globale klimagassutslipp på 49 milliard tonn CO2-ekvivalenter mens de i 1970 var 27 milliard tonn. Utslipp øker fortsatt. Sammenlignet med tidligere hovedrapporter, legger AR5 mer vekt på sosiale og økonomiske sider ved klimaendringene og konsekvenser for bærekraftig utvikling, håndtering av risiko, samt at både tilpasning og skadebegrensning inngår i vurderingene av mulige tiltak og virkemidler.  
Høsten 2015 ble FNs bærekraftsmål vedtatt. Klima står som nummer 13 av de totalt 17 målene: «Handle umiddelbart for å stoppe klimaendringene og bekjempe konsekvensene». I de siste årene har verdens ledere gjennom internasjonale klimaforhandlinger sluttet opp om et mål om ikke å øke den globale gjennomsnittstemperaturen med mer enn to grader («togradersmålet»). I desember 2015 ble en historisk klimaavtale vedtatt av alle verdens land på FNs klimatoppmøte i Paris. Paris-avtalen er den første bindende klimaavtale med reell deltakelse fra alle land og gir klar retning for fremtidig, global klimainnsats. Det overordnede målet er å begrense den globale oppvarmingen til «godt under 2 grader», og helst innen 1,5 grader. Avtalen fastslår at alle land er forpliktet til å utarbeide nasjonale utslippsmål og oppdatere disse hvert femte år.  
Etter lange forhandlinger ble EUs nye klima- og energimål frem mot 2030 vedtatt i oktober 2014. Rammeverket inkluderer mål om utslippskutt, betydelig energi-effektivisering, utbygging av fornybar energi og styrking av kvotehandelssystemet. Blant vedtakene var bindende mål på EU-nivå om reduksjon i klimagassutslipp på minst 40 % og en andelsøkning av fornybar energi på minst 27 % innen 2030. I tillegg ble det satt indikative mål om forbedring av energieffektivitet på minst 27 % og en målsetning om å nå 15 % utvekslingskapasitet av elektrisitet på tvers av grensene. Kvotesystemet for utslipp vil også gjennomgå flere endringer etter 2020.  
I følge det europeiske miljøbyrået (EEA) er klimagassutslippene i EU redusert med 4 % fra 2013 til 2014. Siden 1990 er utslippene av klimagasser redusert med 23 %. Det er mer enn EUs mål for reduksjon i klimagassutslipp innen 2020. 
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NORSK KLIMA- OG ENERGIPOLITIKK 
De mest sentrale dokumentene som utformer norsk klima- og energipolitikk er som følgende. I tillegg er det viktig å legge til grunn naturmangfoldloven, plan- og bygningsloven og annet relevant lovverk.  

 Meld. St. 21 (2011-2012) Norsk klimapolitikk (Klimameldingen) 
 Meld. St. 13 (2014-2015) Ny utslippsforpliktelse for 2030 – en felles løsning med EU 
 Meld. St. 25 (2015–2016) Kraft til endring — Energipolitikken mot 2030 (Energimeldingen) 
 Meld. St. 14 (2011-2012) Vi bygger Norge – om utbygging av strømnettet 
 Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2014-2023 
 Meld. St. 33 (2012-2013) Klimatilpasning i Norge 

I følge Klimameldingen i 2012 innebærer norsk klimapolitikk to hovedmål: (1) Innen 2020 skal Norge kutte klimagassutslipp tilsvarende 30 % av utslippsnivået vi hadde i 1990. To tredeler av disse utslippsreduksjonene skal tas nasjonalt. (2) Norge skal bli karbonnøytralt senest i 2050. I tillegg har regjeringen et langsiktig mål om at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050. 
I 2015 har Stortinget bestemt at Norge vil påta seg en betinget forpliktelse om minst 40 % reduksjon i klimagassutslippene i 2030 sammenlignet med 1990-nivået. Norge vil inngå en avtale om felles oppfyllelse av klimaforpliktelsen sammen med EU. Norges kvotepliktige sektor er en del av det europeiske kvotesystemet. I Norge er utslipp fra 140 anlegg innen industri og olje- og gassproduksjon omfattet av kvotesystemet. Årlige innstramminger gjør at det samlede utslippet for alle virksomhetene i Europa i kvotesystemet, vil være 43 % lavere i 2030 enn det var i 2005. Utslippene i ikke-kvotepliktig sektor i EU skal reduseres med 30 % innen 2030 sammenliknet med 2005. Hvert land vil få egne utslippsmål for ikke-kvotepliktig sektor.  
I følge Statistisk sentralbyrå (SSB) ble det i 2014 sluppet ut til sammen 53,2 millioner tonn CO2-ekvivalenter fra norsk territorium. Dette er en nedgang på 0,8 % sammenlignet med utslippene i 2013, men en økning på 2,4 % fra 1990. 

   De største utslippskildene i 2014 er olje- og gassutvinning (27,7 %), industri og bergverk (22 %), veitrafikk (19,2 %) og jordbruk (8,2 %). Utslipp fra veitrafikk har økt 31 % siden 1990, mens utslipp fra jordbruket er redusert med 11,2 %. Klimagassutslipp fra de kvotepliktige virksomhetene utenom luftfart var på 24,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2014, som utgjorde 46,8 % av samlede utslipp. Resten av utslippene som ikke er omfattet kvotesystemet, kommer fra sektorer som kommunene og fylkeskommunen i større grad kan påvirke: bygninger, transport, landbruk og avfall. 
Norge er en energinasjon. I 2014 ligger Norges produksjon av primær energi på 2.285 TWh, deriblant 86,4 % fra naturgass og råolje samlet og 6,1 % fra vann- og vindenergi. Energieksporten i 2014 utgjorde 2.042 TWh, som er nesten 10 ganger mer enn netto innenlands energiforbruk. Energiproduksjon er den 
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største utslippssektoren i Norge. Mens klimagassutslipp fra olje- og gassutvinning står for en fjerdedel av de nasjonale utslippene, er sektoren også viktig for sysselsetting og verdiskaping i Norge. 
Produksjon av elektrisitet i Norge er nesten 100 % fornybar. I 2014 er 95,9 % av norsk elektrisitet produsert av vannkraft i Norge, 2,5 % varmekraft og 1,6 % vindkraft. Her ligger det fortsatt stort potensial. Produksjon av fornybar energi er sentralt for å fase ut fossil energi og redusere klimagassutslippene. For at den økende produksjonen av fornybar energi skal nyttes til beste for klimaet, må det blant annet jobbes med utbygging og oppgradering av distribusjonsnettet. Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE), underlagt olje- og energidepartementet (OED), har ansvar for å forvalte landets vass- og energiressurser.  
Stortingsmeldingen om energipolitikken (Energimeldingen) ble lagt fram i april 2016. Hovedbudskapet er at forsyningssikkerhet, klima og næringsutvikling må sees i sammenheng for å sikre en effektiv og klimavennlig energiforsyning. Norge er omfattet av EUs Fornybardirektiv. Norge og Sverige innførte i 2012 en felles elsertifikatordning. Ordningen skal finansiere en vekst i produksjonen på 26,4 TWh, der halvparten finansieres av Norge. Regjeringen vil ikke innføre nye mål under elsertifikatsystemet. 
Hver nordmann slipper ut ca. 10 tonn CO2-ekv årlig per i dag. Dersom Norge skal kutte utslippene i tråd med verdensgjennomsnittet innenfor togradersmålet på 1,5 til 3,1 tonn per innbygger, må utslippene ned fra dagens nivå til mellom 10,2-20,4 million tonn CO2-ekv i 2050. På oppdrag fra klima- og miljødepartementet har Miljødirektoratet utarbeidet kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling. Rapporten «Klimatiltak og utslippsbaner mot 2030» inneholder 84 tiltaksbeskrivelse. Disse beskriver hva tiltakene går ut på, utslippsreduksjonspotensial og grove kostnadsestimater. Omstilling til lavutslippssamfunn er meget krevende, men vil også by på nye muligheter. Regjeringen skal fylle på klima- og energifond, jobbe for en strategi for grønn konkurransekraft og bidra til grønt skatteskifte. Følgende innsatsområder er prioritert i norsk klimapolitikk: lavutslippsutvikling i industrien, grønn skipsfart, karbonfangst og -lagring, fornybar energi og transportsektoren. 

 
Klimatilpasning handler om å erkjenne at klimaet er i endring, forstå konsekvensene og iverksette tiltak for enten å hindre skade eller å utnytte muligheter endringene kan innebære. Målet med Stortingsmelding 33 (2012-13) om klimatilpasning er å redegjøre kort og overordnet for den utfordringen klimaendringene representerer for det norske samfunnet, og legge bedre til rette for at de som blir berørt av klimaendringene kan utvikle en strategi for klimatilpasning og treffe effektive tilpasningstiltak. På nasjonalt nivå er Miljødirektoratet fra 1. januar 2014 den fagetaten som støtter klima- og miljødepartementet i arbeidet med klimatilpasning. Rapporten «Klima i Norge 2100» ble utarbeidet og lansert i 2015 for å gi et oppdatert vitenskapelig grunnlag for klimatilpasning i Norge. 
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KLIMA- OG ENERGIUTFORDRINGER I SØR-TRØNDELAG 
Ved revidering av klima- og energiplan er det viktig å få oversikt over utfordringer oppdatert. Her er en oppsummering av utviklingen i klimagassutslipp og energisituasjon i Sør-Trøndelag samt et sammendrag av «Klimaprofil Sør-Trøndelag» som viser hvilke klimaendringer som kan forventes. «Statistikkgrunnlag for klima- og energiarbeidet» og «Klimaprofil Sør-Trøndelag» følges som vedlegg for mer detaljert info. 
Status for klimagassutslipp  
Målet i Regional plan 2010-2014 er å redusere klimagassutslippene i Sør-Trøndelag med 30 % innen 2020 sammenlignet med 1991. Statistisk grunnlag foreligger fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Utslippsstatistikken for norske kommuner i 2009, lagt fram av SSB i februar 2011, viste en øking på 8,4 % i Sør-Trøndelag. Det vil si at vi pr 2009 var ca. 600 tusen tonn CO2-ekv fra målet. 

