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1. Innledning 
 

Dette er kunnskapsgrunnlaget til «Klimastrategi for Drammen 2030». Klimastrategien viser hvordan 

Drammen skal redusere de direkte klimagassutslippene med 55 % innen 2030 (sammenlignet med 

2009) og bli en foregangskommune innen sirkulærøkonomi. Den er førende for hvordan vi sammen – 

innbyggere, næringsliv, lag og foreninger, kommune – skal nå målene. Kunnskapsgrunnlaget er 

utarbeidet av Drammen kommune og konsulentselskapet Rambøll. 

Leseveiledning 

Tre dokumenter gjør opp kunnskapsgrunnlaget: Dette dokumentet gir grunnleggende 

bakgrunnsinformasjon, mens vedleggene Rambøll delrapport 1 og delrapport 2 gir detaljerte 

oversikter over henholdsvis direkte klimagassutslipp i kommunen og sirkulærøkonomi. Der det er 

relevant, henviser dette dokumentet til de andre vedleggene for mer utdypende informasjon.  

Dette er det kunnskapsgrunnlag vi har pr nå. Både metodikk og beregning av klimatiltak vil være i 

kontinuerlig utvikling.  

Utkastet til kunnskapsgrunnlag for klimastrategien viser vei for hvordan Drammen kan jobbe fram 

mot 2030 for å nå klimamålene. Innenfor flere områder er det ikke et ferdig svar på hvordan målene 

kan nås. Framover skal Drammen videreutvikle kunnskap, kompetanse og virkemiddelbruk for å 

kunne nå målene. For å lykkes med dette er Drammen avhengig av å jobbe sammen med næring, 

kunnskapsmiljøer og andre byer. Framover må styring, tiltak og virkemidler utvikles videre. 

Kvantifisering av utslippsreduksjoner, effekter for økonomi og samfunn er blant de områdene vi må 

videreutvikle for å konkretisere arbeidet framover. 

2. Status klimagassutslipp og energibruk 
 

2.1 Global oppvarming – kunnskapsstatus 

De to første delene av FN klimapanels (IPCC) sjette hovedrapport kom i august 2021 og februar 2022. 

Første del handler om hvordan klimasystemet fungerer og hvordan det påvirkes av menneskelig 

aktivitet1. Andre del av sjette hovedrapport handler om virkningene av klimaendringene for 

mennesker og natur, og hvordan vi kan tilpasse oss. Dette er noen av hovedfunnene i rapportene2: 

• Global gjennomsnittstemperatur har allerede økt med 1,1 grader.  

• Ekstremvær som hetebølger og ekstremnedbør blir vanligere.  

• Netto null CO2-utslipp er nødvendig.  

• Med mindre vi har umiddelbare, raske, omfattende og vedvarende utslippskutt vil vi ikke 

kunne begrense oppvarmingen til 1,5.  

• Vi vil passere 1,5 i løpet av de neste 20 årene med dagens utslippstakt.  

• Mange av endringene, som issmeltingen på Grønland og i Antarktis, havnivåstigning, 

forsuring og oppvarming av dyphavet og tining av permafrost, regnes som irreversible de 

neste århundrene.  

 
1 1 De to siste delene kommer i løpet av 2022. Tredje del tar for seg utslippsreduksjon, opptak og virkemidler, 
mens fjerde del er en synteserapport som sammenstiller de viktigste funnene fra de tre. 
2 2 Miljødirektoratet (2021): Hovedfunn i første del av sjette hovedrapport,  Hovedfunn i andre del av sjette 
hovedrapport  

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/fns-klimapanel-ipcc/dette-sier-fns-klimapanel/sjette-hovedrapport/hovedfunn-forste-del-sjette-hovedrapport/
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/fns-klimapanel-ipcc/dette-sier-fns-klimapanel/sjette-hovedrapport/hovedfunn-andre-del-sjette-hovedrapport/
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/fns-klimapanel-ipcc/dette-sier-fns-klimapanel/sjette-hovedrapport/hovedfunn-andre-del-sjette-hovedrapport/
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• Klimaendringer fører allerede til ødeleggelser for mennesker og natur, og utgjør en trussel 

mot livsgrunnlaget vårt og planetens tilstand.  

• FNs klimapanel vurderer nå at virkninger klimaendringene har på naturen er større og mer 

omfattende enn tidligere antatt.  

• Hundrevis av arter har blitt utryddet lokalt på grunn av ekstreme varmeperioder.  

• Klimaendringer, inkludert ekstremhendelser, reduserer mat- og vannsikkerhet, påvirker 

fysisk og mental helse negativt, og bidrar til humanitære katastrofer i sårbare områder.  

• Rundt 3,5 milliarder mennesker lever i områder, eller på en måte, som gjør dem svært 

sårbare for klimaendringene. En høy andel arter er også sårbare i møte med klimaendringer.  

• Klimarisiko i byer og bosettinger vil øke raskt med videre global oppvarming, spesielt i land 

som allerede er utsatt for høye temperaturer, ligger langs kysten eller er spesielt sårbare.  

• Virkningene av klimaendring og klimarisiko kommer til å bli mer komplekse og gjøre 

forvaltning mer utfordrende.  

• Det haster mer enn tidligere antatt å legge om til en klimarobust utvikling. Dette handler om 

både å begrense og tilpasse seg til klimaendringer og samtidig oppnå bærekraftig utvikling. Å 

bevare økosystemer er fundamentalt for klimarobust utvikling. Vern, restaurering og 

målrettet klimatilpasning reduserer hvor sårbar naturen er i møte med klimaendringene. 

Dette er både med tanke på truslene klimaendringer utgjør for dem og deres evne til å 

begrense klimaendringene.  

• Nå er det et kortvarig handlingsrom for å sikre en levelig og bærekraftig framtid for alle. 

Enhver ytterligere forsinkelse i global handlekraft vil føre til at dette vinduet lukkes. 

 

Global oppvarming – fem scenarioer 

IPCC bruker fem utslippsscenarioer som illustrerer mulige fremtider. De har ulike nivåer av utslipp og 

temperaturer ved slutten av dette århundret, men felles for de fem scenarioene er det at 1,5 graders 

oppvarming nås i løpet av årene 2021-2040. I scenarioet med lavest klimagassutslipp vil 

temperaturen mot slutten av dette århundret være mellom 1,0 -1,8 grader varmere enn det den var i 

1850-1900. For scenarioet med høyest klimagassutslipp vil temperaturen være 3,3- 5,7 grader 

varmere. 

 

Forskjellen på 1,5 og 2 graders oppvarming  

De globale konsekvensene av klimaendringene vil være ulike ved 1,5 graders oppvarming og ved 2 

graders oppvarming. Eksempelvis vil havet stige 10 cm mer ved 2 grader enn ved 1,5 graders 

oppvarming. Det er også en stor forskjell i hvor mange områder som vil oppleve store endringer i 

økosystemer; for eksempel forblir to millioner km2 tundra frosset ved 1,5 graders oppvarming 

sammenlignet med 2 graders oppvarming. Dobbelt så mange dyr vil bli truet dersom temperaturen 

øker med 2 grader sammenlignet med 1,5 grader. Videre vil hundre millioner flere mennesker bli 

utsatt for klimarisiko og fattigdom ved 2 graders oppvarming enn ved 1,5 graders oppvarming. I 

tillegg vil flere dø av hete, det blir større nedgang i matproduksjon og dobbelt så mange vil få 

problemer med tilgang til rent vann. 
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Konsekvenser av klimaendringene i Drammen  

At Drammen skal bli klimarobust innebærer at vi må bygge motstandskraft mot de uønskede 
konsekvensene klimaendringene vil bringe. Dette innebærer først og fremst at samfunnet tåler 
konsekvensene av klimaendringer. Videre innebærer det at samfunnet evner å tilpasse seg 
endringene, utvikle nye løsninger og forebygge fremtidige konsekvenser av klimaendringer. 

Norsk klimaservicesenter har ut fra rapporten «Klima i Norge 2100- Kunnskapsgrunnlag for 
klimatilpasning», utarbeidet fylkesvise klimaprofiler som gir et kortfattet sammendrag av dagens 
klima, forventede klimaendringer og klimautfordringer. Klimaprofilene har fokus på endringer fra 
dagens klima (1971-2000) til slutten av århundret (2071-2100) med fortsatt økte globale 
klimagassutslipp. 

 

Ifølge klimaprofil Buskerud3 er det forventet økt sannsynlighet for at Drammen kommune vil få 
utfordringer som følge av kraftig nedbør, regnflom, jord-, flom- og sørpeskred og stormflo i 
fremtiden. Utfordringene kommunen vil møte er spesielt knyttet til temperaturstigning og 
økte nedbørsmengder.   
 

Gjennomsnittstemperaturen i tidligere Buskerud vil øke med 4 grader mot 2100. Dette vil gi 
klimautfordringer som for eksempel hetebølger og utvikling av varmeøyer, tørkeperioder, 
havnivåstigning og stormflo, fukt og råte. Konsekvenser av dette kan blant annet være redusert 
luftkvalitet, økt skogbrannfare, redusert vanntilgang og vannkvalitet, etablering av fremmede arter 
og skade på bygninger og infrastruktur.    
  

Nedbøren i Buskerud vil øke med 15 prosent mot 2100 i form av hyppigere og mer intenst 
styrtregn. Dette vil medføre klimautfordringer knyttet til overvann og urban flom, flere og større 
regnflommer, elveflommer, jord-, flom- og sørpeskred, og kvikkleireskred. Mulige konsekvenser av 
dette kan blant annet være fysiske skader på bygninger og infrastruktur, fare for liv og helse, 
redusert fremkommelighet, og forurensede vannkilder.    
 

 

2.1 Direkte utslipp av klimagasser i drammenssamfunnet 
  

Drammenssamfunnets direkte klimagassutslipp er klimagassutslippene som fysisk slippes ut innenfor 

kommunegrensene. Miljødirektoratet utarbeider statistikk over klimagassutslipp for hver kommune. 

Veitrafikk er kategorien med høyest utslipp (49 % ) av utslippene i 2020. Les mer om de direkte 

utslippene i Rambølls delrapport 1 (vedlagt). 

 
3 Klimaprofil for Buskerud, Norsk klimaservicesenter  

https://klimaservicesenter.no/kss/klimaprofiler/buskerud
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Figur 1 Opprinnelsen til direkte utslipp av klimagasser, Kilde:  Klimaoslo.no 

 

2.2 Indirekte utslipp av klimagasser fra drammenssamfunnet 
 

Drammenssamfunnet bidrar også indirekte til utslipp av klimagasser gjennom at vi produserer energi 

som forbrukes utenfor kommunens grenser eller ved at vi importerer eller eksporterer varer og 

tjenester som har klimagassutslipp utenfor kommunens grenser.  

Det finnes ikke en detaljert oversikt over drammenssamfunnets totale indirekte klimagassutslipp, 

men disse anslås å være flere ganger høyere enn de direkte utslippene: Oslo kommune viser til 

studier som anslår at kommunens indirekte utslipp er 6 – 13 ganger større enn de direkte. Dette 

størrelsesforholdet mellom direkte og indirekte utslipp er mest sannsynlig også beskrivende for 

Drammens utslipp. Summen av de direkte og indirekte utslippene omtales ofte som et 

klimafotavtrykk. 
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Figur 2 Opprinnelsen til indirekte utslipp av klimagasser, Kilde: Klimaoslo.no 

Indirekte utslippet regnes ikke med i de de offisielle utslippstallene. Kortreist kvalitet-rapporten4 fra 

2018 peker på at det er helt nødvendig at kommunene i større grad også retter fokuset mot de 

indirekte utslippene. Dette handler for det første om å unngå karbonlekkasje, som innebærer at en 

reduksjon i direkte utslipp lokalt medfølger en økning i de samlede utslippene globalt. I tillegg vil økt 

oppmerksomhet om de indirekte utslippene kunne utvide handlingsrommet til kommunen, der det 

for eksempel blir like viktig å tilrettelegge for ombruk som å tilrettelegge for sykkelveier.  

