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1. BAKGRUNN OG INNLEDNING 

Drammen kommune har høye ambisjoner innen klima. Kommunestyret har vedtatt at Drammen 

kommunes klimamål skal være i tråd med nasjonale målsettinger. Dette innebærer at Drammen 

skal redusere klimagassutslippene med 50-55 prosent innenfor kommunens geografiske grenser 

innen 2030, sammenlignet med 2009-nivå. I rådmannens økonomi- og handlingsplan for 2021-

2024 fremheves klima som en av tre områder hvor det er behov for stor omstilling. Drammen har 

i sitt arbeide med kommuneplanens samfunnsdel (som ble vedtatt 13.12.2021) satt klima- og 

miljøvennlig utvikling som et av seks samfunnsmål:  

 

«Drammen skal bli Norges grønneste by - et sirkulært og klimarobust lavutslippssamfunn der det 

er naturlig å velge miljøvennlig.»   

 
Videre fremheves to delmål, som er spesielt relevante for klimaarbeidet:  
 

«Drammen skal redusere klimagassutslippene» og «Drammen skal være en foregangskommune 

på sirkulær økonomi.» 

 

Klimastrategier skal utarbeides for å følge opp kommuneplanens samfunnsdel. Det er utarbeidet 

en klimastrategi for kommunens virksomhet som ble vedtatt 13.12.2021. Arbeidet med 

klimastrategi for Drammenssamfunnet er nå igangsatt. Som en del av dette har Rambøll på 

oppdrag fra Drammen kommune utarbeidet tre kunnskapsgrunnlag i tre delrapporter for 

klimastrategi og klimabudsjett for Drammenssamfunnet: 

 

 

1. Kunnskapsgrunnlag for å redusere direkte utslipp i Drammenssamfunnet; 

innebærer å beskrive utslippsstatus, beregne referansebane, framskrive utslipp og 

utslippsbaner frem mot 2030, vurder klimatiltak etter kommunens egne virkemidler og 

handlingsrom, og utarbeide scenarioanalyse med tiltaksbane. Dette kunnskapsgrunnlaget 

utgjør delrapport 1. 

 

2. Kunnskapsgrunnlag for å følge opp målet om å være en foregangskommune 

innen sirkulær økonomi; innebærer å beskrive dagens status om næringsliv og andre 

initiativer innen sirkulær økonomi, beskrive barrierer og hva kommunen kan gjøre som 

tilrettelegger, samt se på sirkulære tiltak og prioritere disse. Dette kunnskapsgrunnlaget 

utgjør delrapport 2. 

 
3. Kunnskapsgrunnlag for klimabudsjett; innebærer en oversikt over aktuelle tiltak som 

reduserer både direkte og indirekte utslipp, beregne utslippsreduksjoner og prioritere 

tiltak opp mot tiltakskostnad. Dette kunnskapsgrunnlaget utgjør delrapport 3. 

 
Denne delrapporten utgjør kunnskapsgrunnlag for å redusere direkte utslipp i 

Drammenssamfunnet.  

 

En av hovedmålsettingene med klimagassregnskapet for kommuner er å kunne følge utviklingen 

av utslipp over tid. Utslippstallene for kommunen omfatter utslippene som skjer innenfor 

kommunens grenser, altså kommunens direkte utslipp (scope 1). Greenhouse Gas Protocol har 

etablert et globalt standardisert rammeverk med tre hovedkategorier for utslipp, inndelt etter 

hvor utslippet foregår:  
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Scope 1) Direkte utslipp fra industri, transport, produksjon av energi m.m innenfor kommunes 

grenser.   

 

Scope 2) Indirekte utslipp som følge av for eksempel forbruk av innkjøpt elektrisitet, fjernvarme 

(eller annen energiforsyning), produsert utenfor kommunen. 

 

Scope 3) Indirekte utslipp som følge av kommunens aktiviteter som innkjøpte varer og tjenester, 

bruk av produkter, underleverandører, innkjøpte transporttjenester, produksjon av produkter 

m.m.  

 

 

 

Figur 1. GHG Scope 1, 2, og 3 (kilde: GHG Protocol) 
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2. METODE 

I arbeidet med dette kunnskapsgrunnlaget har Rambøll (i dialog med Drammen kommune) 

avgrenset delrapport 1 til å omhandle de fire sektorene som står for de største direkte utslippene, 

og som dermed har størst potensial for utslippskutt. For Drammen er dette vegtrafikk, avfall og 

avløp, annen mobil forbrenning og industri, se figur 3. Videre har vi basert våre beregninger med 

utgangspunkt i foreliggende data om utslippsstatus for direkte utslipp, som er tilgjengelig på 

Miljødirektoratets nettsider1.  

 

Dette kunnskapsgrunnlaget tar for seg status og forventet utvikling for hver av disse fire 

sektorene samt tiltak som kan settes inn for å redusere utslipp på sikt. Tiltakene er basert på 

informasjon fra Miljødirektoratets Klimakur 20302, Drammen Kommunes kommuneplan - 

samfunnsdelen, Buskerudbyen3 sin rapport om potensial for nullvekst i biltrafikken, tiltakskatalog 

for transport og miljø (tiltak.no4) samt erfaringer fra lignende prosjekter Rambøll har gjennomført 

for lignende kommuner, og viser potensialet for utslippskutt med tilhørende kostnadsestimater. 

Kostnadskategoriene fra Klimakur 2030 er benyttet for estimering av kostnader.. 

 

2.1 Kommunens rolle som påvirker 

Støre-regjeringen har i Hurdalsplattformen forpliktet seg til å kutte 55 prosent av de norske 

klimautslippene innen 2030 (direkte utslipp), målt mot 1990-nivået (Hurdalsplattformen, 2021). 

Man kan dermed forvente at det kommer ytterligere tiltak og virkemidler som vil gi kommunen 

drahjelp i årene som kommer. Dette forslaget er imidlertid ikke vedtatt enda. Ifølge en fersk 

rapport fra DNV vil norske myndigheter klare 13 prosent utslippsreduksjon innen 2030 

sammenliknet med 1990 med mindre det skjer store politiske endringer. Under kommenteres 

viktige områder der kommunens politikere kan jobbe med å påvirke Regjering og Storting. 

  

I denne delrapporten beskrives tiltak som Drammen kommune bør innføre for å kunne kutte sine 

direkte klimagassutslipp med 50-55 prosent innen 2030 for sektorene vegtrafikk, avløp og avfall, 

industri og annen mobil forbrenning. Flere av tiltakene som er beskrevet er tiltak hvor andre 

offentlige eller private aktører har beslutningsmyndighet. Tiltakene er likevel listet opp da 

Drammen har flere politiske virkemidler og metoder som kan benyttes for å påvirke disse 

aktørene.  

 

En del av tiltakene og virkemidlene som er tatt med i analysen krever endring av politikk på 

nasjonalt plan. Dette kan være gjennom nasjonal politikk, tilskuddsordninger, eller øremerkede 

midler til regionale formål. Det er viktig at kommunens politikere jobber aktivt for å påvirke 

regionale og nasjonale myndigheter slik at alle politiske nivåer drar i samme retning. 

 

 

 

  

 
1 https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-kommuner/?area=428&sector=-2 

2 https://www.miljodirektoratet.no/klimakur 

3 https://www.asplanviak.no/prosjekter/potensial-for-nullvekst-i-biltrafikken/ 

4 Vegprising https://www.tiltak.no/b-endre-transportmiddelfordeling/b-1-styring-bilbruk/b-1-1/ og  

Varedistribusjon https://www.tiltak.no/b-endre-transportmiddelfordeling/b-6-gods-og-varetransport-i-by/b-6-3/ 

 

https://www.tiltak.no/b-endre-transportmiddelfordeling/b-1-styring-bilbruk/b-1-1/
https://www.tiltak.no/b-endre-transportmiddelfordeling/b-6-gods-og-varetransport-i-by/b-6-3/
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3. DRAMMEN KOMMUNES HISTORISKE 

KLIMAGASSUTSLIPP 

Drammen kommune hadde i 2020 samlede direkte klimagassutslipp på 231.000 tonn CO2 

ekvivalenter, som tilsvarer i overkant av 2 tonn per innbygger. Utslippene har vært nedadgående 

siden 2009, da utslippene var på rundt 300.000 tonn CO2 ekvivalenter (Figur 2). Den største 

kilden til utslipp har i hele perioden vært vegtrafikk, som står for rundt halvparten av alle 

utslippene. Utslipp fra avfall og avløp er også betydelige, og står i dag for 20 prosent av 

utslippene, en økning fra 13 prosent i 2009. Industri, olje og gass står for omtrent 10 prosent av 

utslippene, og det samme gjør annen mobil forbrenning, som dekker bruk av anleggsmaskiner, 

jordbruksmaskiner, tjenester tilknyttet transport, snøscootere, og behandling av avfall. Annen 

mobil forbrenning har siden 2009 økt fra rundt 6 prosent. Resterende utslipp fordeler seg på 

oppvarming, sjøfart, jordbruk og energiforsyning, hvorav oppvarming er den største.  

 

 

 

Figur 2 Historiske direkte utslipp i Drammen kommune per år etter sektor, i tonn CO2-ekvivalenter og prosent 

(Kilde: Miljødirektoratet, 2022) 
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I 2020 utgjorde utslipp fra vegtrafikk 49 prosent av kommunens samlede utslipp og er dermed 

den største utslippskilden i kommunen (Figur 3). Utslipp fra avfall og avløp utgjorde 20 prosent, 

utslipp fra industri utgjorde 12 prosent og utslipp fra annen mobil forbrenning utgjorde 10 

prosent. Utslipp fra oppvarming, sjøfart, jordbruk og energiforsyning utgjorde henholdsvis 3, 2, 2 

og 1 prosent hver av kommunens samlede utslipp.  

 

 

Figur 3 Direkte utslipp i 2020 etter sektor, i prosent av totalt utslipp (Kilde: Miljødirektoratet 2022) 

 

3.1 Referansebane for alle sektorer  

For å beskrive hvordan utslippene i Drammen kommune vil kunne utvikle seg, har Rambøll 

skissert to utslippsbaner. Disse tar utgangspunkt i historiske data hentet fra Miljødirektoratets 

utslippsregnskap. Framskrivingen viser utviklingen av klimagassutslipp uten nye tiltak. 

