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Forord

Denne rapporten har sin bakgrunn i bystyrevedtak Bnr.99/1997 der bystyret i Trondheim ber om en
handlingsplan for å redusere CO2-utslippene i Trondheim, og Bnr.80/2000 der bystyret vedtar
etablering av et handlingsprogram for en lokal klima-og energiplan.

Handlingsprogrammet ble startet opp i 2000, med en planlagt varighet på fire år. Foreliggende
rapport gir status for kommunens arbeide med energiforvaltning og klimagassreduksjoner, som har
pågått over lang tid, og som vil fortsette i Trondheim kommunes politiske organer og i flere av de
operative enheter. Rapporten er å betrakte som et "underveis-dokument" som oppsummerer status
for arbeidet med en klima- og energiplan i Trondheim.

Miljøavdelingens mål med denne statusrapporten er at den skal være et viktig bidrag til prosesser
som vil redusere energibruk og klimagassutslipp lokalt; internt i kommunen og annen offentlig
forvaltning, i næringslivet og blant byens innbyggere.

Som ledd i handlingsprogrammet er det utarbeidet delrapporter og igangsatt delprosjekter, som
denne planen blant annet bygger på. Disse er som følger:

• Regnskapsmodell og database for utslipp av klimagasser i Trondheim. SCC Protech Trondheim
2001.

• Pilotprosjekt i kommunal energiforvaltning. Enøk-senteret i Sør-Trøndelag. Trondheim 2000-
2001.

• Reduksjon av energibruk og klimagassutslipp fra kommunale kjøretøy. STEA - Sør-Trøndelag
fylkeskommune Energikontor, Trondheim 2001.

Statens forurensningstilsyn (SFT) har gitt økonomisk støtte til arbeidet.

Hovedarbeidet med rapporten er utført av Arve E. Fredriksen (STEA), mens Tore Berg
(Miljøavdelingen) har vært ansvarlig for det redigerte sluttproduktet. 

Trondheim, juni 2001

Eyvind Senneset Svein Gismervik
Miljødirektør Seksjonsleder
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Sammendrag

Klimahandlingsprogram for Trondheim

Forslag til program: Klimahandlingsplan for Trondheim kommune ble vedtatt i Bystyret som sak Bnr
080/00 i mai 2000.

Klimahandlingsplanen for Trondheim innebærer utvikling og iverksetting av handlingsprogrammer
på fire hovedområder:

• Informasjon og holdningsskapende arbeid
• Mobile kilder
• Stasjonære kilder
• Prosesskilder

Hovedstrategier for klimahandlingsprogrammet vil være :

• Drive holdningsskapende arbeid som gir endring i energiadferd hos enkeltpersoner,
organisasjoner og næringsliv

• Stille krav til egen organisasjon om energieffektive og miljøvennlige løsninger

• Bruke Plan- og bygningsloven og annet lovverk som styringsverktøy og stille krav til
utbyggere. Ved større utbyggings og rehabiliteringsplaner bør energikilder, energibruk og
klimagassutslipp konsekvensvurderes 

• Stimulere til utvikling og utprøving av ny teknologi og nye systemer som reduserer totale
klimagassutslipp

Klimahandlingsplan

Arbeidet med klimahandlingsplan for Trondheim er lagt opp etter følgende hovedaktiviteter: 

1. Oppbygging av  en database for oppfølging av klimagassutslipp og klimatiltak

Databasen som ferdigstilles i slutten av juni 2001, består av tre hovedmoduler: Historikk,
tiltak og rapportering. I historikkmodulen får man oversikt over historisk utvikling siden 1990
(referanseår) samt utvikling basert på siste års utvikling. Utviklingen oppgis i prosentvis
endring. I tiltaksmodulen kan effekten av tiltak beregnes m.h.p. endring av klimagassene
CO2, CH4 og N2O. I rapportmodulen kan det hentes data for videre analyser, for eksempel i
regneark.

2. Gjennomføring av analyser/beregninger av innsamlet materiale

Basert på databasen, vil det bli beregnet effekter av ulike tiltak som foreslått i tiltaksliste og
forslag til handlingsplan. Forslag til tiltak tilpasses deretter i forhold til hvor man får de
største reduksjonene i utslippene av klimagasser uten store kostnader og store inngrep i den
enkelte innbyggers aktivitet. Tiltakene skal også være mest mulig kostnadseffektive.
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3. Etablering av nettverk/innhente erfaringer

Erfaringer som andre kommuner gjør i forbindelse med utarbeidelse av klimahandlingsplaner
og gjennomføring av tiltak vil bli fulgt. Det vil bli fokusert på arbeidet i andre større byer, og
lagt vekt på å initiere samarbeid om systemendringsprosesser i Trondheim kommunes egne
etater men også i næringsliv og andre aktører.

4. Oppfølging av tiltak

Foreliggende tiltaksliste (kapittel 5) vil bli oppdatert og utvidet, med den hensikt å innarbeide
tiltakene i strategier for næringsliv og forvaltning, i forpliktende vedtak i bystyre, komiteer og
utvalg og styrer for private bedrifter. Arbeidet med utslippsreduserende tiltak bør starte med
reduksjon av klimagasser innenfor de områdene som har de største utslippene av klimagasser.

Fra energiøkonomisering til systemendring

I Trondheim kommune har det vært drevet et aktivt arbeid med fokus på kostnads- og
energieffektivitet (ENØK) i den kommunale bygningsmassen siden 1979. Utover 1990-tallet har
statlige myndigheter pekt på at lokale tiltak for å påvirke drivkrefter og rammebetingelser vil kreve et
utvidet perspektiv i forhold til det tradisjonelle ENØK-arbeidet. Trondheim har derfor i 2000 søkt og
mottatt støtte både fra NVE og SFT for å utarbeide planer og initiere endringsprosesser i
lokalsamfunnet som resulterer i en bærekraftig energihusholdning.

Det utvidede perspektivet på energibruk, omfatter to nivåer utover det tradisjonelle arbeidet, hvor
Trondheim er godt i gang med prosesser på alle nivå, men hvor fokus nå blir flyttet fra nivå en og
over på nivå to og tre.

Nivå 1: Kostnads- og energieffektivitet

• Mer kostnadseffektiv produksjon og distribusjon av energi (markedsbasert energiomsetning)
• Mer effektiv utnyttelse av energiressursene (tradisjonell ENØK)

Nivå 2: Bærekraftig infrastruktur og energibærere

• Redusere bruken av fossile brensler (utbygging av fjernvarme basert på avfall, m.m.)
• Redusere bruken av elektrisitet til oppvarming (stimulere til bruk av vannbåren oppvarming)
• Reduksjon av negative miljøvirkninger av energibruken (rensekrav til forbrenningsanlegg)

Nivå 3: Minimalisere energibehovet knyttet til lokal produksjon og forbruk

• Sikre fysisk planlegging og arealbruk som muliggjør en mer energieffektiv infrastruktur.
• Arbeide for funksjonserstatninger, dvs. overgang til produkter med mindre ressurskrav
• Redusert bruk av energikrevende varer
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Totale utslipp av klimagassen CO2

Trondheim 1990-2010
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Klimamål TRH
20% red.

I klimahandlingsprogrammet er arbeidet delt i to deler og med to målgrupper:

C Del 1 -  Kommunen som organisasjon
C Del 2 -  Innbyggerne, næringslivet og institusjonene

I løpet av det første året setter man i gang prosesser og samler erfaringer i kommunen som
organisasjon. I det andre året setter man i gang prosesser i resten av kommunen. 

Status og utfordringer

De største utslippene av klimagasser i Trondheim kommer fra personbiler, fra industri, og fra
avfallssektoren. En fremskrivning av utviklingen antyder at det totale klimagassutslippet i Trondheim
i 2010 vil være 26 % høyere enn i 2000 og over 50 % høyere enn i 1990. For CO2 alene vil også
utslippet i Trondheim i 2010 ligge om lag 50 % over 1990-nivå dersom ingen nye tiltak gjøres. Det
ligger derfor store utfordringer i å nå en klimamålsetting som tilsier en stabilisering på 1990-nivå.
Tallmaterialet bygger hovedsakelig på SSB-data.

Historisk utvikling og fremskrivning av utslippene av klimagassen CO2 i Trondheim 1990-
2010. 

Kurven "Historikk og trend" er basert på den lokale trenden i Trondheim 1990-2000, mens
kurven "Nasjonal trend" er basert på den nasjonale utviklingen i perioden 1995-2000 som er
noe lavere. En utvikling som ville oppfylt klimamålet for Trondheim med en reduksjon på 20
% i forhold til 1990-nivå er illustrert nederst i diagrammet.
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Sammendrag av kapittel 1 til 5

Kapittel 1 Innledning

I dette kapittelet redegjøres det for drivhuseffekten, målsettinger for klimagassreduksjoner og
energibruk, og det er gitt forslag til noen strategier for klima- og energipolitikken i Trondheim.

Kapittel 2 Status og utviklingstrekk

I dette kapittelet vises status for klimagassutslipp nasjonalt og lokalt, samt fremskrivninger av
utslippene frem til 2010

Kapittel 3 Virkemidler nasjonalt og lokalt

I dette kapittelet refereres de nasjonale klimapolitiske virkemidler, samt de lokale virkemidler som
er lagt til grunn for handlingsplanen.