 

2.3 Forbruksbaserte klimagassutslipp fra drammenssamfunnet 
 

Det finnes ingen offisielle statistikker over de indirekte klimagassutslippene fra 

Drammenssamfunnet. Konsulentselskapet Ducky sammen med Asplan Viak, samarbeider med 

kommuner og fylkeskommuner om å fremskaffe tall for klimafotavtrykket (direkte og indirekte 

utslipp til sammen) pr innbygger i en kommune. Ifølge deres tall er det årlige klimafotavtrykket for en 

gjennomsnittlig innbygger i Drammen på 10,7 tonn CO2 ekv. Oversikt over hva som bidrar til dette er 

vist i figuren under.  

 
4 Kortreist kvalitet - hva betyr omstilling til et lavutslippssamfunn for kommunesektoren? (Insam AS, Cicero, 
Civitas AS og Kommunenes Senstralforbund) 

https://www.kortreistkvalitet.no/wp-content/uploads/2019/01/kortreist-kvalitet-v6.pdf
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Figur 3 Årlig fotavtrykk (indirekte og direkte utslipp) for en gjennomsnittlig innbygger i Drammen, kilde: www.ducky.eco  

Aggregeres årlig fotavtrykk opp med Drammens 103 000 innbyggere får vi et samlet klimafotavtrykk 

på rundt 1 133 000 tonn CO2 ekv. årlig. For å kunne måle effekten av tiltakene vi gjør for å få ned det 

indirekte utslippet, og for å kunne se utviklingen over tid, er det viktig å få tilgang på bedre data og 

statistikk for indirekte utslipp. 

De indirekte utslippene kan alle gjøre noe med ved å redusere forbruk, avfall og energibruk, spise 

mer klimasmart, redusere bilbruk og flyreiser, samt å ta klima-og miljøriktige valg som forbrukere. 

Digitalisering, delingsøkonomi og overgang til et mer tjenestebasertforbruk kan bidra positivt til 

dette.  

2.4 Direkte og indirekte utslipp av klimagasser fra kommuneorganisasjonen 
 

I 2019 var det totale klimafotavtrykket (direkte og indirekte klimagassutslipp) til Drammen kommune 

sin virksomhet på drøyt 95,1 kilotonn CO2-ekvivalenter (CO2e). Tabell 1 viser fordelingen av 

klimagassutslipp i kilotonn CO2 -ekvivalenter fordelt mellom hovedkategorier og kommunale 

tjenesteområder hentet fra KOSTRA-systemet for 2019.  
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Årlig klimafotavtrykk innbygger Drammen (CO2 ekv.)

Mat 13 %

Varer og tjenester 21 %
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Tabell 1 viser klimafotavtrykket til Drammen kommunes virksomhet for 2019 fordelt på hovedkategorier og 
tjenesteområder, Asplan Viak 

Hovedgrupper Administrasjon Barnehage Grunnskole 
Helse & 
sosial VAR  Annet SUM 

Forbruksvarer 2 793 4178 4 629 7 632 733 2 528 22 493 

Reise og transport 341 164 1 758 3 552 117 964 6 897 

Energi 194 405 2 056 68 1 360 5 250 9 333 

Bygg og infrastruktur 2 985 3 196 4 752 6 550 8 031 13 207 38 721 

Kjøp av tjenester 2 287 2 980 3 746 5 022 1 330 2 278 17 643 

SUM 8 600 10 923 16 940 22 825 11 571 24 227 95 086 

 

 

Kakediagrammet illustrerer fordelingen mellom de ulike hovedkategoriene i prosent.  

 

Figur 4 Klimafotavtrykk (indirekte og direkte utslipp) for Drammen kommune i 2019 kilde: AsplanViak  

Klimafotavtrykket er fordelt på kategoriene: Bygg og infrastruktur (41 %) og forbruksvarer (24%) 

kjøp av tjenester (18 %), energi (10 %) og reise og transport (7 %). Les mer om hvordan kommunen 

kan redusere klimafotavtrykket i kapittel 6.6 Klimasmart kommune. 

 

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. Større byggeprosjekter har stort utfall på 

statistikken.  

Klimafotavtrykk Drammen kommune 2019

Forbruksvarer 24 %

Reise og transport 7%

Energi 10 %

Bygg og infrastruktur 41 %

Kjøp av tjenester 19 %
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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 

2019, og at det kreves betydelig innsats for å snu utviklingen og redusere klimabelastningen fra 

kommunens drift og tjenesteproduksjon. 

 

 

 

Figur 5 Klimafotavtrykk (indirekte og direkte utslipp) for Drammen kommune fra 2001- 2019 kilde: AsplanViak  

 

 

2.5 Energibruk - drammenssamfunnet 
 

For å hjelpe kommunene og fylket med å få tilgang til energidata i energi- og klimaarbeidet, har Viken 

fylkeskommune utarbeidet et energidashbord som gir informasjon om energibalanse, utvikling av 

energiforbruk fra 2011 til 20185, samt annen detaljert informasjon og indikatorer. Rådata til 

verktøyet kommer fra Miljødirektoratet og Statistisk sentralbyrå, Norges vassdrags- og 

energidirektorat, Innovasjon Norge (Biovarme Norge) og Norsk Fjernvarme (fjernkontrollen). 

Diagrammet under viser energiforbruket i kommunen i 2018, det siste året med tilgjengelige tall for 

alle energitypene, samt forbruksgruppene for hver av energikildene. Basert på forbruksgruppe, stod 

næringsbygg og husholdninger for det desidert største energiforbruket i kommunen i 2018. 

Mulighetsrommet for effektiviseringstiltak er med andre ord størst her. 

 
5 Energidashboard, Viken fylkeskommune 
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Det totale energiforbruket i kommunen var i 2018 på 2.397,8 GWh. Elektrisitet og oljeprodukter stod 

for nærmere 90% av dette. Forbruket av oljeprodukter har falt fra 995,6 GWh i 2011 til 827,5 GWh i 

2018. 

 

Figur 6 Energiforbruk i Drammen kommune 2018. Viken fylkeskommunes energidashbord. Merk at dette viser situasjonen 
før nasjonalt forbud mot oljefyring til oppvarming, som gjelder fra 01.01.2020. 

 

Energibruk i Drammen kommune fordelt på energibærere, samt forbrukskategorier er vist i figur 6.  

Omtale av de ulike energibærerne: 

Bioenergi  

Bioenergi er en samlebetegnelse på energi fra biologiske/biogene kilder. Det kan være gass, flytende 

eller i fast form, og de brukes til ulike formål. Bioenergi som brukes til transport kalles ofte 

biodrivstoff og kan erstatte fossilt drivstoff. For at biodrivstoff skal være bærekraftig er det viktig at 

det ikke blir produsert slik at det fortrenger matproduksjon. Dette kalles avansert biodrivstoff eller 

andregenerasjonsbiodrivstoff. Det er denne formen for biodrivstoff som er aktuell å bruke i 

Drammen.  
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Biogass  

Biogass er metan produsert av biologisk materiale og kan kategoriseres som avansert biodrivstoff. 

Biogass har veldig lave NOx-utslipp og kan derfor karakteriseres som så godt som utslippsfritt. 

Drammen kommune har egen biogassproduksjon som baserer seg på restene fra avløpsbehandlingen 

med tillegg av fett fra virksomheter. Gassen blir oppgradert til kjøretøykvalitet og brukt i gassbussene 

til Skyss. Produksjonen i 2021 var på 15 GWh som tilsvarer en transportavstand for buss på 76 runder 

rundt jorden. Anlegget har potensial for større biogassproduksjon, men det er begrenset plass i 

tilknytning til det eksisterende anlegget, og utvidelse er vanskelig. I dag har anlegget ledig kapasitet 

på ca. 40 prosent, som kan tilbys og utnyttes til andre formål. Det planlegges også biogassproduksjon 

på Voss og på Stord. Slamresten (bioresten) fra gassproduksjon benyttes i sin helhet som gjødsel i 

landbruket. Denne bioresten klarer man ikke å utnytte i nærområdet i dag og den sendes Østlandet, 

noe som medfører direkte utslipp fra transport. Det kan reduseres ved å avsette en del av bioresten 

mer lokalt, for eksempel når grøntstruktur skal etableres ved utbygging av veier, skogplanting eller 

andre grøntarealer der det er lov å bruke avløpsslambasert biorest. Biogass kan være en langsiktig 

løsning da det er potensial for en bærekraftig avfallsbasert produksjon av biogass i Norge. Man kan 

øremerke dette til å brukes i tungtransporten eller andre deler av transportnæringen der 

elektrifisering er vanskelig.  

Biodiesel  

Biodiesel er flytende drivstoff produsert av biologisk materiale som kan brukes som erstatning for 

diesel. Det kan brukes rent eller blandes inni fossil diesel. Det er vanlig å skille mellom konvensjonelt 

og avansert biodiesel etter produksjonsmetode og hvilket råstoff som er benyttet. Konvensjonell 

biodiesel, eller førstegenerasjonsbiodiesel, fremstilles av råstoff som også kan brukes til å produsere 

mat eller dyrefôr. Avansert biodiesel framstilles i hovedsak av rester og avfall fra 

næringsmiddelindustri, landbruk eller skogbruk og kommer ikke fra råstoff som kan utnyttes som 

mat eller dyrefôr, og anses derfor å være mer bærekraftig. 

Bioenergi – fossilfritt, men ikke utslippsfritt  

Bioenergi er basert på biologisk materiale og er ikke et petroleumsprodukt. Bioenergi er derfor 

fossilfri, men bruken av denne kan likevel gi lokale utslipp. Under drift vil biodrivstoff slippe ut like 

mye CO2 som fossilt drivstoff av samme type, men siden det produseres av fornybart materiale, blir 

ikke økosystemet tilført ny CO2. CO2-utslipp forårsaket av biodrivstoff vil allerede være en del av 

kretsløpet. For at drivstoff skal kategoriseres som nullutslipp, skal det ikke være utslipp av 

klimagasser, NOx eller partikler under drift. Satsing på biodrivstoff, vil dermed ikke føre til nullutslipp, 

men det kan være en overgangsløsning til nullutslippsløsninger er på plass.  

Bioolje  

Bioolje er olje laget av biologiske materialer og kan erstatte fyringsolje. I nye fyringsanlegg kreves 

minimal tilpasning, men i eldre anlegg kreves større tilpasning hvilket gjør det lite hensiktsmessig. 

Her er det de samme utfordringene som for biodiesel at produksjon kan fortrenge 

matvareproduksjon. I tillegg er det utfordringer med holdbarhet da bioolje brytes ned over tid. Men 

det kan i nyere fyringsanlegg fungere som en overgangsløsning.  

Fast biobrensel  

Dette er for eksempel ved, flis, trepellets m.m. Biobrensel brukes i hovedsak til oppvarmingsformål. 