 
I 2012 stoppet SSB å publisere klimagassregnskap på kommunalt/fylkeskommunalt nivå. Bakgrunnen for beslutningen var at SSB over lengre tid har vurdert kvaliteten på den kommunale statistikken som ikke god nok. Tallene ble etterspurt og i september 2014 publiserte SSB fylkestall for årlig klimagassutslipp igjen, men kun fra 2009. I følge SSB var de gamle og nye tallene ikke sammenlignbare. De har foreløpig ikke planer om å tilbakeberegne lenger enn 2009 med den nye metoden. I så fall bør referanseår for fylkets målsetninger justeres. 
Fra 2009 til 2013 har utslippet i Sør-Trøndelag økt med 12,4 %. Økningen skyldes primært utviklingen i utslippsposten «Industri og bergverk - prosessutslipp» fra 2009 til 2010. Detaljert info om punktutslipp på bedriftsnivå finnes på Miljødirektoratets utslippsregister: http://www.norskeutslipp.no/ 
De fleste kommunene i Sør-Trøndelag har vedtatt sin egen klima- og energiplan. Veldig få kommuner i Sør-Trøndelag har satt like ambisiøst mål som fylket. Trondheim kommune har i forbindelse med sin klimaplanrevidering vedtatt å legge ambisjonen svært høyt (70-90 % utslippsreduksjon innen 2030) og vil være en motor for arbeidet i regionen. SSB har beregnet utslipp av klimagasser i norske kommuner for årene 2009, 2011 og 2013. Tallene ble gjort tilgjengelig i februar 2016. Det er et avvik på rundt 300-500 tonn mellom fylkestall og summen av kommunale tall. Forskjellen i usikkerhet i tallene mellom nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå er først og fremst avhengig hvor god informasjonen er om hvor utslippene faktisk finner sted.  
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  I perioden 2013–2015 har utviklingsarbeid i SSB forbedret metodikken for beregningene av hvordan de nasjonale utslippstallene fordeles geografisk. SSB publiserte kommuneanalysen som et metodenotat. Tallfesting av klimagassutslipp i kommunene er en viktig brikke i kommunenes klimaarbeid. Beregningene av kommunale klimagassutslipp dekker imidlertid ikke alle behov kommunene har for detaljert informasjon om utslippene og effekt av tiltak. I løpet av første kvartal 2016 vil Miljødirektoratet legge fram en utvidet veiledning om klima- og energiplanlegging i kommunene. 
Tallene viser at klimagassutslipp per innbygger varierer stort i sørtrønderske kommuner, fra 1,55 tonn CO2-ekv i Klæbu og 3,06 tonn i Trondheim til 15,79 tonn i Rennebu og 20,41 tonn i Snillfjord i 2013. Fylkesgjennomsnitt ligger på 6,09 tonn CO2-ekv i 2013, beregnet fra regionalt utslippstall.   
Energisituasjonen i Sør-Trøndelag 
I et energisystem er det tre viktige elementer som henger sammen i en verdikjede: produksjon, transport og transmisjon og forbruk. I tillegg til statistikkgrunnlag fra Statistisk sentralbyrå (SSB), gir utredninger fra lokale nettselskap også en god illustrasjon av situasjonen. Regional kraftsystemutredning for Sør-Trøndelag 2014-2034 beskriver dagens kraftnett, framtidige overføringsforhold samt forventede nettiltak. I tillegg framstilles effekt- og energibalanse i fylket. TrønderEnergi Nett AS er utpekt av NVE til å koordinere arbeidet i Sør-Trøndelag. Utredningen oppdateres annet hvert år. Neste oppdatering vil foreligge 1.6.2016. Søkelyset i Sør-Trøndelag ligger for tiden på de massive planene for vindkraft og utfordringer koblet til forbruksmønstre, effekt og nettkapasitet.  
Lokale nettselskaper ble tidligere pålagt av «Forskrift om energiutredninger» å utarbeide og offentlig-gjøre lokal energiutredning for hver kommune i sitt konsesjonsområde. Ordningen opphørte i 2015, og utredningsplikten erstattes av informasjonsplikt. Det vil si at nettselskapet på forespørsel fra kommunen skal bidra med informasjon om energiforsyningen som er relevant for kommuneplanleggingen. 
Totalt energiforbruk i Sør-Trøndelag i 2014 er estimert til 9563 GWh, 62 % kommer fra elkraft, 35 % fra bensin og diesel, 2 % fra nyttegjøring av ved og 1 % fra fyringsolje. I 2014 ble det produsert 4326 GWh elektrisk kraft i fylket, hvorav 89 % kommer fra vasskraft. Figuren viser utviklingen av elkraftproduksjon fra 2006 til 2014. Vasskraftproduksjon varierer fra år til år, mens vindkraftproduksjon har hatt en gradvis økning fra 145 GWh i 2006 til 341 GWh i 2014. Økningen flatet ut etter 2011. Utbyggingen av ny 
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produksjonskapasitet i Sør-Trøndelag er dominert av vindkraft. Innenfor planområdet er det gitt konsesjon til vindkraftprosjekt med en samlet installasjon på i underkant av 1500 MW. I tillegg er ytterligere inntil 470 MW under konsesjonsbehandling (tre prosjekt i indre Sør-Trøndelag), ifølge kraftsystemutredningen. Beslutninger rundt investeringer på Fosen, i Snillfjord og på Hitra ble tatt i februar 2016 (se Vedlegg 3: Utbygging av vindkraft og sentralnett i Sør-Trøndelag). Det foreligger også planer for ny vannkraftutbygging ved flere småkraftverk. 
Fjernvarme levert av Statkraft Varme utgjør omtrent en sjettedel av stasjonær energiforbruk i Trondheim (ca. 0,6 TWh årlig). Produksjon har økt betraktelig de siste årene og det forventes en fortsatt økning framover. Fjernvarmeproduksjon er basert hovedsakelig på avfallsforbrenning. Til sammen sto fjernvarmeproduksjon/ avfallsdestruksjon for ca. 25 % av utslippene i Trondheim i 2013. Utnyttelse av andre fornybare energikilder i fylket, spesielt flis, er også økende. Mange anlegg er av typen «nærvarme» hvor en bruker flis til å varme opp en bygningsmasse. Disse energikildene vil bidra til å avlaste etterspørselen av elektrisk kraft til oppvarming. 
Energi som blir produsert må transporteres til forbrukere. Dette gjøres gjennom ledningsbundet (for eksempel elektrisitetsnett, fjernvarmenett og gassrørledninger) og ikke-ledningsbundet (via etablert infrastruktur som vei og jernbane) distribusjonssystem. Med Trondheim som eksempel: Elektrisitetsnettet eies og drives av TrønderEnergi Nett AS, mens fjernvarmenettet av Statskraft Varme. 

I kraftsystemutredningen er det presentert alderssammensetning for ledninger og transformatorer. Selv om en betydelig del av nettet har relativt høy alder, er tilstanden i nettet meget bra, noe som skyldes godt vedlikehold. Likevel vil det i årene framover bli et større reinvesteringsbehov. Flere prosjekt som burde vært igangsatt er skjøvet ut i tid grunnet usikkerheten rundt alle vindkraftplanene. 

 
Sør-Trøndelag er i underskudd når det gjelder elektrisk kraft. Kraftbalansen varierer fra år til år, og mye av dette påvirkes av variasjoner i nedbør og temperatur. Utbygging av vindkraftanlegg i regionen vil bidra til å snu denne trenden. Forventet vekst i elektrisitetsforbruket i Sør-Trøndelag er merkbart oppjustert i kraftsystemutredningen. Prognosene for den langsiktige utviklingen av effektforbruket 
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innen alminnelig forsyning i fylket er stipulert til 1,7 % per år fram til 2034. I 2013 er det effektunderskudd på 148 MW (986 MW på produksjon og 1134 MW på forbruk). 
Klimaprofil Sør-Trøndelag 
Klimaet er allerede i endring. Myndighetene må ta behovet for klimatilpasning på alvor. Rapporten «Klima i Norge 2100», lansert i september 2015, er utarbeidet for å gi et oppdatert vitenskapelig grunnlag for klimatilpasning i Norge. Innholdet omfatter både atmosfæreklima, hydrologi, permafrost, skred og havklima. Basert på rapporten skal Norsk klimaservicesenter utarbeide klimaprofiler for alle fylker. Klimaprofilene gir et kortfattet sammendrag av klimaet, forventede klimaendringer og klimautfordringer. De er ment som kunnskapsgrunnlag og hjelpemiddel i overordnet planlegging. Klimaprofilene har søkelys på endringer frem mot slutten av århundret (2071-2100) sammenlignet med 1971-2000. Klimaprofil Sør-Trøndelag viser at fylket har særlig behov for klimatilpasning knyttet til ekstremnedbør, overvann, flom og havnivåstigning. Sammendraget nedenfor viser forventede endringer i Sør-Trøndelag i klima, hydrologiske forhold og naturfarer som kan ha betydning for samfunnssikkerheten. 

Økt sannsynlighet  Mulig økt sannsynlighet  Uendret eller mindre  sannsynlighet  Usikkert  
Forklaring  
Ekstremnedbør  Det er forventet at episoder med kraftig nedbør øker vesentlig både i intensitet og hyppighet. Dette vil også føre til mer overvann  
Sterk vind  Liten endring  
Regnflom  Det forventes flere og større regnflommer  
Snøsmelteflom  Snøsmelteflommene vil komme stadig tidligere på året og bli mindre mot slutten av århundret  
Tørke  Til tross for mer nedbør, kan høyere temperaturer og økt fordampning gi noe økt fare for tørke om sommeren  
Isgang  Kortere isleggingssesong, hyppigere vinterisganger samt isganger lenger opp i vassdragene enn i dag  
Kvikkleireskred  Økt erosjon som følge av ekstrem nedbør og økt flom i elver og bekker kan utlø-se flere kvikkleireskred. SørTrøndelag er særlig utsatt for kvikkleireskred  
Steinsprang og steinskred  Hyppigere episoder med kraftig nedbør vil kunne øke hyppigheten av disse skredtypene  
Fjellskred  Det er ikke forventet at klimaendringene vil gi vesentlig økt fare for fjellskred  
Snøskred  Med et varmere og våtere klima vil det oftere falle regn på snødekket underlag. Dette kan på kort sikt gi økt skredfare. På lenger sikt vil snømengdene bli så redusert at faren for snøskred vil avta  
Jord-, flom- og sørpeskred  Økt fare som følge av økte nedbørmengder  
Stormflo  Som følge av havnivåstigning forventes stormflonivået å øke   
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MÅLSETNINGER OG HANDLINGSROM 
Målet for klima- og energiplanlegging er å komme fram til en handlingsrettet plan om hvordan virksomheter og innbyggere i Sør-Trøndelag sammen skal kunne nå fastsatte mål. Vi bør balansere mellom å være ambisiøse og realistiske. Ikke minst er det viktig å ta hensyn til hvilke handlingsrom og virkemidler vi har til rådighet i klima- og energiarbeid regionalt. 
Tidligere arbeid (Regional plan 2010-2014, handlingsprogram, statusmeldinger og andre klimarelaterte dokumenter) som danner grunnlag for planrevideringen samles her: http://www.stfk.no/Tjenester/Plan_klima_og_Miljo/Klima-og-energi/   
Føringer for klimaplanlegging 
Klima er et sentralt element i regjeringens «Nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging» vedtatt i juni 2015. For å hindre alvorlige klimaendringer må vi forberede oss på en langsiktig omstilling til et lavutslippssamfunn. Vi må også tilpasse oss effekten av klimaendringer som allerede skjer. Kommunenes og fylkeskommunenes roller som utviklingsaktør og planmyndighet i arbeidet for et sikkert, vekstkraftig og klimavennlig samfunn, bør fremheves. Kommuner og fylkeskommuner skal utarbeide en klima- og energiplan i tråd med Statens planretningslinje (SPR). SPR for klimatilpasning er også under arbeid. 
Ifølge Regional planstrategi for Sør-Trøndelag 2012-15 skal det regionale planarbeidet bidra til bolyst og næringsutvikling i Sør-Trøndelag. Bærekraft, klima og folkehelse er gjennomgående prioriteringer.  «Klima som utfordring og mulighet» og «energi – produksjon og anvendelse» er to prioriterte områder. I Regional strategi for Trøndelag 2016-2020 (planlagt behandlet av fylkestinget i juni 2016) er «Klima, energi og miljø» et sentralt kapittel under «Fakta, utfordringer og muligheter». 
Fylkeskommunen som planmyndighet har ansvar for flere regionale planer, strategier og interkommunale planer som bør i større grad sett i sammenheng med klima- og energiarbeidet. Noen sentrale regionale føringer er for eksempel Regional transportplan, Strategi for arealbruk, Landbruksmelding for Trøndelag, Melding om kystskogbruket og andre næringsrelaterte strategier. Se Vedlegg 3 for en komplett liste. 
Visjon og mål for Sør-Trøndelag 
Målene vedtatt i Regional plan 2010-2014 ligger som grunnlag. I forbindelse med revidering for 2015-2020 foreslår fylkesutvalget at klimamålsetninger for Sør-Trøndelag ligger på lik linje med de nasjonale målsetningene (FU 347/15). Referanseår for ny utslippsreduksjonsmål foreslått justert til 2009, siden tidligere regionale og lokale utslippstall ikke er tilgjengelige med SSBs nye metodikk.  