Kapittel 4 Utfordringer, mål og strategier

I kapittelet drøftes de utfordringer som ligger i å redusere klimagassutslippene med utgangspunkt
i begrensede lokale virkemidler, og det er gitt noen forslag til strategier for å endre den forventede
utviklingen som resulterer i økte utslipp frem til 2010.

Kapittel 5 Tiltaksliste og handlingsplan

Det er satt opp en oversikt over igangsatte tiltak og forslag til nye tiltak innen følgende sektorer:
Sektorovergripende tiltak og strategier; transport; stasjonær energibruk; utbyggingsmønster og
byggesaker; avfallsbehandling og prosessutslipp; samt holdningsskapende arbeid.
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1. Innledning

1.1 Drivhuseffekten og utslipp av klimagasser

1.1.1 Drivhuseffekten.

Den kjemiske sammensetningen av atmosfæren er en av de viktigste faktorene som styrer klimaet
på jorda. Atmosfæren består for det meste av oksygen og nitrogen, men inneholder også såkalte
drivhusgasser. Disse gassene slipper gjennom det meste av energien fra sola, som kommer i form
av kortbølget stråling, samtidig som de bremser tilbakestrålingen fra jorda i form av infrarød,   
langbølget varmestråling. Økte konsentrasjoner av drivhusgasser fører derfor til en stigning i
temperaturen i den nedre delen av atmosfæren, kalt troposfæren. 

De viktigste naturlige drivhusgassene er vanndamp, karbondioksid (CO2) og metan (CH4). Disse
gassene har sine naturlige kretsløp innen atmosfæren, eller mellom atmosfæren og havet,
jordsmonnet eller biosfæren. Menneskeskapte utslipp bidrar til at konsentrasjonen av disse gassene
er økende. Det samme gjelder gasser som ozon på bakkenivå (O3) og lystgass (N2O). I tillegg til
kommer andre gasser, i hovedsak fluorforbindelser, som utelukkende er industrielt framstilt.
Atmosfæren inneholder også partikler som motvirker drivhuseffekten. Konsentrasjonen av disse
har ikke økt i tilsvarende grad, slik at nettoresultatet er et overskudd av gasser som gir
drivhuseffekt.

Til sammen utgjør drivhusgassene under 1 prosent av atmosfæren, men uten drivhusgassene
villegjennomsnittstemperaturen på jorda vært -18 oC og verdenshavene ville ha vært dekket av is.

1.1.2 Menneskeskapte utslipp bidrar til klimaendringer. 

Menneskeskapte klimaendringer er kanskje den største miljøutfordringen verden står ovenfor.
Siden starten på den industrielle revolusjon har konsentrasjonene av karbondioksid (CO2) metan
(CH4) og lystgass (N2O) i atmosfæren økt med henholdsvis 30%, 145% og 15%. I følge den andre
hovedrapporten til FN’s klimapanel fra 1995, forventes det ei økning av den globale
gjennomsnittstemperaturen på mellom 1oC og 3,5oC i løpet av de neste 100 årene.  En slik økning
av temperaturen kan bl.a. føre til:

C heving av havnivået
C endringer i nedbørsmønsteret
C endringer i vindsystemer og havstrømmer

Noen av klimagassene blir værende i atmosfæren i flere tiår og virker inn på oppvarminga av jorda.
De klimagassene vi slapp ut for over 10-20 år siden, virker ennå på oppvarminga av jorda vår. Det
er store variasjoner mellom de ulike klimagassenes oppvarmingseffekt i atmosfæren. For å kunne
sammenligne de ulike klimagassene, har forskerne laget en målestokk; globalt
oppvarmingspotensiale (GWP). Et lite utslipp av en gass med høy GWP-verdi kan ha like stor
effekt som et stort utslipp av en gass med lav GWP-verdi. For å kunne sammenligne, regnes
gassenes oppvarmingspotensiale om til CO2-verdi, og mengden kalles CO2-ekvivalenter. 
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1.2 Eksisterende avtaler og målsettinger for reduksjon av klimagasser

1.2.1 Kyotoavtalen.

I desember 1997 ble det vedtatt en Klimakonvensjon i Kyoto. I Kyotoprotokollen er det utdypet
og konkretisert forpliktelser for industrilandene. Industrilandene kan ikke lenger slippe ut
ubegrensede mengder klimagasser. Klimakonvensjonen krever at alle industrilandene legger om
sitt produksjons- og forbruksmønster. Alle må gå gjennom energibruk, materialutnyttelse,
produksjonsprosesser, avfallshåndtering og transport med et kritisk blikk.  Industrilandene må
kunne vise en klar nedgang for å oppnå sine forpliktelser på klimaområdet innen år 2005.

Norges forpliktelser i henhold til Kyotoprotokollen er at klimagassutslippene i perioden
2008-2012 ikke skal være mer enn 1% høyere enn i 1990, da utslippene var beregnet til
55,2 millioner tonn CO2-ekvivalenter. 

Etter 1990 har det vært en økning i utslipp av klimagasser. Fra 1995 til 1996 økte de samlede
norske utslippene av klimagasser med nesten 7% (inkl. utslippene fra Nordsjøen). Denne store
økningen har sammenheng med høye strømpriser pga. tørrår, lav kraftproduksjon og import av
elektrisk kraft, økt bruk av fyringsoljer og økt vekst innen petroleumsvirksomhet og transport.
Siden Norge har muligheten til å øke sine utslipp med 1% i forhold til 1990, vil vi i realiteten måtte
redusere våre utslipp med i underkant av 6% (i forhold til 1996) for å innfri våre forpliktelser i
forhold til Kyotoavtalen. Dette betyr at Norge må redusere utslippene med ca. 3 millioner tonn
CO2-ekvivalenter i forhold til nivået i 1996 og med drøye 12 millioner tonn CO2-ekvivalenter i
forhold til forventede utslipp uten nye tiltak og inkl. gasskraftverkene.

Fra 1996 til 1997 steg utslippene av CO2 med 1% mot ca. 7% året før. Utslippene av klimagassene
metan og lystgass økte med ca. 1% i samme periode [SSB]. Prognosene for Norge antyder at de
samlede utslippene av klimagasser (CO2-ekvivalenter) vil øke med ca. 23% i perioden 1990-2010,
dersom det ikke settes inn nye tiltak. Beregningene forutsetter bygging av to gasskraftverk. Uten
gasskraftverkene eller med CO2-frie gasskraftverk, er det  beregnet ca 20% økning i samme
periode.

1.2.2 Målsettinger for reduksjon av klimagasser og energibruk i Trondheim

Aalborg Charteret - Kampanjen for en bærekraftig utvikling i europeiske byer og tettsteder

I 1996 undertegnet Bystyret "Aalborg Charteret - Kampanjen for en bærekraftig utvikling i
europeiske byer og tettsteder." Kampanjen begrunnes i den erkjennelse at vår levestandard og
lokale handlingsmønster gjør oss grunnleggende ansvarlig for mange av de miljøproblemene vi står
overfor, og at dette må vi gjøre noe med.

Lokal handlingsplan for redusert CO2 -utslipp

I Bystyret den 28.08.97 i sak Bnr. 99/1997 "Oppfølging av verbale forslag, budsjett 1997, 109
Lokal handlingsplan for redusert CO2 -utslipp", ble følgende forslag vedtatt: 

Bystyret ber om en handlingsplan for å redusere CO2 - utslippene i Trondheim med 20 %
innen år 2000.
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Fredrikstaderklæringa om en bærekraftig samfunnsutvikling

Den 17.12.98 ble Fredrikstaderklæringa vedtatt i Bystyret. Målet for Fredrikstaderklæringa er: "En
bærekraftig samfunnsutvikling som sikrer livskvalitet og livsgrunnlag både i dag og for kommende
generasjoner, og  at aktiviteten i våre lokalsamfunn skjer innenfor naturens bæreevne både lokalt
og globalt og at vi derfor ønsker å redusere ressursforbruket og miljøbelastningen." 

Klimahandlingsprogrammet

Miljøavdelingen utarbeidet med bakgrunn i bystyrevedtak Bnr. 99/1997 og andre vedtak et
programforslag til klimahandlingsplan for Trondheim, som ble behandlet i Bystyret sak Bnr.
080/00. Bystyret vedtok å etablere et klimahandlingsprogram i henhold til programforslaget, og
opprette en politisk oppnevnt styringsgruppe for klimahandlingsprogrammet.

Transportplan for Trondheim

Trondheim Bystyre vedtok i 1995 Transportplan for Trondheim, TP95. Den omfatter tiltak og
finansiering for gjennomføring av et miljøvennlig  og helhetlig transportsystem for perioden 1995-
2005.  TP95 beskriver utfordringer, mål og strategi for miljø, transport og arealbruk. 
Trondheim har i likhet med andre norske byer en ressurskrevende og bilavhengig bystruktur.
Hovedutfordringen i Trondheim er å oppnå miljøforbedringer i sentrale bydeler og boligområder
og samtidig tilrettelegge for fortetting og økt aktivitet. TP 95 er under rullering. Hensikten med TP
2000 er å kartlegge mål og strategier for transportpolitikken i Trondheim frem mot 2010.

