Klimastrategi 1.0

Strategi for utslippsreduksjon og sirkulær økonomi
i Drammen kommunes virksomhet

– et godt sted å leve
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Innledning
Drammens vei mot lavutslippssamfunnet

Drammen kommune har høye ambisjoner innen klima. Drammen skal redusere klimagassutslippene med
50–55 % innenfor kommunens grenser innen 2030, sammenliknet med 2009-nivå. I rådmannens økonomiog handlingsplan for 2021–2024 fremheves klima som en av tre revolusjoner hvor det er behov for stor
omstilling og utviklingsoppgaver, og klima- og miljøvennlig utvikling trekkes frem som ett av seks prioriterte
politikkområder i kommuneplanens samfunnsdel. Samfunnsdelen legger føringer for kommunens arbeid mot
2040, og forslag til hovedmål for klima- og miljøvennlig utvikling lyder som følger:

«Drammen skal bli Norges grønneste kommune
– et sirkulært og klimarobust lavutslippssamfunn
der det er naturlig å velge miljøvennlig.»

Videre fremheves fire delmål, som utbroderer hovedmålet:
A.

Drammen skal redusere klimagassutslippene

B.

Drammen skal styrke evnen til å tåle klimaendringer

C.

Drammen skal være en foregangskommune på sirkulær økonomi

D.

Drammen skal ivareta og legge til rette for naturmangfold, ren luft og rene vassdrag

Formålet med klimastrategien er å legge til rette for at kommunen når sitt langsiktige mål om å bli et
lavutslippssamfunn. I et lavutslippssamfunn har man oppnådd 1,5 graders målet fra Parisavtalen, noe som
innebærer å redusere utslippsnivået til 1–2 tonn per innbygger i 2050. Til sammenlikning slapp Norge ut 7,9
tonn per innbygger i 2019, og gjennomsnittet i verden lå på 4,7 tonn per innbygger, ifølge tall fra Global Carbon
Budget. Overgang til en sirkulær økonomi vil være et viktig grep på veien mot lavutslippssamfunnet. I en
sirkulær økonomi vil minst mulig kastes som avfall, men holdes i et kretsløp der stadig ombruk og resirkulering
fører til mindre behov for å ta ut nye råvarer. Omstillingen til sirkulær økonomi vil gi store muligheter for nye
forretningsmodeller og ny teknologi med utgangspunkt i en kretsløpsbasert ressursbruk. Kommunen skal være
en foregangskommune på sirkulær økonomi ved å etterspørre ressurseffektive og sirkulære løsninger i egne
innkjøp og tilrettelegge slik at det blir enklere å gjenbruke, reparere, dele og leie.
Klimastrategien følger dermed opp delmål A og C i kommuneplanen, og legger hovedmålets ambisjon om et
sirkulært lavutslippssamfunn til grunn. Strategien peker retning for hvordan kommunen selv skal gå foran med
et godt eksempel, feie for egen dør og jobbe med å redusere sitt klimafotavtrykk.
Klimastrategi for virksomheten omhandler ikke klimatilpasning (delmål B) eller naturmangfold (delmål D). Dette
må behandles i andre plan- og strategiarbeid.
Klimastrategien møter følgende bærekraftsmål.
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Kommunens handlingsrom i klimaarbeidet
For å nå klimamålene kan ikke reduksjon i klimagassutslipp isoleres til en sektor alene, men krever tiltak innen
mange sektorer i kommunen. Klimakur 2030 viser til at norske kommuner kan utnytte sitt handlingsrom for
å redusere klimagassutslipp i større grad enn de gjør i dag. Dette gjelder både for kommunens egen drift,
og for kommunens rolle som samfunnsutvikler. I denne klimastrategien (klimastrategi 1.0) fokuserer vi på
kommunens egen drift, inkl. kommunale foretak (KF) som er del av Drammen kommune som juridisk enhet.
Kommunens rolle som samfunnsutvikler, og handlingsrommet til å påvirke utslippsreduksjon hos andre aktører,
vil behandles i klimastrategi for Drammenssamfunnet (2.0) som skal utarbeides ila 2022. Øvrige selskaper
der kommunen har eierinteresser, som aksjeselskap (AS) og interkommunale selskap (IKS), er ikke en del av
kommuneorganisasjonen, og vil inkluderes i klimastrategi for Drammenssamfunnet (2.0). Klimastrategi 2.0 vil
ta over for denne klimastrategien (1.0) når den vedtas høsten 2022. Se vedlegg for ytterligere informasjon om
inndeling i to strategier.
Klimastrategien for virksomheten (1.0) tar utgangspunkt i at kommunen skal utnytte sitt handlingsrom for
utslippsreduksjon bedre innenfor følgende områder:
1. Feie for egen dør
• Redusere utslipp som kommunen direkte kan påvirke, altså utslipp fra egen virksomhet og
		 tjenesteproduksjon, som for eksempel utslipp fra egne kjøretøy, energiforsyning i egne bygg,
		 redusere matsvinn, bedre avfallshåndtering, innkjøp av varer og tjenester o.l.
• Strategisk benytte innkjøpsmakt til å stille krav om klimavennlige løsninger i anskaffelser og innkjøp,
		 og slik bidra til grønn omstilling og innovasjon i markedet.
2. Utnytte rollen som planmyndighet og samfunnsutvikler
•
		
		
		

Gjennomgå intern praksis og rutiner for å sikre at kommunen utnytter virkemidler i lovverket for en 		
klimavennlig areal- og transportplanlegging, som for eksempel ved å redusere reisebehov, konsentrere
utbygging, tilrettelegge for gående, syklende og kollektivtransport, benytte restriksjoner på bilbruk og 		
parkering, sette krav om ladestasjoner, ivareta karbonrike arealer (skog og myr) o.l.

God forankring av mål og strategier, tydelige rammer for klimaarbeidet og god organisering i praksis og
rutiner er viktig for å lykkes med arbeidsoppgavene skissert over. Strategien skal være en arbeidsplan for
institusjonalisering av klimaarbeidet slik at vi får systematisert arbeidsoppgavene, og sørger for å ro i samme
retning, ref. figuren under.