 

Den første utslippsbanen er referansebanen, som tar utgangspunkt i dagens nasjonale 

klimapolitikk. Referansebanen danner et grunnlag for å måle effekten av tiltak. For denne banen 

er Finansdepartementets utregninger av nasjonale klimautslipp frem mot 2030 for 

nasjonalbudsjettet 2022 lagt til grunn. Finansdepartementets utregninger bygger på en rekke 

forutsetninger, blant annet knyttet til befolkningsutvikling og økonomisk vekst. I tillegg er det 

antatt at dagens vedtatte nasjonale politikk innen klima og miljø videreføres. Eksempelvis er det 

nasjonale forbudet mot fossil oppvarming, nasjonalt krav om innblanding av biodrivstoff, og 

nødvendig utbygging av infrastruktur for elektriske biler inkludert i denne framskrivingen. I 
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231.000 i 2020 til 199.000 tonn CO2-ekvivalenter i 2030, noe som tilsvarer en nedgang på 

omtrent 15 prosent. 

 

Den andre utslippsbanen er klimamålbanen, og er mer ambisiøs. Denne tar utgangspunkt i at 

utslippene til Drammen kommune i 2030 skal reduseres med 55 prosent i 2030. Med et utslipp på 

300.000 tonn CO2-ekvivalenter i 2009 tilsier dette at utslippene skal ligge på 135.000 tonn i 2030 

(Figur 4). Utslippsbanen er lineært framskrevet fra siste noterte utslippsdata i 2020.  

  

 

 

Figur 4 Historiske utslipp i 2020, og fremskrevne utslipp frem mot 2030 for Drammen kommune, oppgitt i tonn 

CO2-ekvivalenter 

3.2 Usikkerhet knyttet til referansebane for samlede utslipp  

De framskrevne utslippene i Drammen kommune er kun ment å gi et grovt bilde over hvordan 

disse utslippene vil kunne utvikle seg over tid, da banene har store usikkerhetsmomenter knyttet 

til seg. For det første tar de nasjonale utregningene i nasjonalbudsjettet ikke høyde for lokale 

forskjeller, og dette er heller ikke analysert hvorvidt de lokale utviklingene vil kunne være ulike 

fra de nasjonale. For eksempel vil den lokale næringssammensettingen i Drammen kommune 

kunne påvirke utslippsframskrivingene på en måte som ikke framgår av den nasjonale 

framskrivingen. Andre "avvik" fra de nasjonale framskrivningene kan være ulikheter i økonomisk 

utvikling, og befolkningsvekst, eller at ulike deler av dagens klimapolitikk (f.eks. elbilpolitikken) 

ikke slår ut likt i alle deler av landet. For det andre er det antatt at utslippene vil reduseres. I 

virkeligheten vil imidlertid utslippene kunne utvikle seg i ulikt tempo over ulike perioder, og de vil 

i tillegg kunne variere i begge retninger fra år til år. 

 

For å ta høyde for lokale forskjeller har egne framskrivninger blitt laget for de fire største 

sektorene. Dette sikrer et bedre kunnskapsgrunnlag for kommunen. Disse framskrivningene 

finnes i de påfølgende kapitlene (4, 5, 6 og 7) hvor de fire største utslippssektorene er beskrevet i 

detalj.  
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4. VEGTRAFIKK 

4.1 Historiske utslipp vegtrafikk 

Vegtrafikk står for den største andelen av utslippene i Drammen kommune, og sektoren stod i 

2020 for 112.000 tonn CO2-ekvivalenter. Dette utgjorde 49 prosent av de totale utslippene i 

kommunen (Figur 3). Av disse stammet 64 prosent fra personbiler, mens varebiler, tunge 

kjøretøy og busser stod for henholdsvis 19, 11 og 6 prosent (Figur 5). Samtidig som vegtrafikk 

står for majoriteten av utslippene i Drammen, så er dette også den sektoren med størst 

utslippsreduksjoner med en nedgang fra 160.000 tonn CO2-ekvivalenter i 2009, som tilsvarer en 

reduksjon på 30 prosent.  

 

Nedgangen i utslipp fra vegtrafikk skyldes særlig en reduksjon i utslipp fra personbiler. Det er 

flere årsaker til at utslippene fra vegtrafikk har gått ned de siste årene. Teknologiutvikling og økt 

bruk av ikke-fossile drivstoff, både i form av økt innblanding av biodrivstoff og økt andel elbiler, er 

blant de viktigste grunnene. En stadig større andel av kjøretøyene i Drammen er ifølge SSB blitt 

elektriske. Elbilandelen for personbiler registrert i Drammen har økt fra 2 prosent i 2016 til 7 

prosent i 2020.5  

 

 

Figur 5 Utslipp per kjøretøy, i tonn CO2-ekvivalenter og prosent 

 

  

 
5 11823: Euroklasser, drivstofftyper og kjøretøygrupper (K) 2016 - 2020. Statistikkbanken (ssb.no) 
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4.2 Referansebane vegtrafikk 

Framskrivingen for vegtrafikk etter 2020 er basert på beregninger som er gjort for nasjonale 

utslipp utarbeidet av Finansdepartementet i 2021, publisert i Nasjonalbudsjettet for 2022. Disse 

framskrivingene bygger på en rekke forutsetninger, blant annet befolkningsframskriving, 

økonomiske utsikter og videreføring av dagens iverksatte klima- og miljøpolitikk. Eksempelvis er 

nasjonalt krav om innblanding av biodrivstoff, og nødvendig utbygging av infrastruktur for 

elektriske biler inkludert i denne framskrivingen. Framskrivingene inneholder betydelig usikkerhet, 

og usikkerheten øker desto lengre utover i tid framskrivningene strekker seg.  

 

Med et utslipp på 160.000 tonn CO2-ekvivalenter i referanseåret 2009 viser framskrivingen at 

utslippene for vegtrafikk vil ligge på 96.000 tonn i 2030 (Figur 6), dette tilsvarer en reduksjon på 

rundt 40 prosent fra 2009 til 2030. Utslippsbanen er lineært framskrevet fra siste noterte 

utslippsdata i 2020. 

 

 

 

Figur 6. Historiske utslipp i 2020, og fremskrevne utslipp frem mot 2030 for vegtrafikk, oppgitt i tonn CO2-

ekvivalenter.  
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4.3 Tiltak for å redusere utslipp fra vegtrafikk 

 

Som Figur 3 viser stod vegtrafikk for 49 prosent av alle utslipp i Drammen kommune i 2020 og 

var den sektoren med høyest utslipp. Denne sektoren inneholder to underkategorier: 

• Lette kjøretøy: personbiler og varebiler 

• Tunge kjøretøy: busser og andre tunge kjøretøy 

 

Drammen kommune er en kommune med en høy andel personbiltrafikk. Det er likevel mulighet 

for å kutte det meste av utslipp fra denne sektoren gjennom tiltakene skissert under. 

 

Tiltak rettet mot personbiler 

For personbiler skiller vi mellom tiltak som fører til mer utslippsfri personbiler av 

personbiltrafikken og tiltak som reduserer personbiltrafikken. Vridning vil i denne sammenhengen 

si tiltak som fører til at folk ønsker å bytte til et mer klimavennlig kjøretøy. På den andre siden 

har man tiltak som fører til redusert trafikk ved at flere lar bilen stå og heller benytter seg av 

andre transportformer som gange, sykkel og kollektivt. 

 

Drammens geografiske beliggenhet med stor gjennomgangstrafikk på veistrekningen E18 

gjennom byen bidrar vesentlig til kommunens utslipp. Det er ønskelig å redusere mengden trafikk 

for å bedre luftkvaliteten i regionen i tillegg til å oppnå høyest mulig klimagassreduksjon gjennom 

økt bruk av el-biler. Tilrettelegging for ladestasjoner og kollektivfelt/el-bilfelt vil her være viktige 

bidragsytere til å få stimulert dette.  

 

Tiltak rettet mot varebiler 

For varebiler kan mange av de samme tiltakene og virkemidlene benyttes som for personbil. Her 

vil en vridning mot fossilfrie kjøretøy være nyttig, men også tiltak som kutter antall kjørte turer. 

Kommunen kan gjennom sine innkjøpskrav regulere begge deler. Dette kan for eksempel være 

gjennom å samkjøre leveranser til kommunale tjenester, stille krav til elektriske biler for 

leveranser, samt benytte elektriske biler/biler på biogass i egne tjenester. Det er videre viktig at 

kommunen tilrettelegger for ladeinfrastruktur i kommunen gjennom etablering av ladere gjennom 

arealplanleggingen.  

 

Tiltak rettet mot busstransport 

I Miljødirektoratets beregninger for busser er det kun oppgitt utslipp fra busser som administreres 

av det offentlige. Utslippene fra andre busser finnes i kategorien «Andre tunge kjøretøy». I og 

med at kommunen ikke har direkte innvirkning på disse tiltakene selv, er det viktig at kommunen 

bruker sin påvirkningskraft overfor fylkeskommunen og transportselskapene. 

 

Tiltak rettet mot andre tunge kjøretøy 

For å få godstrafikken over på fossilfrie løsninger er det flere tiltak kommunen kan gjøre. 

Kommunen disponerer en del arealer og utformer arealpolitikk. Gjennom å bruke dette aktivt kan 

kommunen sørge for at fyllestasjoner med fossilfritt drivstoff som el, biogass, hydrogen og HVO 

(energistasjoner) blir oppført. Et viktig tiltak for å redusere utslipp fra godstransport er å kreve 

utslippsfrie transporttjenester når kommunen handler varer og tjenester. På denne måten kan 

man påvirke aktørene til å kjøpe inn fossilfrie kjøretøy. Det er også viktig å drive aktiv påvirkning 

på staten da mye av trafikken skjer på statlige veier, og staten kan påvirke både drivstoffpriser 

og trafikkmengden på vei.  
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4.4 Tiltaksbane for vegtrafikk 

 

Nedenfor er det listet opp forslag til mål for å redusere utslipp fra vegtrafikk i Drammen. Disse 

målene vil virke inn på reduksjon av klimagassutslipp i kommunen. Under disse målene er det 

listet opp spesifikke tiltak som virker inn på disse målene. Resultat og kostnad viser reduksjon i 

CO2-utslipp ved innføring av tiltaket, samt kostnad per tonn CO2-reduksjon. Dette gjelder for de 

tiltakene der det er mulig å gjøre beregninger på nåværende tidspunkt. Totalt viser beregningene 

at det er mulig å kutte klimagassutslipp fra vegtrafikk med totalt 48 000 tonn6 CO2-ekvivalenter 

mot 2030.  