Boligprogrammet (1999)

Boligprogrammet (1999) har betydning for arealbruken. Boligprogrammet har ikke formell
forankring i lovverket, men skal være retningsgivende for boligbygging i Trondheim.

Strategier for en langsiktig byutvikling i Trondheim frem mot 2030

Planen ”Strategier for en langsiktig byutvikling i Trondheim frem mot 2030” er utarbeidet av
Byplankontoret og behandlet i Trondheim Bystyre 28.09.00.  Denne skal danne grunnlaget for
utarbeiding av kommuneplanens arealdel. Bystyret har vedtatt at kommuneplanens arealdel skal
synliggjøre konsekvenser for energibruk og klimagassutslipp i forbindelse med de ulike
byutviklingstiltak. En viktig premiss vil være å vurdere reguleringer til vannbårent for eksisterende
og fremtidig bygningsmasse.

Kommuneplan 2001-2012

Arbeidet med en samlet kommuneplan for Trondheim har sin bakgrunn i Bystyrets vedtak om
visjoner og langsiktige mål fattet 29.4.1999. Som et langsiktig mål gir kommuneplanen følgende:
"All virksomhet i Trondheim skal i år 2010 utøves i samsvar med prinsippene for en bærekraftig
utvikling; en samfunnsutvikling som sikrer livskvalitet og livsgrunnlag både i dag og for
framtidige generasjoner; der aktivitetene i lokalsamfunnet skjer innenfor naturens bæreevne både
lokalt og globalt." Kommuneplanen legger opp til fortettingsstrategi og økt kollektivtransport.



-11-

1.3 Referansemål for klima- og energiplanen

I Bystyrets vedtak i sak Bnr. 99/1997 sies det ikke noe om referanseår. Miljøavdelingen har valgt
å gå ut fra 1990 som referanseår, som er i samsvar med Kyotoprotokollen. Målet for Trondheim
blir da som følger:

"Redusere CO2-utslippene i Trondheim kommune med 20% sett i forhold til 1990-nivået innen år
2000."

ved å:
C Redusere mengden utslipp av klimagasser ved å redusere forbruket av ikke-fornybar

energi
C Redusere energibehovet ved å legge til rette for mer effektiv utnyttelse av energi til

forbruk og produksjon
C Gå over fra ikke-fornybare til nye fornybare energikilder
C Legge til rette for forbruk/gjenbruk av klimagasser

Bystyrets vedtak med mål om reduksjon av klimagasser innen år 2000 er et viktig signal på at
Trondheim kommunes politikere tar problematikken i forbindelse med utslipp av klimagasser
alvorlig. Lokalt har imidlertid kommunen ikke hatt tilstrekkelige virkemidler til å redusere
klimagassutslippene så raskt som Bystyret ønsker. Tidsperspektivet for når Trondheim kan innfri
dette målet, bør derfor settes i samsvar med tidsperspektivet i Kyotoprotokollen som er perioden
2008-2012. For å oppnå en reduksjon i utslipp av CO2 med 20% i løpet av neste 10-år, må både
nasjonale og lokale virkemidler settes inn i tilstrekkelig og omfattende grad.

For å kunne lykkes med målsettingen om å redusere utslippene av klimagasser, trenger Norge og
bl.a. Trondheim å gjennomføre en dugnad. Alle aktører må være villige til å ta sin del av ansvaret
for å redusere både de lokale og globale utslippene av klimagasser. Utfordringen i tilknytning til
reduksjon av klimagasser er nært knyttet til hvor mye energi vi bruker, hvordan den brukes og hva
slags energi som brukes. Nye fornybare energikilder som vind, bioenergi, solenergi, jordvarme,
fjord- og elvevarme må spille en større rolle i dekking av energibehovet.

1.4 Avgrensing av klima- og energiplanen

Prosjektet er avgrenset til behandling av utslipp av de tre viktigste klimagassene, Karbondioksid
(CO2); Metan (CH4) og Lystgass (N2O). Andre forurensningsparametere (støv, SO2, NOx etc.) er
ikke behandlet da disse ikke har direkte relasjon til klimaproblematikken.

1.5 Sammenheng mellom klimagassutslipp, energibruk og lokal luftforurensning

Transport og oppvarming er viktige kilder både til utslipp av klimagasser og til lokal
luftforurensning med negative helse effekter. Det er derfor viktig å vurdere tiltak for reduksjon
av klimagassutslipp i sammenheng med tiltak for reduksjon av lokal luftforurensning.

Det er likevel klare forskjeller mellom deler av tiltakene for reduksjon av lokal luftforurensning
og klimagasser. Når det gjelder utslipp fra fossilt brensel kan deler av lokal luftforurensning
reduseres ved renseteknikker som katalysator og riktig fyringsteknikk. Klimagassutslippene er
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derimot i mye større grad en direkte funksjon av forbrukt mengde energi. Dette betyr at kun
reduksjon i aktiviteten, økt energieffektivitet eller overgang til andre energibærere vil gi
reduksjon i utslippene.

I tillegg er det slik at mens klimaendringene rammer hele jorden uavhengig av landegrenser, er
luftforurensning med negative helseeffekter i større grad avgrenset til tettbygde og tett
trafikkerte strøk deler av vinteren. 

Benzen-nivået i Trondheim er høyere enn den framtidig foreslåtte grenseverdien. Hovedkilden
til benzen synes å være for høyt innhold i bensin/diesel. Nasjonale kvalitetskrav til drivstoff og
motorteknologi (distribusjon og forbrenning) vil redusere problemet. I år 2000 ble det stilt
strengere krav til benzeninnhold i bensin. Denne forbedringen har gitt utslag i lavere
benzenkonsentrasjoner i bylufta over Trondheim sentrum. NO2 -nivået i sentrale deler av byen
er for høyt enkelte timer. Hovedårsaken til NO2 -forurensningen er reaksjon mellom
bilavgassen NO og bakkenært ozon. Ozon-konsentrasjonen ser ut til å være den begrensende
faktoren for hvor høye maksimalnivå for NO2 som opptrer i Trondheim. Stadig strengere
utslippskrav til kjøretøyer vil redusere NO2 -nivået, forutsatt at det ikke skjer en vekst i
trafikken i de utsatte områdene av byen.
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2. Status og utviklingstrekk

2.1 Status for utslippene i Norge og Trondheim

2.1.1 Datagrunnlag

I dette kapittelet redegjøres det for utslipp av klimagasser i Norge og i Trondheim fra 1990 til
2010. Historiske utslipps-tall er basert på utslipps-statistikk fra Statistisk Sentralbyrå, men
korrigert for avvik som gjelder mobile utslipp. 
For lokale utslipp er det beregnet en lineær fremskriving til 2010 på bakgrunn av historikk for
Trondheim, og en fremskriving basert på nasjonal trend i perioden 1995-2000.

2.1.2 Nasjonale klimagassutslipp

CO2 fra forbrenning av oljeprodukter, gass og kull står for omlag 60 prosent av de samlede
norske utslippene av drivhusgasser. Transport, industri og petroleumsvirksomhet er de viktigste
kildene til CO2-utslipp i Norge. Avfallsfyllinger, landbruk og boligoppvarming gir også
betydelige kilder til klimagassutslipp.

De samlede utslippene av drivhusgasser i Norge økte gjennom størstedelen av 1990-tallet, og
forventes å øke med om lag 24 prosent fra 1990 til 2010 dersom ikke nye tiltak iverksettes. Den
forventede økningen skyldes i hovedsak økte CO2-utslipp fra petroleumsvirksomhet, mobile
kilder og fyring. Trenden for de andre drivhusgassene vil være mer stabil. Ved bygging av
gasskraftverk, vil økningen i klimagassutslipp kunne bli inntil 8 prosent høyere.

Foreløpige tall for 2000 viser at klimagassutslippene ble redusert med 1 prosent fra 1999 til
2000, slik at utslippene i 2000 lå 6-7 prosent over 1990-nivået. Nedgangen fra 1999 til 2000
skyldtes først og fremst at fyringssesongen i 2000 var den mildeste siden 1992, og nedbygging
av diesel- og bensin lagrene på bensinstasjonene i desember som følge av Stortingets vedtak
om reduserte drivstoffavgifter fra 1. januar 2001. Det er derfor tvilsomt om nedgangen siste
året er starten på en ny trend og at denne nedgangen fortsetter i 2001.

Norges forpliktelse i forhold til Kyotoprotokollen er maksimalt 1 prosent økning i utslippene i
perioden 2008-2012, i forhold til1990-nivå.
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2.1.3 Klimagassutslipp i Trondheim

I Trondheim er CO2 den klart største kilden til utslipp (79 %), mens metan og lystgass utgjør
henholdsvis 16 og 5 % av utslippene. Metangass som dannes i avfallsfyllinger utgjør fortsatt en
betydelig kilde til utslipp, selv om mengden metanproduserende avfall til deponi er betydelig
redusert etter 1999.

Komponent Mengde CO2-ekviv. Mengde i tusen t.