Til institusjonalisering
Fra tiltak

Økonomiske barrierer

Mangel på finansielle ressurser er en vesentlig barriere for kommunalt klimaarbeid. I rapporten «Potensial
og Barrierer for kommunale klimatiltak» 2018:03, pekes det på at gjennomføring av klimapolitiske mål ikke er
et område som prioriteres av kommunene. Dette begrunnes i at mange kommuner opplever å ha en presset
kommuneøkonomi og mange øvrige lovpålagte oppgaver å forvalte. For å få til klimahandling med reell
utslippseffekt er det imidlertid vesentlig at kommunen prioriterer midler til klimatiltak.
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Mål for klimastrategien
Drammen kommune har vedtatt mål om å halvere de direkte klimagassutslippene innen 2030, samt være et
lavutslippssamfunn og en foregangskommune på sirkulær økonomi i 2040. Klimastrategiens målsettinger
følger opp disse føringene, og lyder som følger:

Hovedmål:

Drammen kommune skal gå foran med et godt eksempel, feie for egen dør og redusere sitt
klimafotavtrykk mot 2030

Delmål – dette skal vi gjøre ved å:

Redusere direkte klimagassutslipp fra virksomheten med 55 % innen 2030 ift. 2021-nivå
Være en foregangskommune på sirkulær økonomi

Delmål 1 følger direkte opp kommunens vedtatte klimamål om 55 % reduksjon i direkte utslipp. 2021 velges
her som referanseår, fordi direkte utslipp fra kommunens virksomhet er kraftig redusert ift 2009-nivå grunnet
forbud mot bruk av mineralolje (fossil olje) til oppvarming av bygninger fra 2020.
Direkte utslipp fra kommunens virksomhet utgjorde imidlertid kun 2-5 % av kommunens totale klimafotavtrykk
i 2019. Hovedmålet fokuserer derfor på kommunens totale klimafotavtrykk (inkl. direkte og indirekte utslipp).
Delmål 2 følger opp ambisjoner gitt i kommuneplanens samfunnsdel knyttet til sirkulær økonomi.
Formålet er at klimastrategien skal:
• være kommunens egen arbeidsplan, og legge grunnlaget for hvordan klimaarbeidet skal systematiseres og
følges opp internt i kommunen
• tydeliggjøre strategier og virkemidler for hvordan kommunen bedre kan utnytte sitt handlingsrom i
klimaarbeidet
• klargjøre organisasjonen for de mål og føringer som kommer i klimastrategi 2.0 for Drammenssamfunnet,
samt legge grunnlaget for utforming av tiltak til klimabudsjettet

Oppbygging og innsatsområder
Klimastrategien er delt inn i fire innsatsområder:

Areal- og
transportplanlegging

Bygg, infrastruktur og
energibruk

Forbruk
og tjenester

Klimaledelse
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Innsatsområdene er valgt ut med utgangspunkt i kunnskapsgrunnlaget (se vedlegg), samtidig som de bygger
på strategier tilknyttet de utvalgte delmålene i kommuneplanens samfunnsdel. Strategiene fra samfunnsdelen
legger videre føringer for hvilke strategier og virkemidler som er valgt innenfor hvert innsatsområde.
Figuren under illustrerer oppbyggingen av klimastrategien, med mål, innsatsområder, strategier og virkemidler.
Virkemidlene peker ut retning for hvilke tiltak som bør konkretiseres. Etter hvert som tiltak spilles inn, vil de
samles i en tiltaksbank som virksomhet klima administrerer. Tiltaksbanken vil fungere som en verktøykasse
i arbeidet med klimabudsjett. Aktuelle tiltak vil inngå i klimabudsjettet for det året de skal gjennomføres.
Klimabudsjettet vil slik være klimastrategiens handlingsplan og kommunens styringsverktøy i klimaarbeidet.
Rapportering på tiltakene vil skje gjennom ordinær budsjettrapportering.

Drammen kommune skal gå forran som et godt eksempel, feie for egen dør
og redusere sitt klimafotavtrykk mot 2030

Mål

Klimastrategi
1.0

Hvordan
gjør vi det?

Innsatsområder

Hva skal
vi gjøre?

Areal- og
transportplanlegging

Bygg, infrastruktur og
energibruk

Strategier

Hvor setter
vi inn
støtet?

A1, A2,
A3, A4

A1, A3,A4,
C2, C3, C4

Virkemidler

• Redusere direkte klimagassutslipp fra virksomheten med 55 % innen 2030 ift. 2021-nivå
• Være en forgangkommune på sirkulærøkonomi

Virkemidler

Virkemidler

Forbruk
og tjenester

Klimaledelse

A4,
C1, C2, C3, C4

Alle

Virkemidler

Virkemidler

Tiltaksbank
Klimabudsjett

Illustrasjon av oppbyggingen av klimastrategien, med mål, innsatsområder, strategier og virkemidler. Blå farge indikerer at det er hentet
direkte fra Kommuneplanens samfunnsdel. Oransje farge indikerer prosess for klimabudsjettet, og er inkludert for å illustrere hvordan
strategien skal følges opp med konkrete tiltak.

De påfølgende kapitlene gjennomgår prioriterte innsatsområder, strategier og virkemidler. De utvalgte
strategiene og virkemidlene er foreslått på bakgrunn av kunnskapsgrunnlaget, kommunens handlingsrom i
klimaarbeidet, samt nasjonale og kommunale føringer (i vedlegg). I tillegg har vi hentet inspirasjon fra tiltak
i Klimakur 2021-2030 og fra Miljødirektoratets oversikt over relevante klimatiltak for kommuner. Det er også
hentet inspirasjon til virkemidler fra andre kommuners klimastrategier og klimaplaner.
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Innsatsområde

– Areal- og transportplanlegging
Kommunen har et stort og viktig ansvar for å tilrettelegge for en mer klimavennlig
areal- og transportplanlegging. For å redusere klimagassutslipp gjennom areal- og
transportplanlegging er det spesielt to områder kommunen skal rette sin innsats
mot: Redusere transportbehov og klimavennlig arealbruk.
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Redusert transportbehov
Utslipp fra transport er den klart største kilden til direkte klimagassutslipp innenfor Drammen kommunes
geografiske grense, og kommunen er regnet for å være en av de mest bilbaserte i landet. For å redusere
utslippene skal kommunen jobbe strategisk for å redusere transportbehovet i kommunen, og legge til rette
for at en økt andel av reisene kan gjøres utslippsfritt. Mobilitetspyramiden (se figur) illustrerer i hvor stor grad
kommunen skal prioritere de ulike transportløsningene for å oppnå klimavennlig areal- og transportplanlegging,
der det overordnede målet er redusert transportbehov.		

Redusere
transportbehov

Gange

Sykkel, el-sykkel og LEV

Kollektiv

Bildeling

Lavutslippsteknologi
Figur: Mobilitetspyramiden.

Klimavennlig arealbruk
Kommunen har også en stor påvirkningskraft når det kommer til hvordan vi forvalter og bruker arealer.
Drammen er en stor skogskommune, og består av mye natur, grøntområder, myr og dyrkbar mark. Disse
har potensiale for å lagre store mengder karbon, og nedbygging av slike arealer kan medføre store
klimagassutslipp, samtidig som vi kan risikere å miste muligheten for å ta opp karbon i fremtiden. Kommunen
skal derfor sørge for en klimavennlig arealbruk, ivareta karbonrike arealer og tilrettelegge for økt opptak av
karbon i myr, skog og jordsmonn.