 

VISJON: SØR-TRØNDELAG VISER VEI MOT LAVUTSLIPPSSAMFUNNET 
Mål innen klima:  

 Redusere utslippene av klimagasser i Sør-Trøndelag med 40 prosent innen 2030 sammenlignet med 2009. (Regional plan 2010-2014: Redusere utslippene av klimagasser i Sør-Trøndelag med 30 prosent innen 2020 sammenlignet med 1991.) 
 Sør-Trøndelag skal spille en ledende rolle i utvikling av klimavennlig teknologi og tilrettelegging for miljøvennlige virksomheter og levemåter. 
 Klimarobust og sikkert lokalsamfunn i et endret klima 

Mål innen energi:   
 Utvikle Sør-Trøndelags fortrinn på energiområdet i samsvar med prinsippene for bærekraftig utvikling. 
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Utfordringer i klima- og energiarbeidet 
På oppdrag av Miljødirektoratet har Vista Analyse AS utarbeidet en rapport om erfaringer og utfordringer med klima- og energiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner. I tråd med Statens planretningslinje (SPR) skal kommuner og fylkeskommuner skal utarbeide en klima- og energiplan. Nesten alle norske kommuner og fylkeskommuner har utarbeidet sin plan. Kartleggingen viser at SPR i stor grad blir fulgt, men at den tekniske delen av planleggingen er spesielt utfordrende. Utfordringene er størst i kommuner med få innbyggere som har begrensede ressurser til å bygge opp robuste fagmiljøer. Følgende forbedringspunkter ble identifisert: 

 Bedre måleverktøy og tydeliggjøring av forventninger 
 Nettverksbygging og bistand til samordning av regionale klimatiltak 
 Koordinering mellom ansvarlige sektormyndigheter om veiledningen 

I tillegg kan følgende utfordringer påpekes ut ifra egen erfaring og evaluering:  
 Befolkningsvekst/økonomisk vekst vs. utslippskutt 
 Mulige målkonflikter (jordvern vs. fortetting, naturvern vs. utnyttelse av fornybar energi) 
 Begrensede ressurser og virkemidler 
 Kost-nytte og prioritering 
 Tidsperspektiv. Effektene på noen tiltak vises på lengre sikt. 

Ved klimaplanrevidering vil vi i større grad ta hensyn til disse utfordringene for å kunne styrke arbeidet framover.   
Handlingsskapende klimaplan 
Hensikten er at planen skal skape handlinger og mobilisere aktørene til (sam)arbeid. Tydelig struktur og ansvarsfordeling vil kunne bidra til det. Med innholdet i Regional plan 2010-2014 som utgangspunkt, vil klima- og energiarbeidet nå kategoriseres til 7 satsingsområder: 

1. Energiproduksjon 2. Areal og transport   3. Energibruk i bygg og anlegg 4. Næringsliv og teknologi 5. Avfall og forbruk 6. Klimatilpasning 7. Kommunikasjon og nettverkssamarbeid 
For å forsterke sammenhengen mellom det overordnede målet og handlinger, skal hvert satsingsområde bygges på delmål, strategi og tiltak. Tiltaksnivået dekkes i handlingsprogram med konkret beskrivelse av aktivitet, aktør, finansiering, varighet, og med forventet effekt. Samsvar mellom mål, tiltak og virkemidler må sikres hvis planen skal bli et nyttig verktøy.  
I forbindelse med Regional plan 2010-2014 ble det utarbeidet en handlingsprogram som rulleres annet hvert år (2010/11, 2012/13 og 2014/15). Handlingsprogram har to deler: «Del 1: Regionalt samarbeid» og «Del 2: STFKs egen virksomhet». Etter planen blir revidert vil handlingsprogrammet foreslått delt i to dokumenter: Handlingsprogram for Regional plan som rulleres annet hvert år (Regionalt handlingsprogram) og Handlingsprogram med klimaregnskap og miljørapport for STFKs egen virksomhet som rulleres hvert år (Internt handlingsprogram).  



Klimaplan Sør-Trøndelag 2015-2020 | 10 
 

SATSINGSOMRÅDE 1: ENERGIPRODUKSJON 
Hovedutfordringer og muligheter 
Energiproduksjon er et meget vidt tema. Det må tas hensyn til forsyningssikkerhet, klima og miljø, men ikke minst verdiskaping. På dette området er det mange interesser og motstridende mål. Hovedoppgaver i klimasammenheng er å bidra til overgang fra fossil til fornybar energi og energieffektivisering i både produksjon og bruk. Fornybar.no er en nyttig informasjonsportal støttet av NVE, Enova, Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd. Formålet med portalen er å spre kunnskap om ulike fornybare energikilder i Norge og i verden, samt beskrive de teknologiene som finnes for å utnytte disse på en best mulig måte. Overordnede temaer som energipolitikk og kraftmarked dekkes også.  
EU satser høyt på å redusere utslippene fra energiproduksjonen, effektivisere energibruk samt øke andelen fornybar energiproduksjon. «Fornybardirektivet» er ett av rammeverkene. På nasjonalt nivå i Norge ble følgende mål fastsatt innen 2020: 3 TWh vindkraft, 14 TWh økt utbygging av bioenergi, 10 TWh med ny småkraft, samt bevisst satsing på ENØK (energiøkonomisering). ENØK-potensialet er usikkert, men antydet som inntil 25 TWh. Samlet vil dette kunne bedre den nasjonale energibalansen med i overkant av 50 TWh. Sluttforbruket av energi utgjorde 247 TWh i 2010.  
Det bygges nå betydelig ny overføringskapasitet mellom Norge og Europa-kontinentet for eksport og import av elkraft. Norge med sin rike fornybare ressurser kan være Europas grønne batteri, men dette kan også endre klimaprofil av energimiks i Norge. 
I den nye energimeldingen har regjeringen har prioritert fire innsatsområder: 1) Styrket forsyningssikkerhet, 2) lønnsom fornybarproduksjon, 3) mer effektiv og klimavennlig bruk av energi, 4) næringsutvikling og verdiskaping gjennom effektiv utnyttelse av lønnsomme fornybarressurser. 
Energiproduksjon har vært en av hovedpilarene i Norges industrielle utvikling og har i aller høyeste grad bidratt til velferdssamfunnet slik vi kjenner det i dag. Først var vannkraften sentral, så kom olje og gass i den neste fasen. Norges store reserver av fornybar energi gir spennende muligheter når vi beveger oss mot lavutslippssamfunnet. Her har Trøndelag ressursgrunnlag og teknologikompetanse til å posisjonere seg. I 2014 ble 89 % av elektrisk kraft produsert fra vannkraft i Trøndelag, 8 % fra vindkraft. Potensialet er spesielt stort for vindkraft (på land og til havs), men også til en viss grad småkraft og bioenergi. Elsertifikatordningen har bidratt til økt interesse og aktivitet i regionen. Utbyggingen av ny produksjonskapasitet i Sør-Trøndelag er dominert av vindkraft (se Vedlegg 3: Utbygging av vindkraft og sentralnett i Sør-Trøndelag). I Norge er uutnyttede store vassdrag ofte begrenset av vernetiltak. Effektivisering av eksisterende anlegg kan være økonomisk lønnsomt å satse på. Lave energipriser og stramme rammebetingelser kan i noen grad hindre utbyggingsaktivitet i nær framtid.  
Fylkesutvalget har vedtatt (FU 205/14) at rullering av Fylkesdelplan vindkraft skal skje ved at vindkraft tas inn som eget tema i Regional plan for klima og energi. Med bakgrunn fra Fylkesdelplan vindkraft (2008) og Arealanalyse vindkraft i innlandet (2014), og ut fra de konsesjoner som er gitt eller er under behandling, har Sør-Trøndelag allerede ytt mye når det gjelder å tilrettelegge for vindkraftutbygging på land. Beslutninger rundt investeringene vedrørende vindkraftutbyggingen på Fosen og i Snillfjord er per i dag ikke avklart. Slik er det i dag lite grunnlag for å åpne ytterligere arealer for vindkraftutbygging på land. Dermed bør vindkraftplanen fra 2008 fortsatt være retningsgivende i denne planperioden. 
På lengre sikt gir produksjon av offshore vindkraft betydelige muligheter, men dette krever et omfattende utviklingsarbeid innen både produksjonsteknologi og distribusjonsnettverk for at det kan bli lønnsomt. Fylkestinget har vedtatt å holde frem Frøyabanken som et mulig utbyggingsområde for offshore vindkraft. En nasjonal gjennomgang av offshore vindkraftutbygging plasserer andre områder foran Frøyabanken, noe som tilsier at aktiviteter i regionen ikke vil prioriteres umiddelbart. 
Regjeringen la fram Nasjonal tverrsektoriell biogasstrategi høsten 2014. Ecopro og Biokraft er to aktive biogassprodusenter i Trøndelag. Fylkeskommunen har gjort sitt bidrag innen bioenergi gjennom Skjetlein grønt kompetansesenter. Det foregår økende aktivitet som utbygging av flisfyringsanlegg for 
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blant annet oppvarming av fjøs og bygg. Solenergi har også begynt å få mer oppmerksomhet, spesielt for desentralisert anlegg koblet til bygninger. Et par ord om fjernvarme? I tillegg til økt produksjon av fornybar energi, er det også viktig å satse på økt anvendelse av energibærere fra fornybare kilder. Det kan da være elektrisitet, hydrogen og biodrivstoff/-brensel. 
Tabell og figur nedenfor viser midlere årsproduksjon av elektrisitet fordelt på energikilde og kommune i 2012 (Kilde: Lokal energiutredning 2013). 