CO2              480,8 480,8

CH4 96,6 4,6

N2O 31,7 0,1

Tabell 1 Utslipp fordelt på type klimagass. Trondheim 1998. 

Figur 1 Utslipp fordelt på typer klimagass. Trondheim 1998.

Av de samlede klimagassutslipp på 609 tusen tonn i Trondheim står veitrafikk og utslipp fra
industri og annen næringsvirksomhet for over 70 %. Personbiler og varebiler er den klart
største enkeltkilden til utslipp, men også lastebiler og busser gir et vesentlig bidrag.
Prosessutslipp fra industri og avfallsfyllinger er andre store utslippskilder. Forbrenning av olje
til oppvarming av industri og andre næringslokaler er de viktigste utslippskildene for øvrig.
Figur 2 viser utslipp av klimagasser fordelt på de viktigste sektorene.
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Figur 2 Utslipp av klimagasser fordelt på sektorer. Trondheim 1998.

Utslipp fra mobile kilder

I 1998 var utslippene fra mobile kilder i Trondheim beregnet til 228 000 tonn CO2-
ekvivalenter. Omtrent halvparten av de mobile utslippene kommer fra personbiltrafikken.
Sammen med varebiler, lastebiler og busser utgjør denne gruppen 90 % av utslippene fra
mobile kilder. Figur 3 viser en prosentvis fordeling av utslipp av CO2-ekvivalenter fordelt på
de ulike kildene innenfor mobil forbrenning.

Figur 3 Utslipp av klimagasser fra mobile kilder. Trondheim 1998.
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Utslipp av klimagasser stasjonæ r energibruk 
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Utslipp fra Stasjonær forbrenning
Utslipp av klimagasser fra stasjonær forbrenning var i 1998 om lag 178 000 tonn. Utslipp fra
industri og annen næringsvirksomhet utgjør 73 % av dette, mens private husholdninger og
andre utgjør resten. Figur 4 viser en prosentvis fordeling av utslipp av CO2-ekvivalenter fordelt
på de ulike kildene innenfor stasjonær forbrenning. 

Figur 4 Utslipp av klimagasser fra stasjonær forbrenning - CO2-ekvivalenter. Trondheim 1998.

Prosessutslipp
Prosessutslipp var på om lag 206 000 tonn i Trondheim i 1998. Det er antatt at nesten 95 % av
de  totale CO2-utslippene fra prosesskilder kommer fra Lilleby Metall (SSB/NTNU). Utslipp av
metan fra avfallsdeponier ble betydelig redusert fra 1993 til 1994, pga. oppsamling og
forbrenning av deponigass fra Hegstadmoen deponi, men er fortsatt store. Figur 5 viser
prosentvis fordeling av utslipp av CO2-ekvivalenter fordelt på de ulike kildene for 1998.

Figur 5 Utslipp av klimagasser fra prosesser - CO2-ekvivalenter. Trondheim 1998.
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2.2 Utviklingen i utslippene

Utslippene av CO2 i Trondheim økte i perioden 1990-1998 med om lag 18 %, fra 409 til 481
tusen tonn. I samme periode økte utslippene av CO2-ekvivalenter med om lag 15 % fra 527 til
609 tusen tonn.

År 1990 1991 1995 1998

Utslipp 1000 t.
CO2-ekv.

527 512 558 609

Utslipp 1000 t.
CO2

409 394 450 481

Tabell 2 Utviklingen i utslipp av klimagasser fra 1990 til 1998. Trondheim.

I Trondheim ble det fra 1990 til 1995 registrert en relativt svak økning i de samlede
klimagassutslippene på grunn av at brenning av deponigass ble innført. I perioden 1995 til 1998
har det vært en større økning, noe som hovedsakelig skyldes utslipp fra stasjonær forbrenning
og økte prosessutslipp. I motsetning til den nasjonale trenden, er utslipp fra vegtrafikk omtrent
stabilisert i Trondheim de seneste årene.

2.2.1 Mobile kilder

Økningen i utslipp fra mobile kilder var på om lag 10 % fra 1990 til 1998. Nesten hele økningen
kom i perioden 1991 til 1995. Det ble innført bomavgift i trafikken i Trondheim dette året, og
det antas at dette har bidratt til å stabilisere trafikkmengden og klimagassutslippene fra denne
sektoren. I tillegg har teknologisk utvikling ført til mindre CO2-utslipp pr. km.

År 1990 1991 1995 1998

Utslipp 1000 t.
CO2-ekv.

204 201 224 225

Tabell 3 Utviklingen i utslipp av klimagasser fra mobile kilder. 1990 til 1998. 

2.2.2 Utslipp fra stasjonær forbrenning

Bortsett fra en nedgang i utslipp i ved konjunkturnedgangen i 1990-1991, har det vært en
utslippsøkning på over 20 % fra stasjonær forbrenning i perioden 1990 til 1998. Det har vært en
nedgang i utslippene fra husholdninger i perioden, slik at økningen i stor grad skyldes økt bruk
av olje i industri og annen næringsvirksomhet. De relativt lave oljeprisene i perioden gjorde at
oppvarming både i offentlig og privat tjenesteyting resulterte i betydelige utslipp, men
hovedkilden til økningen var likevel bruk av olje i industrisektoren. Spesielt for årene 1994 og
1996 som var tørrår med høye kraftpriser, ble olje benyttet i stor grad.

År 1990 1991 1995 1998

Utslipp 1000 t.
CO2-ekv.

142 134 155 178

Tabell 4 Utviklingen i utslipp av klimagasser fra stasjonær forbrenning.1990 til 1998. 
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Etter 1998 er det iverksatt flere tiltak som vil endre dette bildet. Det er startet opp et nytt
forbrenningsanlegg for industriavfall på Ranheim som erstatter olje. Det er også tatt i bruk
naturgass og propan både til industri og i fjernvarmenettet, og bioenergi, spillvarme og
varmepumper er installert flere steder til erstatning for olje.

2.2.3 Prosessutslipp

Økningen i prosessutslipp var på om lag 10 % i perioden 1990 til 1998. Så godt som hele
økningen skyldes økte utslipp av CO2 i industrien, mens det har vært en liten økning i utslipp
av metan fra avfallsdeponier. Fra landbruket har det vært en reduksjon i alle typer utslipp i
perioden, og dette skyldes trolig redusert aktivitet og nedgang i antall husdyrenheter.

År 1990 1991 1995 1998

Utslipp 1000 t.
CO2-ekv.

181 177 179 206

Tabell 5 Utviklingen i utslipp av klimagasser fra prosesser. Trondheim. 1990 til 1998. 

Avbrenning av metan fra gamle fyllinger og redusert avfallsdeponering av metanproduserende
masser forventes å gi reduserte utslipp av metan i årene som kommer. Aktivitetsnivået i
industrien, og spesielt ved FESIL Lilleby metall vil derfor avgjøre nivået på prosessutslipp i
fremtida.
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3. Virkemidler nasjonalt og lokalt

3.1 Nasjonale klima- og energipolitiske virkemidler

I Stortingsmelding 29 (1997-98): Norges oppfølging av Kyotoprotokollen, er følgende
prinsipper for valg av virkemidler ansett for de viktigste for å oppfylle forpliktelsen i
Kyotoprotokollen:
- Forurenser skal betale
- Kostnadseffektivitet
- Styringseffektivitet
Prinsippet om at forurenser betaler skal sikre en rettferdig fordeling av kostnadene. For å sikre
størst mulig miljø-gevinst i forhold til samfunnets kostnader bør tiltak vurderes helhetlig for alle
gasser og sektorer samtidig. De samlede virkemidlene må også ha høy grad av
styringseffektivitet for å sikre at målene virkelig nås til rett tid.

3.1.1 Avgifter

Stortingsmeldingen om Kyoto peker på at det viktigste virke-middelet i klimapolitikken
fremover vil være en overgang til ”grønne skatter”, der avgiftene på forurensning og
miljøskadelige energiformer økes. Det må bli mer lønnsomt å velge miljøvennlige løsninger
både i den enkeltes hverdag, i produksjonsprosesser, i valg av energiform og i
transportplanlegging. Miljøverndepartementet opplyser at oppfølging av "Grønn
skattekommisjon” i forhold til klimamålsettingene skal skje på bakgrunn av utredningen for
nasjonale kvoter.

CO -avgiften som ble innført i 1991 er i følge Kyotomeldingen Norges hovedvirkemiddel i
klimapolitikken. Avgiften omfatter i dag nærmere 60 prosent av utslippene. Fritak fra CO -
avgift for viktige sektorer som deler av sjøfart, luftfart og deler av prosessindustri, og forskjeller
i satsene mellom sektorer, er hindringer for kostnadseffektiv gjennom føring og oppnåelse av
målene fra Kyoto.

3.1.2 Forurensningsloven

I følge Kyotomeldingen skal forurensningsloven i større grad enn før benyttes til å fastsette krav
til utslipp av klimagasser. Forurensningsloven er aktuell i de tilfeller grunnlaget for avgifter
ikke er tilstede. Regulering av utslipp kan skje ved forskrift eller ved individuelle
utslippstillatelser. Regulering ved forskrift er i følge meldingen mest aktuelt når mange mindre
likeartede kilder bidrar til samme type utslipp. Regulering ved utslippstillatelse er mest aktuell
overfor store punktutslipp innen industri og avfallsanlegg. I denne sammenheng kan det nevnes
at tiltak utløst av forskrift om grenseverdier for lokal luftforurensning og støy også kan gi
positive effekter på utslipp av klimagasser.