Innsatsområde areal- og transportplanlegging følger
opp følgende strategier fra kommuneplanens samfunnsdel:
• A1: Legger til rette for økt bruk av gange, sykkel og kollektivtransport og ikke økt
privatbiltransport
• A2: Fortetter arealene i sentrumsområdene, langs kollektivårer og ved knutepunkter
• A3: Legger til rette for mer bærekraftig bygge- og anleggsvirksomhet
• A4: Reduserer utslippene gjennom offentlige anskaffelser og stiller miljøkrav i
reguleringsprosesser
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Strategier og virkemidler
Prioritere gange, sykkel og kollektiv fremfor privatbiltransport i planleggingen
Hvordan vi gjør det:
• Legge mobilitetspyramiden til grunn for alt planarbeid
• Sikre god gangbarhet i kommunen, og vurdere å utarbeide en gåstrategi / handlingsplan for gående
• Sikre et godt og sammenhengende sykkelveinett, og gjennomføre Sykkelplan for Drammen kommune
• Være pådriver ovenfor Fylkeskommunen for å sikre et bedre kollektivtilbud i tettbebygde områder,
mellom knutepunkter og på tvers av fylkesgrenser
• Være pådriver ovenfor Fylkeskommunen for å utrede og teste ut mulighetene for alternative
kollektivløsninger i mindre tettbebygde kommunedeler
• Bruke privatbilparkering som et strategisk virkemiddel for å stimulere til ønsket reisemiddelvalg
• Få på plass incentiver som gjør at ansatte velger å gå, sykle eller ta kollektivt til/fra jobb og i
tjenestesammenheng
• Lokalisere kommunale tjeneste- og aktivitetstilbud slik at ansatte og innbyggere i størst mulig grad kan
benytte gange, sykkel og kollektivt
• Delta aktivt i regionale samarbeid for areal og transport, som Buskerudbyen, Osloregionen m.fl.

Benytte kommuneplanen aktivt for å sikre klimavennlig arealbruk
Hvordan vi gjør det:
• Redusere transportbehovet – tilrettelegge for lokalisering av viktige funksjoner innenfor gang- og
sykkelavstand, og konsentrere utbygging rundt knutepunktene
• Fremme utviklingen av kompakte byer og tettsteder - utnytte potensialet for ombruk, fortetting og
transformasjon på allerede utbygde områder, før nye utbyggingsområder blir tatt i bruk
• Avsette areal til utbygging av infrastruktur for gange, sykkel og kollektivtransport i kommuneplanens
arealdel, og i alle nye planarbeider og utbyggingsprosjekter
• Utarbeide arealregnskap for kommunen, for å synliggjøre arealenes verdi og potensiale
• Kartlegge naturlige karbonlagre i kommunen
• Unngå nedbygging av arealer med høy karbonlagring
• Sikre god og kunnskapsbasert forvaltning og tilrettelegge for økt opptak av karbon i skog, myr, dyrkbar
mark og andre karbonrike arealer Gjennomgå planforslag og tidligere ikke realiserte reguleringsplaner,
og vurdere om disse er i tråd med klimamålene, samt kommuneplanens samfunnsdel og arealstrategi

Sikre at klimahensyn ivaretas i arealplanleggingen
Hvordan vi gjør det:
• Utarbeide klimakriterier for å synliggjøre og vurdere klimakonsekvenser av reguleringsplaner og
utbyggingsprosjekter. Innarbeide klimakriterier i kommunens maler.
• Kartlegge behovet for opplæring i klimavurderinger, og sette sammen relevante «opplæringspakker»
for saksbehandlere, rådgivere, ledere, beslutningstakere o.l.
• Vurdere å ta i bruk klimakalkulator i arealplanlegging, for å få et bedre grunnlag for å vurdere
klimakonsekvenser av ulike arealgrep
• Benytte handlingsrommet til å stille klimakrav i regulerings- og byggesaksprosesser, og utarbeide
forslag til kommuneplan- og reguleringsbestemmelser der klimahensyn ivaretas
• Utnytte både kommuneplanens og lovens handlingsrom til å gi insentiver til utbyggere som kan lede an
i det grønne skiftet
• Stille krav om gang- og sykkelforbindelser og tilrettelegging for kollektivtransport i forbindelse med ny
utbygging
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Innsatsområde

– Bygg, infrastruktur og energibruk
Utslipp knyttet til bygg, infrastruktur og energi utgjør over halvparten av
kommunens klimafotavtrykk. Utslippene stammer i stor grad fra bruk av
fossilt drivstoff i bygg- og anleggsprosessen, samt fra bruk av materialer og fra
energibruk i drift.
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Utslippsfrie bygg- og anleggsplasser
I tillegg til å medføre klimagassutslipp, påvirkes lokalmiljøet rundt bygg- og anleggsplasser av støy og dårligere
luftkvalitet. Bransjen er i ferd med å komme opp med nye og mer klimavennlige alternativer til fossilt drivstoff.
Kommuner er store byggherrer og kan påvirke marked- og leverandørsiden ved å etterspørre utslippsfrie
løsninger, og evt. løsninger basert på biogass.
Effektiv massetransport og massehåndtering
Et viktig virkemiddel for å redusere bruken av fossilt drivstoff i anleggsprosjekter er å effektivisere
massetransport og massehåndtering. Med bakgrunn i ressurspyramiden (se figur) er det tiltak som går ut på å
redusere og gjenbruke som gir størst utslippsreduksjon. Viktige virkemidler for å effektivisere massetransport
er å få på plass mellomlagre som er nære anleggsplassene, hvor massen kan lagres og sorteres / foredles for så
å kunne gjenbrukes. I tillegg finnes det potensiale for å tillate økt gjenbruk av masser innenfor dagens regelverk
og gjøre tiltak for å redusere uttak av masser. 						