 

 

 

Figur 7. Tiltaksbane frem mot 2030 for vegtrafikk, oppgitt i tonn CO2-ekvivalenter. 

  

 
6 Detaljerte beregninger for dette tallet finnes i delrapport 3 klimabudsjett.  
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Mål: Oppfyllelse av NTP-mål, personbiler 

 

For å kunne oppnå denne reduksjonen i fossildrevne biler er det mange tiltak som kan 

iverksettes. Det viktigste tiltaket er det nasjonale retningslinjer om å fase ut salg av nye 

fossildrevne personbiler fra 2025. I fremskivningsbanen ligger det en forventet elbilandel på 45,9 

%. Oppfyllelse av NTP-mål kalt NTP-banen: I henhold til disse målene skal alle nye personbiler og 

bybusser omsatt i 2025 være nullutslippskjøretøy. Dette gir en elbilandel på 61,2%. Hvis dette 

innfris, vil man kunne oppnå reduksjoner på 11 062 tonn CO2-ekvivalenter. For å øke 

utskiftingsgraden av fossildrevne biler er det imidlertid flere tiltak som kan iverksettes på 

kommunalt nivå.  

 

Tiltak V1 a-d: Tilrettelegging for lade-infrastruktur 

Tilrettelegging for ladeinfrastruktur for personbiler er et viktig tiltak kommunen kan innføre er å 

tilrettelegge for ladeinfrastruktur for personbiler. Spesielt er slike tiltak viktig med tanke på at 

gjennomgangstrafikken i Drammen kommune er en stor bidragsyter til utslippene. De foreslåtte 

tiltakene knyttet til lade- og energistasjoner (spesielt hvor det er enkel atkomst fra E18) vil kunne 

være store bidragsytere for å kutte utslipp fra fossile kjøretøy i kommunen.  

 

Tabell 1. Tilrettelegging for lade-infrastruktur 

  Tilrettelegging for lade-infrastruktur 

V1a 
Legge til rette for ladeinfrastruktur i boligområder med 
gateparkering/hurtiglading i sentrum gjennom arealplan 

V1b Sette av areal til lading av el-kjøretøy på kommunale arealer 

V1c 
Kreve etablering av ladeinfrastruktur i nybygg av garasjer og 

parkeringsplasser i planbestemmelser 

V1d 
Kreve nullutslippsløsninger i taxiløyve gjennom forskrift gjennom 
fylkeskommunen 

 

Resultat 

Disse tiltakene er knyttet til utvikling og tilrettelegging av kommunale arealer og kan dermed ikke 

beregnes nøyaktig med det tallgrunnlaget som Rambøll har tilgjengelig.  

 

Kostnad 

Ettersom tallgrunnlag for å regne på utslippskutt for tiltakene er mangelfulle, har det naturligvis 

ikke vært mulig å regne på kostnader for tiltakene. Tiltakene V1 a-d er knyttet til utvikling og 

tilrettelegging av kommunale arealer gjennom kommunens rolle som samfunnsutvikler og 

innkjøper. I Klimakur 2030 er disse tiltakene innlemmet i flere tiltak, hvor det er beregnet 

kostnader, men ettersom disse tiltakene består av flere deltiltak vil ikke disse 

kostnadskategoriene være realistiske å bruke for tiltak V1 a-d. Tiltakene er likevel ansett som 

kostnadseffektive da de ikke vil kreve store investeringer for kommunen.   
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Mål: Redusere biltrafikk ved å flytte reiser over til gåing, sykling og kollektivtrafikk 

 

De mest effektive tiltakene som kutter klimagassutslipp innenfor vegtrafikk er de som flytter 

reiser over fra private kjøretøy til kollektivreiser, sykkelreiser og gåreiser.  

Nedenfor følger en rekke tiltak som reduserer personbiltrafikken. Der det finnes et godt 

tallgrunnlag er det vist til beregninger av reduksjon av klimagassutslipp og kostnader per tonn 

CO2-reduksjon.  

 

 

Tiltak V2: Etablere bedre fremkommelighet og knutepunktutvikling 

Ved å knytte ny boligutbygging opp imot sentrumsnære områder og dermed også opp imot 

kommunesentre og eksisterende infrastruktur kan kommunen sørge for at det blir enklere å 

benytte seg av kollektivtrafikk, gåing og sykling for å utføre ærender. Kommunen bør som 

planmyndighet ha knutepunktutvikling som førende prinsipp for fremtidig utbygging. 

 

Resultat 

I Asplan Viaks rapport som omhandler potensial for nullvekst i biltrafikken i Buskerudbyen (2021) 

har de sett på gevinsten av 20 prosent bedre fremkommelighet og bedre koordinerte bytter 

mellom kollektivtrafikken. En slik forbedring kan totalt sett gi 2 prosent flere kollektivreiser, og 

0,2 prosent med redusert biltrafikk. Rambøll har lagt disse opplysningene til grunn for 

utregningene og ser at for Drammen kommune kan klimagassutslippene reduseres med 145 tonn 

CO2-ekvivalenter pr år hvis dette tiltaket iverksettes.  

 

Kostnad 

Rambøll har lite grunnlag for å regne på kostnader for dette tiltaket, og i Asplan Viaks rapport om 

potensial for nullvekst i biltrafikken i i Buskerudbyen (2021) er det heller ikke regnet på 

kostnader. Tiltaket er knyttet til kommunens rolle som planmyndighet og i Klimakur 2030 er dette 

tiltaket innlemmet i flere tiltak som nullutslippsmålet og forbedret logistikk, hvor det er beregnet 

kostnader, men ettersom disse tiltakene består av flere deltiltak vil ikke disse 

kostnadskategoriene være realistiske å bruke for tiltaket.  

 

 

Tiltak V11: Øke og bedre busstilbudet 

I Asplan Viaks rapport til Buskerudbyen (2021), er det sett på effekten av å innføre en 

høyfrekvent busslinje fra Mjøndalen til Lierstranda. Hvis en slik rute etableres med 10 minutters-

frekvens – noe som gir en samlet reisetid på 25 minutter – kan dette gi en reduksjon i biltrafikken 

på tilsvarende strekning på 0,2 prosentpoeng.  

 

Resultat 

Dette tiltaket kan gi en besparelse på 145 tonn CO2-ekvivalenter.  

 

 

Kostnad 

I Asplan Viaks rapport til Buskerudbyen (2021) er det ikke regnet på kostnader ved å innføre 

dette tiltaket. 
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Tiltak V3: Legge til rette for bildeling ved å reservere sentrumsnære parkeringsplasser 

for bildeling 

Bildeling kan være et godt tiltak for å få ned andelen husholdninger med egen bil. Medlemmer i 

bilkollektiv kjører cirka en tredjedel mindre bil enn de som eier egen bil, og undersøkelser viser at 

en bil i en bildelingsordning kan erstatte 5-15 privateide biler (Tiltak.no, 2020). Ved å legge til 

rette for bildeling i tettbygde områder og reservere parkeringsplasser for slike bildelingstjenester 

kan kommunen dermed redusere tallet privateide biler og antall kjøreturer.  

 

Resultat 

På grunn av manglende tallgrunnlag på hvor mange turer og hvor mange kilometer som blir spart 

ved å tilrettelegge for bildeling har Rambøll ikke regnet på hvor store besparelser som kan oppnås 

ved å iverksette dette tiltaket.  

 

Kostnad 

Dette tiltaket er også knyttet til kommunens rolle som planmyndighet og samfunnsutvikler, og i 

Klimakur 2030 er tiltaket innlemmet i flere tiltak som nullutslippsmålet og forbedret logistikk, hvor 

det er beregnet kostnader, men ettersom disse tiltakene består av flere deltiltak vil ikke disse 

kostnadskategoriene være realistiske å bruke for tiltaket. Tiltakene er likevel ansett som 

kostnadseffektivt da det ikke vil kreve store investeringer for kommunen. 

 

 

Tiltak V4 a-b: Begrense bruk av bil i sentrumsnære områder ved å redusere 

parkeringsmulighetene 

Ved å begrense mulighetene og attraktiviteten ved å parkere i sentrumsnære områder kan man 

oppnå kutt i bilkjøringen. Her finnes det to ulike tilnærmingsmetoder, representert ved de to 

tiltakene ført opp under. 

 

 

Tiltak V4a: Begrense antall gratis parkeringsplasser 

Ved å halvere antallet gratis parkeringsplasser i sentrumsnære områder kan biltrafikken i disse 

områdene reduseres med inntil 3 prosent. Landsgjennomsnittet for dette tiltaket ligger på 7 

prosent, men siden Drammen kommune allerede har fjernet deler av gratisparkering i disse 

områdene vil effekten ved å halvere de gjenværende parkeringsplassene reduseres.  

 

Resultat 

Ved innføring av dette tiltaket med påfølgende reduksjon i biltrafikk i sentrumsnære områder kan 

man klare å kutte 145 tonn CO2-ekvivalenter.  

 

Kostnad 

Dette tiltaket er ansett som kostnadseffektivt da det ikke vil kreve store investeringer for 

kommunen å øke parkeringsutgiftene for eksisterende avgiftsplasser gjennom sin rolle som 

planmyndighet og samfunnsutvikler.  