Ved er den største bioenergikilden i Drammen og brukes til oppvarming av bolig.  
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Bioenergi som overgangsløsning  

Utslippsfrie løsninger er målet, men for noen sektorer er ikke utviklingen av de utslippsfrie 

løsningene kommet langt nok til å kunne tas i bruk innen 2030. Bioenergi er en godt egnet 

energikilde i en overgangsperiode. Med små justeringer kan det brukes i dagens teknologi, og 

dermed kan det stilles krav om fossilfrie løsninger før de utslippsfrie løsningene er tilgjengelig. Det vil 

bidra til at de utslippsfrie løsninger blir raskere tilgjengelig på markedet. Det er imidlertid viktig å 

sørge for at biodrivstoffet som brukes er avansert og ikke går utover matproduksjon. Biogass er en 

mer varig løsning da det ikke fortrenger matproduksjon og heller ikke har nevneverdige lokale 

utslipp. Ettersom biogass tar i bruk avfall som ressurser i ny produksjon er det positivt i et sirkulært 

perspektiv.  

Elektrisitet  

En stor del av energien som brukes i Norge er elektrisitet. Norge har en stor kraftintensiv industri, og 

elektrisitet blir i stor grad benyttet til oppvarming av bygninger og tappevann. Ser man på 

energidashbordet går mesteparten av elektrisitetsforbruket til næringsbygg og husholdninger, og en 

mindre del til kategorien industri. Les mer om kategorien industri Rambølls delrapport 2. 

Oljeprodukter 

Petroleumsprodukter, også kalt oljeprodukter, er en samlebetegnelse på alle slags produkter som blir 
laget av petroleum (råolje, naturgass og naturgasskondensat) i et oljeraffineri. Raffinerte 
oljeprodukter selges i sluttbrukermarkedet gjennom bensinstasjoner, forhandlernett og direkte salg 
til storkundemarkedet. Slike produkter omfatter alt fra de letteste petroleumsgassene (propan) til 
tunge fyringsoljer. 

Fjernvarme 

Et fjernvarmeanlegg distribuerer varmt vann ut til kundene gjennom rør fra en eller flere 

varmesentraler. Som varmekilde benytter fjernvarmeanlegget alt fra restprodukter fra skog, flis, 

pellets, andre brensler, spillvarmekilder eller varmepumper. Fjernvarmesystemet er et fleksibelt 

system på den måte at varmekildene kan byttes ut. Av fjernvarmeanlegg i Drammen har Drammen 

fjernvarme to produksjonsanlegg for fjernvarme6. Produksjonsanlegget på Brakerøya henter varme 

fra Drammensfjorden, og bruker ammoniakk til å frakte energien rundt. Varmepumpen tar 15 MW 

(grunnlast). Anlegget har en også reservelast (spisslast) på 30 MW, og denne tar unna produksjon i 

korte perioder hvor energibehovet er størst, som for eksempel ved den kaldeste vinterstiden. 

Fjernvarmeanlegget på Sundland har en biokjele på 8 MW (grunnlast), som fyres med trepellets. Her 

er det i tillegg en reservelast (spisslast) på 16 MW. Ved perioder med store energibehov har anlegget 

muligheter til å benytte både biodiesel og fyringsolje. 

 

 

 

 
6 Om Drammen Fjernvarme, nettside 

https://no.wikipedia.org/wiki/Petroleum
https://no.wikipedia.org/wiki/R%C3%A5olje
https://no.wikipedia.org/wiki/Naturgass
https://no.wikipedia.org/wiki/Naturgasskondensat
https://no.wikipedia.org/wiki/Oljeraffineri
https://no.wikipedia.org/wiki/Bensinstasjon
https://no.wikipedia.org/wiki/Propan
https://no.wikipedia.org/wiki/Fyringsolje
https://www.df.no/om-oss/produksjonsanlegg
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Figur 7 Utvikling energiforbruk Drammen kommune fra 2011 -2018, Viken fylkeskommunes energidashbord. 

Ser man på utviklingen i energiforbruk fra energibærerne elektrisitet og oljeprodukter i perioden 

2012 til 2018 har oljeprodukter hatt en nedgang, mens elektrisitet har økt som vist i figur 7.  

 

 

Figur 8 Energiforbruket i Drammen 2018, fordelt på energibærere Viken fylkeskommunes energidashbord. 

Figur 8 viser den totale energiforsyningen i Drammen i 2018. Her står elektrisitet for 55 % av totalt 

energibruk, oljeprodukter for 35 %, bioenergi for 6 % og fjernvarme for 4 %. 

En betydelig andel av energiforbruket går til oppvarming av husholdninger. I 2018 stod elektrisitet for 

72 % av husholdningsoppvarming. Fjernvarme var den nest største kilden til oppvarming. Fyringsolje 

stod for 5% av oppvarmingen, men antas nå å være null etter innføring av nasjonalt forbud mot fossil 

olje til oppvarming av bygninger i 2020. Fordelingen av energibærere er vist i figuren under. 
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Figur 9 Oppvarming i husholdninger i Drammen 2018, fordelt på energibærere, Viken fylkeskommunes energidashbord. 

 

2.6 Energibruk – kommunal virksomhet 
 

Når det gjelder energibruk i bygg som kommunen eier, er det skoler og bo- og servicesentre som 

representerer områdene med høyest energiforbruk, med henholdsvis 38 % og 20 % av det totale 

energiforbruket. Drammensbadet er naturlig nok enkeltbygget som krever mest energi, og står for 10 

% av energiforbruket i 2021. Fordelingen er vist i figuren under. Sammenlignbare tall fra tidligere år 

fra de tidligere tre kommunene er ikke tilgjengelig. 

 

Figur 10 - Fordelingen av energibruk i bygg mellom de ulike funksjonene i kommunen i 2021. 

 

Totalt hadde disse byggene til sammen et energiforbruk på 53 GWh i 2021, fordelt på elektrisitet og 

fjernvarme. Fordelingen mellom elektrisitet og fjernvarme er vist i figuren under. 
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Figur 11 Energibruk for bygg som kommunen eier, fordelt på energibærere (fjernvarme og elektrisitet) 2021.  

 

I tillegg har kommunen energiforbruk knyttet til vann og avløp, utendørs idrettsanlegg, gatevarme og 

belysning. Det arbeides med å skaffe en fullstendig oversikt over kommunens totale energiforbruk. 

 

2.7 Energibruk -utslippsfaktor for elektrisitet 
GHG-protokollen (Greenhouse gas protocol) er en internasjonal anerkjent standard for å regne ut 

fotavtrykksbaserte klimagassutslipp (direkte og indirekte klimagassutslipp). GHG-protokollen er 

utviklet av World Resources Institute og World Business Council for Sustainable Development7.  

Iht. GHG-protokollen kan utslipp fra strøm beregnes på to måter, med et markedsbasert perspektiv 

og et lokasjonsbasert (eller fysisk) perspektiv. I Norge er strømmen produsert med lave utslipp, slik at 

ut fra et fysisk perspektiv vil klimagassutslippene ved bruk av strøm være lave og strøm klart mer 

klimavennlig enn fossil energi. For det fysiske/lokasjonsbaserte perspektivet innebærer det en 

reduksjon fra 17 g/kWh1 i 2020 til 11 g/kWh i 2021 iht. NVEs klimadeklarasjon for strøm8. 

For å øke produksjon av fornybar elektrisitet er det etablert en internasjonal ordning med kjøp og 

salg av opprinnelsesgarantier, som gir grunnlag for beregningen ut fra et markedsbasert perspektiv. 

Norsk elektrisitets residualmiks ga for 2021 en utslippsfaktor på 405 gram CO2e per kWh9. Grunnen 

til at denne er så høy er fordi Norge selger hoveddelen av opprinnelsesgarantier til utenlandske 

forbrukere. Det innebærer markedsmessig at norsk vannkraft blir erstattet med en miks av fossil 

energi. 

GHG-protokollen anbefaler å vise klimagassutslipp fra forbruk av elektrisitet basert på begge 

perspektiver. 

 

 
7 GHG Protocol, «Greenhouse Gas Protocol,»  
8 NVE, Hvor kommer strømmen fra? 2021 (Internett)  
9 NVE, Varedeklarasjon for strømleverandører - NVE 
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http://www.ghgprotocol.org/
https://www.nve.no/energi/energisystem/kraftproduksjon/hvor-kommer-strommen-fra/
https://www.nve.no/energi/virkemidler/opprinnelsesgarantier-og-varedeklarasjon-for-stromleverandorer/varedeklarasjon-for-stromleverandorer/?ref=mainmenu
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2.8 Karbonopptak og -utslipp fra skog og annen arealbruk 
Forenklet kan man si at opptak av klimagasser fra atmosfæren skjer når levende vekster gjennom 

fotosyntesen tar opp og lagrer karbon i jord, røtter, stamme og bladverk. Ved å bevare de grønne 

områdene kan kommunen bidra til å opprettholde opptak av klimagasser fra atmosfæren. 

 Miljødirektoratet utarbeider i samarbeid med NIBIO oversikt over utslipp og opptak fra sektoren 

"skog og annen arealbruk" for alle kommuner. Oversikten for Drammen kommune er vist i figuren 

under. 

 

Figur 11 Oversikt over utslipp og opptak fra sektoren «skog og annen arealbruk» i Drammen, Miljødirektoratet 2015.  

Negative tall betyr opptak av klimagasser, mens positive tall betyr utslipp. Den stiplede linjen viser 

netto utslipp eller opptak. 

2010 er startåret. I denne søylen vises utslippet eller opptaket som hver kategori har hatt dette året. 

For eksempel kan en skog ha vokst seg større og tatt opp karbon, mens bearbeiding av jord eller 

forråtnelsesprosesser av biomasse kan ha ført til utslipp. 

I løpet av perioden fra 2010 til 2015 kan det ha vært bruksendringer på noe areal. For eksempel kan 

noe skog ha blitt ryddet for å bygge hus. Tallene for 2015 inkluderer derfor både data for arealene 

slik de foreligger dette året, samt utslipp og opptak som finner sted i forbindelse med overgangen fra 

en arealbrukskategori til en annen (arealbruksendringer). For Drammen er opptaket i skog noe 

redusert fra 2010 og 2015. 

Klimagassene karbondioksid (CO2), metan (CH4) og lystgass (N2O) er inkludert i regnskapet. For å 

gjøre utslippene sammenlignbare, regnes utslipp fra andre gasser enn CO2 om til CO2-ekvivalenter. 
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3. Mål og føringer for klimaarbeidet 
 

3.1 Internasjonale rammer og føringer 
 

Parisavtalen 

 Parisavtalen trådte i kraft i november 2016 og er en internasjonal avtale som skal sørge for at 

verdens land klarer å begrense klimaendringene til 1,5 grader20. Ifølge avtalen skal alle land lage en 

nasjonal plan for hvordan de skal kutte i klimagassutslipp. Planen skal inneholde et mål for hvor mye 

landet skal kutte. Dette målet skal fornyes hvert femte år fra og med 2020. Hver gang det fornyes må 

det bli mer ambisiøst enn det var forrige gang. Alle land skal rapportere hvordan det går med 

utslippskuttene hvert femte år fra og med 2023.  

Føringer fra EU Norsk klimapolitikk er tett knyttet sammen med EUs klimapolitikk. Norge har inngått 

en avtale med EU om felles oppfyllelse av klimamålet for 2030. Norge har siden forsterket målet 

under Parisavtalen. Norge forpliktet seg til å redusere sine klimagassutslipp med minst 50 prosent og 

opp mot 55 prosent innen 2030, sammenlignet med 1990.  