Reduksjon

Gjenbruk

Materialgjenvinning

Utfylling

Avfallsdeponering

Figur: Ressurspyramiden. Kilde: Rogaland Fylkeskommune

Rehabilitere fremfor å rive
I Norge rives årlig over 22 000 bygg, ifølge beregninger gjort i Grønn Byggallianses veileder «Tenk deg om før du
river». Dette gir unødvendig store klimagassutslipp og høyt ressursforbruk. Det er derfor en god klimaløsning
å transformere eller rehabilitere eksisterende bygg fremfor å rive. Produksjon av nye grunnkonstruksjoner og
fundamenter gir også store utslipp av klimagasser, og vi kan spare klimaet mye ved å bevare og rehabilitere
konstruksjonene vi har. Ombruk av bygg er en enklere og mer effektiv måte å gjenbruke materialressurser på.
Dette bør sees i sammenheng med bevaring av kulturhistorisk verdifull bebyggelse, da det er stort potensiale
for å finne synergieffekter mellom sirkulære klimaløsninger og kulturminnevern. I de tilfeller der det ikke finnes
andre alternativer enn å rive, bør vi benytte kortreiste, gjenbrukte og gjenbrukbare materialer for å holde
utslippene knyttet til produksjon, transport og avfallshåndtering nede.
Klimavennlig materialbruk og energieffektivisering
Selv om byggsektoren i Norge har relativt små direkte utslipp av klimagasser, har næringen stor påvirkning på
utslipp i andre sektorer, blant annet gjennom innkjøp. Klimagassutslipp knyttet til produksjon og transport
av materialer utgjør en vesentlig del av klimagassutslipp som følger av aktivitet i byggsektoren. Det er
derfor nødvendig å legge vekt på byggenes klimabelastning over livsløpet og inkludere krav knyttet til
klimagassutslipp fra materialer, i tillegg til energieffektivisering og energiforsyning.
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Infrastruktur for klimavennlige mobilitetsformer
Kommunen har et ansvar for å tilrettelegge for at innbyggerne i større grad skal velge å sykle eller gå. For å
oppnå dette må det føles trygt og hyggelig, og det må etableres effektive gang- og sykkelforbindelser over
hele kommunen. Prioriterte snarveier må opprettholdes for at gange skal være en effektiv lokal transportform.
Vedlikehold av infrastruktur for gange og sykkel må prioriteres, spesielt om vinteren. Kommunen bør også se
på hvordan man kan tilrettelegge for mer utslippsfri transport i Drammenssamfunnet. For kommunens egen
virksomhet må det etableres mer ladeinfrastruktur for elektriske kjøretøy, slik at kommunens kjøretøypark kan
elektrifiseres.

Innsatsområde bygg, infrastruktur og energibruk følger opp
følgende strategier fra kommuneplanens samfunnsdel:
• A1: Legger til rette for økt bruk av gange, sykkel og kollektivtransport og ikke økt
privatbiltransport.
• A3: Legger til rette for mer bærekraftig bygge- og anleggsvirksomhet
• A4: Reduserer utslippene gjennom offentlige anskaffelser og stiller miljøkrav i
reguleringsprosesser
• C2: Legger til rette for økt ombruk og redusert forbruk
• C3: Legger til rette for økt bruk av fornybar energi, bærekraftig matproduksjon og
redusert matsvinn
• C4: Bruker kommunens rolle overfor andre aktører og koordinerer, iverksetter og stiller
krav til næringsliv og innbyggere.

Strategier og virkemidler
Tilstrebe bruk av utslippsfrie løsninger i bygge- og anleggsprosjekter
Hvordan vi gjør det:
• Unngå bruk av fossilt drivstoff i bygge-/anleggsprosjekter, og iverksette tiltak for å minimere bruken i
de tilfeller bruk er absolutt nødvendig
• Alltid vurdere bruk av utslippsfrie maskiner/kjøretøy og/eller løsninger basert på biogass på bygge- og
anleggsplasser i kommunens regi
• Etterstrebe utslippsfri transport til og fra bygge- / anleggsplassen, og evt. benytte løsninger basert på
biogass der utslippsfrie løsninger ikke er tilgjengelig

Prioritere klimavennlige og sirkulære løsninger i bygging, drift og vedlikehold
Hvordan vi gjør det:
• Rutinemessig vurdere ombruk av bygg før riving, og unngå riving av eksisterende bygg så langt det lar
seg gjøre
• Rutinemessig utføre ombrukskartlegging før bygninger rives, slik at ressursbruk optimaliseres og
materialer og bygningskomponenter kan gjenbrukes
• Etterstrebe å benytte brukte og/eller ombrukbare materialer i bygge- og anleggsprosjekter
• Redusere vedlikeholdsetterslep for bygg og anlegg
• Sikre god ressurshåndtering og unngå unødvendig avfall på bygge-/anleggsplassen
• Effektivisere massetransport og sikre mulighet for mellomlagring og gjenbruk av masser nær bygge- /
anleggsplass
• Tilstrebe miljøsertifisering av alle nybygg i kommunal regi. Utredes i forbindelse med
konseptvalgutredningen, ref. reglement for investeringsprosjekter
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• Optimalisere arealutnyttelse og planlegge for fleksibilitet og sambruk i kommunale bygg
• Teste ut klimagassberegninger i utvalgte pilotprosjekter
• Benytte materialer med lang levetid, og lave utslipp gjennom hele livsløpet
• Utrede et alternativ i massivtre ved alle kommunale byggeprosjekter. Resultatet innarbeides i
konseptvalgutredningen, ref. reglement for investeringsprosjekter
• Utnytte handlingsrommet kommunen har til å sette klima- og miljøkrav i kontrakter med leverandører,
og sikre at klimahensyn er helhetlig vurdert og vektet i et livsløpsperspektiv
• Sikre etablering av sykkelgarasjer/gode sykkelparkeringsanlegg ved alle kommunale byggeprosjekter, i
henhold til Drammen kommunes parkeringsveileder

Tilrettelegge infrastruktur for klimavennlige mobilitetsformer
Hvordan vi gjør det:
• Prioritere bygging av infrastruktur for gange, sykkel og kollektiv
• Sørge for etablering av tilstrekkelig ladeinfrastruktur for kommunens tjenestekjøretøy
• Tilrettelegge for utslippsfri vare- og nyttetransport, og utrede mulighet for å etablere
samlastingssentral for å redusere unødvendig biltrafikk i kommunen
• Sikre god fremkomst for gående og syklene i vinterhalvåret, ved å prioritere vintervedlikehold av gangog sykkelveier

Legge til rette for økt bruk av fornybar energi og optimalisere energibruk
Hvordan vi gjør det:
• Gjennomføre innovative og lønnsomme energitiltak i kommunale bygg og anlegg
• Produsere elektrisitet, varme eller kjøling lokalt fra fornybare kilder
• Være pådriver for redusert energibruk og energieffektive løsninger gjennom samarbeid,
samspillsløsninger og stimuleringsordninger
• Følge opp vedtak om å etablere alle nye kommunale bygg som plusshusstandard, og etterstrebe
plusshusstandard ved rehabilitering av kommunale bygg
• Utarbeide handlingsplan for å øke bruken av solenergi i Drammen kommune
• Redusere fremmedvann på avløpsnettet og tette lekkasjer i vannledningsnettet for å unngå
overbelastning og redusere energibruk

Øke kunnskap om klimavennlige løsninger og ny teknologi
Hvordan vi gjør det:
• Samarbeide med utbyggere og næringsliv for å fremme og utvikle forbildeprosjekter
• Aktivt benytte kunnskap og erfaring fra FutureBuilt i planlegging av nye prosjekter
• Vurdere aktuelle forbildeprosjekter til FutureBuilt for perioden 2022-2030
• Delta aktivt i næringsklyngen Nowaste, Nettverk for innovative klimakommuner, kampanjen Race to
zero og andre relevante samarbeidsfora for læring, kunnskapsutveksling og inspirasjon
• Samarbeide med andre kommuner, forskningsmiljøer og næringsliv om relevante prosjekter
• Aktivt benytte statlige tilskuddsordninger for å finansiere klimatiltak