3.1.3 Frivillige avtaler

I tilfeller der begrensede antall aktører står for store utslipp, og det er aktuelt å utvikle ny
teknologi, legger sentrale myndigheter opp til å benytte direkte avtaler om utslippsreduksjoner
evt. knyttet til utviklingsstøtte. Dette er særlig aktuelt for industrisektoren.
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3.1.4 Plan- og bygningsloven

Arealplanlegging etter plan- og bygningsloven vil først og fremst kunne gi reduserte utslipp av
klimagasser fra transport og fra stasjonær energibruk, og da på lang sikt ved kopling mellom
planlegging og andre virkemidler. Areal- og transportplanlegging med vekt på
transporteffektivitet vil kunne bidra til redusert transportbehov. En viktig intensjon i plan- og
bygningsloven og byggeforskriftene er å sikre mulig effektiv og miljøvennlig energiforbruk til
bygg. Krav tilenergibruk gjennom blant annet krav til isolasjon og tilkopling til
fjernvarmeanlegg vil kunne bidra til lavere energibruk i bygningsmassen.

Figur 3.1    Nybygde boliger etter boligtype.
(Kilde: Byplankontoret)

Sammensetningen av boligmassen har betydning for det samlede energiforbruk til oppvarming
av boliger. Mens en enebolig har en gjennomsnittlig energibruk på 222 kWh/m2 er energibruken
i rekkehus 179 kWh/m2 og i blokkleiligheter 160 kWh/m2. Tar en i tillegg i betraktning at
eneboligene jevnt over har et større areal enn de øvrige boligtypene, er resultatet at mens denne
delen av boligmassen utgjør under 1/3 av boligene i Trondheim, forbruker de opp mot
halvparten av den samlede energien som går til oppvarming. 

Figur 3.2 Akkumulert
energiforbruk over året for
boligmassen i Trondheim.

(Kilde: SSB boligtelling 1990 og
St.meld. 29 (96-97).

3.1.5 Støtte til utvikling av fornybare energikilder 

Når det gjelder stasjonær energibruk til oppvarming peker Stortingsmeldingen på at en viktig
oppgave fremover fortsatt vil være å dekke en stor del med fornybare energikilder, der vind,
bioenergi og solenergi må spille en langt større rolle enn i dag. I statsbudsjettet for 2001 legges
det opp til fortsatte bevilgninger til klimavennlig teknologi, fornybare energikilder og enøk, i
tråd med Stortingets behandling av Energimeldingen (St m nr 29 1998-99).
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3.1.6 Informasjon, utdanning og medvirkning

Regjeringen vil styrke informasjonsvirksomheten om klima-spørsmål og samarbeide aktivt med
frivillige organisasjoner, utdannings- og forskningsinstitusjoner, næringsliv og lokale
myndigheter i denne prosessen. Som ledd i arbeidet med LA21 vil det legges spesiell vekt på
områder der det er klare sammenhenger mellom lokal handling og globale konsekvenser;
forbruk og energi, utvikling av bærekraftig mobilitet og utvikling av en bærekraftig lokal
næringspolitikk.

3.2 Lokalt ansvar og handlingsrom

3.2.1 Innledning.

Virkemidlene på nasjonalt nivå som avgiftspolitikken og lovverket representerer viktige
rammebetingelser for arbeidet med reduksjon av klimagasser i Trondheim. Samtidig gir de
nasjonale virkemidlene også rom for utvikling av lokalt og regionalt tilpassede virkemidler og
tiltak. Arbeidet for reduksjon av klimagasser er en integrert del av Trondheim kommunes
politikk og planlegging innen flere sektorer.

3.2.2 Areal- og transportplanlegging.

Trondheim Bystyre vedtok i 1995 Transportplan for Trondheim, TP95. Den omfatter tiltak og
finansiering for gjennomføring av et miljøvennlig  og helhetlig transportsystem for perioden
1995-2005.  TP95 beskriver utfordringer, mål og strategi for miljø, transport og arealbruk. 
Trondheim har i likhet med andre norske byer en ressurskrevende og bilavhengig bystruktur. 
Hovedutfordringen i Trondheim er å oppnå miljøforbedringer i sentrale bydeler og
boligområder og samtidig tilrettelegge for fortetting og økt aktivitet.
TP 95 er under rullering. Hensikten med TP 2000 er å kartlegge mål og strategier for
transportpolitikken i Trondheim frem mot 2010. 

Prioriterte tema er bl a:
Statusbeskrivelse i forhold til Bystyrets gjeldende transportplanvedtak: Hvor stor del av
vedtatt utbyggingsprogram er gjennomført og hvor mye gjenstår?
Transport- og miljøutfordringene i Trondheim pr 2000 og når bystyrevedtaket og
Trondheimspakken er gjennomført (2005-2007).
Oppfølging av prosjektet ”Bedre byluft” inn i en helhetlig transportpolitisk
sammenheng.
0-visjonen for trafikksikkerhet. Konsekvenser for Trondheim
Strategien for en samordnet areal- og transportpolitikk  består i TP95 av følgende
elementer:
Avlastende hovedveinett, inkl. trafikkregulerende tiltak og KSM-tiltak 
Sammenhengende kollektivsystem
Sammenhengende hovednett for gang og sykkeltrafikk
Miljøtiltak (støy, støv, tiltak i Midtbyen)
Trafikksikkerhetstiltak
Tiltak for redusert bilbruk
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Byutviklingen i Trondheim har ført til et komplisert transportmønster med økt reiseavstander i
jobb, service og fritidsaktiviteter. Utviklingen har funnet sted uten at det er etablert et egnet
transportsystem for det økte reisebehovet. Resultatet er at sentrale byområder og boligområder
er belastet med en betydelig og uønsket gjennomgangstrafikk.
For å oppnå en mer miljøvennlig byutvikling kreves en samordnet areal- og
transportplanlegging som bidrar til:

· Redusert transportbehov
· Styrking av miljøvennlige transportformer
· Trafikkavvikling på by- og bomiljøets prinsipper
· Styrking av Midtbyen som service- og kultursentrum
· Fortetting i sentrale byområder

3.2.3 Energiplanlegging

Energiloven gir NVE adgang til å pålegge områdekonsesjonærene for kraftnett å utarnbeide
planer for energiforsyningen, som kartlegger mulighetene for fjernvarme, energifleksible
løsninger, varmegjenvinning og forbruksreduserende tiltak. NVE har foreløpig vært avventende
med å gi slike pålegg. Energimeldingen, St meld nr. 29 (1998-99), fastsatte mål for en
omlegging av energibruk og produksjon. Ved Stortingets behandling av meldingen uttalte
saksordfrer Tore Nordtun (A): "For å legge forholdene til rette for en mer allsidig
energiforsyning mener vi at energiplanlegging brukes mer aktivt både på fylkeskommunalt og
kommunalt nivå. Arealplanlegging og kollektiv varmeplanlegging er oppgaver der kommunene
må spille en viktigere rolle, og der e-verkene bør delta."
Trondheim Energiverk Fjernvarme mener at energiplanlegging er nødvendig for å gi økt
utbygging av alternativ energiforsyning.
En vedtatt energiplan vil legge føringer for vedtak både av overordnet art, og for vedtak på
saksbehandlernivå. For å illustrere behovet for overordnede politiske vedtak, kan en vise til at
utbygging av fjernvarmenett innenfor et markedsbestemt omsetningsregime begrenses dersom
ikke kommunen vedtar pålegg om bruk av vannbåren varme og tilknytningsplikt til
fjernvarmenettet.

Plan- og bygningsloven gir hjemmel for å pålegge miljøvennlig energiforsyning i bygninger, i
tillegg til omfattende krav til energiøkonomisk byggeskikk. Loven gir også hjemmel til å
etterprøve at lokalisering og plassering av bygninger fremmer lavt energiforbruk.
Planlovutvalget av 1998 arbeider med en revisjon av loven som forventes å gi utvidet
lovhjemmel på dette området, som fører til skjerpet krav til at arealplanene ivaretar hensyn til
energieffektivitet og varmeplanlegging 

3.2.4 Avfallsplanlegging

Avfallspolitikken i Trondheim har gjennom 90-tallet lagt opp til reduserte klimagassutslipp fra
avfallssektoren, både ved å redusere avfallsmengdene til deponi, ved energiutnyttelse av avfallet
og ved å behandle deponigass fra det aktive deponiet på Heimdal. Fra 1992 har mengdene av
avfall til deponi blitt betydelig redusert, til tross for økte avfallsmengder fra forbrukerne. 
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Trondheim kommune har følgende mål for avfall og gjenvinning:

· Trondheim kommune vil arbeide for å holde veksten i avfallsmengdene lavere enn
landsgjennomsnittet

· Det skal arbeides for å fremme ombruk, materialgjenvinning og energiutnyttelse av
avfallet ut fra definerte mål for forbruksavfallet:

o 35-40% av avfallet i kommunen skal gå til materialgjenvinning
o 55-60% av avfallet i kommunen skal gå til energigjenvinning

· Trondheim kommune vil arbeide for at den delen av avfallet som ikke går til
gjenvinning sluttbehandles på en miljømessig og økonomisk optimal måte.