  Energibalansen for elektrisk kraft i Sør-Trøndelag varierer fra år til år. Mye av dette påvirkes av variasjoner i nedbør og temperatur. På nasjonalt nivå i Norge forgår det en stor utbygging av sentralnett som vil muliggjøre overføringer mellom landsdelene og samtidig sikre energitilførsel til hele landet. Denne utviklingen reduserer behovet for regional kraftbalanse. 
Produksjonsselskapene og nettleverandørene opplever at energiproduksjon og -forbruk stadig er i endring. Framtidens energimarked blir sannsynligvis svært annerledes enn det vi har i dag. Nye forbruksmønstre kan føre til økt effektbehov i kraftsystemet. Et eksempel på nasjonalt nivå er elektrifisering av oljeplattformene. I husholdninger kan økt bruk av induksjonskomfyr og elbillading gi ekstra belasting på systemet. Nettselskapene satser stort på forbedring av nettkapasitet og utvikling av forskjellige teknologiske løsninger for å øke forsyningssikkerhet. I tillegg må hensiktsmessige forretningsmodeller utvikles slik at mer fornybar energi kan bli tilgjengelig. Desentraliserte småskala produksjoner fra sol- og bioenergi vil i større grad kunne kobles på distribusjonsnettet. Smartgrid er et nasjonalt kompetansesenter med base på NTNU som satser på FoU og kommersialisering på dette feltet. 
Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) er en ordning etablert av Norges forskningsråd. FME-er er tidsbegrensede og har en fokusert og langsiktig innsats for å løse utpekte utfordringer på energi- og miljøområdet. Flere av FME-ene er lokalisert i Trondheim. Dette gir aktørene i regionen god tilgang til FoU-samarbeid. Sør-Trøndelag bør tilby seg som «et levende laboratorium» for FoU-aktiviteter.  
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Enova ble opprettet av olje- og energidepartementet for å bidra til omlegging av energibruk og energiproduksjon gjennom økonomisk støtte og rådgivning. Virksomheten jobber med å styrke forsyningssikkerheten og redusere utslippene av klimagasser gjennom samarbeid med markedsaktører i privat næringsliv og offentlig virksomhet. Satsingen blir styrket i statsbudsjettet for 2016. 
Nasjonale og regionale føringer 
Nasjonalt: 

 NOU 2012: 9 Energiutredningen – verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø 
 NOU 2004: 11 Hydrogen som fremtidens energibærer 
 Meld. St. 25 (2015–2016) Kraft til endring — Energipolitikken mot 2030 (Energimeldingen) 
 Elsertifikatordningen 
 Nasjonal tverrsektoriell biogasstrategi 
 Energi21, nasjonale strategi for FoU, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi 
 Enovas rådgivning og støtteprogram   

Regionalt: 
 Fylkesdelplan vindkraft Sør-Trøndelag, rulleres i Regional plan for klima og energi (FU 205/14)   

Delmål og strategier for energiproduksjon 
Delmål: Utvikle Trøndelags fortrinn på fornybar energi i samsvar med prinsippene for bærekraftig utvikling.  
Strategi A: Energieffektivisering prioriteres 1. Fornye og renovere eksisterende vannkraftverk/kraftsystem 2. Stimulere energieffektivisering i bygg og anlegg 
Strategi B: Bidra til økt produksjon og anvendelse av fornybar energi 1. Vannkraft. Øke produksjon som særlig gjelder utbygging av småkraftverk 2. Vindkraft. Følge med utbyggingsmuligheter og om nødvendig rullere vindkraftplanen fra 2008  3. Bioenergi. Øke produksjon og bruk av bioenergi  4. Bidra til økt anvendelse av energibærere fra fornybare kilder (el, hydrogen og bio) 
Strategi C: Utvikle pålitelig distribusjonsnett for energi 1. Bidra til et fleksibelt og driftssikkert distribusjonsnett 2. Bidra til utvikling av nye forretningsmodeller som kan dra nytte av småskala energiproduksjon 
Strategi D: Øke samspill med produsenter, offentlige aktører og FoU-miljø 
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SATSINGSOMRÅDE 2: AREAL OG TRANSPORT  
Klimagassutslipp fra mobile kilder (1000 CO2-ekv) 

 2009 2010 2011 2012 2013 
Veitrafikk - lette kjøretøy 388 392 388 385 386 
Veitrafikk - tunge kjøretøy 159 160 164 164 165 
Dieseldrevne motorredskaper 89 106 106 122 134 

% av totale utslipp 38,7 34,6 36,4 35,7 37,1 
Hovedutfordringer og muligheter 
Areal- og transportplanlegging er et viktig element i samfunnsutviklingen. Målet med fylkeskommunens arbeid i Sør-Trøndelag er å bidra til balansert utvikling i hele fylket. Bosetting og næringsutvikling er avhengig av at det blir tilrettelagt hensiktsmessige arealer. Konkurranse om arealer og ressurser gjør at vi i økende grad står overfor dilemmaer og avveiing mellom ulike interesser i planleggingen. Jordvern i byområder er et typisk eksempel på dette. Det er behov for en samkjørt strategi for praktiseringen. Trenden med fortetting vil nok fortsette, særlig i sentrumsnære strøk. 
Forskningen viser at myr og torvmark spiller en vesentlig rolle i det globale karbonkretsløpet. Mens fungerende myr binder karbon, fører drenering og andre endringer til klimagassutslipp. Myr bør i så fall tas hensyn til i arealplanleggingen. Tema bør løftes på nasjonalt nivå for økt kunnskap og bevissthet. Dette er et eksempel på å ta hensyn til naturens funksjon.   
Det har skjedd betydelig utvidelse av bo- og arbeidsmarkedsregioner de siste årene. Både viljen og mulighetene for pendling over lengre avstander har økt. Store deler av arbeidslivet har også endret seg ved at det er langt større fleksibilitet med hensyn til tilstedeværelse og fjernjobbing. Trøndelag ligger på landstoppen når det gjelder bredbåndsutbygging. Dette gir mulighet for ytterligere effektivisering.  
Bedre framkommelighet for personer og gods er et viktig mål for transportplanleggingen. For å redusere klimagassutslipp vil utbyggingsmønstrene, mengden transport som skapes, transportmiddelvalg og utvikling innen transportteknologi ha sin betydning både samlet og hver for seg ved valg av mål og strategier. Her er forutsetningene ulike i tettbygde og spredtbygde områder. For at flere skal velge kollektiv og færre bil, må nye incentiver, avgifter og virkemidler vurderes. Gange og sykkel står sentralt i dette arbeidet. Ikke minst kan slike satsinger også fremme folkehelse. 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har tatt initiativ til at bymiljøavtalene for storbyene skal suppleres med byutviklingsavtaler i løpet av 2016-17. Trondheim er i norsk målestokk en storby, og bymiljøavtalen må opprettholdes og videreføres. Målet her er å ta trafikkveksten på gange, sykkel og kollektivtilbud. Miljøpakken, et tett og forpliktende samarbeid mellom Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Statens vegvesen, har bidratt til stor suksess i økt kollektivtrafikk i Trondheimsregionen siden 2009. Antall biler per innbygger i Trondheim begynte å gå ned. Forhandlingene for Miljøpakken trinn 3 er i gang og skal til politisk behandling våren 2016. Løsninger i distriktene må bli mer varierte, men med et kollektivtilbud som holder et visst nivå.  
Transportsektoren skal også sørge for at råvarer og gods på en effektiv måte blir transportert til industrien og markedene. Å få gods over fra veg til sjø eller bane vil bidra til å redusere klimagassutslippene. Regional transportplan må fokusere på blant annet havnestruktur. Det forventes at nasjonal transportplan skal gi samlede signaler om virkemidler rettet mot maritime næringer. Når det gjelder bedre utnyttelse av tog, er godsterminal for bane i Trondheimsregionen det største enkelttiltaket i Trøndelag. Effekten kan kun oppnås på betingelse av pålitelig drift av spor. I denne sammenheng er det avgjørende med opprustning av jernbanen, for eksempel Dovrebanen. Elektrifisering av og dobbeltspor på Trønderbanen sammen med fortetting rundt stasjonene vil gi økt transportandel også på persontrafikken. I tillegg er det behov for konsepter for lavutslippsdistribusjonsløsninger for gods i byområdene.  
Klimautslippene kan reduseres med mer energivennlige forbrenningsmotorer og en overgang til mer klimavennlige drivstoff. I Klimameldingen foreslår regjeringen at gjennomsnittlig utslipp fra nye 
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personbiler skal reduseres til 85 g/km i 2020. Enova har diverse støtteprogram som vil bidra til utslippsreduksjon i transportsektoren. Fylkeskommunen har ansvar for kollektivtilbudet. Med et godt og attraktivt tilbud vil vi kunne påvirke reisevaner og bidra til overgang til en transportform med lavere utslipp. Videre har fylkeskommunen mulighet til å stille klimakrav ved anbud. Gjennom prosjektet «Fremtidens kollektivtransport» og delprosjektene «Fremtidens drivstoff» og «Materiellstrategien» ønsker fylkeskommunen å stimulere til innovasjon og teknologiutvikling i transportsektoren. 
Fylkeskommunen har ansvar for utbygging og vedlikehold av fylkesveinett. I Veistrategien ble det vedtatt at vi skal fornye og oppgradere eksisterende fylkesveier fremfor å bygge nye. Oppgradering innebærer for eksempel å forbedre kurvatur og stigning og forkorte forbindelser som kan føre til reduserte utslipp fra veitrafikken. Større veianlegg som planlagt utbedring og nybygging av blant annet E6 sør og nord for Trondheim kunne gi økt byspredning og mer biltrafikk. Omfattende fritidsbebyggelse og satsing på reiselivsnæringen bidrar også til trafikkvekst. Slik kan klimamål komme i konflikt med mål om samfunns- og næringsutvikling.  
Nasjonale og regionale føringer 
Nasjonalt: 

 Statens planretningslinjer (SPR) for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging  
 Nasjonal transportplan (NTP) (gjeldende 2014-2023, kommende 2018-2029) 
 Grunnlagsdokument til NTP fra Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor 
 Reisevaneundersøkelse (RVU) og transportanalyse  

Regionalt: 
 Regional strategi for arealbruk Sør-Trøndelag  
 IKAP- Interkommunal arealplan for Trondheimsregionen 
 Regional transportplan for Midt-Norge (RTP) 
 Transportplan for Sør-Trøndelag 

Delmål og strategier for areal og transport 
Delmål: Bidra til at klimagassutslipp fra transportsektoren reduseres med 30 prosent innen 2020 
Strategier A: Redusere og optimalisere transportbehovet  1. Føre en arealpolitikk som legger til rette for redusert transportbehov. Se arealbruk og transport i sammenheng i alle arealplaner. 2. Fortetting og dedikert arealplanlegging samt enklere transportårer. Konsentrere arealbruken ved fortetting rundt sentra, knutepunkt og sterke kollektivårer.  3. Større andel gods på sjø og bane. Støtte opp om utbygging av havn, jernbane og logistikknutepunkt. 
Strategi B: Overgang til transportmidler med lavere eller null utslipp 1. Tilrettelegging for økt gange og bruk av sykkel. Anlegge infrastruktur og sørge for godt vedlikehold av disse. 2. Videre fokus på en attraktiv kollektivtransport. 3. Begrensninger av biltrafikken. Prioritere framkommelighet for gang, sykkel og kollektivtrafikk framfor bil. Gjøre daglige gjøremål mindre bilavhengig. 4. Bidrag til arbeidet for å øke tilgjengelighet av lavutslippskjøretøy og fornybare drivstoff. Dette gjennom konsesjonsvilkår for kollektivtrafikk og ved forskning/forsøksvirksomhet 

5. Det skal utarbeides en strategi for utvikling av infrastruktur for null- og lavutslippskjøretøy for hele fylket. 
(NB. De største effektene kan oppnås i Trondheimsregionen, som huser mesteparten av fylkets befolkning. Trondheimsregionen regnes i denne sammenheng som «trekanten» mellom Orkanger, Støren og Stjørdal.) 
Strategi C: Redusere utslipp fra bygging, drift og vedlikehold av infrastrukturen som fylkesveinett 
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SATSINGSOMRÅDE 3: ENERGIBRUK I BYGG OG ANLEGG  
Klimagassutslipp fra energiforsyning og oppvarming (1000 CO2-ekv): 

 2009 2010 2011 2012 2013 
Energiforsyning 127 147 135 131 148 
Oppvarming i andre næringer og husholdninger 79 103 75 82 58 