Klimastrategi 1.0 | 17

18 | Klimastrategi 1.0

Klimastrategi 1.0 | 19

Innsatsområde
– Forbruk og tjenester
Rundt halvparten av klimagassutslippene fra kommunens virksomhet er knyttet
til innkjøp av varer og tjenester. For å redusere utslippene må kommunen endre
sitt forbruksmønster og prioritere sirkulære- og klimavennlige løsninger. Fokuset
må dreies vekk fra bruk- og kast-samfunnet, og over mot et samfunn der vi tar
bedre vare på tingene våre, setter tydelige klimakrav til produkter og tjenester,
bruker ting om igjen, reparerer mer, og sørger for at ting holdes i et sirkulært
kretsløp og ikke ender opp som avfall.
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Klimavennlige anskaffelser
Drammen kommune er en betydelig innkjøper av varer og tjenester (2,5 milliarder årlig) og har dermed stor
påvirkningskraft gjennom sine anskaffelser. Gjennom å stille krav og kriterier til klimavennlighet og sirkularitet
i innkjøp, kan kommunen bidra til å påvirke og utvikle klimavennlige løsninger i markedet. Et godt eksempel på
grønne innkjøp er kjøp av elbiler som tjenestebiler – et viktig grep som gir store utslippskutt.
Kommunen må i større grad jobbe med det øverste nivået i avfallspyramiden (se figur), der den viktigste
løsningen for å lage mindre avfall er å redusere forbruket. Her må innkjøper spørre: har vi behov for å skaffe oss
dette i utgangspunktet, eller kan vi løse det på annen måte?

Avfallsreduksjon

Lage mindre avfall

Ombruk

Materialgjenvinning
Energiutnyttelse

Bruke ting om igjen

Lage nytt av brukt

Brenne

Deponering
Legge på fylling

Figur: Avfallspyramiden. Kilde: Avfall Norge

Redusere matsvinn
Et vesentlig utslippsbidrag innen forbruk og tjenester er knyttet til matvarer i pleie- og omsorgsvirksomhetene.
Mindre matsvinn og valg av mer klimavennlige råvarer kan gi lavere klimagassutslipp, redusere forurensning,
spare penger og gi bedre folkehelse.

Innsatsområde forbruk og tjenester følger opp følgende
strategier fra kommuneplanens samfunnsdel:
• A4: Reduserer utslippene gjennom offentlige anskaffelser og stiller miljøkrav i
reguleringsprosesser
• C1: Legger til rette for økt kildesortering og resirkulering
• C2: Legger til rette for økt ombruk og redusert forbruk
• C3: Legger til rette for økt bruk av fornybar energi, bærekraftig matproduksjon og
redusert matsvinn
• C4: Bruker kommunens rolle overfor andre aktører og koordinerer, iverksetter og stiller
krav til næringsliv og innbyggere
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Strategier og virkemidler
Bruke innkjøp strategisk for å fremme klimavennlige og sirkulære løsninger
Hvordan vi gjør det:
• Alltid vurdere hvorvidt behovet for et nytt innkjøp heller kan dekkes gjennom ombruk, deling, leie,
reparasjon e.l.
• Stille klimakrav og -kriterier ved anskaffelser og etterspørre produkter og tjenester med lavt
klimafotavtrykk, lang levetid, gode reparasjonsordninger og mulighet for ombruk
• Følge opp kommunens anskaffelsesstrategi, aktivt benytte DFØs veileder for sirkulære anskaffelser,
og prioritere klima og miljø høyt der det er relevant
• Bygge spesialisert klimafaglig anskaffelseskompetanse

Jobbe mot en rask utfasing av fossile kjøretøy og maskiner i egen organisasjon
Hvordan vi gjør det:
• Fase ut alle fossile tjenestebiler og erstatte disse med nullutslippskjøretøy
• Utarbeide en kjøretøypolicy som styrer kommunens kjøretøy- og maskinpark i en mer klimavennlig
retning
• Redusere utslipp fra kjøretøy og maskiner til kommunal drift som foreløpig ikke kan erstattes med
nullutslippsløsninger, for eksempel ved å benytte mer klimavennlige drivstoff, optimalisere kjøreturer,
tilby kurs i økokjøring, o.l.
• Stimulere til økt bruk av kortreist biogass som erstatning for fossil energi der utslippsfrie løsninger ikke
er et alternativ

Legge til rette for bedre ressursutnyttelse:
redusert forbruk, økt ombruk og deleløsninger
Hvordan vi gjør det:
• Fremme sirkulært forbruk ved å tilrettelegge slik at det blir enklere å ombruke, reparere, dele og leie
• Etablere systemer og digitale verktøy for deling, ombruk og reparasjon i kommunens drift, som for
eksempel for elektronikk, møbler og materialbruk
• Tilrettelegge for god kildesortering av avfall i alle kommunens virksomheter
• Følge opp klimarelevante tiltak i kommunens handlingsplan for plast
• Benytte digitale tjenester og optimalisere transport i helsetjenester for hjemmeboende

Jobbe aktivt for å redusere matsvinn og bidra til mer klimavennlig konsum av mat
Hvordan vi gjør det:
• Jobbe aktivt for å redusere matsvinn i egen organisasjon
• Benytte klimavennlige menyer i alle kommunens kantiner og kjøkkendrift
• Prioritere klimavennlige alternativer når mat skal bestilles i kommunal regi
• Bruke kommunens handlingsrom til å fremme klimavennlige løsninger i landbruket
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Innsatsområde

– Klimaledelse
For at Drammen kommune skal lykkes med omstilling til et sirkulært
lavutslippssamfunn er det behov for en ledelse som viser tydelig retning,
prioriterer klimatiltak, viser handlekraft og motiverer til innsats. To viktige
virkemidler for å lykkes med dette er god klima- og miljøstyring, og tydelig
klimakommunikasjon – både internt og eksternt.
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Innsatsområde klimaledelse er relevant for samtlige strategier
tilknyttet politikkområde klima- og miljøvennlig utvikling,
delmål A og C i kommuneplanens samfunnsdel

Strategier og virkemidler
Etablere systemer for klimastyring og utøve tydelig klimaledelse i kommunen
Hvordan vi gjør det:
• Etablere praksis slik at kommunens ledere tar ansvar for å forankre, operasjonalisere og gjennomføre
klimastrategien innenfor sitt tjenesteområde/ansvarsområde
• Sikre at kommunens ledere mobiliserer og tilrettelegger for handling og samarbeid, etterspør resultater
og sørger for god faglig kompetanse på klima innenfor sitt ansvarsområde
• Kartlegge alternative klima- og miljøstyringssystemer, og innarbeide klima- og miljøstyring som del av
kommunens drift
• Innarbeide klimabudsjett som styringsverktøy for klimatiltak, og etablere rutiner for oppfølging av
tiltak
i klimabudsjettet gjennom kommunens rapporteringssystem
• Sikre at klimastrategien følges opp av kommunale foretak (KF) som en del av Drammen kommune som
juridisk enhet
• Utrede økonomiske, administrative og miljømessige konsekvenser av opprettelsen av et klimafond /
tilskuddsordning for klimatiltak i Drammen kommune
• Følge opp at kommunens reisepolicy bidrar til å redusere utslipp fra reisevirksomhet i kommunal regi
• Etablere system for oppfølging av klimaambisjoner satt i Drammen kommunes eierpolitikk
• Utnytte potensialet innen digitalisering for å redusere klimagassutslipp og tilrettelegge for sirkulære
løsninger