 

 

Tiltak V4b: Øke parkeringsavgiftene for eksisterende avgiftsplasser 

I rapporten utarbeidet for Buskerudbyen ble det foretatt beregninger på hvor mye man kunne 

spare i klimagassutslipp ved å øke parkeringsavgiftene. Det ble tatt utgangspunkt i en 20 prosent 

økning i avgifter for 20 av 420 grunnkretser, i tillegg til at det ble innført parkeringsavgift i 7 nye 

soner. Sett opp imot dagens situasjon ble det beregnet at dette kunne minske mengden biltrafikk 

med 0,2 prosentpoeng (Asplan Viak, 2020).  
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Resultat 

Hvis man tar i utgangpunkt i tallene i beskrivelsen over kan man kutte 145 tonn co2-ekvivalenter 

frem mot 2030.  

 

Kostnad 

Dette tiltaket er ansett som kostnadseffektivt da det ikke vil kreve store investeringer for 

kommunen å øke parkeringsutgiftene for eksisterende avgiftsplasser gjennom sin rolle som 

planmyndighet og samfunnsutvikler.   

 

 

Tiltak V6: Økt andel reiser foretatt med sykkel 

Drammen kommune har i kommunens sykkelplan et mål om at 20 prosent av reisene i 

sentrumsområdene i Drammen og Mjøndalen skal foregå ved bruk av sykkel, og 8 prosent av 

reisene skal foregå ved hjelp av sykkel ellers i kommunen. For å oppnå dette er det flere 

virkemidler som kan tas i bruk. For å oppnå disse målene spiller kommunen en viktig rolle som 

eier og drifter av det kommunale veinettet. 

 

Under følger fire tiltak som alle retter seg mot målet om å kunne øke andelen sykkelreiser i 

kommunen. Disse tiltakene er knyttet til utvikling og tilrettelegging av arealer og kan dermed ikke 

beregnes nøyaktig med det tallgrunnlaget som Rambøll har tilgjengelig. Rambøll har derimot 

regnet på den overordnede effekten av å oppnå målet om henholdsvis 20 prosent og 8 prosent 

sykkelandel i ulike deler av kommunen.  

 

Nedenfor er det listet opp fire tiltak som kan bidra til å nå målet som er skissert ovenfor.  

 

Tabell 2: Tiltak V6a-d 

V6b Opprettholde ordningen med bysykkel 

V6b Opprettholde ordningen med bysykkel 

V6c 
Kartlegge, prioritere, og bygge ut flere gang- og sykkelveier i 

kommunen 

V6d Tilrettelegging for elsykler 

 

 

Resultat 

Ved hjelp av tallgrunnlag fra Buskerudbyen 2018 (Urbanet Analyse) har Rambøll regnet på 

reduksjon av bilreiser basert på opplysninger om antall reiser per bosatt/dag, samt 

gjennomsnittlig reiselengde som er vanlig å gjennomføre ved hjelp av sykkel i stedet for bil.  

Oppnås målsettingen om 20 prosent og 8 prosent sykkelreiser, kan reduksjonen i antall kilometer 

bilreiser føre til besparelser på 2 859 tonn CO2-ekvivalenter.  

 

 

Kostnad  

Disse tiltakene er knyttet til kommunens rolle som planmyndighet og samfunnsutvikler, og i 

Klimakur 2030 er tiltaket innlemmet i flere tiltak som nullutslippsmålet og forbedret logistikk, hvor 

det er beregnet kostnader, men ettersom disse tiltakene består av flere deltiltak vil ikke disse 

kostnadskategoriene være realistiske å bruke for tiltaket. 
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Tiltak V7: Innføring av 1–2 dager med hjemmekontor  

Utredningsarbeidet i forbindelse med byvekstavtale for Buskerudbyområdet har konkludert med 

at man kan forvente en trafikkreduksjon som følge av mer hjemmekontor på -2,1 prosent for 

bilreiser og -3,3 prosent for kollektivreiser (Asplan Viak, 2021).  Rambøll konsentrerer seg i denne 

rapporten om klimagevinsten og direkte kostnader av tiltaket, og har ikke vurdert de positive eller 

negative sidene ved hjemmekontorordningen foruten det som går på klimagevinst. Det er derimot 

viktig å understreke at hensynet til ansattes egne ønsker må ivaretas, og ordningen bør være 

fleksibel og frivillig. Slik vil kommunen også ivareta det sosiale bærekraftaspektet.  

 

Resultat 

Ved å innføre 1-2 dager hjemmekontor for de ansatte i Drammen kommune som har muligheter 

til å jobbe hjemmefra er det antatt at man kan spare 65 – 130 tonn CO2-ekvivalenter per år. 

 

Videre er det beregnet at man kan redusere klimagassutslippene med 3 348 – 6 696 tonn CO2-

ekvivalenter hvis ordningen innføres for 44% av alle arbeidsføre i kommunen mellom 18 – 67 år 

som har muligheter for å jobbe hjemmefra. Prosentandelen bosatte som har muligheten til å ha 

hjemmekontor 1 – 2 dager i uken er basert på andel som oppgir at de vil benytte seg av 

hjemmekontor i større grad enn før etter koronautbruddet i rapporten til Buskerudbyen utarbeidet 

av Asplan Viak (2021). I tillegg, er det 64% av de bosatte i kommunen som kjører bil for å 

komme seg til og fra jobb iht. Reisevaner i Buskerudbyen 2018 utarbeidet av Urbanet Analyse.  

 

Kostnad 

Dette tiltaket er ansett som kostnadseffektivt da det ikke vil kreve noen investeringer for 

kommunen å innføre 1-2 dager med hjemmekontor, gjennom sin rolle som arbeidsgiver og 

samfunnsutvikler.  
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Mål: Oppfyllelse av NTP-mål, varebiler 

Ved å redusere mengden varebiler som går på fossilt drivstoff reduseres klimagassutslippene. 

Oppfyllelse av NTP-mål kalt NTP-banen: I henhold til disse målene skal alle nye personbiler og 

bybusser omsatt i 2025 være nullutslippskjøretøy. I 2030 skal det samme gjelde alle varebiler, 75 

prosent av alle langdistansebusser og 50 prosent av alle tunge lastebiler. I hht. NTP-banen vil el-

varebilandel være 37,5% i 2030. Hvis dette innfris, vil man kunne oppnå reduksjoner på 3 582 

tonn CO2-ekvivalenter. Det er flere tiltak som Drammen kommune kan iverksette for å påvirke 

dette skiftet.  

 

Tiltak V8a-c: redusere utslipp fra varebiler 

Tiltak v8a og v8b er knyttet til kommunens innkjøpsavtaler, mens V8c er knyttet til kommunens 

rolle som planmyndighet. Disse tre tiltakene er tre av flere tiltak som kan virke inn på utslippene 

fra varebiler. Beregningen under er derfor ikke foretatt for hvert enkelt tiltak, men for målet om å 

øke andelen fossilfrie varebiler.  

 

Tabell 3: tiltak rettet mot å redusere utslipp fra varebiler 

V8a Sette krav om at leveranser til kommunale tjenester skal skje ved 

bruk av el-kjøretøy  

V8b Stille krav til kjøretøy med el eller biogass ved 

anskaffelse/inngåelse av leasingavtale for personbiler og varebiler 

for kommunens tjenester  

V8c Sette av areal til hurtiglading for næringstransport - prioritert 

parkering for næringsliv  

 

Resultat 

Rambøll har her tatt utgangspunkt i NTP-mål om å fase ut fossildrevne kjøretøy innen 2030. 

Prosentandelen varebiler på elektrisitet eller biogass innen 2030 vil være 37,5 prosent. Hvis dette 

innfris, vil man kunne oppnå reduksjoner på 3 582 tonn CO2-ekvivalenter.  

 

 

Tiltak V8a: Kommunen bør gjennom innkjøpsavtalene sine sette krav til samkjøring av 

leveranser til kommunale tjenester, og at disse skal være utslippsfrie eller gå på 

biogass 

Som innkjøper har kommunen mulighet til å redusere utslippene ved å kreve at leveranser til 

kommunale tjenester blir levert sammen. Dette er et tiltak som kan redusere varebiltransporten, 

og dermed redusere utslippene. Ytterligere reduksjoner oppnås ved at det stilles krav til fossilfrie 

kjøretøy. I tillegg vil det være fordelaktig å bruke planmyndigheten kommunen har gjennom å 

etablere et samkjøringsterminal ved gjennomfartsåren i kommunen for omlasting. Slike 

terminaler reduserer klimagassutslipp, lokale partikkelutslipp, skaper mindre støy i sentrale 

områder (tiltak.no - varedistribusjon), samt bidrar til mindre trafikk i sentrale områder som vil 

gjøre det tryggere å ferdes som myk trafikant.   

 

Resultat 

Se kommentar om resultat i overordnet tiltak. 

 

Kostnad 

Dette tiltaket er knyttet til kommunens rolle som innkjøper, og i Klimakur 2030 er tiltaket 

innlemmet under tiltaket forbedret logistikk og økt effektivisering av lastebiler som befinner seg i 
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kostnadskategorien <500 kr/ CO2-ekivalenter. Tiltakene er ansett som kostnadseffektivt da det i 

hovedsak er effektivisering som gjøres og vil det vil ikke kreve investeringer for kommunen. 

Kostnadene er basert på kostnadene fra Klimakur 2030 og er per tonn CO2 som kuttes. I og med 

at det ikke er beregnet kutt i CO2-ekvivalenter per tiltak må disse kostnadene ses på som en 

indikasjon på hva det vil koste.  

 

Tiltak V8b: Kommunen bør stille krav til kjøretøy med el eller biogass i innkjøpsavtaler 

for kommunale kjøretøy  

Kommunen har mulighet til å effektivt redusere utslipp i egen organisasjon ved å gå over fra 

fossildrevne kjøretøy til biler på elektrisitet eller biogass.  

 

Resultat 

Se kommentar om resultat i overordnet tiltak. 

 

Kostnad 

Dette tiltaket er også knyttet til kommunens rolle som innkjøper, og i Klimakur 2030 er tiltaket 

innlemmet under tiltak i kategorien nullutslippskjøretøy som 100 % av nye personbiler er 

elektriske innen utgangen av 2025 og 100 % av nye lette varebiler er elektriske innen utgangen 

av 2025, som begge ligger i kostnadskategorien 500-1500 kr/ CO2-ekivalenter.  

