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Agenda

• Virksomhet klima - mandat

• Klimamål Drammen kommune
• Ny nasjonal målsetning

• Klimaregnskap 
• Hva er det og hva brukes det til? Hva har Drammen kommune i dag?

• Klimabudsjett
• Hva er det, hva brukes det til? Hva kan vi få til på kort sikt?

• Klimastrategi, veien videre

• Foreløpige leveranser 2020, 2021



Virksomhet Klima oppstart 01.09.2020

• Mandat Virksomhet Klima: 

• Klimastrategi - først for Drammen kommune som virksomhet, deretter Drammen kommune som geografisk område

• Klimabudsjett - omfang, systemgrense må defineres

• Klimaregnskap - omfang, systemgrense må defineres

Bidra til gjennomføring og koordinering av klimatiltak på tvers av kommunens virksomheter

• Hvem er vi?

• 3 engasjerte, motiverte og faglig kompetente medarbeidere 



Oppstart-virksomhet Klima-Drammen kommune

• Skaffe oversikt:

• Bli kjent med kommunen som virksomhet og som geografisk område

• Verbalvedtak i ØP relevant for klima

• Hva er gjort i de 3 kommunen innen klima?

• Hvilke tiltak er gjennomført i de ulike virksomhetene? Planlagt ikke-gjennomførte tiltak? Hva er effekten av tiltakene?

• Hva er klimautslippene i Drammen kommune?

• Identifisere vesentlige utslippskilder (direkte og indirekte utslipp)

Tidkrevende prosess å fremskaffe et faktabasert kunnskapsgrunnlag!



Klimamål- nasjonalt og Drammen kommune

Nytt nasjonalt klimamål 07.02.20 Klimamål Drammen kommune 10.12.19

- Redusere klimagassutslippene med 50 % innenfor 
kommunens virksomhet innen 2030

- Redusere klimagassutslippene med 40 % innenfor 
kommunens grenser innen 2030

Referanseår: 1990



Klimaregnskap direkte utslipp
- Drammen kommune*

* Geografisk område



Klimagassutslipp - definisjon

Direkte utslipp (d):

• Utslipp som fysisk skjer innenfor Drammen kommunes 
grenser.

Indirekte utslipp (i):

• Utslipp fra produksjon av varer og tjenester som forbrukes 
innenfor Drammen kommunes grenser, men de faktiske 
utslippene skjer utenfor Drammen.

Forbruksbaserte utslipp: 

• Direkte utslipp (d) + indirekte utslipp (i) – direkte utslipp i 
Drammen fra produksjon av varer og tjenester som 
forbrukes utenfor Drammen

Klimafotavtrykk:

• Alle direkte og indirekte utslipp for en virksomhet eller et 
geografisk område



Klimaregnskap

Hva er et klimaregnskap?

• Viser historisk klimagassutslipp, både direkte og indirekte utslipp, innenfor en aktivitet, virksomhet, kommune, land osv

Hvem skal man lage klimaregnskap for?

Systemgrenser: 

• Drammen kommune som virksomhet

• Drammen kommune som geografisk område

Hva skal man lage klimaregnskap av?

Omfang:

• Direkte utslipp

• Direkte og indirekte utslipp (scope 1, scope 2, scope 3)

• Forbruksbaserte utslipp

• Klimafotavtrykk



Klimaregnskap

Hva har Drammen kommune i dag?

Virksomheten:

• Utslipp fra tjenestekjøretøy- må innhentes (bearbeides, estimeres)

• Utslipp fra energiforbruk- må innhentes

• Utslipp fra bygg/anlegg- leverandører- må innhentes

• Utslipp fra drift/vedlikehold-leverandør- må innhentes

• Utslipp fra tjenestereiser- må innhentes

• Utslipp fra varer og tjenestekjøp- må innhentes

• Utslipp fra arbeidsreiser- må innhentes

Ressurs- og tidskrevende arbeid å fremskaffe gode utslippstall for en virksomhet!

Drammen kommune som geografisk område

• Kommunefordelt utslippsregnskap (direkte utslipp) fra Miljødirektoratet, 2009-2018



Status klima og energiplanlegging 
Drammen kommune

• De fleste sammenliknbare kommuner har arbeidet systematisk med 
klima/energi/miljø – planlegging i flere år og SPR for 
klima/energi/klimatilpasning gir føringer for arbeidet

• F.eks Asker, Fredrikstad, Lier, Bærum

• Større kommuner har klimastrategi/klima/miljø-plan og klimabudsjett

• Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger, kommunene i tidligere Østfold, 
Hamar, Asker osv.

• Tid- og ressurskrevende arbeid å fremskaffe og utarbeide 
kunnskapsgrunnlag for klima/energi for Drammen kommune

• Viktig å nyttiggjøre tilgjengelig kunnskap innenfor fagområdet, lære av 
andre kommuner (best practice) og tilpasse dette til Drammen kommune



Klimabudsjett-hva er det og hva brukes det til?

Bakgrunn:

• Oslo første klimabudsjett i 2016 Utarbeider veileder og kurs i klimabudsjett for kommuner

• Veileder publiseres 2020/2021, konferanse og kurs i klimabudsjett våren 2021

Hva er et klimabudsjett?