Strategisk benytte kommunikasjon som verktøy i klimaarbeidet
Hvordan vi gjør det:
• Utarbeide klimakommunikasjonsplan for Drammen kommune, for kunnskapsdeling, informasjon og
synliggjøring av resultater fra kommunens klimainnsats
• Aktivt benytte klimadulting som verktøy i klimaarbeidet
• Utarbeide føringer for klimavennlige arrangementer, både i kommunal og privat regi
• Utarbeide klimafaglig kurstilbud for lærere og elever i Drammensskolen, som del av
klimakommunikasjonsarbeidet, for å styrke innbyggernes klimakompetanse
• Sikre opplæring og klimakunnskapsdeling i kommunens virksomheter
• Benytte kommunens interne klimanettverk «Klimalaget» som verktøy for å jobbe smartere og mer
effektivt med klimatematikk på tvers i kommunen
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Vedlegg

– Bakgrunn, organisering,
føringer og kunnskapsgrunnlag
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Klimastrategi 1.0 og 2.0

I Økonomi- og handlingsplan 2020-2023 ble det vedtatt at Drammen kommune skal utarbeide en klimastrategi.
I Klimautvalget den 22. april 2020 ble følgende presisering lagt til, som videre ble behandlet i Formannskapet 5.
mai 2020:

«Klimautvalget gir sin tilslutning til å begrense klimastrategien til
å gjelde Drammen kommunes virksomhet og ikke hele geografiske
område i 2020. En strategi må bygge på det kunnskapsgrunnlaget
som er mulig å innhente innenfor dette tidsrommet. Resterende
arbeid med klimastrategi fortsetter etter 2020 (…).»

På bakgrunn av overnevnte presisering er klimastrategiarbeidet delt inn i to deler:
Klimastrategi for Drammen kommunes virksomhet (1.0) inkluderer mål, strategier og virkemidler for
overgang til sirkulær økonomi og utslippsreduksjon forbundet med kommunens egen virksomhet. Strategien
vil fungere som kommunens egen arbeidsplan for hvordan kommunen skal feie for egen dør og utnytte eget
handlingsrom i klimaarbeidet. Strategien er utarbeidet av virksomhet klima, i samarbeid med kommunens
interne klimanettverk (Klimalaget), og med innspill fra intern høringsrunde i alle kommunens virksomheter og
foretak i oktober 2021. Strategien følges opp med konkrete tiltak i klimabudsjett for 2022 og 2023. Klimastrategi
1.0 ligger vedlagt saksfremlegget.
Klimastrategi for Drammen kommune som geografisk område (2.0) vil omfatte mål, strategier og
virkemidler for reduksjon av klimagassutslipp og overgang til sirkulær økonomi i Drammen. Mandat for
strategien avklares høsten 2021, og utarbeidelsesprosessen vil legge opp til bred forankring og medvirkning
av kommunesamfunnet. Klimabudsjettet vil fungere som strategiens handlingsplan, og vil konkretisere tiltak
og ansvarsfordeling. For å sikre at kommunen oppnår den planlagte utslippsreduksjonen skal virksomhetene
følges opp på tiltakene i klimabudsjettet gjennom etablert rapportering i virksomhetsstyringssystemet.
Strategien skal ferdigstilles innen utgangen av 2022, og erstatter da klimastrategi for virksomheten (1.0) slik
at Drammen kommune kun har en gjeldene klimastrategi. Figuren under viser sammenhengen mellom de to
klimastrategiene og kommunens klimabudsjett.
2021
Drammenssamfunnet

2022

2023

Strategi 2.0

Klimastrategi

Kommunens virksomhet
Strategi 1.0

Klimastrategi

Klimabudsjett
2022

Klimabudsjett
2023

Klimabudsjett
2024

Tiltak

Tiltak

Tiltak

Arbeid med klimastrategi er nybrottsarbeid for Drammen kommune. Ingen av de tidligere kommunene som nå
utgjør Drammen kommune har tidligere hatt en klimaplan/klimastrategi eller et klimabudsjett som grunnlag for
klimaarbeidet. Flere virksomheter i kommunen har gjennomført klimaprosjekter og klimatiltak, men kommunen
har inntil nå manglet en overordnet organisering av klimaarbeidet.
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Organisering av klimaarbeidet i kommunen
Klimastrategi og klimabudsjett

For å styrke arbeidet med å nå klimamålene ble virksomhet klima etablert 1. september 2020, med mandat
om å utarbeide klimastrategi, klimaregnskap og klimabudsjett for kommunen. Klimastrategiene skal
legge kommunens overordnede klimamål og klimaregnskap til grunn, og angi prioriterte innsatsområder
for klimagassreduksjon. Klimabudsjettet skal fungere som et styringsverktøy for å sikre oppnåelsen av
utslippsmålene, og vil inneholde tiltak for å redusere klimagassutslippene innenfor utpekte innsatsområder i
klimastrategien. Klimabudsjettet vil også tydeliggjøre hvilke virksomheter som er ansvarlig for å gjennomføre
og følge opp tiltakene i budsjettet. Virksomhetene vil følges opp på disse tiltakene gjennom kommunens
rapporteringssystem.
Virksomhet Klima har det overordnede ansvaret for klimaarbeidet i kommunen, og skal være en pådriver,
oppfølger, tilrettelegger, strategisk planlegger og kompetanseenhet innen klimaarbeid, i nært samarbeid med
kommunens øvrige linje- og stabsenheter, eksterne kompetansemiljøer og andre aktører. Det er imidlertid
de øvrige virksomhetene og foretakene som må planlegge og gjennomføre de tiltak som skal realiseres. For
at kommunen skal klare å jobbe strategisk, samlet og fremtidsrettet med klimatematikken, er det dermed
essensielt at flere av kommunens virksomheter involveres i det strategiske klimaarbeidet. Kommunen har
derfor opprettet et internt tverrfaglig klimanettverk, kalt Klimalaget.