· Det skal jobbes spesifikt mot produksjonsavfall som utgjør betydelige mengder og hvor
erfaringsgrunnlaget tilsier at potensialet for ytterligere utsortering og gjenvinning er
stort.

3.2.5 Holdningsskapende arbeid og informasjonsvirksomhet

Trondheim kommune har siden 1996 jobbet med Lokal Agenda 21. Samme år vedtok de å slutte
seg til Aalborg-Charteret og senere Fredrikstad-erklæringen. I 1999 behandlet bystyret
”Statusrapport for Lokal Agenda 21 i Trondheim”. I denne rapporten er følgende tiltak
beskrevet:

· Informasjon om hva LA 21 er og innebærer for kommunens ansatte og politikere
· Oppnevning av LA 21-kontakter i enhetene, bedriftene og distriktene og gjennomføre en

systematisk oppdatering av dette nettverket.
· Bidra til å iverksette interne LA 21-prosesser i enhetene, bedriftene og distriktene
· Arrangere seminar for politisk og administrativ ledelse
· Avklare en ny tilnærming til bystyrets bestilling ”LA 21 – avfallsreduksjon på Strinda”

Bystyrets vedtak innebærer i tillegg:
· Økt innsats og nye virkemidler for å engasjere byens innbyggere
· Økt bevissthet om tiltak for reduksjon av avfall
· Reduserte utslipp av klimagasser
· Mer bruk av kollektive transportmidler og gang/sykkel fremfor privatbil
· LA 21 i skoler og barnehager
· Pådriver for pilotprosjekt Lokal Agenda 21 i skoler innenfor det Nordiska

vennskapsbysamarbeidet

Mer konkret når det gjelder energi har Næringsavdelingen og LA 21-prosjektet igangsatt
prosjekt med målsetting om at hele kommunen skal miljøsertifiseres som Miljøfyrtårn.
Miljøfyrtårn er et tilbud til bedrifter som ønsker å møte miljøutfordringene på en offensiv måte.
Det er et enkelt og rimelig miljøhandlingsprogram, som markedsføres primært mot små
bedrifter. Miljøfyrtårn har sitt utspring i Kristiansand kommune og prosjektet Bærekraftig
lokalsamfunn. Prosjektet var en konkret oppfølging av Rio-konferansen i 1992 og
Oslokonferansen om bærekraftig produksjon og forbruk i 1995. Miljøfyrtårnets hovedstrategi er
frivillighet. Det skal være ønsket av næringslivet og av offentlig virksomhet. Markedsføringen
skjer bransjevis, eller etatsvis. På den måten kan man arbeide systematisk og bygge programmet
ut på en oversiktlig måte. 
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Den enkelte kommune velger en eller flere frittstående konsulenter  som skal lede arbeidet med
en miljøanalyse i hver bedrift. Sammen med konsulenten gjør bedriften denne analysen og lager
en handlingsplan for å innfri bransjekravene i miljøfyrtårn. Handlingsplanen kan selvsagt
brukes for å strekke seg enda lenger.

Bedrift og konsulent finner i samarbeide nye løsninger og blir enige om tiltak. Kreative evner
hos konsulenten og ikke minst hos bedriftens ansatte er avgjørende for å lage en god
handlingsplan. Når bedriften har oppfylt disse bransjekravene, sertifiseres den som Miljøfyrtårn.
Bedriftene skal resertifiseres innen tre år.

Energi har sitt eget kapitel i disse bransjekravene. Miljøfyrtårn stiller følgende generelle
energikrav til butikker:
Eget energiforbruk skal registreres og følges opp hver uke eller måned.
Butikken skal ha gjort en enøkvurdering med oversikt over aktuelle tiltak. Tiltak med en
inntjeningstid på inntil 2 år skal gjennomføres (også dersom bedriften er leietaker).
Miljøvennlige energikilder skal foretrekkes under like, eller tilnærmet like forhold.
Innetemperaturen skal senkes etter stengetid. Lys skal slås av eller dempes etter stengetid.
Innetemperaturen bør være i området 19-22ºC.Prosessen danner et godt grunnlag for eventuell
videre sertifisering.

I Trondheim har Miljøavdelingen allerede sertifisert ca. 40 bedrifter, og antallet vil stige
framover .

3.2.6 Samarbeid med skoleverket

'Mens mønsterplanen fra 1987 brukte formuleringen ”bør elevene”, har L97 gjennom sin
formulering ”skal elevene” satt et spesifikt og strengere krav til hva undervisningen skal
inneholde. Energi, miljø og enøk er tema som man finner igjen flere steder i læreplanen og som
således kan brukes på tvers av fagene. Det fokuseres spesielt på å se sammenhenger og
samspillet mellom økonomi, økologi og teknologi. Størst vekt har det naturligvis fått i natur- og
miljøfaget., men også i samfunnsfag der de skal se på næringsgrunnlaget, vurdere bruk og
misbruk av resursser og hvilke konsekvenser dette får for miljø og samfunn. I heimkunnskap
skal elevene se på miljøvennlige forbruksmønster.

Nasjonalt har det i 90-årene  vært satset på å stimulere kommunene til å bygge opp miljøfaglig
kompetanse og være aktive informanter for og med brukerne. Derfor har Trondheim kommune
hatt en ”barnas representant i Bygningsrådet”  og flere kommunale enheter har satset på
brukermedvirkning og egen informasjonsvirksomhet.

Enøk-senteret Sør-Trøndelag har gått ut med tilbud til alle 9.-klasser med tilbud om deltagelse i
prosjekt energi- og enøk. Prosjektet har en naturlig tredeling med enøk, elsikkerhet og energi-
og kraftproduksjon som tema. Prosjektet inneholder opplæring av lærer og elever,
oppgaveforslag til prosjektarbeide på skolen, omvisning med undervisning på Leirfoss
kraftstasjon og besøk med oppgaver på Vitensenteret i Trondheim.. For skoleåret 2000-2001 har
om lag 50 klasser i Trondheim meldt seg på prosjektet. I tillegg driver senteret med opplæring
av førskolelærere m.v.
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3.3 Oppsummering og kriterier for valg av tiltak

Avgifter på energiforbruk og utslipp styres på nasjonalt eller internasjonalt nivå. I følge
stortingsmeldingen om Kyoto-forhandlingene, ligger også de mest effektive virkemidlene i
klimapolitikken her. Den internasjonalt styrte oljeprisen er i seg selv en viktig rammebetingelse
for hvilke tiltak det er mulig å gjennomføre. På lokalt nivå vil de viktigste virkemidlene være
knyttet til en integrasjon av klimaproblematikken i den langsiktige areal- og
transportplanleggingen, energiplanleggingen og avfallsplanleggingen. I dette arbeidet er
Trondheim kommune avhengig av et utstrakt sam arbeid med statlige, fylkeskommunale og
andre kommunale aktører.

Valg av tiltak må gjøres ut fra en samlet vurdering av teknisk reduksjonspotensial og en rekke
mer samfunnsbestemte forhold. Konkret må tiltak vurderes ut fra følgende kriterier for å kunne
realiseres: 
• om tiltakene treffer de viktigste kildene (forurenser skal betale)
• om sikker reduksjon i utslipp kan oppnås (styringseffektivitet)
• om tiltaket gir høy effekt pr “krone” (kostnadseffektivitet)

I de tiltakene som er foreslått i kapittel 5, vil det bli foretatt en effektvurdering ved hjelp av
verktøyet som er omtalt i sammendraget (" Tiltak 24 database for oppfølging av
klimagassutslipp og klimatiltak"). For noen av tiltakene som er foreslått i utredningen
 "Reduksjon av energibruk og klimagassutslipp fra kommunale kjøretøy", er det gjennomført en
effektvurdering basert på de omtalte prinsippene.
Effektvurderingen skal gi en grov oversikt over hvilke tiltak som hver for seg har størst
reduksjonspotensial. I tillegg gjøres et anslag for samlet effekt av tiltakene for å anslå hva som
er mulig å oppnå.
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Totale utslipp av klimagasser
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4. Utfordringer, mål og strategier

4.1 Uten tiltak nås ikke Kyoto-målsettingen

Veksten i de samlede klimagassutslipp i Trondheim har vært om lag 15 prosent fra 1990 til
1998, og det forventes fortsatt økning frem til 2010. Den lokale målsettingen var en reduksjon i
samme periode, mens målsettingen fra Kyoto er maksimum en prosent økning fra utslippsnivået
i 1990 frem til 2010.

Dette betyr at det vil være nødvendig med betydelige tiltak i Trondheim for å nå både lokal og
nasjonal målsetting. Figur 6 viser forventet utvikling i utslipp basert på trendfremskrivning av
dagens utvikling.