 

Elbiler har høyere innkjøpspris enn konvensjonelle biler på fossile drivstoff, samtidig har elbiler 

lavere brukskostnader gitt at det er tilstrekkelig med ladestasjoner tilgjengelig. Tiltaket vil derfor 

ha en investeringskostnad på kort sikt, men disse antas å bli spart inn på lang sikt. 

Investeringskostnaden antas også å falle på sikt som følge av fallende batteri og 

produksjonskostnader.  

 

Kostnadene er basert på kostnadene fra Klimakur 2030 og er per tonn CO2 som kuttes. I og med 

at det ikke er beregnet kutt i CO2-ekvivalenter per tiltak må disse kostnadene ses på som en 

indikasjon på hva det vil koste.  

 

 

Tiltak V8c: Kommunen bør sette av areal til hurtiglading for næringstransport 

For å få næringstransport over på mer miljøvennlige kjøretøy kan kommunen tilrettelegge for 

dette ved å prioritere parkeringsplasser med ladestasjoner for varebiler som utfører transport for 

private næringsorganisasjoner.  

 

Resultat 

Se kommentar om resultat i overordnet tiltak. 

 

Kostnad 

Dette tiltaket er utfordrende å regne kostnader på da tiltakene er knyttet til utvikling og 

tilrettelegging av kommunale arealer gjennom kommunens rolle som samfunnsutvikler og 

innkjøper. I Klimakur 2030 er disse tiltakene innlemmet i flere tiltak, hvor det er beregnet 

kostnader, men ettersom disse tiltakene består av flere deltiltak vil ikke disse 

kostnadskategoriene være realistiske å bruke for tiltaket. Tiltakene er likevel ansett som 

kostnadseffektive da de ikke vil kreve store investeringer for kommunen.   
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Tiltak som kutter innenfor alle kategorier av kjøretøy 

 

 

Tiltak V10: Innføring av veiprising i Drammen kommune  

Bompenger eller evt. veiprising er et effektivt tiltak for å få ned biltrafikken i et område, og kan gi 

reduksjoner i trafikkmengder og lokale utslipp på 10-20 prosent (Tiltak.no). Bymiljøavtaler og 

senere byvekstavtaler har siden 2014 blitt fremforhandlet mellom bykommuner- og omliggende 

områder, fylkeskommuner og staten. Formålet med disse har vært å utarbeide 

finansieringsmodeller og tiltak for å kunne nå nullvekstmålet. Avtalene speiler politikken som er 

utformet gjennom Nasjonal Transportplan. Gjennom slike avtaler er staten med på å finansiere 

inntil 50 prosent av prosjektkostnadene til større kollektivtransportprosjekter. Bompenger har 

vært løsningen fra kommunen sin side for å dekke sine utgifter i henhold til avtalen. CICERO 

(2019) har i en studie undersøkt fire byvekstavtaler for å se hvordan styringen av disse oppnår 

målene om å nå nullvekstmålet. Rapporten konkluderer blant annet med at bompenger er et 

effektivt tiltak for å begrense og redusere trafikkmengden i et område, men at suksessen for 

oppslutning om tiltaket er avhengig av tilnærmingsmetoden man har til iverksettelsen.  

  

De siste årene har det vært uttalt motstand mot innføring bompenger i flere regioner i Norge. 

Andre regioner har derimot lykkes med å innføre bompenger uten for mye motstand (f.eks. 

Trondheimsregionen). Nøkkelen for å få til dette har vært: 

- Øremerking av midlene til tiltak som kommer befolkningen til gode (f.eks. utbedring og 

bygging av gang- og sykkelveier) 

- En gradvis innføring og økning av satser 

 

I Buskerudbyen7 er det tverrpolitisk enighet om at bompenger ikke skal være en del av 

byvekstavtalen som de ønsker å forhandle frem med staten (Buskerudbyen.no). Vi foreslår at 

Drammen kommune på nytt vurderer dette tiltaket som et ledd for å nå kommunens utslippsmål 

innen 2030. I tillegg anbefaler vi å iverksette trafikkregulerende vegprising i stedet for bomring. 

Vegprising har fordeler ved at man kan innføre tids, område, og miljødifferensiering, i motsetning 

til inntekstrettet vegprising (tiltak.no).  

 

Dette vil samtidig bidra til finansieringen av andre tiltak som ytterligere reduserer utslippene. Ved 

innføring av bomring bør det iverksettes en tilnærming som er lik den Trondheimsregionen har 

hatt. Dette vil kunne redusere motstanden mot tiltaket. 

 

Resultat 

For å regne ut hvilken klimaeffekt innføring av bomring kan ha i Drammen kommune, har vi tatt 

utgangspunkt i beregningene tiltak.no har gjort reduksjoner i trafikkmengder og lokale utslipp på 

10-20 prosent. Dersom man antar at innføring av bomring vil redusere utslipp med 15 prosent, 

utgjør dette en reduksjon på 16 861 tonn CO2-ekvivalenter.  

 

Kostnad 

Innføring av veiprising avhenger av hvilken hvordan systemet skal utformes, hvilke krav som skal 

iverksettes og graden av automatisering av systemet - med andre ord, desto mer differensiering 

man ønsker å innføre, desto mer teknologi og vurderinger med tanke på administrative løsninger 

må vurderes. Det er derfor vanskelig å beregne kostnader ved innføring av veiprising. Hvis 

kostnaden veies opp imot nytten av systemet (her: å få ned klimagassutslippene i kommunen) vil 

dette kunne være samfunnsøkonomisk lønnsomt.  

 

 
7 Buskerudbyen er et langsiktig samarbeid innenfor areal, transport og miljø. Partene i samarbeidet er kommunene Drammen, Kongsberg, Lier og 

Øvre Eiker, Statsforvalteren i Oslo og Viken, Jernbanedirektoratet, Statens vegvesen og Viken fylkeskommune. 
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Tabell 4: Oversikt prioriterte tiltak for vegtrafikk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tiltak Effektberegninger Kostnad Evt. kommentar 

V7 Innføring av 1-2 dager 

hjemmekontor for 

kommunalt ansatte 

65-130 tonn CO2-

ekvivalenter 

Ingen investering  

V10 Innføring av 

vegprising 

16 861 tonn CO2-

ekvivalenter 

Samfunnsøkonomisk 

lønnsomt 

Se kommentar om 

investeringskostnader 

i delrapport 1 

V8a Kommunen bør 

gjennom innkjøpsavtalene 

sine sette krav til 

samkjøring av leveranser 

til kommunale tjenester, 

og at disse skal være 

utslippsfrie eller gå på 

biogass 

Bidrar til overgang 

til fossilfrie kjøretøy 

med potensielle 

høye besparelser. 

Se delrapport 1 

<500 kr/CO2-

ekivalenter 

 

V8b Kommunen bør stille 

krav til kjøretøy med el 

eller biogass i 

innkjøpsavtaler for 

kommunale kjøretøy 

Bidrar til overgang 

til fossilfrie kjøretøy 

med potensielle 

høye besparelser. 

Se delrapport 1 

500-1500 kr/ CO2-

ekivalenter 

 

V8c Kommunen bør sette 

av areal til hurtiglading for 

næringstransport 

 

Bidrar til overgang 

til fossilfrie kjøretøy 

med potensielle 

høye besparelser. 

Se delrapport 1 

Kostnadseffektivt da 

det ikke vil kreve 

store investeringer 

for kommunen 

 

V4b Øke 

parkeringsutgifter for 

eksisterende 

avgiftsplasser 

145 tonn CO2-

ekvivalenter 

Kostnadseffektivt da 

det ikke vil kreve 

store investeringer 

for kommunen 

 

V4a Begrense antall gratis 

parkeringsplasser 

145 tonn CO2-

ekvivalenter 

Kostnadseffektivt da 

det ikke vil kreve 

store investeringer 

for kommunen 

 

V3 Legge til rette for 

bildeling ved å reservere 

sentrumsnære 

parkeringsplasser for 

bildeling 

Mangler 

tallgrunnlag 

Kostnadseffektivt da 

det ikke vil kreve 

store investeringer 

for kommunen 
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5. AVFALL OG AVLØP 

5.1 Historiske utslipp avfall og avløp 

Etter vegtrafikk er avfall og avløp den største utslippskilden i kommunen. Denne sektoren stod i 

2020 for utslipp av 47.000 tonn CO2 ekvivalenter, noe som utgjorde 20 prosent av de samlede 

utslippene (Figur 8). Av disse kommer 90 prosent fra metanutslipp fra avfallsdeponier, mens 

avløp og biologisk behandling av avfall står for henholdsvis 6 og 4 prosent. Utslippene innen 

denne sektoren har variert mye fra år til år, og det er vanskelig å identifisere en trend basert på 

de historiske dataene.  

 

 

Figur 8 Utslipp fra avfall og avløp, i tonn CO2-ekvivalenter og prosent 
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5.2 Referansebane avfall og avløp 

Fra 1. juli 2009 ble det forbudt å deponere biologisk nedbrytbart avfall. Forskriften gir likevel 

unntak for enkelte typer biologisk nedbrytbart avfall – som for eksempel gateoppsop og 

avløpsslam som ikke tilfredsstiller kvalitetskravene for gjødselvarer. Vi antar at det ikke vil 

deponeres vesentlige mengder nytt avfall som fører til klimagassutslipp i Drammen. Deponiene vil 

fortsette å produsere metangass, men mengdene antas å synke på sikt. Utslippene vil derfor 

avhenge av tidligere deponering og vil synke på sikt. Basert på statistikk fra SSB er det lagt til 

gjennomsnitt årlig 3 prosent reduksjon av deponigass for referansebane.  

 

For å framskrive utslippene fra avløp og biologisk behandling av avfall har vi antatt at utslippene 

vil følge befolkningsutviklingen og innbyggertallet som er forventet å øke frem mot 2030.  

 

Med et utslipp på 35.000 tonn CO2-ekvivalenter i 2009 viser framskrivingen at utslippene for 

avfall og avløp vil ligge på 36.000 tonn i 2030 (Figur 9), dette tilsvarer en økning på rundt 3 

prosent fra 2009 til 2030. 