Klimalaget

Klimalaget er et internt tverrfaglig klimanettverk, og skal være et verktøy for å jobbe smartere og mer
effektivt med klimatematikk på tvers i kommunen. Med andre ord et verktøy på veien mot institusjonalisering
av klimaarbeidet. Klimalaget er forankret i rådmannens ledergruppe, og virksomhet klima har
koordineringsansvaret for Klimalaget. Målet er at nettverket vil føre til økt samarbeid og kunnskapsdeling,
bedre informasjonsflyt, samt bred forankring av klimaarbeidet i kommuneadministrasjonen. Klimalaget bidrar
bl.a. aktivt inn i arbeidet med kommunens klimastrategi og klimabudsjett, samt i arbeidet med kartlegging og
utvikling av mulige klimatiltak. Deltakerne i klimalaget er kontaktpersoner for klimatematikken i virksomhetene
som er representert, og har ansvar for å videreformidle klimainformasjon og kunnskap til sine virksomheter.                                                                                                      
Klimalaget består av en representant fra hver virksomhet som skissert i figuren under. Deltakerne er valgt ut
med bakgrunn i at virksomhetene enten:
• har ansvar for gjennomføring av klimatiltak og prosjekter
• har ansvar for å utarbeide planer og strategier der klima er et sentralt tema
• representerer sektorer med særlig store klimagassutslipp

Direktør samfunn

Virksomhet Klima

Klimalaget
Miljø og
Utbygging og Samfedsel,
Arealplan Byggesak infrastruktur vei og park
landbruk

Vann og
avløp

Arena, kultur,
idrett og
friluftsliv
(natur)

Plan og
strategi

Drammen Felleseiendom tjenester
(Anskaffelser)
KF

Næring

Geodata

KommunBeredskap
ikasjon

Jurist

Virksomhetene som er markert med lys blå er «frivillige deltakere», og kontaktpersonene involveres etter
behov. «Oppfølging og analyse» er direkte involvert i arbeidet med klimabudsjett, og er derfor ikke nevnt
eksplisitt som deltaker i Klimalaget.

EQS
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Føringer for arbeidet

Gjennom Parisavtalen har Norge forpliktet seg til å bidra til å begrense klimaendringene, og til å redusere
nasjonale klimagassutslipp med 50-55 % innen 2030 sammenliknet med 1990-nivå. I tillegg har Norge gjennom
klimaloven lovfestet målet om å bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Drammen kommune har vedtatt
at klimamålene skal være i tråd med nasjonale føringer. I kommuneplanens samfunnsdel er ambisjonen at
kommunen skal være et lavutslippssamfunn i 2040. For å få til dette må vi bruke mer fornybar energi, redusere
transportbehovet vårt, forbruke mindre og sørge for at råvarer ikke går til spille, men forblir i kretsløpet
så lenge som mulig. Klimastrategien bygger på en rekke internasjonale, nasjonale og kommunale føringer
for klimaplanlegging. Under følger en liste over de mest sentrale føringene og strategiene for klima- og
miljøarbeidet i Drammen kommune.
• FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe
klimaendringene innen 2030. Klimastrategien bygger oppunder FNs bærekraftsmål nr. 13 – Stoppe
klimaendringene. https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal
• Parisavtalen fra 2015 har satt et mål om at den globale oppvarmingen skal holdes under 2 grader og landene
skal tilstrebe å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader sammenlignet med førindustriell tid. Norge har
forpliktet seg til Parisavtalen. https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/
english_paris_agreement.pdf
• Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging fra 2019–2023 er regjeringens
forventninger til all planlegging etter plan- og bygningsloven. Forventningene legger FNs bærekraftsmål
til grunn og angir fire hovedtemaer: planlegging som verktøy for helhetlig og bærekraftig utvikling,
vekstkraftige regioner og lokalsamfunn, bærekraftig areal- og transportutvikling, og byer og tettsteder der
det er godt og bo og leve. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-forventninger-til-regionalog-kommunal-planlegging-20192023/id2645090/
• Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene fra 2018 skal
legges til grunn ved all planlegging etter plan- og bygningsloven, og gir føringer som skal bidra til reduksjon
av klimagassutslipp, økt miljøvennlig energiomlegging, og bidra til at samfunnet forberedes på og tilpasses
klimaendringene (klimatilpasning). https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/statlige-planretningslinjerfor-klima--og-energiplanlegging-og-klimatilpasning/id2612821/
• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging fra 2014 skal legges
til grunn ved all planlegging etter plan- og bygningsloven, og gir føringer for kompakt og klimavennlig
by- og tettstedsutvikling og boligtilrettelegging. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Statligeplanretningslinjer-for-samordnet-bolig--areal--og-transportplanlegging/id2001539/
• Meld. St. 13 (2020–2021) Klimaplan for 2021–2030 presenterer politikken til regjeringa for å redusere
klimagassutslipp i perioden 2021-2030 i tråd med nasjonale mål og i samarbeid med EU. https://www.
regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-13-20202021/id2827405/
• Buskerudbyen er et samarbeidsprosjekt som skal fremme klimavennlig areal- og transportutvikling
i kommunene Drammen, Lier, Øvre Eiker og Kongsberg. De har blant annet utviklet en felles areal- og
transportplan som skal bidra til å utvikle attraktive byer og tettsteder, og få flere til å reise kollektivt, sykle
og gå. https://www.buskerudbyen.no/om-buskerudbyen/areal-og-transportplan/
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Kunnskapsgrunnlag
Klimagassutslipp driver klimaendringer
Det er hevet over enhver tvil at klimaendringene er menneskeskapte. Dette slår FNs klimapanel fast i den sjette
hovedrapporten om klimaendringene, utgitt i august 2021. Utslipp av klimagasser driver klimaendringer, og for
Drammen vil dette bety at ekstremvær blir hyppigere og mer alvorlig. Uten å redusere utslippene klarer vi heller
ikke bremse klimaendringene og dermed minimere den fysiske klimarisikoen som følger av klimaendringer.
Omstillingen til lavutslippssamfunnet krever at klimagassutslippene reduseres kraftig, også i Drammen.
Drammens klimapåvirkning omfatter både lokale klimagassutslipp i Drammen (direkte) og utslipp som finner
sted andre steder i verden (indirekte). Utslipp fra transport, industri, avfall, avløp og anleggsmaskiner utgjør
den største andelen av de direkte klimagassutslippene i Drammen. Indirekte utslipp knyttes til vår adferd
og etterspørsel etter varer, slik som mat, forbruksvarer og bygningsmaterialer, produsert andre steder. De
indirekte utslippene utgjør fire-fem ganger så mye som de direkte utslippene. De lokale utslippene utgjør
sammen med de indirekte utslippene Drammens samlede klimafotavtrykk. I hvilken grad en kommune rår
over utslippene i sitt område varierer. Det enkleste vil derfor være å begynne med å redusere utslipp fra
kommunens egen virksomhet.
Klimaregnskap for Drammen kommunes virksomhet
Drammen kommune har fått utarbeidet et klimaregnskap for kommunens egen virksomhet for 2019.
Klimaregnskapet har summert klimagassutslippene fra de tre tidligere kommunene Drammen, Nedre-Eiker og
Svelvik, og er fotavtrykksbasert.
Et klimafotavtrykk kjennetegnes med at man tar med alle klimabidrag i beregningen. Dette inkluderer både
direkte utslipp kommunen selv står for, som for eksempel forbrenning av fyringsolje og drivstoff (scope 1).
Det inkluderer også indirekte utslipp, gjennom innkjøp av elektrisitet (scope 2) og alle andre kjøp av varer
og tjenester (scope 3). Figuren under illustrerer de ulike scopene og fordelingen mellom direkte og indirekte
utslipp.