Figur 6. Historisk utvikling og fremskrivning av utslippene av klimagasser i Trondheim 1990-
2010. Kurven "Historikk og trend" er basert på den lokale trenden i Trondheim 1990-2000,
mens kurven "Nasjonal trend" er basert på den nasjonale utviklingen i perioden 1995-2000 som
er noe lavere.

I perioden 1991 til 1995 er veksten i de samlede utslippene lavere enn for perioden etter 1995.
Dette skyldes trolig at innføring av innsamling og energiutnyttelse av deponigass ved
Hegstadmoen deponi reduserte metanutslippene betydelig, og derved de samlede
klimagassutslippene.

For å finne årsaken til at utslippene fra Trondheim synes å ligge over de nasjonale utslippene, er
det i figur 7 vist forventet utvikling i utslipp basert på trendfremskrivning av dagens utvikling,
etter at prosessutslipp er trukket fra totaltallet. Avviket fra nasjonal trend blir da mye mindre, og
fra dette kan det antas at prosess-utslippene er en viktig kilde til utslippene frem til 2010 dersom
ikke nye tiltak settes inn i denne sektoren.
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Utslipp av klimagasser eksklusiv prosess
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Totale utslipp av klimagassen CO2
Trondheim 1990-2010
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Figur 7. Historisk utvikling og fremskrivning av utslippene av klimagasser i Trondheim 1990-
2010. Kurven "Historikk og trend" er basert på den lokale trenden i Trondheim 1990-2000,
mens kurven "Nasjonal trend" er basert på den nasjonale utviklingen i perioden 1995-2000. 

4.2 CO2-målsettingen vil kreve endringer i mobil og stasjonær energibruk

Veksten i CO2-utslippene i Trondheim har vært om lag 25 prosent fra 1990 til 2000, og
forventet vekst frem til 2010 forventes å bli like stor. Figur 8 viser forventet utvikling i utslipp
uten tiltak. For å nå målsettingen om 20 prosent reduksjon i CO2-utslippene, må det settes inn
tiltak som kan redusere de samlede utslippene med i størrelsesorden 45 prosent fra dagens
utslippsnivå.

Figur 8. Historisk utvikling og fremskrivning av utslippene av klimagassen CO2 i Trondheim
1990-2010. 
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Prognosen er beregnet uten nye tiltak og er basert på følgende forutsetninger :

1. Lineær fremskriving av utviklingen i Trondheim slik den var fra 1990 til 2000

2. Lineær fremskriving av utviklingen i Trondheim slik den ville ha vært dersom
den nasjonale utviklingen mellom 1995 og 2000 hadde vært gyldig for Trondheim

4.3 Prioritering av mulige tiltak

En gjennomgang av status for utviklingen innen klimagassutslippene etter 1990, viser noen
interessante tegn i Trondheim:

Utslippene fra mobil sektor er store, men veksten har vært lav etter 1995. Dersom det
opprettholdes tiltak som begrenser veitrafikken og stimulerer til overgang til kollektiv trafikk,
vil en kunne forvente fortsatt stabilisering og kanskje en reduksjon i utslippene. Det er fortsatt
behov for en rekke nye tiltak for å oppnå en betydelig reduksjon i utslippene.

Sektoren prosessutslipp viser fortsatt store og økende utslipp, til tross for at mange tiltak er satt
inn innen avfallsbehandling. Mens det er innført kildesortering av avfall og mengden avfall til
forbrenning øker, synes det å være et potensial for nye tiltak innen behandling av næringsavfall,
samt reduksjon av utslipp av deponigass.

Fra stasjonær forbrenning er det også en uheldig utvikling i utslipp. Mens forbruket av olje i
husholdningene er sterkt redusert, synes det som nødvendig med betydelige grep for å begrense
forbruket av olje i industri og annen næringsvirksomhet, inkludert tjenesteytende virksomhet. I
tillegg til videre utbygging av fjernvarmenettet, er overgang til bruk av spillvarme,
varmepumper, bioenergi og energieffektivisering nødvendig.

4.4 Et realistisk mål for reduksjon av klimagasser i Trondheim

En målsetting om å reduserer utslippene av CO2 med 20 % fra 1990-nivå innen år 2010, betyr
vesentlige inngrep i hverdagen til folk flest, og en betydelig omlegging av prosesser og
handlingsmønstre i næringslivet. Innen ti år, er det vanskelig å se et politisk grunnlag for å nå
dette målet. Den nasjonale målsetting som medfører et mål for klimagassutslipp på 1990-nivå,
er noe mer realistisk å nå, men også dette målet vil kreve tiltak utover de som allerede er vedtatt
eller i gang. Det er åpenbart at det må stilles spesielt store krav til tiltak innen næringslivet og
offentlig tjenesteyting, for å oppnå den nødvendige effekt
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5. Tiltaksliste og handlingsplan
I  de følgende tabellene gjengis tiltak som er vedtatt gjennomført eller under gjennomføring av andre grunner, og
som bidrar til klimagassreduksjoner og bærekraftig energibruk. En regelmessig oppdatering av tiltakslista vil vise
hvilke tiltak som kan tas ut etter at de er gjennomført, og eventuelle nye som kan legges til, etter hvert som
samfunnsmessige rammebetingelser endres.

Status Beskrivelse Ansvar / referanse

I gang "Klimahandlingsplan for Trondheim kommune - strategier for
reduksjon av klimagasser" ble utarbeidet i 2000, og planen
gjennomføres av en politisk oppnevnt styringsgruppe som fungerer
fra 2000 og ut valgperioden (2003).

Bystyresak 080/00
Tr. kommune
miljøavd.

I gang Tiltak for å redusere energibruk og utslipp som identifiseres skal
innarbeides i kommunebudsjettet av rådmannen.

Bystyresak 080/00

I gang En database for energibruk og klimagassutslipp er under
oppbygging. Denne vil kunne benyttes til å lage klimagassregnskap,
beregne effekter av tiltak og utviklingstrender. Databasen vil være et
viktig verktøy for å synliggjøre energibruk og utslipp.

Tr. kommune
miljøavd. tiltak 24

I gang Et pilotprosjekt for energiforvaltning i Trondheim kommune er under
gjennomføring i regi av ENØK-senteret i Sør-Trøndelag.

Tr. kommune /
ENØK-senteret S-T

I gang Prinsippene om en bærekraftig byutvikling må legges til grunn. Bystyresak 149/00

Forslag Opptak av CO2 i skog. Strategier for planting og uttak av skog. Tr. kommune     tiltak
17

Forslag Innføre differensierte gebyrer for å redusere klimagassutslipp og
energibruk.

Tr. kommune     tiltak
21
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5.1 Transport
 

Status Beskrivelse Ansvar / referanse

I gang Kommuneplanens arealdel skal synliggjøre konsekvenser for
energibruk og klimagassutslipp i forbindelse med byutviklingstiltak.
Dette har resultert i endrede prosesser innen transportplanlegging.

Bystyresak 149/00
"Strategier for
langsiktig.."

I gang "Bystyret ber om at det legges vekt på en transportmessig gunstig
lokalisering av virksomheter og boliger i arealdelen. Det må
utarbeides og iverksettes tiltak som reduserer transportarbeidet og
som sikrer overgang fra bil til kollektive løsninger for persontrafikk.
Av hensyn til behovet for moderne og effektiv kollektivtransport bør
det legges til rette for fremtidig satsing på forstadsbaner som et
virkemiddel for økt andel kollektiv transport."

Bystyresak 149/00

I gang Trondheim har en strategi for videre utbygging av sykkelvegnettet og
bedre tilrettelegging for syklister. På 1990-tallet er det bygd mer enn
30 km sykkelveger, 13 underganger/broer, sykkelheis og
sykkelparkeringer. Hovednettet er skiltet og sykkelkart er produsert.

 I gang Låneordning for bysykler i sentrum og knutepunkt for kollektivtrafikk. Trondheim kommune

I gang En strategi for betydelig økning av antall gassbusser er vedtatt. Det
er fra 2001 satt i drift 4 nyinnkjøpte gassbusser.

Trondheim
Trafikkselskap

I gang Det er i 2001 inngått samarbeid med Sør-Trøndelag
fylkeskommune om planlegging av en utvidet fyllestasjon for
naturgass, som muliggjør naturgassdrift av et større antall
kjøretøy i Trondheim.

Trondheim
Trafikkselskap

I gang Utredning med forslag til "Reduksjon av energibruk og
klimagassutslipp fra kommunale kjøretøy" er ferdigstilt i 2001.

Tr. kommune
miljøavd. tiltak 8

I gang Det er gjennomført en rekke tiltak for å fremme kollektivtrafikken
samt øke antall passasjerer i privatbiler.

I gang Trondheim har en restriktiv parkeringspolitikk i sentrum og
sentrumsnære strøk.

I gang Trondheim har et bomringsystem med differensierte priser, slik at det
er dyrere å kjøre gjennom bomringen mellom kl 06 og 10.

Forslag Det er inngått samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune om
planlegging av miljøvennlig transport i nærområdet til St. Olav
hospital.  

Trondheim
Trafikkselskap

Forslag "Billigere kollektivtransport, spesielt på de tidspunkt hvor folk reiser
til og fra jobb, må vurderes i arbeidet med Klimaprogrammet."