 

 

 

Figur 9. Historiske utslipp i 2020 for avfall og avløp, og fremskrevne utslipp frem mot 2030 for avfall og avløp, 

oppgitt i tonn CO2-ekvivalenter. 
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5.3 Tiltak avfall og avløp 

Gjennom Renovasjonsselskapet for Drammensregionen er kommunen medeier, og står dermed 

delvis ansvarlig for driften og utslippene som følger av selskapets aktiviteter. Som medeier kan 

kommunen utøve politisk styring og slik være en aktiv bidragsyter for å redusere utslippene fra 

avfallshåndtering.  

 

Avfallsforebygging kan bidra til å redusere negative miljøeffekter i hele livsløpet, fra 

framstilling av en råvare til behandling av avfallet. Hvor store effekter avfallsforebygging i 

Drammen kan få vil variere fra produkt til produkt. Forebygging kan føre til økt ressurseffektivitet 

som følge av redusert material- og vannbruk, energibesparelser ved produksjon og 

distribusjon – og dermed reduserte utslipp av klimagasser, miljøgifter og annen forurensning. 

 

I dag blir deler av avfallet som RfD samler inn brukt til å lage termisk energi. Rambøll anbefaler at 

det blir utarbeidet en strategi for hvordan mer av innsamlet avfall kan gå til ombruk og 

materialgjenvinning fremfor forbrenning. Videre blir plastavfall i dag sendt til Sverige eller 

Tyskland for gjenvinning. Utslippene forbundet med transport ut av landet kan reduseres ved at 

et konkurransedyktig gjenvinningsanlegg for behandling av plast i Norge. Som påvirker kan 

Drammen kommune jobber opp imot staten for at dette blir etablert i nærmeste fremtid. Dette vil 

sikre lavere utslipp, men også flere arbeidsplasser og slik bidra til det grønne skiftet og 

overgangen til en sirkulær økonomi.  

 

Som vist i Figur 9 kommer de største utslippene fra kategorien avfall og avløp i Drammen 

kommune fra avfallsdeponier. Ifølge Lindum8 er det deponert mindre og mindre organisk avfall 

etter 2009 ved anlegget de drifter. Videre er det deponert store mengder forurenset masse som 

ikke bidrar med metangass. Gassproduksjonen i deponiet er betydelig redusert de senere årene 

noe som innebærer at det er veldig lite fakling ved anlegget. Det aller meste av biogassen som 

produseres ved utråtning av avløpsslam blir i dag utnyttet til drivstoff. Fra 2012 gikk alt til el- og 

varmeproduksjon. I tillegg, går 90 prosent av biogjødselen ut i landbruk som 

jordforbedringsmiddel mens 10 prosent går til grøntanlegg. 

  

Når det kommer til avløp og biologisk behandling av avfall kan kommunen sette krav om enda 

strengere sortering for husholdninger. Dette er også i tråd med nasjonal politikk og vil dermed 

være et enkelt grep for å redusere utslippene. Som eier og drifter av avfallsanlegg kan driften av 

disse optimaliseres.  

 

5.4 Tiltak avfall og avløp 

For sektoren avfall og avløp er det ikke foretatt noen beregninger på hvilke besparelser som kan 

oppnås. Rambøll har gjennomført intervjuer med Lindum som opplyser om at de tiltakene vi har 

identifisert som mulige utslippsreduserende tiltak i stor grad allerede er iverksatt. I tillegg til disse 

tiltakene (i tabellen nedenfor), har vi skissert to ytterligere tiltak som kommunen i stor grad kan 

påvirke i sin rolle som byggherre og innkjøper. Rambøll har ikke tallgrunnlag for å regne på 

utslippseffekter eller kostnader av tiltaket. Følgelig er det ikke utregnet en egen tiltaksbane for 

denne sektoren.  

 
8 Lindum AS er 100% eid av Drammen Kommune. Konsernet består av Lindum AS og flere datterselskaper, og driver virksomhet innen en rekke 

områder innenfor avfallshåndtering og ressursutnyttelse. Lindum driver med blant annet deponering av forurensede masser, behandling av ulike 

typer organisk avfall, luktrensing og kverning av trevirke. I tillegg driver selskapet produksjon av energi, produksjon av kvalitetsjord og -kompost 

og containerutleie til private og næringskunder. 
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Tiltak knyttet til avfallshåndtering, avløp og behandling biologisk avfall 

For kategorien avfall er det ikke foretatt noen beregninger på hvilke besparelser som kan oppnås. 

Rambøll har gjennomført intervjuer med Lindum som opplyser om at de tiltakene vi har 

identifisert som mulige utslippsreduserende tiltak i stor grad allerede er iverksatt.  

 

Tabell 5: Vurderte tiltak for avfall og avløp 

Foreslått tiltak Kommentar fra Lindum 

Kommunen bør øke uttaket 

metan fra avfallsdeponiene 

Deponering av organisk avfall har vært nedadgående 

siden 2009. Mengdene med forurensete masser som er 

deponert de siste årene bidrar ikke til utslipp av 

metangass. Gassproduksjonen i deponiet er derfor blitt 

betydelig redusert de senere årene.  

 

Kommunen bør benytte slam 

eller biorest som 

jordforbedringsmiddel og 

gjødsel i landbruket 

90 prosent av biogjødselen ved Lindums anlegg går ut i 

landbruk som jordforbedringsmiddel mens 10 prosent 

går til grøntanlegg. 

 

Kommunen bør utvinne 

varme- og kjøleenergi fra 

avløpsvann eller forbruksvann 

Det aller meste av biogassen som produseres ved 

utråtning av avløpsslam blir i dag utnyttet til drivstoff. 

Da Lindum startet opp i 2012 gikk alt til el- og 

varmeproduksjon.  

 

Kommunen bør utvinne 

biogass, fra avløpsslam, til å 

produsere elektrisk kraft, 

varme eller drivstoff 

Det aller meste av biogassen som produseres ved 

utråtning av avløpsslam blir i dag utnyttet til drivstoff. 

Da Lindum startet opp i 2012 gikk alt til el- og 

varmeproduksjon.  

 

 

 

Tiltak AV1: Kommunen bør kreve høy utsorteringsgrad og lav avfallsgenerering i egne 

bygge- og anleggsprosjekter 

I byggeprosjekter hvor kommunen er byggherre bør det stilles krav til høy utsorteringsgrad og lav 

avfallsgenerering. Dette krever at kommunen sammen med entreprenør finner løsninger for å 

ombruke og/eller materialgjenvinne materialer.  

 

Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift setter krav til håndtering av avfall fra bygg- og 

anleggsvirksomhet (BA-avfall). Regelverket krever at tiltakshaver, ved en gitt størrelse på 

tiltaket, skal få utarbeidet miljøsaneringsbeskrivelse (ved rivning og rehabilitering), 

avfallsplan og sluttrapport. Minimum 60 vektprosent av avfallet som oppstår skal sorteres på 

byggeplass og leveres til godkjent avfallsmottak, eller brukes direkte til gjenvinning. 

 

EUs rammedirektiv for avfall (2008/98/EF) har bindende mål om 50 prosent forberedelse til 

ombruk og materialgjenvinning av husholdningsavfall og lignende avfall (municipal waste) og 

70 prosent forberedelse til ombruk og materialgjenvinning av bygg- og anleggsavfall i 2020. 

 

Rambøll har ikke tallgrunnlag for å regne på utslippseffekter eller kostnader av tiltaket. 
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Tiltak AV2: Kommunen bør etterspørre gjenbruksplast i artikler ved innkjøp av artikler 

til egen organisasjon 

Kommunen bør etterspørre gjenbruksplast i alle sine innkjøpsavtaler. Ved inngåelse av nye 

innkjøpsavtaler bør dette være et kriterium som legges til grunn.  

 

Rambøll har ikke tallgrunnlag for å regne på utslippseffekter eller kostnader av tiltaket. 
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6. INDUSTRI 

Industri utgjør den tredje største utslippskilden i Drammen. Utslippene fra denne sektoren 

utgjorde i 2020 28.483 tonn CO2 ekvivalenter, noe som utgjør 12 prosent av kommunens samlede 

utslipp. Utslippene innen denne sektoren har variert noe fra år til år, men sektoren har hatt en 

nedadgående trend siden 2017.  

6.1 Historiske utslipp industri 

 

 

Figur 10 Utslipp fra industri, i tonn CO2-ekvivalenter 

 

Utslipp fra denne sektoren er knyttet til industrivirksomhet i kommunen som består av 

næringsmiddelindustri, papirfabrikk, betongfabrikk, gipsfabrikk, gummifabrikk. Utslipp forbundet 

med produksjon av gips fra Norgips utgjør den største utslippskilden med 95 prosent i 2020. 
 

 

Figur 11 Utslipp per industriaktør i 2020, i prosent 
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6.2 Referansebane industri 

 

Som vist i Figur 11 står Norgips for 95 prosent av klimagassutslippene fra industribedrifter i 

Drammen kommune. Disse tallene er baser på innrapportert statistikk til Miljødirektoratet. Her er 

det viktig å presisere at det kan være bedrifter som ikke har rapportert inn tall, og at det derfor 

er usikkerheter knyttet til det overordnede bildet når det kommer til utslipp fra industri. Videre 

presiseres det at utslippene som er tatt med i statistikken her kun gjelder innenfor Drammen 

kommunes grenser.  

 

For Norgips, og det de oppgir at de har om konkrete planer om tiltak, har vi brukt de respektive 

utslippskuttene til å redusere framskrivningene. For de resterende selskapene og utslippene har vi 

samlet utslippene fra disse og brukt samme fremgangsmåte med å anta at 2020 vil være det 

årlige utslippet fremover mot 2030. 

 

Med et utslipp på 37.000 tonn CO2-ekvivalenter i 2009 viser framskrivingen at utslippene for 

industri vil ligge på 24.000 tonn i 2030, dette utgjør en reduksjon på 35 prosent fra 2009 til 2030. 

 

 

 

 

 

Figur 12. Historiske utslipp i 2020 for industri, og fremskrevne utslipp frem mot 2030 for industri, oppgitt i tonn 

CO2-ekvivalenter. 
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6.3 Tiltak industri 

 

Industrien er selv ansvarlig for å redusere sine utslipp i henhold til nasjonale regelverk. Det er 

likevel flere tilnærminger innen denne kategorien som kommunen kan iverksette for å hjelpe 

aktørene. Kommunen vil i slike tilfeller få en påvirkningsrolle. 