Regjeringen ønsker å samarbeide med EU om å oppfylle det forsterkede målet. Dette samarbeidet 

gjør at EUs klimaarbeid vil få stor betydning for Norge. 

 

FNs bærekraftsmål  

FNs bærekraftsmål (sustainable development goals – SDGs) utgjør stammen i den globale 

arbeidsplanen «Agenda 2030». Dette er en felles plan for alle FNs medlemsland for hvordan vi kan 

utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FNs bærekraftsmål 

består av 17 hovedmål og 169 delmål, der bærekraftsmål 13 heter «stoppe klimaendringene». Flere 

av de andre bærekraftsmålene henger også sammen med klimaarbeidet; rent vann og gode 

sanitærforhold, ren energi for alle, innovasjon og infrastruktur, bærekraftige byer og samfunn, 

ansvarlig forbruk og produksjon, liv under vann og liv på land. Dessuten er bærekraftsmål 17, 

samarbeid for å nå målene, viktig når vi arbeider med klima. 

  

FNs klimapanel  

FNs klimapanel er en internasjonal institusjon opprettet av FN med formål å sammenstille 

eksisterende kunnskap om de globale klimaendringene. Panelets arbeid er sentrert om 

hovedrapportene, som publiseres med fem til sju års mellomrom. Til nå har det kommet fem 

rapporter, mens arbeidet med den sjette er i gang. Rapportene utgjør det viktigste vitenskapelige 

grunnlaget for politiske beslutninger i internasjonal klimapolitikk. Den fjerde hovedrapporten 

konkluderer med at den observerte temperaturøkningen med høy sannsynlighet skyldes økning av 

menneskeskapte klimagasser og den femte hovedrapporten konkluderer med at den globale 

middeltemperaturen vil øke med 3,7-4,8 grader i år 2100. Den sjette hovedrapporten er planlagt 

publisert i 2022. I 2018 ble det lagt fram en spesialrapport om 1,5 gradersmålet. Denne konkluderte 

med at klimagassutslippene må reduseres med 40-50 prosent innen 2030 for å begrense den globale 

oppvarmingen til 1,5 grader sammenlignet med førindustriell tid. 
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European Green Deal (Europas grønne giv) 

The European Green Deal ble lagt fram av Europakommisjonen i desember 2019. Dette er en melding 

som beskriver en helhetlig tilnærming i EUs klima- og miljøpolitikk. Ambisjonene er et klimanøytralt 

EU innen 2050 med mindre forurensing, bedre beskyttelse av helse og miljø, økt livskvalitet, sunne 

økosystemer og bevaring av biologisk mangfold, samt ren og sikker mat og energi. Den vektlegger et 

bredt partnerskap med både næringsliv, kommuner, regioner og innbyggere. En av 

hovedoverskriftene i meldingen er klimatiltak og følgende forslag til klimatiltak legges fram:  

• En ny europeisk «klimalov» som stadfester 2050-målsetningen om klimanøytralitet (mars 

2020) 

• En plan om å øke EUs 2030-klimamål til 50-55 prosent (sommer 2020)  

• En europeisk handlingsplan for sirkulær økonomi, med 35 tiltak som vil legges fram de neste 

tre årene (mars 2020)  

• Forslag om revisjon av relevante tiltak med sikte på å oppfylle klimaambisjonene i Green Deal 

etter en revisjon av EU ETS; forordningen om innsatsfordeling, forordningen om utslipp og 

opptak i skog- og arealbruk, energieffektivitetsdirektivet, direktivet om fornybar energi og 

prestasjonsstandardene for bilers og vogntogs CO2-utslipp (juni 2021) 

· Forslag om revisjon av energiskattedirektivet (juni 2021)  

• Forslag om en CO2-grensetilpasningsmekanisme for utvalgte sektorer (2021)  

• Ny EU-strategi for klimatilpasninger (2020/2021) 

Mengden lover og regler som inngår i EUs grønne giv er svært omfattende. Norsk Utenrikspolitisk 

Institutt (NUPI) har utarbeidet en rapport10 som viser at Norge ikke er forvaltningsmessig rustet til å 

håndtere økningen i volumet av nye regler som vil komme, og at Norges sektorbaserte forvaltning 

ikke er tilrettelagt for den tverrfaglige integrasjonen som disse vil kreve. 

 

Fit for 55 (Klar for 55)  

Fit for 55 er en lovforslagspakke som følger opp Grønn giv-strategien. Fit for 55 inneholder en rekke 

forslag til reguleringer som skal muliggjøre at EU når målene om å redusere klimagassutslippene med 

55 prosent fra 1990 til 2030, og å nå klimanøytralitet innen 2050. Disse målene er bindende gjennom 

den europeiske klimaloven som trådte i kraft juli 2021.  

 

EUs taksonomi  

Målet med EUs taksonomi for bærekraftige økonomiske aktiviteter er å bidra til økt privat investering 

for det grønne skiftet i Europa. Taksonomien inngår også i temaene under EUs grønne giv. 16 

Taksonomien er et klassifiseringssystem som definerer hva en bærekraftig økonomisk aktivitet er. 

Målet er å skape transparens om bærekraft og motvirke «grønnvasking» for å mobilisere privat 

kapital til bærekraftige investeringer.17 EU-taksonomien er nærmere beskrevet i kapittel 9 Arbeid og 

næring. 

 

 
10 Nupi (2021) : EUs grønne giv - implikasjoner for norsk utenrikspolitikk 

https://www.nupi.no/publikasjoner/cristin-pub/eus-groenne-giv-implikasjoner-for-norsk-europapolitikk
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3.2 Nasjonale rammer og føringer 
 

Grunnloven  

Grunnlovens § 112 omtales ofte som Grunnlovens miljøparagraf. Den legger noen overordnede 

føringer for norsk klima- og miljøarbeid:  

• Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og 

mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig 

betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.  

• Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og 

iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd.  

• Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.  

 

Klimaloven 

Klimaloven ble vedtatt av Stortinget i juni 2017. Klimaloven skal fremme gjennomføring av Norges 

klimamål for å sikre omstilling til et lavutslippssamfunn innen 2050. I tillegg skal den fremme åpenhet 

og offentlig debatt om status, retning og framdrift i klimaarbeidet. 

Målet om reduserte utslipp er allerede strammet inn (2021). Utslippene skal reduseres med minst 50 

prosent og opp mot 55 prosent innen 2030 fra referanseåret 1990, slik at det er i tråd med Norges 

klimamål under Parisavtalen. I tillegg er det et lovfestet mål om å være et lavutslippssamfunn innen 

2050. Ifølge loven vil dette si at klimagassutslippene skal være redusert med 80-95 prosent i 2050 

sammenlignet med 1990. Dette innebærer å redusere klimagassutslipp til et nivå tilsvarende 1-2 tonn 

CO2e per innbygger. I dag er utslippene om lag 10 tonn CO2e per innbygger.  

Transport og jordbruk dominerer som kilder for ikke-kvotepliktige utslipp. Regjeringen har i 

klimameldingen som ble lagt fram januar 2021 foreslått mål om å redusere utslippene fra ikke-

kvotepliktig utslipp med 45 prosent innen 2030 sammenlignet med nivået i 2005.  

 

Nasjonalt klimamål for 2050  

Målet skal være at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050. Med lavutslippssamfunn menes et 

samfunn hvor klimagassutslippene, ut fra beste vitenskapelige grunnlag, utslippsutviklingen globalt 

og nasjonale omstendigheter, er redusert for å motvirke skadelige virkninger av global oppvarming 

som beskrevet i Parisavtalen 12. desember 2015 artikkel 2 nr. 1 bokstav a. Målet skal være at 

klimagassutslippene i 2050 reduseres i størrelsesorden 90 til 95 prosent fra utslippsnivået i 

referanseåret 1990. Ved vurdering av måloppnåelse skal det tas hensyn til effekten av norsk 

deltakelse i det europeiske klimakvotesystemet for virksomheter. 

 

Meld. St. 12 (2020-2021): Klimaplan for 2021-2030  

I 2021 la regjeringen frem stortingsmeldingen Klimaplan for 2021-2030, som inneholder regjeringens 

politikk for å redusere klimagassutslipp i tråd med nasjonale og internasjonale forpliktelser. Et 

hovedelement i planen er tiltak for å kutte de ikke-kvotepliktige utslippene med 45 prosent innen 

2030. Et av planens mål er at næringslivet i 2030 enkelt skal kunne frakte gods og varer på 
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klimavennlige måter. Et av virkemidlene er opptrapping av CO2-avgiften fra 590 til 2000 kroner per 

tonn, noe som vil påvirke all transport, selv om veitrafikken til dels kompenseres gjennom redusert 

veibruksavgift. Tiltak og virkemiddel som kommer frem av Klimaplan for 2021-2030 bygger på 

utredningen Klimakur 2030 (omtalt under), som var et samarbeidsprosjekt mellom Miljødirektoratet, 

Statens vegvesen, Kystverket, Landsbruksdirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat og 

Enova på oppdrag fra regjeringen.  

 

Regjeringens klimastatus- og plan. 

Regjeringens klimastatus- og plan for 2023 ble lagt frem for første gang, som en del av 

Statsbudsjettet for 2023. Klimastatus- og plan dekker rapportering etter klimaloven og oppsummerer 

regjeringens klimapolitikk. Planen skal oppdateres hvert år, og er et helt nytt element i et nytt 

klimastyringssystem. Det legges også frem et klimabudsjett for å integrere klima og økonomi. 

Forslagene i statsbudsjettet skal muliggjøre at utslippsbudsjettet for kommende år skal nås. 

 

I klimastatus- og plan vises det også til hvordan ulike deler av samfunnet kan bidra til å redusere 

klimagassutslipp: 

 

Figur 12: Oversikt over hvordan ulike deler av samfunnet kan bidra til å redusere klimagassutslipp. Kilde: Regjeringens 
klimastatus- og plan for 2023. 
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Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging  

De statlige planretningslinjene for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning gir kommunene en 

sentral rolle i arbeidet med å nå de nasjonale målene for utslippsreduksjon.  

Formålet med planretningslinjene er å:  

• Sikre at kommunene går foran i arbeidet med å redusere klimagassutslipp  

• Sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene  

• Sikre at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet med 

å redusere klimagassutslipp  

• Sikre at kommunene begrenser eller unngå ulemper grunnet klimaendringer, og drar 

nytte av eventuelle fordeler 

 

Klimakur  

Miljødirektoratet gjennomførte i 2019 og 2020 prosjektet Klimakur 2030 for å utrede mulige tiltak og 

virkemidler for å redusere utslipp i Norge med tanke på å nå norske klimamål i 2030. Del A 

inneholder utredningen av tiltak og virkemidler som kan gi minst 50 prosent reduksjon i ikke-

kvotepliktig sektor i 2030 sammenlignet med 2005. Ikke-kvotepliktig sektor innbefatter utslipp fra 

blant annet transport, landbruk, avfall og bygg og anlegg. Del B dekker tiltak og virkemidler for 

økning i opptak og reduksjon av klimagassutslipp i skog- og arealbrukssektoren (LULUCF). 

Gjennomføring av tiltakene forutsetter betydelig innsats ikke bare fra staten, men også fra 

kommuner, privatpersoner og næringsliv. Utslippsreduksjonene som er utredet forutsetter et 

mangfold av nye og forsterkede virkemidler som kommer på plass raskt.  