% av totale utslipp 12,5 13,2 11,6 11,3 11,2 
Hovedutfordringer og muligheter 
Den norske bygningsmassen står for omtrent 40 % av landets totale energiforbruk. Myndighetene har klare ambisjoner om at energibruken i bygninger skal reduseres kraftig. Stortingsmelding 28 (2011-2012) Gode bygg for eit betre samfunn handler om en framtidsrettet bygningspolitikk. For nye bygg og ved større ombygginger av eksisterende bygg er kravene i bygningsregelverket og byggteknisk forskrift (TEK) det viktigeste virkemidlet for energieffektivisering og energiforsyning. Direktoratet for byggkvalitet arbeider på oppdrag fra kommunal- og moderniseringsdepartementet med en gjennomgang av TEK10 og tar sikte på at en ny teknisk forskrift skal tre i kraft i 2017 (TEK17). 
Energikravene i TEK vil skjerpes til passivhusnivå og nesten nullenerginivå og der vi gjennom revisjon av TEK 10 følger en slik plan for målsetting. Aktuelle krav bør stilles til både nybygg og rehabilitering. Andel av boliger som er bygd etter 2001 i Sør-Trøndelag varierer fra 4 % til 26 % mellom kommunene. Større oppmerksomhet bør rettes mot ombygging og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse for å oppnå mest effekt. 
Utslippene fra bygg og fjernvarmeproduksjon varierer fra år til år. Utslippene fra bygningsdrift er redusert med rundt 30 % siden 1990 som følge av utfasing av fossilt brennstoff til oppvarming, mens utslippene fra fjernvarme har økt. Regjeringen vil fase ut bruken av oljekjeler i husholdninger og til grunnlast fram mot 2020. Tilgang til nye tekniske løsninger muliggjør småskala produksjon av bioenergi og solenergi som er koblet til bygg og anlegg. Her vil også ulike former for energilagring kunne være av stor interesse. I såkalte plusshus kan energiproduksjon til og med kobles til distribusjonsnettet.   
Byggesektorens klimagassutslipp kommer fra hele byggets livsløp: materialer, byggeprosess, drift og eventuell rivning. Som næringsinnsats vil fylkeskommunen bidra til økt bruk av tre som byggemateriale med lavere klimafotavtrykk. Fylkeskommunen som byggherre og eiendomsbesitter ønsker å være pådriver gjennom arbeidet med energiomlegging og energieffektivisering i egen bygningsmasse, herunder også et økt søkelys på redusert klimabelastning fra materialbruk. Fylkeskommunen er en formell samarbeidspartner hos forskningssenteret Zero Emission Buildings (ZEB). Nye Heimdal videregående skole som et spennende pilotprosjekt i denne sammenheng, har bidratt til intern og regional kompetanseheving. I tillegg stiller fylkeskommunen høye energikrav for alle nybygg samt rehabilitering- og ombyggingsprosjekt innenfor gitte tekniske- og økonomiske rammer. Energiledelse med en aktiv energioppfølging er også et sentralt verktøy for å nå våre mål.  
Fylkeskommunen bidrar med kompetanseheving i byggebransjen ved å utdanne framtidens håndverkere. Prosjektet «Passivhus – aktiv læring (PAL)» er et opplæringstiltak for å øke kunnskap og erfaring blant byggfagelevene. FoU-aktører, byggenæringen og kommuner er samarbeidspartnere. 
Rapporten «Kartlegging av ENØK-potensial i Trøndelag» ble ferdigstilt av Siemens i 2011 på oppdrag av Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Rapporten analyserer potensielle ENØK-tiltak for 15 utvalgte industribedrifter i Trøndelag, som sammen står for 76 % av det totale elektrisitetsforbruket i trøndersk industri, totalt ca. 2,9 TWh. Konklusjonen er at industrien kan redusere elektrisitetsforbruket med 26 %, ca. 0,75 TWh, ved hjelp av ENØK-tiltak. De aller fleste tiltakene kan settes i gang straks og er lønnsomme. 
Utfordringene for de mindre industriaktørene er komplekse og det er vanskelig å peke på enkle løsninger. Trøndelagsfylkene har i løpet av 2012 og 2013 samarbeidet på Energipatruljen – prosjekt for små- og mellomstore bedrifter (SMBer). Erfaringer viser at SMBer generelt har lite søkelys på energieffektivisering. Arbeidet framover bør fokusere på bevisstgjøring, rådgivning og koordinering. 
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Utslippene fra kategorien «energiforsyning» kommer fra fjernvarmeproduksjon. Dette utgjør ca. 30 % av direkte klimagassutslipp i Trondheim kommune. Her er det muligheter for felles innsats.  
Enova har ansvar for å bidra til omlegging av energibruk og energiproduksjon. Innen energibruk i bygg satses det spesielt på energieffektivisering og utfasing av fossile brensler. De tilbyr både rådgivning og finansiering til næringsliv og husholdninger. I tillegg vil Enova samarbeide med store og små industriaktører for utvikling og anvendelse av energi- og klimateknologi. Husbanken er også en viktig samarbeidspartner for klima og miljø i byggesektoren. Fylkeskommunens innsats begrenses av tilgjengelige virkemidler. Arbeidet må derfor organiseres i tett samarbeid med andre aktører i FoU-miljø, næringsliv, kommuner og virkemiddelapparater. 
Nasjonale og regionale føringer 
Nasjonalt: 

 Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift)/ TEK 10 
 Virkemiddelapparater som Enova og Husbanken 

Regionalt: 
 Mandater for fylkeskommunens egen bygningsmasse 

Delmål og strategier for klimavennlig energibruk 
Delmål: Støtte energieffektivisering i bygningsmasse og næringsliv 
Strategi A: Energieffektivisering av bygg 1. Økt satsing på eksisterende bygg  2. Aktiv bruk av løsninger for energieffektivisering og -omlegging i egen bygningsmasse for dermed å bidra til markedsutvikling av produkter og teknologier 3. Økt fokus på livsløpstanke i prosjekteringen for å redusere totalt klimafotavtrykk av bygninger fra valg av bygningsmaterialer til energiforbruk i driftsfase. 4. Økt bruk av egenprodusert solvarme/energi og bioenergi på bygninger 5. Aktivt samarbeid med kommunene i fylket og andre aktører gjennom dialog og veiledning 
Strategi B: Energieffektivisering i næringslivet 1. Bidra til energieffektivisering og utslippsreduksjon i store industrielle aktører gjennom dialog og samarbeid 2. Stimulere til enøk-prosjekter i små- og mellomstore bedrifter 
Strategi C: Tett samarbeid med FoU-miljø og næringsliv for å bidra til utvikling av gode fremtidsrettede løsninger 1. Partnerskap hos ZEB og ZEN (Zero Emission Neighbourhood, i søknadsfasen)    
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SATSINGSOMRÅDE 4: NÆRINGSLIV OG TEKNOLOGI  
Klimagassutslipp fra industri og bergverk (1000 CO2-ekv): 

 2009 2010 2011 2012 2013 
Industri og bergverk - stasjonær forbrenning 89 80 73 73 55 
Industri og bergverk - prosessutslipp 263 474 442 495 478 

% av totale utslipp 21,4 29,2 28,5 30,2 28,9 
Klimagassutslipp fra jordbruk (1000 CO2-ekv): 

 2009 2010 2011 2012 2013 
Jordbruk - husdyr og husdyrgjødsel 295 294 286 282 280 
Jordbruk - kunstgjødsel og annet jordbruk 91 81 83 85 85 

% av totale utslipp 23,5 19,7 20,4 19,5 19,8 
Hovedutfordringer og muligheter 
Klimautfordringen krever industriell og teknologisk omlegging. Det grønne skiftet er allerede i gang. Næringslivet og FoU-miljøet i fylket har store muligheter innen utvikling av miljøteknologi og framtidsrettede løsninger. Fylkeskommunen med sitt ansvar innen regional utvikling, bør bidra og tilrettelegge i denne omstillingsprosessen. Klimagassutslipp fra næringslivet kommer fra to kategorier: industri og bergverk og jordbruk. Den først nevnte er kvotepliktig. En ny studie fra SSB viser at EUs kvotesystem for klimagassutslipp ikke har bidratt til særlig lavere utslipp av klimagasser fra norske bedrifter. Kvotesystemet har derimot hatt positiv effekt på bedriftenes verdiskapning og produktivitet. Utslipp fra jordbruk utgjør ca. 20 % av det totale utslippet i Sør-Trøndelag. Her bør innsatsen styrkes.  
FoU-miljøet med NTNU og SINTEF i spissen gir både utdanningsmuligheter og forskningskompetanse. Dette er regionens største fortrinn. Etter sammenslåing 1.1.2016 er NTNU Norges største universitet. FoU-aktørene setter stort søkelys på aktiviteter innen klima og energi. I perioden 2014-2023 har NTNU fire tematiske satsingsområder: bærekraft, energi, havrom og helse. Et viktig arbeidsmål vil være å bringe forskningsresultater raskere til markedet og samfunnet for øvrig. 
Det norske kostnadsnivået er høyt, derfor er innovasjon og markedsorientering avgjørende for næringslivets konkurranseevne og produktivitetsvekst. Ny kunnskap og teknologi gir nye muligheter. Det ligger et vekstpotensial i bedriftssamarbeid og klyngeutvikling. Forskningsrådets satsing på regionalt baserte virkemidler gjennom VRI (Virkemidler for regional FoU og innovasjon) og regionale forskningsfond har vært viktige virkemidler for samhandlingen mellom næringsliv og FoU-miljøene. Gjennom blant annet å etablere innovasjonsprogrammer kan entreprenører oppfordres til å utvikle fremtidsorienterte produkter og tjenester i samarbeid med næringsliv og FoU-aktører. 
Et lavutslippssamfunn krever økt utnyttelse av fornybare ressurser. Bioøknomi er bærekraftig produksjon og omdannelse av biomasse til mat, helse- og fiberprodukter, til industrielle produkter og til energi. Alt som i dag lages fra fossile kilder kan også lages fra biologiske ressurser. Sør-Trøndelag er rikt i naturressurser. Det ligger muligheter i å utvikle et næringsliv basert på nærhet til kompetansemiljøene, rike biologiske ressurser og ikke minst tilgjengelig fornybar energi. Landbruk og havbruk i regionen har komplette verdikjeder. Dersom vi skal lykkes med å omsette råvarene og naturressursene til samfunnsutvikling, er samspillet mellom alle aktørene i verdikjeden avgjørende. Når naturressursene tas i bruk, er det uunngåelig å gjøre inngrep. Ressursutnyttelse må veies opp mot eventuelle ulemper. 
Skognæringen er en av de største eksportnæringene i landsdelen. Kystskogbruksmeldinga 2015 handler om hvordan vi skal skape en bærekraftig næring av våre store og økende skogressurser. Videre verdiskaping vil skje gjennom samarbeid, framtidsrettet innovasjon og kompetanseutvikling. 
Trøndelag er kjent for sin matproduksjon fra land til havs. Trøndersk matmanifest har skapt mye entusiasme rundt lokal og kortreist mat. Det ble stadig påpekt at kjøttproduksjonen medfører mange ganger høyere klimagassutslipp enn vegetabilske matvarer. Samtidig viser forskningen at det norsk jordbruket produserer mat med mindre klimagassutslipp enn ved import av tilsvarende varer. Det bør jobbes for et levende, mangfoldig og bærekraftig jordbruk. I økende grad vil tang og tare fra havet utnyttes som et klimavennlig alternativ.  
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Regionalt bygdeutviklingsprogram (RBU) skal revideres i 2017. Klima er et sentralt tema i underprogrammene: klimagassutslipp og klimatilpasning i jordbruket i RMP (regionalt miljøprogram), fornybar energi og treindustri i RNP (regionalt næringsprogram), og satsing på sko- og trenæring, skogressurser og CO2-binding og klimatilpasning i RSK (regionalt skog og klimaprogram). Her vil Fylkesmannen i Sør-Trøndelag være en viktig samarbeidspartner. 
I tillegg til landbruk og havbruk, har fylket også sektorer som olje og gass og IKT som gir stor vekst og verdiskaping. Olje- og gassressursene i Norskehavet legger grunnlag for et betydelig omfang av arbeidsplasser og leverandørindustri i regionen med omfattende ringvirkninger. Kunnskap og kompetanse i petroleumsnæringen bør også kunne omsettes i klimavennlige produkter og tjenester. Norge er rik på fornybar energi og bør få større muligheter til å satse på energiintensive næringer som produksjon av aluminium, ferrolegeringer, kunstgjødsel og silisium. Her snakker vi om å reindustrialisere Norge, til beste for verden.  
Grønn vekst er et begrep som får økende fokus internasjonalt og nasjonalt. Det handler om å fremme økonomisk vekst samtidig som forurensning og utslipp av klimagasser reduseres, det biologiske mangfoldet opprettholdes og avfall og ineffektiv bruk av naturressurser minimeres. Regjeringen oppnevnte et ekspertutvalg som skal jobbe med en overordnet strategi for å fremme grønn konkurransekraft i norsk næringsliv. Her er Innovasjon Norge (IN) og Enova to av de viktigste virkemiddelapparatene. Statsbudsjettet 2016 styrker Klima- og energifond, INs miljøteknologiordning og Enovas satsinger på energi- og klimatiltak og utvikling av ny, fremtidsrettet energi- og klimateknologi. 
Balansert utvikling i regionen er fylkeskommunens overordnede mål. Det jobbes for å styrke kompetansen i det regionale arbeidsmarkedet. Tilgangen på tilstrekkelig kompetent arbeidskraft er en forutsetning for videre utvikling, også innen klima- og energifeltet. Kompetansebygging gjennom blant annet tettere samarbeid med utdanningssektoren er viktig. Prosjektet Passivhus – aktiv læring (PAL) er et godt eksempel i dette tilfellet. 
Virksomhetene i Sør-Trøndelag, både private og offentlige, kan gjøre mye for å oppnå en mer miljøvennlig og bærekraftig drift. Miljøledelse og miljøsertifisering er et nyttig verktøy for bevisstgjøring og kontinuerlig forbedring. 
Offentlig sektor i Norge inngår årlig kontrakter for store beløp. Det offentlige kjøpte varer og tjenester for rundt 462 milliarder 2014. Kriteriene som blir benyttet ved offentlige innkjøp har stor betydning for både økonomi og miljø for de varegruppene som omfattes. Regjeringen fremmer nå forslag om ny lov om offentlige anskaffelser. Forslaget inneholder en helt ny bestemmelse som vil bidra til å styrke klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser som bidrar til det grønne skiftet. NHO Trøndelag tok initiativ til å styrke innovasjon i offentlige anskaffelser på regionalt nivå. Fylkeskommunen deltar i arbeidet – også med finansiering. 
Gjennom smarttelefoner har vi nå tilgang til enorm datakraft og ubegrenset kunnskap. Fremvoksende teknologier som blant annet kunstig intelligens (AI), robotisering, the internet of things (IOT) og 3D-printing gir spennende muligheter i framtiden. Digitalisering av varer og tjenester vil føre til nye forretningsmodeller som kan påvirke og forandre de fleste sektorer i nærings- og arbeidslivet. Utviklingen skjer mer eksponentielt enn lineært. Noen refererer til det som den fjerde industrielle revolusjon.  
Digitalisering kan muliggjøre innovasjon og nyskaping også innen klima og energi. Diskusjon og debatt rundt den såkalte delingsøkonomien er et eksempel på hvordan IKT-plattform kan endre folks hverdag. Økt digitalsamhandling reduserer reisebehov. Kommunikasjon gjennom app-er på smarttelefon eller nettbrett engasjerer folk på en helt annerledes måte, spesielt de yngre generasjonene. 
Den fysiske, digitale og biologiske verden vil fortsette å konvergere. Nye teknologier og plattformer vil i stadig større grad gjøre det mulig for folk å fremme sine meninger, koordinere sin innsats og samhandle med andre. Fylkeskommunen bør spille en rolle for å øke samhandlingen mellom teknologi, kunnskap og 
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samfunn i retning mot lavutslippssamfunn. eTrøndelag har vært, og skal fortsatt være, en viktig aktør innen det digitale utviklingsarbeidet i fylket.  
Nasjonale og regionale føringer 
Nasjonalt: 