 

Rambøll har vært i kontakt med Norgips, som er den aktøren med størst andel av utslipp under 

sektoren industri, for å se hvilke tiltak de har innført og planlegger å innføre de kommende årene. 

Rambøll har fått tilgang til bedriftens interne dokumenter og rapporter på bærekraft, samt hatt 

samtale og epostkorrespondanse med bedriftens KHMS-leder, Frank Gulliksen for å innhente 

informasjonen som fremkommer nedenfor.  

6.4 Norgips – status og tiltak for å kutte klimagassutslipp 

 

Som nevnt tidligere i rapporten er Norgips den industribedriften med høyest klimagassutslipp i 

Drammen kommune. Norgips hører til under det tyske industrikonsernet Knauf GmbH og 

produserer gipsprodukter for byggeindustrien for det nordiske markedet. Norgips kan i henhold til 

utslippstillatelsen fra Miljødirektoratet produsere 32 millioner kvadratmeter gipsplater årlig.  

 

Allerede iverksatte tiltak 

De siste årene har Norgips gjennomført flere tiltak for å redusere klimafotavtrykket sitt. Siden 

2014 har de redusert utslippene sine med 16 prosent. Dette skyldes i hovedsak at de skiftet fra 

butangass til LNG, samt installerte en ny tørkemaskin med den nyeste tilgengelige teknologien i 

2018. Videre har Norgips innarbeidet et Energiledelsessystem (EMS), EMS-programmet ble 

endelig godkjent av Enova i 2014. 

 

Kommende planer 

Norgips har mål om å redusere sine klimagassutslipp med 25 prosent innen 20259. Norgips har 

skissert at følgende tiltak er/skal iverksettes for å oppnå en reduksjon på 25 prosent: 

 

1) Økt innblanding av resirkulert gips (innblandingsgrad av 20 prosent resirkulert gips) 

2) Ved å benytte biogass – dette skal testes ut i 2022 

3) Justeringer av produksjonsprosessen, gjennom bl.a. redusert vannforbruk, som igjen gir 

redusert energibruk og CO2-utslipp 

 

Teknologien for endringer i produksjonsprosessen eksisterer allerede hos Norgips sine eiere, 

Knauf. Ut ifra foreløpige beregningene skal utslippsreduksjonen være innenfor det oppnåelige. 

 

Norgips nevner og mulighetene for å teste elektrifisering av produksjonsprosessen ved å fase ut 

LNG. Kostnadsrammen for et slik tiltak er høy og en avgjørelse om hvorvidt dette tiltaket blir 

iverksatt eller ikke tas på konsernnivå av Knauf i løpet av 2022 eller 2023. Er konsernet villig til å 

gjøre denne investeringen vil det innebære en betydelig reduksjon i utslippene fra 

produksjonsprosessen.  

 

Videre har Norgips mål om å redusere klimagassutslippene med 55 prosent innen 2030. Tiltakene 

for dette er ikke skissert ennå da de avventer erfaringer fra tiltakene frem mot 2025.  

  

 
9 Rambøll har ikke informasjon på hvor mye av reduksjonen som tilhører scope 1 og hvor mye som tilhører scope 2. 
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Resultat 

Hvis Norgips iverksetter og oppnår sine mål vil de oppnå en besparelse på  

 

- 6 781 tonn CO2-ekvivalenter i 2025 mot 2020 nivå 

- 14 917 tonn CO2-ekvivalenter i 2030 mot 2020 nivå 

 

Kostnad 

Rambøll har ikke innsikt i hvilke kostnader de skisserte tiltakene vil ha for bedriften.  

 

6.5 Tiltak for å påvirke industriaktører til å kutte utslipp 

 

I1 Industrien bør erstatte fossile maskiner og kjøretøy med fossilfrie  

Kommunen kan gjennom påvirkningsprosesser oppfordre industrien til å bytte ut fossile maskiner 

og kjøretøy. Viktige virkemidler fra kommunen sin side blir å informere om hvilke støtteordninger 

de ulike aktørene kan benytte seg av, samt få bedrifter og aktører med på den felles dugnaden 

det er å kutte utslippene i kommunen.  

 

Resultat 

På grunn av manglende tallgrunnlag er det ikke foretatt beregninger på dette tiltaket.  

 

Kostnad 

Dette er et tiltak for kommunen agerer som påvirker. Det vil derfor ikke være noen kostander 

forbundet med iverksetting av tiltaket for kommunen sin del. Kostnadene for de ulike 

industribedriftene vil naturlig nok variere ut ifra hvilke maskiner som skal erstattes og hva slags 

type produksjon de utfører.  

 

 

I2 Industrien bør erstatte fossilt brensel med fossilfrie energiløsninger 

Kommunen kan gjennom påvirkningsprosesser oppfordre industrien til å bytte ut fossilt brensel på 

sine anlegg. Her kan kommunen bidra med å påvirke tilgangen på el eller fossilfritt drivstoff i 

relevante områder 

 

Resultat 

På grunn av manglende tallgrunnlag er det ikke foretatt beregninger på dette tiltaket.  

 

Kostnad 

Dette er et tiltak for kommunen agerer som påvirker. Det vil derfor ikke være noen kostander 

forbundet med iverksetting av tiltaket for kommunen sin del. Kostnadene for de ulike 

industribedriftene vil naturlig nok variere ut ifra hvilke maskiner som skal erstattes og hva slags 

type produksjon de utfører.  
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6.6 Tiltaksbane industri 

 

På bakgrunn av Norgips sine planer for å redusere sine utslipp, har Rambøll utarbeidet en 

tiltaksbane basert på at de kutter sine utslipp med 55 prosent innen 2030. Industrisektoren vil på 

bakgrunn av dette kunne redusere sine utslipp med 15.000 tonn CO2-ekvivalenter innen 2030.  

 

 

 

Figur 13. Tiltaksbane frem mot 2030 for industri, oppgitt i tonn CO2-ekvivalenter.. 

 

Tabell 6: Oversikt prioriterte tiltak industri 

Tiltak Effektberegninger Kostnad Evt. 

kommentar 

I1 Industrien bør erstatte fossile 

maskiner og kjøretøy med fossilfrie 

Ingen beregninger, 

se kommentar i 

delrapport 1 

Ingen kostnader 

forbundet med 

dette for 

kommunen da 

dette er tiltak 

som kommunen 

bare kan 

oppfordre til 

 

I2 Industrien bør erstatte fossilt 

brensel med fossilfrie energiløsninger 

Ingen beregninger, 

se kommentar i 

delrapport 1 

Ingen kostnader 

forbundet med 

dette for 

kommunen da 

dette er tiltak 

som kommunen 

bare kan 

oppfordre til 
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7. ANNEN MOBIL FORBRENNING 

7.1 Historiske utslipp annen mobil forbrenning 

 

Annen mobil forbrenning bidro i 2020 med utslipp av 24.000 tonn CO2-ekvivalenter, som tilsvarer 

10 prosent av de samlede utslippene i kommunen. Andelen har økt jevnt fra 6 prosent i 2009. 64 

prosent av utslippene i 2020 stammet fra bygg og anlegg, mens andre næringer, tjenester knyttet 

til transport og behandling av avfall stod for henholdsvis 16, 10 og 6 prosent. De resterende 6 

prosentene med utslippene kommer i hovedsak fra jord- og skogbruk, i tillegg til en ubetydelig 

andel utslipp fra snøscootere.  

 

 

Figur 14 Utslipp fra annen mobil forbrenning, i tonn CO2-ekvivalenter og prosent 
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7.2 Referansebane annen mobil forbrenning 

 

Det finnes ingen egen nasjonal framskriving for sektoren annen mobil forbrenning. Ser vi på 

oversikten over hvilke bransjer som bidrar til utslipp i denne sektoren, er bygg og anlegg en 

hoveddriver bak utslippene med andel på 64 prosent innenfor denne sektoren. Dette er en sektor 

hvor aktivitetene er tett koblet til befolkningsutviklingen. På bakgrunn av dette er framskrivingene 

i referansebanene for annen mobil forbrenning basert på befolkningsutviklingen i Drammen. 

Denne er hentet fra SSB men må sees på som en forenklet tilnærming.  

 

Med et utslipp på 19 000 tonn CO2-ekvivalenter i 2009 viser framskrivingen at utslippene for 

annen mobil forbrenning vil ligge på 25 000 tonn i 2030, dette utgjør en økning på 32 prosent fra 

2009 til 2030. 

 

 

 

 

Figur 15. Historiske utslipp i 2020 for annen mobil forbrenning, og fremskrevne utslipp frem mot 2030 for annen 

mobil forbrenning, oppgitt i tonn CO2-ekvivalenter. 
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7.3 Tiltaksbane for annen mobil forbrenning 

Annen mobil forbrenning står for 12 prosent av Drammen kommunes totale utslipp. De største 

utslippene innen kategorien tilhører bygg- og anleggsbransjen, samt transport som i stor grad er 

indirekte knyttet til bygg- og anleggsbransjen. Dette er en bransje hvor det er mulig å kutte 

vesentlig i utslippene. Totalt viser beregningene at det er mulig å kutte klimagassutslipp fra 

vegtrafikk med totalt 16 000 tonn CO2-ekvivalenter mot 2030.  

 

 

 

Figur 16. Historiske utslipp i 2020 for annen mobil forbrenning, og fremskrevne utslipp frem mot 2030 for annen 

mobil forbrenning, oppgitt i tonn CO2-ekvivalenter. 

 

 

Tiltak AM1: Kommunen bør gjennom sin rolle som byggherre kreve at kommunens 

byggeprosjekter har utslippsfrie bygg og anleggsplasser hvor mulig og oppfordre til at 

private aktører innfører samme standard 

Fossilfrie byggeplasser er nå på vei til å bli standard innenfor bransjen. Her er det derfor mulig for 

kommunen å spesifisere at på kommunens byggeprosjekter skal det så langt det lar seg gjøre 

være utslippsfrie byggeplasser. I tillegg kan kommunen som påvirker benytte sin rolle om å 

oppfordre utbyggere og andre aktører om å innføre samme krav på sine byggeplasser. For de 

fleste aktiviteter på byggeplassene skal dette være oppnåelig.  