 

Nasjonal strategi for sirkulær økonomi og nasjonale miljømål innen sirkulærøkonomi  

«Nasjonal strategi for ein grøn, sirkulær økonomi» ble lagt frem i juni 2021. Hensikten med strategien 

er å omstille næringslivet og forbruket i alle sektorer på en måte som gir mindre press på ressursene, 

men samtidig nye muligheter for bærekraftig næringsutvikling.  

Vi har to nasjonale resultatmål i avfallspolitikken. Det første er at veksten i mengden avfall skal være 

lavere enn den økonomiske veksten målt i BNP. Det andre nasjonale målet er nytt fra 2021. Dette 

slår fast at materialgjenvinningen skal øke. Dette erstatter et tidligere mål der energiutnytting var 

likestilt med materialattvinning. Det nye målet legger klare premisser for korleis avfallspolitikken skal 

utvikles videre.  

En sterk driver for sirkulær økonomi i Norge er EUs gjennomføring av den andre handlingsplanen for 

sirkulær økonomi under EUs green deal. Det kan forventes at nasjonalt regelverk vil måtte endres når 

EU innfører ambisiøse miljømål innen sirkulær økonomi i sitt regelverk. 

Nasjonal transportplan 2022-2033  

Det overordna målet for nasjonal transportplan (NTP) er «Et effektivt, miljøvennlig og trygt 

transportsystem i 2050». NTP har en grønn profil med forsterket satsing på kollektiv, sykkel, gange og 

trygge skoleveier. Regjeringen ønsker at det skal legges bedre til rette for at flere kan sykle, gå eller 

reise kollektivt, spesielt i byområder. Det skal legges særlig vekt på behovene til bla. fotgjengere og 

syklister ved utforming, bygging, drift og vedlikehold av veianlegg. Videre er det konkretisert et 

langsiktig mål om at sykkelandelen i byområdene skal være 20 % og 8 % på landsbasis. Sammen gir 
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dette sterke føringer for tilretteleggingen for myke trafikanter, og det er en tydelig konkretisering av 

fokus på trafikksikkerhet for spesielt barn og unge på skoleveier, i nærmiljøer og sikring av annen 

infrastruktur. 

 

3.3 Regionale rammer og føringer 
 

Osloregionens ordførererklæring 

Osloregionens ordførererklæring om miljø og klima, signert av ordfører i Drammen og over 50 andre 

ordførere den 2. juni 2022, har mål om å gjøre Osloregionen til Europas ledende hovedstadsregion 

for klima og miljø. Erklæringen, som er en fornyelse og forsterkelse av ordførererklæringen fra 2019, 

er et strategisk dokument. Kommunene forplikter seg blant annet til å: 

- Anerkjenne målene fra Paris-avtalen om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader 

og Norges mål om 55 prosent reduksjon i klimagassutslipp i 2030 samt netto null i 2050. 

Kommunene anerkjenner også Parisavtalens andre mål om å øke evnen til å tilpasse 

skadevirkningene av klimaendringene. Som myndighetsutøvere og samfunnsutviklere vil 

kommunene bidra aktivt til å nå disse målene.  

- Legge press på nasjonale myndigheter for å iverksette tiltak for å håndtere både klimakrise 

og naturkrise og for å gi kommunene de økonomiske og juridiske verktøy vi trenger for å 

kunne bidra.  

- Være pådriver for at staten og fylkeskommunene som innkjøper, utbygger, eiendomsbesitter 

og eier av infrastruktur bidrar til reduserte utslipp i Osloregionen. 

- Samarbeide aktivt med internasjonale organisasjoner som har fokus på lokalforvaltningens 

rolle i klima- og miljøarbeidet, som for eksempel storbynettverket C40. 

- Integrere FNs bærekraftsmål i vår planlegging og drift, ikke minst mål 17: «Samarbeid for å 

nå målene». 

 

Regional plan for klima og energi  

En regional plan legges til grunn for statens, fylkers og kommuners planlegging og prioritering i 

regionen jamfør plan- og bygningsloven § 8-2. Plandokumentet skal være et verktøy for samordning 

og samarbeid mellom fylkeskommunen, kommunene og andre aktuelle aktører i Viken. 

I handlingsplanen til Buskerud fylkeskommune er det satt mål om å redusere utslipp av klimagasser i 

regionen med 50 % innen 2030. Dette er et ambisiøst mål – men innen rekkevidde – og krever en 

aktiv lokal, regional og statlig miljøpolitikk. Reduksjonen skal skje uten å øke elektrisitetsbruken ut 

over dagens nivå. 

I tillegg til de viktigste utslippskildene i Buskerud (transport, stasjonær energibruk og 

avfallshåndtering) inneholder planen kapitler om klimatilpasning og endret adferd/endrede 

holdninger. 

 

Buskerudbysamarbeidet 

Buskerudbyen er et samarbeid om areal- og transportplanleggingen i Lier, Drammen, Øvre Eiker og 

Kongsberg. Siden 2010 har Buskerudbyen fått én milliard kroner i statlige belønningsmidler. De er 
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benyttet til å styrke busstilbudet, gjøre det enklere å sykle og gå, billettene billigere og bygge 

pendlerparkeringer. Staten vil at belønningsmidlene skal fases inn i byvekstavtaler. Buskerudbyen er 

et av ni byområder som kan få forhandle med staten om en slik byvekstavtale. 

Buskerudbysamarbeidet har forpliktet seg til å arbeide for nullvekstmålet, det vil si at trafikkveksten i 

persontrafikken i byområdene må skje med kollektivtrafikk, sykling og gange. Næringstrafikk er ikke 

del av nullvekstmålet. Buskerudbyen er en av ni nasjonale byområder som er aktuelle for en 

byvekstavtale. 

Relevante planer for samarbeidet vedtatt i kommunene:  

• Areal- og transportplan Buskerudbyen (2013)  

o Planen gir føringer for framtidig arealbruk og transportsystem i byområdet  

• Felles sykkelplan for Buskerudbyen (2016/2017)  

o Sykkelstrategi og plan for regionalt sykkelvegnett, vedtatt 2016, med 

handlingsprogram for 2018-2023 vedtatt 2017 

 

3.4 Lokale rammer og føringer 
Kommuneplanen  

Kommuneplanen definerer kommunens overordnede mål og strategier og er kommunens viktigste 

redskap for å styre utviklingen av lokalsamfunnet. Planen inneholder en samfunnsdel og en arealdel. 

Samfunnsdelen ble vedtatt 12.12.2021. Arbeidet med arealdelen ble igangsatt våren 2021 og 

forventes å bli endelig vedtatt i løpet av 2022.  

Samfunnsdelen legger føringer for samfunnsutvikling og tjenester mens arealdelen fastsetter 

arealutvikling, vekst og vern i kommunen. Samfunnsdelen inneholder en langsiktig areal- og 

transportstrategi med en tidshorisont fram til 2040. Til grunn for arbeidet med kommuneplanen og 

valg av områder som er politisk prioritert i kommunen, ligger FNs 17 bærekraftsmål. Disse utgjør nå 

et globalt rammeverk for samfunnsutviklingen. I samfunnsdelen er det definert 6 satsingsområder 

som skal ha ekstra oppmerksomhet i planperioden som vist i figuren under. Klima- og miljøvennlig 

utvikling er et av disse satsingsområdene.  
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Figur 12 Oversikt over de seks satsingsområdene i kommuneplanens samfunnsdel for Drammen 2021.  

 

Hvert område inneholder ett hovedmål med flere delmål som forteller hvordan vi vil ha det, og 

tilhørende strategier om hvordan vi gjør det. For klima- og miljøvennlig utvikling er det satt følgende 

hovedmål: Drammen skal bli Norges grønneste kommune - et sirkulært og klimarobust 

lavutslippssamfunn der det er naturlig å velge miljøvennlig. Av satsingsområdets delmål er spesielt 

delmål A: Drammen skal redusere klimagassutslippene og delmål C: Drammen skal bli en 

foregangskommune innen sirkulærøkonomi relevant for klimastrategiarbeidet. Det er også mål under 

andre satsingsområder i samfunnsdelen som er relevant for klimastrategiarbeidet herunder 

satsingsområdet omstillingsdyktig næringsliv med delmål D: Drammen skal ha et grønt, bærekraftig 

og innovativt næringsliv. 

 

Klimabudsjett  

Klimabudsjettet er et styringsverktøy med konkrete klimatiltak som skal gjennomføres. Budsjettet 

viser anslått reduksjon av klimagassutslipp og økonomisk kostnad for de enkelte tiltak, der dette er 

mulig å estimere. Reelle utslippsreduksjoner forutsetter at det skjer en systematisk oppfølging og 

rapportering av klimabudsjettet. Klimabudsjettet kan inneholde tiltak som dekker innbyggere, 

næringsliv og kommunens egen drift. Tiltakene omfatter både direkte og indirekte utslipp. Drammen 

kommune har lagt frem klimabudsjett som en del av handlings- og økonomiplanen for 2021-2024 og 

2022-2025.  
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Sykkelplan for Drammen 

Sykkelplan for Drammen ble vedtatt i 2021 med en tidshorisont på 10 år frem mot 2031. Formålet 

med planen er å angi mål og satsingsområder ut fra politikernes overordnede føringer om at 

Drammen skal bli Norges beste sykkelkommune og ha en sykkelandel på 20%. Videre gis det kriterier 

for utbyggingsrekkefølgen av sykkelnettet. Planen skal være et verktøy for videre planlegging og 

utbygging av sykkelnettet, et grunnlag for innspill til andre vegeiere, et grunnlag for å avsette arealer, 

samt et grunnlag for å stille krav i plan- og byggesaker og utbyggingsprosjekter som berører det 

definerte sykkelnettet. Planen er også et viktig grunnlag for å kunne prioritere mellom prosjekter når 

det er begrensede ressurser til etablering av sykkeltiltak. Til slutt vil planen være et viktig verktøy for 

søknad om finansiering av tiltakene fra andre kilder enn kommunens eget budsjett. 

 

Anskaffelsesstrategi for Drammen kommune 

Anskaffelsesstrategien som ble vedtatt i 2021 skal være en av kommunens overordnede strategier og 

være rammen til en helhetlig anskaffelsespolitikk. I tillegg skal anskaffelsesstrategien gi Rådmannen 

nødvendige prinsipielle føringer, slik at kommunens anskaffelser kan benyttes som et strategisk 

virkemiddel til å støtte opp om politiske vedtak og målsetninger. Hovedmålet til strategien er: 

Drammen kommune sine anskaffelser bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling, og er profesjonelle, 

effektive og verdiskapende. Strategien har 6 delmål der delmål 3 følger direkte opp klima: 

Kommunens anskaffelser bidrar til å nå kommunens målsettinger innen klima og miljø. 

Det vises til i strategien at Drammen kommune erkjenner at offentlige anskaffelser er et viktig 

strategisk virkemiddel for å nå målene om en klima- og miljøvennlig utvikling av 

Drammenssamfunnet. Drammen kommune skal derfor:  

• Vurdere klima- og miljøhensyn i alle anskaffelser kommunen gjennomfører og prioritere 

dette høyt der det er relevant, blant annet ved å etterspørre varer og tjenester med et lavt 

klima- og miljøfotavtrykk.  

• Analysere og prioritere de innkjøpskategoriene der det er stor klima- og miljøgevinst å hente, 

eller der det er særlig viktig å utvikle markedet for klima- og miljøvennlige løsninger.  

• Gjennomføre anskaffelser innenfor en sirkulær økonomisk tankegang.  

• Ha dialog med leverandørmarkedet i forkant av konkurransene for å øke 

kunnskapsgrunnlaget i de aktuelle anskaffelsene.  