Resultater fra Asplan Viaks klimakostmodeller for kommunal sektor viser at indirekte utslipp utgjør omtrent
95-98 % av klimafotavtrykket til kommunal tjenesteproduksjon. Direkte utslipp (scope 1) fra kommunens
virksomhet står altså kun for 2-5 % av det totale klimafotavtrykket for Drammen kommune som virksomhet,
som tilsvarer mellom 1900 til 4800 tonn CO2-ekvivalenter. Til sammenligning var de direkte utslippene
innenfor Drammen kommunes grense i 2019 på rundt 268 000 tonn CO2-evkvivalenter. Fokuserer vi kun på de
direkte utslippene til kommunens virksomhet mister vi dermed muligheten til å påvirke en stor del av vår reelle
klimabelastning. Klimastrategien for virksomheten vil derfor omhandle hele klimafotavtrykket, som inkluderer
både direkte og indirekte utslipp.
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Om metodikken

Klimakostmodellen beregner klimafotavtrykket gjennom å benytte en kombinasjon av metodene
livsløpsanalyse (LCA) for fysiske innsatsfaktorer (energiforbruk) og miljøutvidet kryssløpsanalyse (EEIOA)
for økonomiske innsatsfaktorer. Modellen er utviklet av Misa som nå er en del av Asplan Viak. Fysiske tall på
energibruk og økonomiske tall på innkjøp hentes fra KOSTRA-systemet til SSB..
Fordeler med klimakost-modellen er at den muliggjør å effektivt beregne klimafotavtrykket ved å kombinere
økonomiske aktivitetsdata med tilhørende gjennomsnittstall for utslippsfaktorer for ulike produkter/tjenester.
Begrensingene til modellen er at det benyttes et gjennomsnitt av innsatsfaktorer knyttet til hver kategori som
grunnlag for å regne ut klimafotavtrykket. Dette gjør det blant annet umulig å skille mellom ulike produkter
innen hver kategori. Klimafotavtrykkanalysen gir derfor kun en overordnet oversikt over fokusområder for
klimatiltak.
Fordeling av klimagassutslipp
I 2019 var det totale klimafotavtrykket til Drammen kommune sin virksomhet på drøyt 95,1 kilotonn CO2ekvivalenter. Tabellen under viser fordelingen av klimagassutslipp i kilotonn CO2-ekvivalenter fordelt mellom
hovedkategorier og kommunale tjenesteområder hentet fra KOSTRA-systemet for 2019. Drammen Eiendom
KF er i tabellen under en del av kategorien «Kjøp av tjenester», ettersom det er slik det rapporteres i KOSTRAsystemet.
Hovedkategorier

Admin
istrasjon

Barne-
hage

Grunnskole

Helse
& sosial

VAR

Annet

SUM

2 793

4 178

4 629

7 632

733

2 528

22 493

Reise og
transport

357

164

1 758

3 552

117

964

6 913

Energi

194

405

2 056

2 146

1 360

3 171

9 333

Bygg og
infrastruktur

758

296

1 105

1 662

8 031

9 696

21 548

Kjøp av tjenester

4 514

5 880

7 392

9 911

2 624

4 495

34 816

SUM

8 616

10 923

16 940

24 903

12 865

20 854

95 102

Forbruksvarer

Kakediagrammet illustrerer fordelingen mellom de ulike hovedkategoriene i prosent. I kakediagrammet
er Drammen Eiendom trukket fra kategorien «kjøp av tjenester», for å vise deres bidrag til kommunens
klimafotavtrykk.
Kjøp av
tjenester 18%
Bygg og infrastruktur 23 %

Drammen
eiendom 18 %

Energi 10%

Transport
og reise 7 %

Forbruksvarer 24 %
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Bygg, infrastruktur, energi og Drammen Eiendom utgjør over halvparten (51 %) av klimafotavtrykket i 2019
for Drammen kommune. Dette viser at klimavennlige bygg- og anlegg er det viktigste enkeltområdet å fokusere
på. Dette innebærer blant annet å sette ambisiøse energikrav, samt klimakrav til materialbruk, byggeplass,
fornybar energiproduksjon og andre element som påvirker klimaprestasjoner.
Forbruksvarer utgjør (24%) av klimafotavtrykket, og inkluderer blant annet kontormateriell,
undervisningsmateriell og matvarer. For å redusere utslippet er det viktig at kommunen iverksetter ordninger
for å stille gode og relevante klimakrav i innkjøp og iverksetter ordninger for å øke grad av ombruk og
reparasjon. Klimagassutslipp fra mat i helse og omsorg er et område som bør ha spesielt fokus.
Kjøp av tjenester utgjør 18% av fotavtrykket, og kommunen kan stille klimakrav til tjenester på samme måte
som for varekjøp. Krav om miljøsertifisering bør suppleres med krav om klimaregnskap og målsetninger på
utslippsreduksjoner.
Reise og transport utgjør 7 % av fotavtrykket. Her vil teknologiutvikling og innfasing av nullutslippskjøretøy
bidra til reduksjoner. Fokus på innfasing av nullutslippsteknologi i egen kjøretøypark, krav til innkjøpte
transporttjenester, samt en restriktiv bruk av flyreiser, vil kunne gi betydelige reduksjoner frem mot 2030.

Utvikling over tid

Diagrammet under illustrer utviklingen av klimafotavtrykket til Drammen kommune i perioden 2001-2019.
Drammen kommune regnes her som summen av tidligere Drammen, Nedre Eiker og Svelvik kommune. Vi ser at
klimafotavtrykket har økt betydelig i perioden, spesielt fra tidsrommet 2003-2008 og frem til i dag. Økningen
skyldes hovedsakelig en økning innen bygg, kjøp av tjenester (inkludert Drammen Eiendom) og investeringer.
Altså i all hovedsak klimabidrag knyttet til bygg og annen infrastruktur.
Summen av andre bidrag (forbruksvarer, reiser og transport, og energi) ligger i sum relativt konstant i
perioden. Her er det bidraget fra energi som har en spesielt gunstig utvikling. Dette skyldes ikke bare
energieffektivisering, men også at energien (antatt nordisk miks) er blitt renere i denne perioden.
Utviklingen viser at klimafotavtrykket til Drammen kommunes virksomhet aldri har vært høyere enn i nå (2019),
og at det kreves betydelig innsats for å snu utviklingen og redusere klimabelastningen fra kommunens drift og
tjenesteproduksjon.
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