Bystyresak 080/00

I gang Forberede sak om henvendelse til statlige myndigheter vedrørende
økte overføringer til kollektiv transport i storbyene.

Tr. kommune tiltak 9
Byplankontoret

Forslag
/ I gang

Bygge ut Park & ride - systemer ved kollektivknutepunkt og
innfartsårer for å redusere klimagassutslipp og energibruk. Sluppen,
Tonstad, Skovgård, Strindheim , Malvik, Melhus er prioritert.

Tr. kommune tiltak
10 Byplankontoret

Forslag
/ I gang

Tillate bruk av kollektivfelt for personbiler med minimum 2-3 personer
i bilen for å redusere klimagassutslipp og energibruk. Prøveprosjekt i
Elgeseter gate startet i mai 2001.

Tr. kommune tiltak
11 Byplankontoret og
Statens vegvesen

I gang Endre parkeringspolitikken i Trondheim med hensyn på å redusere
klimagassutslipp og energibruk.

Tr. kommune tiltak
12 Byplankontoret

I gang Kartlegge varetransporten i Trondheim for å finne distribusjonstiltak
som kan redusere klimagassutslipp og energibruk. Prøveprosjekt
over 2-3 år pågår i regi av SINTEF.

Tr. kommune tiltak
13
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5.2. Stasjonær energibruk

Status Beskrivelse Ansvar / referanse

I gang Fjernvarmenettet er under utbygging, og det er planlagt utvidelser av
produksjonen fra i underkant av 400 til mer enn 500 GWh per år.
Det er i 2001 under utarbeidelse varmeplan for Trondheim vest, og et
stort biobrenselanlegg vil bli tilkoplet fjernvarmenettet i 2001. Det er i
2000/2001 startet leveranser av fjernkjøling til nye kunder.

Trondheim
Energiverk
Fjernvarme AS

I gang Strategisk ENØK-arbeid i den kommunale bygningsmassen
videreføres. Arbeidet resulterer i redusert spesifikt energibruk. En
Miljøplan for den kommunale bygningsmassen er under utarbeidelse.

Trondheim Eiendom

Ferdig En vedovnkampanje er utført i samarbeid med Trondheim feiervesen,
der det er gitt tilskudd til innkjøp av rentbrennende ovner. Samtidig er
det gitt informasjon om energieffektiv fyring.

Trondheim
feiervesen

Forslag Yte offentlige tilskudd til nye og bedre vedovner i eksisterende
bygningsmasse (private boliger).

Tr. kommune
miljøavd. tiltak 5

Ferdig Det er utarbeidet retningslinjer for valg av energisystem til
oppvarming av skoler og sykehjem i Trondheim kommune.

Forslag Stille krav til energikilder som skal benyttes i fjernvarmenettet. 
Kartlegge hvilke energikilder som benyttes i dag og utrede framtidige,
alternative energikilder.

Tr. kommune tiltak 3

5.3. Utbyggingsmønster og byggesaker

Status Beskrivelse Ansvar / referanse

I gang Det arbeides med utvidelser av konsesjonsområder for fjernvarme. TEV Fjernvarme

I gang En byutviklingsstrategi for fortettet utbygging er vedtatt. "Bystyret
mener det er viktig å begrense byens arealvekst og å utnytte dagens
bebygde arealer bedre." Det har vært en sterk vekst i sentrumsnær
boligbygging og næringsutvikling de senere årene.

Bystyresak 149/00

I gang Saksbehandlingsrutiner som kan redusere energibruk og
kllimagasutslipp utvikles med hjemmel i plan- og bygningsloven. En
viktig premiss er å vurdere reguleringer til vannbårent varmenett for
eksisterende og fremtidig bygningsmasse.

Byggesakskontoret
Byplankontoret
Tr. kommune
miljøavd. tiltak 1

I gang "Kommuneplanens arealdel skal synliggjøre konsekvenser for
energibruk og klimagassutslipp i forbindelse med de ulike
byutviklingstiltak." 

Bystyresak 149/00

I gang Kommuneplanen skal synliggjøre konsekvenser i energibruk og
klimagassutslipp i forbindelse med ulike strategier, ny feltutbygging
og nye veier

Tr. kommune tiltak 7
Byplankontoret

Forslag Regulere alle sentrale områder i Trondheim som konsesjonspliktige
med hensyn på tilkobling til fjernvarmenettet.

Tr. kommune tiltak 2

Forslag Politiske føringer for kommunale bygg: Stille kvalitetskrav til
eksisterende og planlagte kommunale bygg med hensyn på areal og
energibruk.

Tr. kommune tiltak 4

Forslag Stille krav til utbyggere om klimagass- og energiregnskap for
utbygging og drift (CO2 og kWh).

Tr. kommune tiltak 6
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5.4. Avfallsbehandling og prosessutslipp

Status Beskrivelse Ansvar / referanse

Ferdig Innføring av ny avfallsplan og kildesortering har redusert mengdene
med organisk avfall i deponi.

Bystyresak 174/99

I gang Nytt biobrenselanlegg fra 2001 vil utnytte bygningsavfall og annet
treavfall til energiformål, og redusere mengden avfall til deponi.

TEV Fjernvarme AS

Forslag Kartlegge mulighetene for bedre utnyttelse av metan (CH4) i gamle og
eksisterende avfallsdeponier for å redusere klimagassutslipp og
energibruk

Tr. kommune tiltak
14 TRV / TEV

Forslag Kartlegge forekomsten av metan (CH4) - og lystgass (N2O) -
produksjonen i landbruket i Trondheim. Gjennomføre tiltak som skal
redusere klimagassutslippene fra landbruket.

Tr. kommune tiltak
15

Forslag Kartlegge disponering av halm i landbruket. Utnytte halm på en slik
måte at det kan redusere energibruk og klimagassutslipp.

Tr. kommune tiltak
16

Forslag Kartlegge forekomsten av metan i kloakkanleggene. Utrede
muligheter for å redusere klimagassutslippene fra
metanproduksjonen.

Tr. kommune tiltak
18

Forslag Kartlegge mulighetene for å bruke varmeenergien i kloakk til
oppvarming og tilkobling til fjernvarmenettet.

Tr. kommune tiltak
19

Forslag Kartlegge bruk av fossile prosesskilder i industrien i Trondheim.
Endre bruk av prosesskilder for å redusere klimagassutslipp.

Tr. kommune
miljøavd. tiltak 20

5..5  Holdningsskapende arbeid

Status Beskrivelse Ansvar / referanse

I gang Miljøfyrtårn. Ca. 40 bedrifter er sertifisert pr. juni 2001 LA21/Miljøavd.

I gang ENØK-senteret i Sør-Trøndelag driver holdningsskapende arbeid
generelt, og særlig innenfor skoleverket.

ENØK-senteret i Sør-
Trøndelag

Forslag Frivillige organisasjoner skal sette i gang samarbeidsprosjektet "en
levende by" med støtte fra kommunen. Målsettingen er å involvere
byens innbyggere og utarbeide konkrete planer for redusert biltrafikk,
og er et prosjekt i arbeidet med LA 21.

Frivillige
organisasjoner og
Trondheim kommune

Forslag Utarbeide infomateriell som redegjør for hva som er gjort i Trondheim
på 1990-tallet.

Tr. kommune
miljøavd. tiltak 22

Forslag Utarbeide infomateriell som redegjør for Klima- og energiplanen. Tr. kommune
miljøavd. tiltak 23

Forslag Aktivisere utdanningssektoren. Innføre obligatorisk
opplæring/prosjekter om klima og energi i grunnskolen. Gjøre MEIS-
prosjektet obligatorisk.

Tr. kommune tiltak
25

Forslag Aktivisere utdanningssektoren - videregående skole, høgskoler og
Universitet

Tr. kommune tiltak
26-28
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6. Oppfølging

De tiltakene som er i gang, følges i hovedsak opp som følge av vedtak og strategier i vedkommende
bedrift eller etats årsplaner og budsjett. I foreslåtte tiltak, har styringsgruppen for
klimahandlingsprogrammet et pådriveransvar for å få vedtatt tiltak, men mange av tiltakene må
iverksettes som ledd i ulike offentlige etaters arbeid med bakgrunn i lokale strategiske planer og
forskrifter, og sentrale lover og forskrifter.

Vedtatte planer som omhandler tiltak som gjelder klima- og energipolitikken lokalt:

- Transportplan for Trondheim

- Boligprogrammet (1999)

- Strategier for en langsiktig byutvikling i Trondheim frem mot 2030

- Kommuneplan for Trondheim 2001-2012

- Avfallsplan for Klæbu, Melhus, Midtre Gauldal og Trondheim 2000-2003

Synliggjøring av energibruk og klimagassutslipp og hvilke tiltak som har god effekt (CO2, energi,
kostnader), vil være viktig for arbeidet framover. Det vil også være viktig å synliggjøre kommunale og
statlige virkemidler. Gjennom dette må nasjonale myndigheter påvirkes til å få innført nødvendige
lovhjemler og økonomiske støtteordninger, slik at effektfulle tiltak for å oppnå målsettingene kan
gjennomføres. 
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