• Bruke mest mulig standardiserte krav og kriterier i anskaffelser der markedet for klima- og 

miljøvennlige produkter er modent. Krav til anerkjente miljømerkede produkter og 

miljøledelsessystemer (EMAS, ISO 14001, Miljøfyrtårn el.) er eksempler på slik 

standardisering.  

• Bygge spesialisert klima- og miljøfaglig anskaffelseskompetanse. 
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4. Kommunenes roller og virkemidler  
 

 

Figur 13 Oversikt over kommunens handlingsrom i klimaarbeidet.  

Ifølge Miljødirektoratets statistikk er de største utslippskildene i Norge olje- og gassvirksomhet, 

industri og bergverk, veitrafikk, luftfart, sjøfart, anleggsmaskiner og jordbruk. Dette er 

utslippsområder som i stor grad krever nasjonale tiltak og virkemidler. Kommuner kan likevel bidra til 

klimagassreduksjon gjennom sin rolle som planmyndighet, eiendomsbesitter, innkjøper, 

tjenesteleverandør og samfunnsutvikler.  

Miljødirektoratets rapport Klimakur 2030 omtaler blant annet kommunenes rolle i klimaarbeidet. 

Rapporten påpeker at kommunene kan ha en særlig viktig rolle i å bidra til utslippsreduksjoner innen 

vei- og sjøtransport, anleggsmaskiner samt avfallshåndtering med karbonfangst og -lagring. 

Kommunene kan også bidra til utslippskutt fra avfall og deponi, jordbruk og matproduksjon, samt 

oppvarming. Rapporten omtaler muligheter for å styrke kommunenes handlingsrom slik at de for 

eksempel kan innføre nullutslippssoner av hensyn til klima, sette krav i kommunale reguleringsplaner 

og styrke klimaarbeidet i sin rolle som innkjøper. Rapporten sier at selv om kommunen ikke er den 

eneste eller viktigste aktøren for de fleste tiltakene, er den i mange tilfeller likevel en nødvendig eller 

medvirkende aktør for at tiltakene blir gjennomført.  

Statsforvalterens forventningsbrev til kommunal planlegging i 2021 tydeliggjør forventningen om 

kommunenes rolle: 

Kommunenes arealplanlegging må bidra til å nå målene om reduserte klimagassutslipp. I tillegg til å 

planlegge for en arealbruk for å redusere transportbehovet, og tilrettelegge for gange, sykkel og 

kollektivtrafikk, er det økt fokus på forvaltningen av karbonrike arealer. Nedbygging av skog, myr og 

jordbruksareal gir betydelige utslipp av klimagasser. Kommunene må planlegge for en smart og 

effektiv arealbruk.  

Regjeringens klimastatus- og plan (2022) viser til at kommunene spesielt har en rolle innen 

arealplanlegging og anskaffelser: 



Kunnskapsgrunnlag til klimastrategi for Drammen 2030 

28 
 

Kommunen forvaltar gjennom arealplanlegginga si 83 pst. av dei norske areala. Dei har dermed ei 

nøkkelrolle ved at dei kan vedta samfunns- og arealplanar som legg til rette for omstilling til eit 

lågutsleppssamfunn, og som reduserer utslepp frå arealbruksendringar. Det er difor viktig at 

kommunane tek omsyn til klima i arealplanlegginga si. Vidare handla kommunar og fylkeskommunar 

varer og tenester for om lag 250 mrd. kroner i 2020 og har dermed ei stor innkjøpsmakt. Vilkår som 

blir stilte i offentlege anskaffingar, kan vere med på å bidra til utviklinga av teknologi og til at 

løysingar som allereie finst, blir tekne i bruk 

 

Kommunen har flere roller og ansvarsområder som påvirker klimagassutslipp og energibruk:  

• Lokal planmyndighet  

• Byggesaksbehandler  

• Eier av bygg og anlegg, inkludert kommunale veier  

• Grunneier, eiendomsutvikler og utbygger  

• Politisk aktør og lokal samfunnsutvikler  

• Deltaker i regional planlegging  

• Tjenesteleverandør, blant annet:  

o Ansvarlig for skoleruter, pasienttransport m.m.  

o Ansvarlig for håndtering av avfall, vann og avløp  

• Innkjøper  

• Eier og drifter av kjøretøy  

• Deltager i nettverk 

• Analyse/utredninger/kunnskap 

 

Under er en del av punktene forklart mer inngående: 

• Som plan- og bygningsmyndighet har kommunen et ansvar for å legge til rette for en 

bærekraftig utvikling. Arealplanlegging er et av de viktigste virkemidlene for å redusere 

klimagassutslippene fra transportsektoren og fra endret arealbruk (avskoging, nedbygging av 

myr mv.) (Fylkesmannen i Oslo og Viken, 2020).  

• Kommunen kan bidra til reduserte klimagassutslipp gjennom blant annet fortetting og 

byutvikling nært kollektivknutepunkt, bedre tilrettelegging for sykkel og gange og restriktive 

parkeringsnormer. Kommunen stiller også krav om en vurdering av klima- og energiaspektet i 

alle offentlige og private reguleringsplaner.  

• Som byggeier og byggherre forvalter kommunen en stor eiendomsmasse og kan bidra til 

reduserte klimagassutslipp blant annet gjennom effektivisering av drift, særlig når det gjelder 

energibruk. Andre muligheter er å øke arealeffektiviteten i bygningsmassen, benytte 

klimavennlige bygningsmaterialer og fornybare energikilder, og sette krav til fossilfrie 

byggeplasser. Som deleier av renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) kan 

kommunen påvirke innsamling, transport og behandling av avfall i kommunen. RfD er 

organisert som et interkommunalt selskap og eies av Drammen, Lier, Modum og Øvre Eiker 

kommuner.  

• Som innkjøper har kommunen et veldig viktig virkemiddel. Ifølge en rapport fra Asplan Viak 

(2016)11 er offentlige anskaffelser ansvarlig for omtrent 14 % av Norges totale 

 
11 Klimafotavtrykk av offentlige anskaffelser, Asplan Viak 2016 

file:///C:/Users/D15575/Downloads/Asplan%20Viak%20(2015)%20klimafotavtrykk_for_offentlig_virksomhet.pdf
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klimafotavtrykk. Det offentlige er pålagt å redusere miljøbelastningen og fremme 

klimavennlige løsninger ved sine anskaffelser.  

• Det offentlige er også pålagt å ta hensyn til livssykluskostnader. Drift, vedlikehold og utfasing 

av en anskaffelse kan påføre store utgifter og klimagassutslipp for mange år fremover. Disse 

anskaffelsene er også ofte miljøbelastende i form av utslipp, ikke-fornybare ressurser, 

kjemikalier mm. Dermed er det å ta hensyn til livssykluskostnader økonomisk lønnsomt, det 

sikrer større handle-frihet, bidrar til å begrense miljøbelastningen og fremmer klimavennlige 

løsninger. Det er imidlertid viktig å huske på at kommunen ikke kan stille krav som gjør at vi 

ikke får tilbud. Kravene må tilpasses markedets modenhet. Derfor er det viktig å vurdere 

gjennomføring av markedsundersøkelser i forkant av et anbud.  

• Som samfunnsutvikler og tilrettelegger kan kommunen i egen regi og i samarbeid med 

innbyggere, frivilligheten og næringslivet gjennomføre en rekke tiltak som kan bidra til 

klimariktige valg. Som informasjons- og kunnskapsgiver kan kommunen samarbeide med 

andre aktører eller drive aktivt informasjonsarbeid for å forandre holdninger og atferd blant 

innbyggere. Kommunens egne energivalg og strategier kan inkluderes i informasjonsarbeidet.  

• I tillegg kan kommunen påvirke gjennom sine egne handlinger (forbildefunksjon).  

• Som grunneier har kommunen en betydningsfull rolle i klimaarbeidet. Kommunen eier xxxxx 

daa produktiv skog utenfor regulerte områder. I tillegg kommer annen skog og offentlige 

friområder og parker. Totalt sett representerer dette et betydelig potensial for binding av 

karbondioksid. 

 

Kortreist kvalitet 

Kortreist kvalitet-rapporten12 utarbeidet av Cicero-Senter for klimaforskning og rådgivingsselskapene 

Insam og Civitas på oppdrag fra Kommunenes sentralforbund (KS)ser på hva omstilling til et 

lavutslippssamfunn betyr for kommunesektoren. Det vises til at en tilnærming til omstillingsarbeidet 

som fokuserer på å realisere flere viktige samfunnsmål, og som samtidig utvikler lokale kvaliteter, 

kan være avgjørende for å realisere lavutslippssamfunnet.  

Utvikling av kommunesentre og bomiljøer med mange kvaliteter er spesielt viktig for å redusere 

behovet for ressursbruk, for eksempel transport, ved at nærmiljøer tas mer aktivt i bruk. Dette 

forutsetter høy kvalitet når det gjelder for eksempel arkitektur, bomiljøkvaliteter, sosiale forhold, 

inkludering, aktivitet og kultur (by- og bygdeliv), naturkvaliteter, sambruk av eiendommer, og ikke 

minst samhandling mellom og involvering av innbyggere, foreningsliv og næringsliv. Gevinstene er 

knyttet til utnyttelse av vinn-vinn tiltak, som for eksempel økonomiske innsparinger ved 

energieffektivisering, helsemessige gevinster gjennom tilrettelegging for mer sykkel og gange, og 

mindre forurensning i bysentra.  

Det vises til at det er behov for samarbeidsdrevet innovasjon for å sikre bred deltakelse og 

engasjement som trekker på kompetanse hos alle grupper i lokalsamfunnet. Det er avgjørende at 

kommuner og regioner bruker og utvikler sin legitimitet som demokratiske samfunnsaktører til å 

stimulere til betydelige flere og dyptgripende innovasjonsprosesser. 

Rapporten anbefaler at kommunene tar utgangspunkt i temaene bygg, transport og mat, siden dette 

er temaer som engasjerer de fleste, er enkle å formidle og hvor utslippene er høye. Temaene inngår i 

de fleste av kommunens tjenesteleveranser og samfunnsoppgaver, som for eksempel skole, helse og 

 
12 Kortreist kvalitet, KS 2016 

https://www.ks.no/contentassets/04ce3365418f46cfbef9a9055e9463b6/ks-lavutslippssamfunn-rapport-med-vedlegg_fou2016.pdf
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omsorg, kultur- og idrett, næringsutvikling, arealdisponering, inkludert infrastruktur for transport, 

energi, vann og avløp, renovasjon.  
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5. Medvirkning innbyggere og næringsliv 
 

Deltakende innbyggere er et av de seks samfunnsmålene i kommuneplanens samfunnsdel, med 

hovedmålet «I Drammen skaper vi framtida sammen». Målet er en tydelig ambisjon om en 

samfunns- og tjenesteutvikling med høy grad av innbyggermedvirkning og samarbeid med relevante 

aktører. Reduksjon av klimagassutslipp er et typisk eksempel på en samfunnsutfordring der man er 

helt avhengige av å jobbe sammen både innenfor kommunens egen virksomhet, og sammen med 

innbyggere, frivillighet, næringsliv og akademia. 

I arbeidet med klimastrategien har Drammen kommune lagt til rette for bred medvirkning – selv om 

dette ikke er lovpålagt for en strategi.  

Det har i medvirkningsarbeidet både vært viktig å få direkte innspill til strategien og samtidig skape 

engasjement og oppmerksomhet rundt klimastrategien og klimasaken generelt.  