 Nasjonal bioøkonomistrategi (legges fram i løpet av våren 2016) 
 Grønn konkurransekraft.  Regjeringen oppnevnte et ekspertutvalg som høsten 2016 skal fremme forslag til en overordnet strategi for å fremme grønn konkurransekraft fram mot 2030 og lavutslippssamfunnet i 2050.  
 Virkemidler fra som Norges forskningsråd, Klima- og energifond, Innovasjon Norge og Enova  

Regionalt:  
 FoU-strategi for Trøndelag  
 Virkemidler fra VRI og Regionale forskningsfond 
 Regionalt handlingsprogram for innovasjon og verdiskaping 
 Landbruksmelding for Trøndelag, Melding om kystskogbruket og Marinstrategi Trøndelag 
 Regionalt bygdeutviklingsprogram (RBU) og underprogrammene (revideres i 2017) 

Delmål og strategier for det grønne skiftet 
Delmål: Trøndelag skal spille en ledende rolle i utvikling av klimavennlig teknologi og tilrettelegging for miljøvennlige virksomheter og levemåter 
Strategi A: Bidra til utvikling og anvendelse av klima- og energivennlig teknologi 1. Teknologihovedstad Trondheim som grønn motor, og Trøndelag som levende laboratorium 

2. Synliggjøre eksisterende virkemidler og vurdere nytt klima- og miljøfond 3. Styrke trippel heliks-samarbeid (F.eks. hydrogen som energibærer for fornybar energi) 
Strategi B: Stimulere bioøkonomi med naturressurser i regionen 1. Arbeide for utslippsreduksjon i jordbruket 2. Styrke skogens rolle i klimasammenheng  3. Verdikjede i treklynge. Legge til rette for bruk av tre i bygningssektoren. 4. Klima og marin. Bidra til å redusere klimafotavtrykk av marinsektoren. Øke utnyttelse av fornybare ressurser i havrom.  
Strategi C: Øke grønn konkurransekraft 1. Bidra til å redusere klimagassutslipp i trønderske bedrifter 2. Sirkulær økonomi og økt ressurseffektivitet i trøndersk næringsliv. Ressursene i økende grad benyttes på en optimal og bærekraftig måte. F.eks. bedre utnyttelse av overskuddsvarmen fra industriell produksjon 3. Arbeide for å utvikle framtidens grønne arbeidsplasser 4. Miljøledelse og miljøsertifisering 5. Offentlig innkjøp stimulerer grønn innovasjon 
Strategi D: Digitalisering som verktøy og redskap 1. Stimulere til økt bruk av digitale samhandlingsarenaer 2. Bidra til økt digitale kompetanse i regionen 3. Benytte IKT-teknologier for innsamling og generering av nye data for fylkeskommunenes tjenesteområder, i samarbeid med FoU-miljø 4. Klimakommunikasjon gjennom digitale plattformer, «gameification» og «nudging»  
  



Klimaplan Sør-Trøndelag 2015-2020 | 20 
 

SATSINGSOMRÅDE 5: AVFALL OG FORBRUK  
Klimagassutslipp fra avfall og avløp (1000 CO2-ekv):  

 2009 2010 2011 2012 2013 
Avfallsdeponigass 54 52 47 50 47 
Avløp og avløpsrensing 10 11 10 10 10 