• Beskriver tiltak for å redusere utslipp

• Beskriver effekten av tiltakene viser hvordan nå utslippsmål

• Beskriver ansvarlig for gjennomføring av tiltak

Definisjon Oslo kommune: 

• Klimabudsjett er et styringsverktøy for å nå vedtatte mål for klimagassreduksjon

Fordeler Oslo kommunes klimabudsjett:

• Politisk vedtatt og integrert i kommunens økonomiske budsjett, følges jevnlig opp i eksisterende rapporteringskanaler

• Prosessverktøy i kommunes arbeid med klima og energiplanlegging



Nyttig å ha på plass før man starter arbeid med 
klimabudsjett

 Et politisk vedtatt mål for klimagassreduksjon 

 Et politisk vedtak om å utarbeide klimabudsjett 

 Referansebane 

 Framskrivning av utslipp (business as usual), viser fremtidig utslipp uten nye tiltak 

 Et utslippsregnskap (virksomheten, geografisk område)

 Systemgrenser for klimabudsjett: 

 kommune som virksomhet eller geografisk område?

 Kun direkte utslipp eller direkte og indirekte utslipp?

Kilde: Klimaetaten Oslo kommune



Forenklet klimabudsjett 
• Forenklet klimabudsjett viser effekten av enkelttiltak, ses ikke i sammenheng med klimamål 

Eksempel fra Råde kommune:



Indirekte utslipp

• Erfaring fra kommuner (Oslo, Hamar): indirekte utslippene er i størrelsesorden 10-20 ganger større enn de direkte utslippene 

• Offentlige anskaffelser:

• viktig virkemiddel for å fremme klimavennlige løsninger 

• stimulerer til endring og har en stor påvirkning på markedet

• kan bidra til kutt både i direkte og indirekte utslipp
• Klimakrav i anskaffelser (ref. verbalvedtak innkjøp-miljøvekting)

• Energibruk og ny fornybar energiproduksjon:

• Drammen Eiendom ligger langt fremme og har/skal gjennomføre en rekke klima- og miljøvennlige prosjekter som 
reduserer indirekte utslipp



Veien videre

Fortsette arbeid med kunnskapsunderlag

• Nyttiggjøre eksisterende kunnskap

Etablere beregningsgrunnlag

• Utarbeide klimaregnskap for Drammen kommune (definere omfang og systemgrense)

• Utarbeide/etablere referansebane for utslipp for Drammen kommune 

Identifisere, beskrive og kvantifisere

• Vesentlige utslippskilder (sektorer)

• Teknisk tilgjengelige klimatiltak pr utslippskilde, tiltakskostnad (kr/tonn CO2-spart)

• Forventet utvikling av teknologi og rammebetingelser, flerfaglig og tversektorielt bilde

Etablere klimanettverk internt i kommunen

• Representanter fra virksomheter med vesentlig klimautslipp

• Sikre involvering og gjennomføring av  klimatiltak 

Kilde: Prosessflyt fra Hamar kommune



Tiltakskostnader Klimakur 2030



Foreløpig fremdriftsplan 

Foreløpig leveranser 2020:
• Klimaregnskap, Drammen som geografisk område (analysert, bearbeidet)

• Opprette internt Klimanettverk i kommunen

• Forenklet klimabudsjett for 2021 (utvalgte enkeltiltak, klimaeffekt, kostnad)

• Fortsette arbeid med kunnskapsunderlag

Leveranser 2021:
• Utkast til klimastrategi for kommunen som virksomhet, 1 kvartal 2021

• Utfordrende siden vi kun har historiske utslipp for kommunen som geografisk område

• Avklare forhold til Kommuneplanens samfunnsdelen

• Klimastrategi for Drammen kommune som geografisk område
• Involvering av næringsliv (eksternt klimanettverk)

• Klimabudsjett 2022-2025

• Klimaregnskap for Drammen som virksomhet (direkte og indirekte utslipp) 

• Forbruksbasert klimaregnskap og klimafotavtrykk vurderes

• Integrere klimarapportering i etablerte rapporteringsrutiner

• Utvikle klimaindikatorer
• Det som måles får fokus



Klimafond?

Verbalpunkt:

• Klimastrategi

• Som et grunnlag for klimabudsjettet skal Drammen Kommune i løpet av 2020 utarbeide en egen klimastrategi. Det sees på 
muligheten for å opprette et klimafond. 

• Størrelse?

• Fond eller årlige midler?

• Kommunens egen virksomhet og/eller til innbyggere

• Hvem skal forvalte dette?

Hva gjør andre kommuner?

• Oslo har eget klima- og energifond - Tilskuddsordning rettet mot kommunens innbyggere

• Grønne midler – Oslo kommunes tilskuddsordning for bo/nærmiljøtiltak i bydelene

• Tidl. Ski kommune hadde frie midler, "klimamillionen", fritt disponibelt for klima- og miljøvirksomheten

• Fredrikstad kommunes klimafond for kommunens virksomheter dekker merkostnadene til klimatiltak for kommunens
virksomheter



Tjenestekjøretøy Drammen kommune

Tjenestekjøretøy Antall Andel

Diesel 213 51 %

Bensin 25 6 %

Elektrisk 100 24 %

Hybrid 76 18 %

Hydrogen 0 0 %

Sum 414

• Status pr 15.09.2020, leasede kjøretøy:

• Fremskaffe/utarbeide oversikt over:
• Antall personbiler

• Antall varebiler

• Kjørte km, drivstofforbruk tonn CO2



Foreløpig oversikt egeneide kjøretøy 
Drammen kommune

Kjøretøy Antall

Varebil kl. 2 56

Lastebil 17

Buss 2

Personbil 1

Sum 76

Spesialkjøretøy Antall

Traktor 11

Graver 13

Hjullaster 3

Truck 4

Løypemaskin 3 

Feiemaskin 5

Sum 39

Fremskaffe/utarbeide oversikt over:
• Kjørte km, drivstofforbruk tonn CO2