Hensikt med medvirkningen har vært tredelt:  

• få innspill på hvordan innbyggere, næringsliv og kommunen sammen skal nå målene 

• skape engasjement og mobilisere sammen 

• styrke og komplementere kunnskapsgrunnlaget, gjennom å tilføre mer til lokalkunnskap. 

Det er bedt om innspill fra Drammens innbyggere; barn, unge og voksne, næringsliv, akademia, 

ideelle organisasjoner og foreninger, og bedrifter der kommunen er eier eller deleier. Innspillene er 

gitt både gjennom åpne arrangement og prosesser, og gjennom dialog i mindre grupper. Nivået på 

medvirkning er vurdert ut ifra tilgjengelige ressurser og for å overholde fremdriftsplanen for 

strategiarbeidet. 

Medvirkningsaktivitetene har vært både tidlig medvirkning før utarbeidelse av forslag til strategi, 

samt at det er lagt opp til medvirkningsaktiviteter i hele perioden frem til høringsperioden er 

gjennomført.  

Tidlig medvirkning har som hensikt å få innspill til klimastrategien og lokalkunnskap til 

kunnskapsgrunnlaget. Medvirkningsaktiviteter som gjennomføres i hele perioden har som hensikt å 

skape engasjement og oppmerksomhet rundt klimatiltak og klimastrategien. Sistnevnte vil først og 

fremst være arrangement på biblioteket og kommunikasjon via kommunens kanaler om mulighet til 

å gi innspill i høringsperioden. 

Medvirkning barn og unge 

Voksnes plikt til å lytte til barn og unge når de tar beslutninger som berører dem, er nedfelt 

både i FNs barnekonvensjon13 og plan- og bygningsloven § 5-114. Klimaendringene berører 

direkte barn og unges fremtid og det er spesielt viktig å gi dem mulighet til å gi innspill 

gjennom egne tilrettelagte aktiviteter. I kunnskapsgrunnlag er innspill og 

medvirkningsaktiviteter der barn og unge har deltatt merket med dette symbolet.  

 

 

 
13 Barnekonvensjonen | UNICEF 
14 Plan og bygningsloven  

https://www.unicef.no/barnekonvensjonen/full-tekst
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/KAPITTEL_2-1-3#KAPITTEL_2-1-3
https://www.unicef.no/vart-arbeid/internasjonalt/barnekonvensjonen
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/KAPITTEL_2-1-3#KAPITTEL_2-1-3
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Gjennomførte medvirkningsaktiviteter - tidlig medvirkning 

Møte med innbyggere 

Det ble gjennomført et mindre kveldsmøte med noen engasjerte innbyggere der satsingene for 

strategien ble diskutert. De som deltok hadde enten fått spørsmål om deltakelse gjennom 

nærutvalgene eller gjennom kommunens forespørsel om deltakere på facebook. 

Arbeidsverksted lag og foreninger 

I samarbeid med Besteforeldrenes klimaaksjon ble det gjennomført et arbeidsverksted for lag og 

foreninger. Besteforeldrenes klimaaksjon stod for arrangementet og inviterte lag og foreninger. Til 

stede var i tillegg til medlemmer i BKA, medlemmer i Naturvernforbundet, Drammen miljøverksted, 

Kirken v. Klimafestivalen, Drammen Kirkeforum, Drammensmarkas venner, Drammen sportsfiskere 

og DNT, Drammen og omegn. Syklistenes Landsforening har også bidratt med sine kommentarer i 

etterkant av verkstedet.  

Dialogmøtet med næringslivet 

Representanter for næringslivet og andre samarbeidspartnere ble invitert til dialogmøte med 

politikere i Drammen kommune ved formannskap og gruppeledere. Formålet med møtet er å gi felles 

innsikt i kunnskapsgrunnlag, drøfte sentrale problemstillinger, og samle innspill til kommuneplanens 

arealdel, strategisk næringsplan og klimastrategien.  

Klimaverksted for næringslivet 

For å gå tettere på hvilke muligheter og utfordringer det er i de ulike bransjene for å gjennomføre 

klimatiltak og bærekraftig ressursbruk inviterte Drammen kommune næringslivet til et eget 

klimaverksted for næringslivet. Det ble lagt opp til drøfting med utgangspunkt i de tre politisk valgte 

satsingene: mobilitet, bygg og arealbruk og bærekraftig ressursbruk. 

Møte med Universitet i Sørøst Norge (USN) 

Det er gjennomført et eget møte med USN for å få innspill til klimastrategien ettersom de dessverre 

ikke hadde mulighet å delta på klimaverkstedet.  

Andre innspill fra næringslivet  

Det ble videre bedt om innspill fra næringsforeningens ressursgrupper. Her kom det ikke inn 

enkeltinnspill. Informasjonen ble sendt ut i forkant av klimaverksted for næringslivet, så vi kan anta 

at flere har gitt sine innspill gjennom verkstedet i stedet.  

Innspill fra egeneide selskaper 

Videre ble det bedt om innspill fra flere av selskapene som kommunen eier helt eller delvis, som kan 

gi store bidrag i klimaomstillingen. Her er det kommet inn svar fra tre av selskapene. 

Glitrevannverket AS: «Det er positivt at Drammen kommune har satt seg ambisiøse klimamål. Dette 

skaper et godt grunnlag for at virksomheter hvor kommunen har eierinteresser blir motivert til å sette 

høye mål og at man sammen kan jobbe for å nå målsetningene. Det at reduksjon av lekkasjer i vann-

nettet er tatt med i klimastrategien syns vi er bra og viktig». 

Vardar AS: « 1. Drammen kommune bør oppfordre bedrifter til å bli Miljøfyrtårn. Andre kommuner 

har arrangement i forbindelse med utdeling av sertifikat til nye Miljøfyrtårns-bedrifter. Det gir økt 

verdi og fokus på dette arbeidet. 2. Drammen kommune kan gjennom sitt arbeid med Klimastrategien 



Kunnskapsgrunnlag til klimastrategi for Drammen 2030 

33 
 

har mulighet til å gi råd og faglig støtte til bedrifter som ønsker å jobbe mer bærekraftig. 3. 

Kommunen kan kåre årets klimabedrift og på den måte øke fokus og interesse for å jobbe mer 

klimavennlig» 

Glitre Energi AS: «Det vil være formålstjenlig at nettselskapet kobles på tidlig i arealplanleggingen 

slik at vi kan bidra til en grønn infrastruktur. Tilstrekkelige linjer, kabler, trafoer og nettanlegg er en 

forutsetning for det grønne skiftet. Ved at nettselskapet kobles på tidlig i prosessen kan vi sikre at 

strømnettet på en god måte kan planlegges mtp både linjenes/kablenes innplassering og 

dimensjonering, samt koblings- og trafoanlegg. Oppstart av dette i tidlig fase vil også kunne være 

nyttig for å sikre gode lokaldemokratiske prosesser.  

Videre ser vi som en av de større arbeidsgiverne i Drammen sentrum at parkering er en utfordring. Vi 

erfarer at parkering er nødvendig for å rekruttere og beholde medarbeidere og oppfordrer derfor 

kommunen til hensynta og innarbeide dette i arealplanen. Som arbeidsgiver kan vi oppfordre våre 

medarbeidere til å benytte kollektivtrafikk og sykkel, men det er likevel et økende behov for 

parkeringsplasser. Fremtidige nye parkeringsplasser kan gjerne være reservert for elbil og ha 

lademulighet, og på den måten bidra både til økt mobilitet og reduserte klimagassutslipp.  

Avslutningsvis nevner vi at vi ser frem til det videre samarbeidet mellom Drammen kommune, 

Næringsforeningen, USN og næringslivet i regionen i «Prosjekt grønn vekst i Drammen». Vi håper 

disse innspillene er til hjelp ifm arbeidet med Drammen kommunes klimastrategi». 

Arbeidsverksted med ungdomsrådet 

I forbindelse med møte i ungdomsrådet ble det gjennomført et arbeidsverksted der 

ungdomsrådet drøftet og ga innspill til klimastrategiens temaer mobilitet, klimasmart 

ressursbruk og klimakommunikasjon. Temaene ble valgt ut ifra områder som påvirker 

ungdommenes hverdag direkte. 

Sammen om Drammensskolen (barne- og ungdomstrinn) 

Sammen om Drammensskolen er et nytt initiativ elevrepresentanter fra alle skolene som 

møtes for å diskutere felles saker. Barne- og ungdomsskolen har separate møter. For å gi 

elevene mulighet til å gi konkrete innspill til klimastrategien ble klimasmart forbruk valgt 

som tema, og det ble gjennomført et arbeidsverksted med barneskolen der elever fra 5.-

7. klasse deltok, og et for ungdomsskolen for å få innspill. 

Utdrag fra innspill fra tidlig medvirkning er gjengitt i kapittel 6 under de ulike satsingene. 
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6. Veien mot målet 

6.1 Reduksjon av direkte klimagassutslipp  
 

Drammen kommune skal redusere kommunesamfunnets direkte klimagassutslipp med 55% innen 

2030, sammenlignet med 2009. Det betyr at de direkte klimagassutslippene i 2030 må være på ca. 

135.000 tonn CO2e. 2009 er valgt som referanseår da dette er oppstartsåret til Miljødirektoratets 

statistikk over klimagassutslipp for kommuner. Det nasjonale målet har referanseår 1990. De 

nasjonale utslippene har vært relativt stabile i perioden 1990 til 2009, og antakelsen legges til grunn 

også for utviklingen av utslipp innenfor Drammens grenser. 

For å beskrive hvordan utslippene i Drammen kommune vil kunne utvikle seg er det utarbeidet en 

referansebane som vist i figur 14. Referansebanen tar utgangspunkt i Miljødirektoratets statistikk 

over direkte klimagassutslipp frem til 2020. Framskrivingen viser utviklingen av klimagassutslipp med 

utgangspunkt i dagens nasjonale klimapolitikk. Framskrivingene bygger på en rekke forutsetninger, 

blant annet befolkningsframskriving, økonomiske utsikter og videreføring av dagens iverksatte 

klimapolitikk. Framskrivingene representerer med andre ord ikke Norges klimamål. 

Gitt allerede vedtatt politikk og forventet samfunnsutvikling i årene som kommer, forventer vi at 

utslippene i 2030 vil være ca. 199.000 tonn CO2e. 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.  

Differansen mellom dette forventede utslippsnivået i 2030 og målet i 2030 (135.000 tonn CO2e) 

representerer behovet for tiltak for å nå målet: Vi må gjennomføre tiltak med en totaleffekt på minst 

64.000 tonn CO2e.  

 

 

Figur 14 viser oversikt over direkte klimagassutslipp for Drammen. Historisk utvikling frem til 2020, samt fremskrivning mot 
2030 basert på vedtatt politikk og forventet samfunnsutvikling. Samt en målbane som viser hvor mye utslippene må 
reduseres for å nå målet om en 55 % reduksjon sammenlignet med 2009.  
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For å nå målet om 55% reduksjon innen 2030, må kommunesamfunnet redusere klimagassutslippene 

spesielt innenfor veitrafikk, avfall og avløp, industri og annen mobil forbrenning (herunder 

klimagassutslipp fra bygge- og anleggsplasser). I 2020 sto disse sektorene for 91% av de direkte 

klimagassutslippene i Drammen.  

Konsulentselskapet Rambøll har, på oppdrag fra kommunen, foreslått tiltak som må gjennomføres 

for at Drammen skal nå målet. Rambølls delrapport 1 (vedlagt) viser forventet utvikling innenfor 

hver av sektorene, samt mulige tiltak som kan gjennomføres for å redusere klimagassutslippene. 