% av totale utslipp 3,9 3,3 3,2 3,2 3,1 
Hovedutfordringer og muligheter 
Avfallshåndtering og -deponi bidrar til klimagassutslipp. Utslippsstatistikk fra avfallshåndtering utgjør kun en liten andel av det totale bildet. Men forbruk i Norge har globalt klimafotavtrykk. Et helhetlig klimagassregnskap for Trondheim kommune har kartlagt alle utslippene som virksomheten har økonomisk ansvar for. Utslippene knyttet til innkjøp av produkter og varer samt energi er til sammen ca. 50 ganger større enn direkte utslipp som er knyttet til for eksempel forbrenning av drivstoff og fyringsolje. 
Dagens ressursbruk er ikke bærekraftig. Økonomisk vekst bidrar til økt forbruk og mer avfall. Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at de totale avfallsmengdene i Norge aldri har vært høyere enn i 2013. I 2014 kastet hver av oss 438 kilo husholdningsavfall. Kildesortering, sorteringsanlegg og avfallsbehandlingsanlegg har direkte betydning for mengde og kvalitet på sekundære råmaterialer. Avfallshåndtering er kommunenes ansvar. Trondheim kommune leder for tiden arbeidet for planlegging av et sentralt ettersorteringsanlegg for restavfall fra husholdninger og en regional avfallsplan.  
EU har i desember 2015 fremmet en handlingsplan for en ressurseffektiv, sirkulær økonomisk utvikling i Europa. I motsetning til en lineær økonomisk modell der man utvinner ressurser, produserer, bruker og kvitter seg med dem via deponi og forbrenning, er en sirkulær økonomi basert på gjenbruk, reparasjon, oppussing og forbedring og materialgjenvinning i en sirkel hvor færrest mulig ressurser går tapt. En sirkulær økonomi har både økonomisk og miljømessig begrunnelse. Arbeidsområder dekker hele kretsløp, fra produktdesign, produksjonsprosesser, forbruk til avfallshåndtering. 
Fylkesmannen i Sør- Trøndelag har som visjon å gjøre Sør-Trøndelag til «Norges sunneste og reneste fylke». Regional folkehelseplan for Sør-Trøndelag (2014-2018) ble vedtatt av fylkestinget i 2014. Den bærekraftige levemåten har ofte positive effekter på både klima og folkehelse. Her finnes det muligheter til å høste og synliggjøre synergier.   
Fylkeskommunen og kommunene kan arbeide for å påvirke innbyggernes holdninger og handlinger for en mer klimavennlig hverdag. Som skoleeiere kan vi bidra til å bygge bevissthet og forståelse om klima- og miljøutfordringene blant barn og ungdom i fylket gjennom miljøundervisning eller andre opplæringsaktiviteter. Grønt flagg er en miljøsertifiseringsordning rettet mot utdanningssektoren.   
Sør-Trøndelag Fylkeskommune skal være i førersete også når det gjelder å minimere avfall. Fylkeskommunen vil ta vare på og gjenbruke, eventuelt selge, utrangert men fullt brukbart utstyr, for eksempel ved rehabilitering av bygg. 
Delmål og strategier for avfall og forbruk 
Delmål: Bidra til sirkulær økonomi og klimavennlig levemåte 
Strategi A: Sirkulær økonomi og økt ressurseffektivitet 1. Avfallsreduksjon og økt gjenbruk 2. Klimavennlig avfallshåndtering 
Strategi B: Stimulere bevissthet og engasjement for klimavennlig levemåte 1. Synliggjøre synergier for klima og folkehelse 2. Kunnskap og holdning for barn og unge  
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SATSINGSOMRÅDE 6: KLIMATILPASNING  
Hovedutfordringer og muligheter 
Endringer i klimaet øker behov for en løpende klimatilpasning for å unngå uønskede hendelser som kan medføre fare for menneskeliv og ramme viktig infrastruktur og samfunnsfunksjoner. Klimatilpasning kan innebære både fysiske tiltak og tiltak for å få nok kunnskap om klimaendringene til å kunne fatte hensiktsmessige beslutninger. I de siste årene har problemstillingen blitt ytterligere aktualisert gjennom hendelser også i vårt fylke.  
«Klimaprofil Sør-Trøndelag» utarbeidet av Norsk klimaservicesenter gir et godt kunnskapsgrunnlag for klimasårbarhet i fylket. I klimaprofilen beskrives forventede klimaendringer med høye klimagassutslipp fordi regjeringen i Stortingsmeldingen om Klimatilpasning sier at en skal være «føre var» når det gjelder klimaframskrivningene og konsekvensvurderingene. Det beregnes at årstemperaturen i Sør-Trøndelag øker med ca. 4,0 °C, og at nedbøren øker med ca. 20 % frem mot slutten av århundret. Nedbørintensiteten vil øke på dager med kraftig nedbør, og dager med mye nedbør vil komme litt hyppigere. Temperaturen beregnes å øke mest om vinteren, og nedbøren å øke mest sommer og høst. Klimaprofilen anslår også til en viss grad effekt på hydrologi, skred, havnivå, stormflo og overvann.  
Klimaendringen har konsekvenser for både natur og samfunn. I arbeid med klimatilpasning må kommuner og fylkeskommuner kartlegge samt holde en kontinuerlig drøfting av risiko- og sårbarhetsbildet (ROS). Fire samfunnsområder vil være særlig utsatt: 1. Infrastruktur som samferdsel og strømforsyning: planlegging, prosjektering, bygging og vedlikehold.  2. Bygg og anlegg: flomsonekart. Hvor og hvordan man kan bygge. 3. Vann og avløp: urban flom, overvannshåndtering 4. Landbruk (og andre naturbaserte næring som reindrift): vekstsesong, tregrenser, fremmedarter, ugunstig nedbørforhold 
Klimatilpasning er en sosial og politisk prosess. Målet er å ta vare på lokalsamfunn og levekår. Alle har et ansvar for å tilpasse seg klimaendringene, både enkeltindivider, næringsliv og myndigheter. På myndighetsnivå er det viktig å styrke kartlegging, overvåking og beredskap. Kunnskapsformidling og kompetanseutvikling er nødvendig for å kunne igangsette det praktiske arbeidet. 
På nasjonalt nivå er Miljødirektoratet fra 1. januar 2014 den fagetaten som støtter klima- og miljødepartementet i arbeidet med klimatilpasning. Miljødirektoratet har samordningsansvaret på direktoratnivå og skal legge til rette for involvering på tvers. Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB) har et overordnet samordningsansvar for arbeidet med samfunnssikkerhet. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er operativ myndighet for flom og skred. 
Klimaendringenes lokale karakter plasserer kommunene i en førstelinje i tilpasningsarbeidet. Kommunene skal kartlegge områder som er sårbare for klimaendringer og utarbeider risiko- og sårbarhetsanalyser som vurderer konsekvenser av klimaendringer. For at kommunene skal kunne utføre oppgavene sine på en måte som sikrer robuste og bærekraftige lokalsamfunn i framtida, er det nødvendig at hensynet til et endret klima blir en integrert del av de kommunale ansvarsområdene.  
På regionalt nivå samordner Fylkesmannen samfunnssikkerhet- og beredskapsarbeidet og har ansvar for koordinering av krisehåndteringen ved hendelser. Fylkesmannen skal hvert 4. år revidere en regional risiko -og sårbarhetsanalyse, ROS Trøndelag, i samarbeid med relevante regionale og lokale offentlige, frivillige og private etater. Fylkeskommunen skal som regional planmyndighet utarbeide regionale planer og legge føringer for klimatilpassing i kommunale planer. Sør-Trøndelag fylkeskommune er vannregionmyndighet etter vannforskriften og har ansvar for fylkesveinettet. Gjennom regionalt planforum bistår de regionale aktørene kommunalt planarbeid gjennom veiledning og medvirkning. 
Klima 2050, opprettet som et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), skal utvikle kompetanse på høyt internasjonalt nivå innen reduksjon av samfunnsmessig risiko knyttet til klimaendringer. Senteret 
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skal utløse nye og bedre løsninger, produkter, prosesser og forretningsmodeller innen klimatilpasning av bygg og infrastruktur. Et tett samarbeid og dialog med slike forskningsmiljøer vil være viktig for regionen. 
NINA har publisert en rapport om «Naturtyper i klimatilpasningsarbeidet – Effekter av klimaendringer og klimatilpasning på naturmangfold og økosystemtjenester». Rapporten gir råd om tiltak for å bevare naturtypenes funksjon og økosystemtjenester. Naturen kan spille en viktig rolle i klimatilpasning. Skogen hindrer erosjon, naturlig mark er en bedre buffer mot flom enn hustak og asfalterte overflater og ødelegges myrområder må det kompenseres for økt flomfare og økte utslipp. Man må sikre at også naturen er klimatilpasset. Varmere klima gjør at dyr og planter flytter seg.  
Nasjonale og regionale føringer 
Nasjonalt: 

 Plan- og bygningsloven er et sentralt verktøy i klimatilpasning. Loven vil forebygge uønskede hendelser og innebærer en avveining mot andre samfunnsinteresser. I tillegg kommer sektorlover og forskrifter som berører klimatilpasning mer direkte, blant annet sivilbeskyttelsesloven, tekniske byggeforskrifter.  
 Meld. St. 33 (2012–2013) om klimatilpasning i Norge  
 NOU 2015:16 - Overvann i byer og tettsteder 
 «NVEs klimatilpasningsstrategi 2015-2019»  
 «Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen», DSB (2014)  
 «Klimahjelperen», DSB (2015) 
 Statlige planretningslinje (SPR) for klimatilpasning (under arbeid) 

Regionalt: 
 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) Trøndelag 2014 
 Forvaltningsplan for vann i vannregion Trøndelag 

Delmål og strategier for klimatilpasning  
Delmål: Klimarobust og sikkert lokalsamfunn i et endret klima 
Strategi A: Kunnskapsbasert samfunnsplanlegging 1. Utvikle/oppdatere risiko -og sårbarhetsanalysene, herunder klimasårbarhet. Prosjektet «Klimasårbarhet for Trondheim og Sør-Trøndelag» 2. Omsette/anvende relevant kunnskapsgrunnlag i planer og tiltak 3. Øke kommunenes oppmerksomhet og kompetanse på klimatilpasning 
Strategi B: Sikringstiltak og beredskap  1. Bedre sikring mot ekstremvær 2. Jobbe for å styrke flomvernet i våre vassdrag 3. Overvannshåndtering i byer og tettsteder 4. Styrke beredskapssystem ved ekstraordinære hendelser 5. Økonomiske ressurser for å opprettholde samfunnsfunksjoner ved hendelser   
Strategi C: Bedre samarbeid mellom aktørene 1. Erfaringsutveksling og medvirkning på Regionalt planforum 2. Samarbeid om gråsoner i ansvarsforhold 3. Samspill med Vanndirektivets underlag og prioritering 
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SATSINGSOMRÅDE 7: FORMIDLING OG SAMARBEID  
Hovedutfordringer og muligheter 
Menneskeskapte klimaendringer omtales som vår tids største utfordring. Men hvor opptatte er nordmenn om dette egentlig? TNS Gallups klimabarometer kartlegger befolkningens holdninger og interesse for klima og klimapolitiske spørsmål. Undersøkelsen ble gjennomført første gang i 2009 og hittil er det gjennomført åtte målinger. Resultater viser at klimaendringer som sak står vesentlig mer sentralt i befolkningen i 2015 enn hva den har gjort tidligere. Holdningsendringene skyldes ofte hva folk opplever, hva politikere er opptatt av og hva media setter søkelys på. 
Det er likevel forskjell mellom holdning og handling. Selv om 70 % av forbrukerne sier at de er opptatt av produsentens miljøprofil når de kjøper et produkt, er det bare 45 % som vanligvis velger et miljømerket produkt fremfor et annet ellers likt produkt. Myndigheter og beslutningstakere bør være mer bevisste på klimapsykologi for å få en kommunikasjonsstrategi som skaper handling.  
Utfordringer innen klima og energi er meget komplekse. Temaet er gjennomgående i nesten alle samfunnsområder. Omstilling til lavutslippssamfunn krever samhandling av forskjellige aktører. Fylkeskommunen og Trondheim kommune samarbeidet tett i klimaplanrevidering med felles referansegruppe og medvirkningsarrangementer. Dette bidro til å styrke arbeidet både lokalt og regionalt. Kommunene utenfor Trondheim har ofte begrenset kapasitet og ressurs til klimaplanlegging og gjennomføring av tiltak. Her bør fylkeskommunen i lag med andre regionale aktører spille en støttende rolle.    
Delmål og strategier for formidling og samarbeid  
Delmål: Et koordinert og målrettet klima- og energiarbeid i Sør-Trøndelag 
Strategi A: Kunnskapsformidling og kommunikasjon som skaper handling 1. Samarbeid med FoU-miljø for formidling av klimakunnskap 2. Samarbeid med FoU-miljø for effektiv klimakommunikasjon 
Strategi B: Vi spiller hverandre gode! 1. Prosjekt «Klimaråd Sør-Trøndelag» som styrker samarbeid regionalt og lokalt 2. Fylkeskommunalt klimanettverk, utveksling av kunnskap og erfaring 3. Bidra til å etablere møteplass og nettverk som øke samhandling mellom aktørene (offentlige, private og FoU)  
 
  



Klimaplan Sør-Trøndelag 2015-2020 | 24 
 

FYLKESKOMMUNENS EGEN VIRKSOMHET 
«Feie for egen dør», miljøsertifisering og årlig rapportering 
Fylkestinget i Sør-Trøndelag har vedtatt ambisiøse klimamål og vil kutte klimagassutslipp i egen organisasjon med 50 % innen 2020. Det viser seg at det er vanskelig å samle alle historiske tall. Det foreslås å bruke 2009 som referanseår, på lik linje med regional målsetning. 
En helhetlig beregning av klimaregnskap for egen virksomhet ble gjennomført for 2012 (FT 116/13) og 2013 (FT 85/14). Det totale klimautslippet i 2013 ligger på 65 435 tonn CO2-ekvivilenter og har gått ned 3,6 % sammenlignet med 2012. Tallene i 2013 viser at utslipp fra kollektivtrafikk utgjør 83,7 % av totalt utslipp i STFKs klimaregnskap, mens fylkeskommunal drift utgjør 16,3 %. Blant utslipp fra fylkeskommunal drift går 93,7 % til energibruk i bygg mens reisevirksomheter utgjør 6,3 %. Rapportene inneholder også miljøarbeid innen miljøsertifisering, innkjøp og avfall. 
Fylkeskommunen jobber med 100 % miljøsertifisering av egen virksomhet med Miljøfyrtårns hovedkontormodell. En intern «miljøgruppe» ble etablert for sertifiseringsarbeid samt rapportering av klimaregnskap for egen virksomhet. Prosessene og tallmaterialet skal i større grad samordnes og optimaliseres. 
«Del 2: STFKs egen virksomhet» i Handlingsprogram klima og energi per i dag skal skilles ut som eget dokument. «Handlingsprogram med klimaregnskap og miljørapport for STFKs egen virksomhet» skal rulleres hvert år og kobles tettere til fylkeskommunens styringssystem. 
Mål og strategier for fylkeskommunenes egen virksomhet 
 Redusere klimagassutslipp i egen virksomhet med 50 % innen 2020 sammenlignet med 2009 
 100 % miljøsertifisering av egen virksomhet med Miljøfyrtårn 
 Internt handlingsprogram og rapportering for klima og miljø rulleres årlig 

   
  
  TEAM KLIMAPLAN SØR-TRØNDELAG 

Arbeidsgruppe: 
Sør-Trøndelag fylkeskommune | Chin-Yu Lee (klimakoordinator) Per Erik Sørås, Vegard Hagerup, Lars Fabricius, Steinar Anda, Gaute Rolv Dahl, Torger Mjønes,  Asbjørn Rønning, Tove Gaupset, Vigdis Espnes Landheim (fagsjef), Jon Olav Sliper (statistikk) Fylkesmannen i Sør-Trøndelag | Dag Otto Skar 