 

Resultat 

Ved et skifte til utslippsfrie byggeplasser for både kommunale og private prosjekter kan man 

oppnå en utslippsreduksjon på 15.105 tonn CO2-ekvivalenter.  
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Kostnad 

Dette tiltaket er knyttet til kommunens rolle som byggherre og innkjøper og i Klimakur 2030 er 

dette tiltaket innlemmet i tiltaket forbedret logistikk og økt effektivisering av maskiner på bygge- 

og anleggsplasser som ligger i kostnadskategorien <500 kr/tonn CO2-ekvivalenter. Tiltaket er 

ansett som kostnadseffektivt.  

 

 

Tiltak AM2: Oppfordre til bruk av landbruksmaskiner på biogass eller elektrisitet 

Kommunen kan oppfordre til, og være behjelpelig med å videreformidle informasjon om 

støtteordninger knyttet til utskifting av landbruksmaskiner. Det er verdt å merke seg at 

utskiftingstakten for slike maskiner og kjøretøy er betraktelig lavere enn for personbiler. Det er 

f.eks. anslått at utskiftingsfrekvens for en traktor er om lag 15-20 år10.  

 

Resultat 

Ved å erstatte alle landbruksmaskiner med fossilfrie landbruksmaskiner kan man oppnå en 

besparelse på 760 tonn CO2-ekvivalenter. Dette betinger en 100% utskifting, noe man ikke ser på 

som realistisk innenfor tidsperioden.  

 

Kostnad 

Det er ingen direkte kostnad for kommunen ved å oppfordre til en utskifting av 

landbruksmaskiner.  

 

Tiltak knyttet til sirkulærøkonomi (se delrapport 2 for mere informasjon) 

Å legge til rette for lokal, sirkulær massehåndtering er et svært relevant tiltak for å redusere 

klimagassutslipp. Dette fordrer at det avsettes tilstrekkelig areal for sortering, bearbeiding og 

lagring av lokale masser, og vil redusere transportbehov og gi bedre ressursutnyttelse. Drammen 

kommune bør lage en strategi på hvordan vi kan arbeide massehåndtering, og det bør kartlegges 

hvilke behov for arealer til mellomlagring og bearbeiding som er nødvendig for å sikre økt lokal og 

sirkulær gjenbruk av overskuddsmasse. Dette er angitt som tema i det pågående arbeidet med 

kommuneplanens arealdel for Drammen og blir viktig å følge opp. I kommuneplanens arealdel 

eller i områdereguleringsplaner kan det også stilles krav om at det utarbeides en plan for lokal 

massehåndtering ved større transformasjons- og byggeprosjekter, med ambisjon om å oppnå 

massebalanse i prosjektet. Dette kan også fordre at man dokumenterer massenes kvalitet og 

avsetter arealer innenfor planområde for mellomlagring. Det bør angis plan for videre bruk av 

eventuelle overskuddsmasser. Det pågår flere utviklingsprosjekter knyttet til massehåndtering i 

Osloregionen. Her undersøkes bl.a. utvikling av markedssystemer og utforming av bynære anlegg 

for mellomlagring og bearbeiding av masser. Gode løsninger bør utvikles i samarbeid og 

kommunen bør vurdere samarbeid med nabokommuner og Viken om kunnskapsdeling og 

konkrete prosjekter for å sikre økt lokal massehåndtering11.  

 

 

 

 
10 Intervju med leder av Bondelaget i forbindelse med et tilsvarende oppdrag for en kommune. Rambøll går ut ifra at dette gjelder for de fleste 

regionene i Norge.  

11 Eksempler på aktuelle prosjekter: Bærum Ressursbank (https://www.baerum.kommune.no/politikk-og-samfunn/samfunnsutvikling/om-barum-

ressursbank/), Oslo kommunes klimasatsprosjekt for urbane massehub’er (https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-

myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klimasats/2020/anlegg-for-masserhandtering-i-oslo--konseptstudie/#) og Pådrivs arena for sirkulær 

massehåndtering (https://www.paadriv.no/prosjekt/odit)  

https://www.baerum.kommune.no/politikk-og-samfunn/samfunnsutvikling/om-barum-ressursbank/
https://www.baerum.kommune.no/politikk-og-samfunn/samfunnsutvikling/om-barum-ressursbank/
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klimasats/2020/anlegg-for-masserhandtering-i-oslo--konseptstudie/
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klimasats/2020/anlegg-for-masserhandtering-i-oslo--konseptstudie/
https://www.paadriv.no/prosjekt/odit
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Tabell 7: Forslag til sirkulære mål 

AM4a Sirkulær økonomi for å redusere massetransport med 20 prosent 

(Drammen kan justere dette mål) 

Reduksjon pga. redusert kilometer  

AM4b Sirkulær økonomi for å redusere massetransport med 30 prosent 

(Drammen kan justere dette mål) 

AM4c Sirkulær økonomi for å redusere massetransport med 40 prosent 

(Drammen kan justere dette mål) 

 

 

Tabell 8: Oversikt tiltak annen mobil forbrenning 

  

Tiltak Effektberegninger Kostnad Evt. 

kommentar 

AM1 Kommunen bør gjennom sin 

rolle som byggherre kreve at 

kommunens byggeprosjekter blir 

nullutslippsprosjekter hvor mulig og 

oppfordre til at private aktører 

innfører samme standard 

15.105 tonn CO2-

ekvivalenter   

<500 kr/tonn 

CO2-

ekvivalenter 

 

 

Tiltaket er ansett 

som 

kostnadseffektivt 
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8. STØTTEORDNINGER FOR Å REDUSERE DIREKTE UTSLIPP 

Regjeringen har de siste årene etablert flere offentlige støtteordninger for å fremme null- og 

lavutslippsløsninger. Nedenfor følger en liste over støtteprogrammer som er aktuelle for aktørene 

i Drammen å søke. De fleste av disse gjelder for private bedrifter og aktører, men noen er også 

søkbare for kommuneorganisasjonen. Drammen kommune bør bruke sin påvirkningskraft ovenfor 

lokale aktører til å opplyse og oppfordre til å søke midler som bidrar til at kommunen i sin helhet 

kutter sine klimagassutslipp.  

 

Tabell 9 Oversikt over støtteordninger 

Organisasjon Beskrivelse 

ENOVA Enova gir støtte til bedrifter og privatpersoner. For bedrifter dekker de 

deler av merkostnaden ved å velge mer energi- og klimavennlige 

løsninger. Støtten skal bidrar til å realisere prosjekter innenfor alle 

sektorer i privat næringsliv og offentlige virksomheter. Eksempler på 

disse er industri, landtransport, maritim transport og bygg og eiendom. 

Pengene skal gå til framtidsrettede tiltak som er med på å ta Norge til 

lavutslippssamfunnet. Videre gir de støtte til privatpersoner 

gjennom Enovatilskuddet. Her kan privatpersoner søke midler til å 

gjennomføre energitiltak hjemme, både til rehabilitering av bolig og 

nybygg. Enova støtter ulike tiltak og hjelper til med å kartlegge hvilke 

tiltak som passer best for det aktuelle prosjektet (ENOVA, 2021). 

 

Vi ønsker spesielt å trekke frem Enova sine støttetiltak innen bygg- og 

anleggsbransjen. Det kan søkes om tilskudd til blant annet utslippsfrie 

anleggsmaskiner hvor Enova dekker ekstrakostnadene knyttet til innkjøp 

av slike sammenlignet med ordinære maskiner. For mer informasjon: 

https://www.enova.no/bedrift/bygg-og-eiendom/utslippsfri-bygge--og-

anleggsplass/ 

 

I tillegg har Enova støtteordninger knyttet til ladestasjoner. Støtte fra 

Enova på dette området kan derfor være aktuelt å søke for private 

bedrifter som vil etablere dette i kommunen. For mer informasjon: 

https://www.enova.no/bedrift/landtransport/ 

 

Klimasats Tilskuddsordningen Klimasats skal fremme klimatiltak i kommuner og 

fylkeskommuner. Ordningen skal bidra til at kommunen integrerer 

klimahensyn i sine aktiviteter ved å gi tilskudd til prosjekter som bidrar 

til reduksjon i utslipp av klimagasser og omstilling til 

lavutslippssamfunnet. Videre skal ordningen bidra til at kommunen 

styrker rollen som samfunnsutvikler og pådriver som legger til rette for 

samarbeid på klimaområdet mellom ulike aktører (MDIR, 2021). 

Klimasats har støttet mange kommuner med for eksempel etablering av 

ladeinfrastruktur. 

 

Norges 

forskningsråd 

Både næringsliv og offentlige aktører kan søke Norges forskningsråd om 

støtte til ulike prosjekter, men disse må ha et tilsnitt av forskningsbasert 

innovasjon. 

 

https://www.enova.no/bedrift/industri-og-anlegg/
https://www.enova.no/bedrift/landtransport/
https://www.enova.no/bedrift/sjotransport/
https://www.enova.no/bedrift/bygg-og-eiendom/
https://www.enova.no/privat/
https://www.enova.no/bedrift/bygg-og-eiendom/utslippsfri-bygge--og-anleggsplass/
https://www.enova.no/bedrift/bygg-og-eiendom/utslippsfri-bygge--og-anleggsplass/
https://www.enova.no/bedrift/landtransport/
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Innovasjon Norge Innovasjon Norge kan bidra med finansiering av nye forretningsideer og 

hjelp til oppstart av nye bedrifter. Gjennom å formidle dette kan 

kommunen tiltrekke seg arbeidskraft og ny industri.  

Viken 

Fylkeskommune 

Viken Fylkeskommune har tilskuddsordninger rettet mot blant annet 

ladeinfrastruktur for elbiler for kommuner, private, samt sameier og 

borettslag. Tilskudd blir og tildelt restaurering av vann- og 

våtmarksområder som er et viktigtiltak for å lagre co2.  

 

 

 

 