Samhandlingspartner: 
Trondheim kommune | Simon James Loveland 

Referansegruppe: 
Fylkesmannen i Sør-Trødelag | Inger Teodora Kværnø Melhus kommune | Jan Henrik Dahl Innovasjon Norge i Sør-Trøndelag | Vigdis Harsvik Næringsforeningen i Trondheimsregionen | Børge Beisvåg LO Sør-Trøndelag | Pål Henriksen Spjelkavik Miljøpakken | Oddgeir Myklebust NTNU | Daniel Mueller og Asgeir Tomasgard SINTEF Byggforsk | Terje Jacobsen Klimavalgalliansen | Kristin Ese FNF Sør-Trøndelag | Staffan Sandberg / Erik Brenna 
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VEDLEGG 1: Statistikkgrunnlag for klima- og energiarbeidet 
Se eget dokument 

 
 
VEDLEGG 2: Klimaprofil Sør-Trøndelag 
Se eget dokument 

 
  



Klimaplan Sør-Trøndelag 2015-2020 | 26 
 

VEDLEGG 3: Utbygging av vindkraft og sentralnett i Sør-Trøndelag 
Eierne av Fosen Vind besluttet i februar 2016 å bygge 6 vindkraftverk i Midt-Norge med en samlet produksjonskapasitet på 1000 MW. Koordinert med vindparkutbyggingen skal Statnett bygge nytt 420 kV sentralnett inklusive 3 nye sentralnettstasjoner, og Trønder Energi Nett [TEN] som regionalnettkonsesjonær skal bygge nye 132kV ledninger og spennings-oppgradere eksisterende transformatorstasjoner til 132 kV. 

 Figur 1. Vindkraftprosjektene på Fosen og i Snillfjordsområdet 
Planlagte vindkraftverk 
Tabell 1 viser planlagte vindkraftverk med installert effekt og planlagt ferdigstillelsesdato.  
Tabell 1. Planlagte vindkraftverk i Fosen Vind  

Aktør Vindkraftverk Korrigert MW (oktober 2015) Planlagt ferdigstilling [dato] Kommentar 
Fosen Vind  Roan 255,6 1.10.2018 132kV produksjonslinje mellom transformatorer i Vindparken eies av Fosen Vind. 132kV linje fra Haraheia trafo (Roan Vindpark) til Spannklumpen eies av TEN (bygges av Fosen Vind) 
Fosen Vind Harbaksfjellet 108 1.10.2020 132kV produksjonslinje Harbaksfjellet – Kvenndalsfjellet – Hubakken transformatorstasjon eies av Fosen Vind Fosen Vind Kvenndalsfjellet 100,8 1.10.2020 
Fosen Vind Storheia 288 1.10.2019 132kV produksjonslinje Storheia – Åfjord Sentralnettstasjon eies av Fosen Vind 
Fosen Vind Geitfjellet 154,8 1.10.2020 132kV produksjonslinje Geitfjellet – Snilldal Sentralnettstasjon eies av Fosen Vind 
Fosen Vind Hitra 2 93,6 1.10.2019 + eksisterende Hitra 1 (55MW). 132kV produksjonslinje Hitra VP – Fillan transformatorstasjon eies av Fosen Vind 
Sum Fosen Vind  1000,8   

I tillegg til Fosen Vinds 6 vindparker har Sarepta konsesjon på, og ambisjon om, å bygge ut Frøya Vindpark og Sørmarksfjellet Vindpark. Utbyggingsperioden for alle aktørene er byggestart fra Q2 2016 
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med ferdigstilling i løpet av 2020 som er frist for å inngå i grønn sertifikatordning. Disse prosjektene utgjør ytterligere 210 MW vindkraftproduksjon. 
Tabell 2. Planlagte vindkraftverk i Sarepta 

Aktør Vindkraftverk Korrigert MW (oktober 2015) Planlagt ferdigstilling [dato] Kommentar 
Sarepta  Sørmarksfjellet 150 Uavklart Inngår ikke 1000MW portefølje 
Sarepta  Frøya 60 Uavklart Inngår ikke 1000MW portefølje 
Sum Sarepta  210   

 Statnetts prosjekter knyttet til vindkraften 
Tabell 3 viser Statnetts utbyggingsprosjekter som følger av vindkraftprosjektene. Det inkluderer tre sentralnettstasjoner, 420 kV ledning fra Namsos til Hofstad og Åfjord, samt 420 kV ledning fra Trollheim til Snilldal.  
Tabell 3. Statnetts utbyggingsprosjekter i forbindelse med vindkraftutbyggingene 

Prosjekt Dimensjoner hovedkomponenter Planlagt ferdigstilling Kommentar 
420kV linje Namsos – Hofstad Sentralnettstasjon  1.10.2018  
420kV linje Hofstad Sentralnettstasjon – Åfjord Sentralnettstasjon  1.10.2019  
420kV Hofstad Sentralnettstasjon 1 stk. 300 MVA 420/132kV 1.10.2018 TEN skal eie 132kV anlegg 
420kV Åfjord Sentralnettstasjon 2 stk. 300 MVA 420/132kV 1.10.2019 TEN skal eie 132kV anlegg, i tillegg skal TEN bygge 66/22kV anlegg tilknyttet stasjonen 
420kV linje Trollheim – Snilldal Sentralnettstasjon  1.10.2019  
420kV Snilldal Sentralnettstasjon 1 stk. 300 MVA 420/132kV 1.10.2019 TEN skal eie 132kV anlegg 
420kV linje Snilldal Sentralnettstasjon – Åfjord Sentralnettstasjon  Innen 2028  

 
Vindkraft i innlandet (region Nea) 
I indre områder av Sør-Trøndelag er det omsøkt tre vindkraftverk: 

1. Brungfjellet vindkraftverk i Melhus/Klæbu (TEK): 150 MW 2. Eggjafjellet/Åsfjellet vindkraftverk i Selbu (E.ON Wind Norway): 200 MW 3. Stokkfjellet vindkraftverk i Selbu (TEK): 120 MW (80 MW dersom bare Stokkfjellet får konsesjon) 
Alle prosjektene har dessuten søkt konsesjon om nettilknytning for sine respektive prosjekt, og det er i tillegg omsøkt en samordnet nettilknytning. I en samordnet nettilknytning synes bygging av en ny 420/132 kV transformatorstasjon tilkoblet ledningen Klæbu – Nea å være mest aktuell, med tilførselsledninger fra vindkraftverkene til denne stasjonen. 
Imidlertid er det stor lokal og regional motstand mot utbygging både av Brungfjellet og Eggjafjellet/Åsfjellet, og det anses her som lite realistisk at disse anleggene får konsesjon. Dermed gjenstår Stokkfjellet, og for dette anlegget er det omsøkt en 132 kV produksjonsradial til Nea transformatorstasjon (Statnett) som nettilknytning (29 km FeAl 185). Ledningen er kostnadsberegnet til ca. MNOK 45,0. I tillegg påløper kostnader for tiltak i Nea transformatorstasjon (ca. MNOK 5,0). 
 
  



Klimaplan Sør-Trøndelag 2015-2020 | 28 
 

VEDLEGG 4: Eksisterende planer/strategier sett i klimasammenheng 
Oversikt over eksisterende planer/strategier i (Sør-)Trøndelag. De som markert med * gjelder begge Trøndelagsfylkene. Planoversikten finnes her: http://www.stfk.no/no/Politikk_og_demokrati/Fylkesplan-Regional-planlegging/Planoversikt/  
OVERORDNET 

 Regional planstrategi 2012-2016*  
 Felles fylkesplan 2009-2012* 

ENERGIPRODUKSJON OG ENERGIBRUK 
 Fylkesdelplan Vindkraft Sør-Trøndelag 
 Anleggsstrategi idrett og friluftsliv 

AREAL OG TRANSPORT 
 Regional transportplan (inkluderer også Møre og Romsdal)* 
 Transportplan for Sør-Trøndelag 
 Veistrategi for Sør-Trøndelag fylkeskommune 
 Trafikksikkerhetsplan 
 Strategi for arealbruk 
 IKAP; interkommunal arealplan for Trondheimsregionen (gjelder også for Stjørdal)  
 NY GIV: Arealbruk og transport i Trondheimsregionen inkl. strandsoneplan 
 Interkommunal kystsoneplan 
 Samferdselsstrategi for Fosen2016-2030 
 Regionalpolitisk arealstrategi- fjellområder  
 Regional plan for Røros bergstad og Cirkumferensen 
 Dovre - Fylkesdelplan  
 Forollhogna -Villreinens leveområde 
 Sør-Trøndelag/ Hedmark – reinbeiteområder 
 Regional strategi for jakt, fiske og friluftsliv 

NÆRINGSLIV OG TEKNOLGI 
 FoU-strategi for Trøndelag 2012-2015* 
 Regionalt handlingsprogram for innovasjon og verdiskaping 
 Landbruksmelding for Trøndelag* 
 Melding om kystskogbruket (felles for Trøndelag og resten av kystfylkene)*  
 Marin strategi Trøndelag* 
 Trøndersk matmanifest* 
 Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008-2020* 
 Strategiplan for kulturnæringer – Trøndelag 2009-2016* 
 Strategisk museumsplan/museumsstrategi 
 Internasjonal strategi 2013-2016* 
 Regional plan for arbeidskraft og kompetanse (under arbeid) 

AVFALL OG FORBRUK 
 Regional folkehelseplan 
 Idrettspolitisk manifest* 

KLIMATILPASNING 
 Risiko og sårbarhetsanalyse for Trøndelag*  
 Forvaltningsplan for vann i vannregion Trøndelag 
 Regional plan for forvaltning av kulturminner 
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VEDLEGG 5: Liste av nyttige rapporter og lenker 
INTERNASJONALT 
Femte hovedrapport fra FNs klimapanel http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/klima/FNs_klimapanel_IPCC/Femte-hovedrapport-fra-FNs-klimapanel/  
Paris-avtalen om klima vedtatt https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/paris-avtalen-om-klima-vedtatt/id2467187/ 
EUs klima- og energimål for 2030 vedtatt https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/EUs-klima--og-energimal-for-2030-vedtatt/id2009038/  
Trends and projections in Europe 2015 — Tracking progress towards Europe's climate and energy targets http://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2015  
NASJONALT 
Miljødirektoratet, tema klima: http://www.miljødirektoratet.no/no/Tema/klima/ 
«Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken», Miljødirektoratet (2014) http://www.miljødirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M133/M133.pdf  
«Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling», Miljødirektoratet (2014) http://www.miljødirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M229/M229.pdf 
 «Klimatiltak og utslippsbaner mot 2030», Miljødirektoratet (2015) http://www.miljødirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M386/M386.pdf 
«Erfaringer og utfordringer med klima- og energiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner», Miljødirektoratet (2014)  http://www.miljødirektoratet.no/no/Publikasjoner/2014/Oktober-2014/Erfaringer-og-utfordringer-med-klima--og-energiplanlegging-i-kommuner-og-fylkeskommuner/ 
Utslipp av klimagasser, SSB: http://www.ssb.no/natur-og-miljo/statistikker/klimagassn 
Kommunefordelte klimagassutslipp http://www.miljostatus.no/finn-tallene/?query=Kommunefordelte%20klimagassutslipp 
Produksjon og forbruk av energi, energibalanse, SSB: http://www.ssb.no/energibalanse  
Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene (2009) https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/planretningslinje-klima-energi/id575764/  
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