 Tabell 2 på neste side viser de tiltakene som gir størst utslippseffekt. For fullstendig oversikt over 

foreslåtte klimatiltak fra Rambøll, se Rambølls delrapport 1 (vedlagt). 

Tabell 2 viser hvilke tiltak som gir størst effekt for å redusere direkte klimagassutspill i Rambølls delrapport 1, Rambøll 2022 

Tiltaksområder- Hva må til? Hva gjør kommunen? Igangsatte tiltak som 
bidrar til måloppnåelse 

Hva er effekten? 
Estimert 

klimagassreduksjon 
i 2030 ift 2020 * 

tonn CO2  

Elektrifisering av kjøretøy i hht 
NTP-mål* 

Tilrettelegge for tilstrekkelig ladeinfrastruktur i 
drammensamfunnet 

                                                                                        
14 500  

Klimavennlig anskaffelser av kommunale kjøretøy 

Utslippsfri bygg- og anleggsplasser                     
(både kommunale og private) 

Gjennomføre pilotprosjekt for utslippsfri bygge- 
og anleggsplasser 

                                                                                        
15 000  

Utslippsfri kollektivtransport  Klimavennlig anskaffelse av busstjenester.                                                                                            
6 500  

Industri- Norgips reduserer utslipp 
med 50% 

 
                                                                                        

15 000  

Hjemmekontor 1-2 dager for 
bosatte i kommunen og 
tilrettelegging for digitale møter 

Drammen kommune legger til rette for 
at ansatte med arbeidsoppgaver som er egnet for 
hjemmekontor kan ha hjemmekontor inntil 2 
dager pr uke. Det legges også til rette for hybride 
møter. 

                                                                                           
5 000  

Redusere personbiltransport – 
bidra til nullvekstmålet 
  
  
  

Innføre veiprising 17 000 

Utleie av elbysykkel og elsparkesykkel i hele 
kommunen 

4000 

Bygge sykkelveier ihht sykkelplan 

 

Følge opp parkeringsstrategi, utarbeide 
gåstrategi 

Energieffektivisering- fornybar 
energi 

Drammen Eiendom installerer solceller på 
egnede kommunale bygg 

                                                                                           
6 500  

  
  Drammen Eiendom arbeider kontinuerlig med 

energieffektiviseringstiltak for egen 
bygningsmasse. 

Totalt    X (>64.000)  
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Kilde: Rambøll 

 

6.2 Sirkulærøkonomi  

Verdens naturressurser er under økt press. Det er derfor avgjørende for klimaet, naturen og miljøet 
at ressursene brukes langt mer effektivt, slik at vi reduserer behovet for å ta ut nye ressurser. 

Sirkulærøkonomi handler om å utnytte ressursene bedre og mer effektivt for å redusere behovet for 

å ta ut nye ressurser. I en sirkulær økonomi må produktene vare så lenge som mulig, repareres, 

oppgraderes og i større grad brukes om igjen. Når produktene ikke kan brukes om igjen, kan avfallet 

materialgjenvinnes og brukes som råvarer i ny produksjon. Samtidig innebærer sirkulærøkonomi at vi 

må bruke de naturressursene vi har best mulig slik at vi ikke bruker mer enn nødvendig – både 

fornybare som vann- og skogressurser og ikke fornybare som metall og mineraler. 

Rapporten Circularity Gap Report Norway15 (2020) gjennomført på initiativ fra Skift, Virke og Circular 

Norway, viser at norsk økonomi kun er 2,4 prosent sirkulær, det vil si at 97,6 prosent av materialene 

som brukes i Norge ikke blir ført tilbake til kretsløpet. 

 

Figur 15 viser hvordan en sirkulær økonomi fungerer. Kilde:Arim  

 

Rambølls delrapport 2 (vedlagt) utgjør et kunnskapsgrunnlag for hvordan Drammen kommune kan 

tilrettelegge for sirkulærøkonomi. Rapporten er avgrenset tematisk til hvordan kommunen kan 

tilrettelegge for økt sirkulærøkonomi i Drammensamfunnet, med særlig henblikk på næringslivets 

rolle. Det er sett på kommunens rolle som samfunnsutvikler, og hvor tjenesteleverandør- og 

innkjøpsrollen til kommunen vurderes med tanke på hvordan denne kan understøtte 

 
15 Circularity gap report Norway 2020 
* Egne beregninger- NTP-mål 100 % av nye personbiler er elektriske innen utgangen av 2025 

https://www.circularity-gap.world/norway
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sirkulærøkonomi i samfunnet ellers. Det redegjøres for sentrale aspekter ved sirkulærøkonomi, samt 

status for næringslivet og andre initiativ for sirkulærøkonomi i Drammen. Vurdering av barrierer og 

muligheter i Drammen er videre omhandlet i rapporten. Basert på den samlede innsikten foreslås til 

slutt en prioritert liste over aktuelle tiltak som kan gjennomføres av kommunen.  

Tabell 3 anbefalte tiltak innen sirkulærøkonomi fra Rambølls delrapport 2, Rambøll 2022 

ANBEFALTE TILTAK 

Prioriterte tiltak på tvers av tema 

➢ Forankre mål om sirkulærøkonomi i hele det kommunale styringssystemet gjennom å konkretisere, operasjonalisere og 

tydeliggjøre disse i sektorielle mål, strategier og tiltak, som følges opp gjennom konkrete resultatmål, nøkkeltallsindikatorer og 

rapportering 

➢ Avsette arealer i kommune-/områdeplan for sirkulær virksomhet, særlig arealer for mellomlagring og bearbeiding av masser og 

ombruksvirksomhet for bygningskomponenter  

➢ Tilrettelegge for og delta i samarbeidsarenaer med næringslivet og USN med hensikt om å identifisere flaskehalser/barrierer, 

øke kompetanse og samarbeid mellom aktører, herunder vurdere særskilte bransjenettverk innen bygg- og anlegg, 

industri/avfall og gjenbruk/reparasjonsvirksomheter rettet mot privatkonsum 

➢ Tilrettelegge og arbeide aktivt med å mobilisere befolkningen, eksempelvis ved å etablere konseptet ByLab og bruke dette som 

en arena hvor kommune og innbyggere møtes for dialog, kunnskapsheving, eksperimentering og samarbeid om sirkulære 

løsninger, f.eks gjennom det planlagte miljø- og ombrukssenteret 

Strategisk ledelse  

➢ Utarbeide eierstrategi for arbeid med sirkulærøkonomi for kommunens selskap og foretak slik at disse kan understøtte øvrig 

næringsliv i Drammens overgang til sirkulærøkonomi 

➢ Vektlegge sirkulærøkonomiske løsninger i anskaffelser, ta i bruk innovative anskaffelser for kunnskaps- og teknologiutvikling  

➢ Være en pådriver mot statlige myndigheter i regelutvikling og tiltak for å redusere saksbehandlingstider knyttet til tillatelser 

➢ Signere ”European circular cities declaration” som forplikter kommunen til å arbeide målrettet innenfor sirkulær økonomi 

Plan- og bygningsmyndighet 

➢ Implementere arealstrategi om ombruk av arealer i form av fortetting og transformasjon fremfor utbygging av jomfruelig mark 

i juridisk bindende arealdel   

➢ Tilrettelegge for mer effektiv ombruk og lengre levetid for eksisterende bygg gjennom anvendelse av plan- og bygningslovens 

§ 31-4 

➢ Innarbeide kriterier knyttet til riving, gjenbruk og ombruk i klimakriterier  

➢ Tilrettelegge arealer for grønn produksjon og industri med potensial for sirkulære løsninger knyttet til for eksempel 

biprodukter og energi 

➢ Tilrettelegge for delingsløsninger knyttet til mobilitet og bygg i areal- og områdeplanlegging 

➢ Etablere krav om lokale massehåndteringsplaner i reguleringsplaner med mål om lokal massebalanse i prosjektet 

Samarbeid og nettverk om sirkulær økonomi 

➢ Egen satsing på sirkulær gründervirksomhet gjennom Gründerboost og inngå samarbeid om sirkulærøkonomi med 

Gründerhus Drammen 

➢ Inngå samarbeid med nabokommuner om kunnskapsheving og ev. felles samarbeid om regionale løsninger, for eksempel 

knyttet til digitale løsninger og markedsplasser 

➢ Bygge opp kompetanse i relevante sektorer i kommunen som kan rådgi internt og eksternt 

Holdningsskapende arbeid og økt kunnskap om sirkulærøkonomi hos innbyggere 

➢ Forsterke informasjonstiltak mot ulike grupper i samfunnet. Dette kan være innen ansvarlig forbruk, kildesortering og andre 

sirkulære initiativ. Eksempelvis felles portal for virksomheter som retter seg mot privat forbruk/reparasjon 

➢ Vurdere å ytterligere differensiere renovasjonsgebyr som incentiv for økt gjenvinning og redusert avfall 

➢ Etablere tiltak som ombruksuker, ombrukssenter og ombruksfestivaler i samarbeid med etablerte private initiativ 
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6.3 Mobilitet 
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.  

Den siste nasjonale reisevaneundersøkelsen som ble gjennomført i 201816 viser at Buskerudbyen som 

består av kommunene Lier, Drammen, Øvre Eiker og Kongsberg er blant byområdene med høyest 

bilandel. I figuren under er transportmiddelfordelingen på daglige reiser sammenlignet med ulike 

byområder. 

 

Figur 16 Transportmiddelfordeling på daglige reiser i ulike byområder. Prosent. RVU 2018  

For å redusere utslippene må transportbehovet i kommunen reduseres, og legge til rette for at en 

økt andel av reisene kan gjøres med gange, sykkel eller kollektivt. Mobilitetspyramiden (se figur 17 

under) der det overordnede målet er redusert transportbehov må følges. 

 

Figur 17 Mobilitetspyramiden.  

 
16 Reisevaner i Buskerudbyen 2018, rapport 130/2020 Urbanet Analyse 
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Det viktigste grepet for å redusere transportbehovet er å konsentrere utbygging rundt knutepunkt og 
langs kollektivakser, som bidrar til at mange får kort avstand til daglige gjøremål, som nærhet til 
skole, barnehage, idrettsanlegg og andre viktige samfunnsfunksjoner. Slik kan flere også benytte seg 
av gange, sykkel og kollektivt i det daglige. 

De siste årene har man også fått øynene opp for flere grep for å redusere transportbehovet – for 
eksempel økt bruk av hjemmekontor. 

Senterstruktur 

Gjennom arbeidet med kommuneplanens arealdel er det vedtatt en senterstruktur for videre 
utvikling av kommunen. Senterstrukturen følger opp målene om å bli Norges grønneste kommune, 
utvikle kommunen innenfra sentrum og ut og å utnytte eksisterende sosial og teknisk infrastruktur. 

 

 

Figur 17 Senterstruktur for Drammen kommune 
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Nullvekstmålet 

Med forventet befolkningsvekst og velstandsøkning forventes det at antall reiser vil øke. For Norge 
forventes det at antall kilometer som kjøres med personbil vil øke med rundt 0,7 prosent per år mot 
2030 (referansebanen). Byvekstavtalene er regjeringens viktigste grep for å nå målet om at all vekst i 
persontransporten i de største norske byområdene skal tas med kollektiv, sykkel og gange, det 
såkalte «nullvekstmålet». Gjennom Buskerudbysamarbeidet arbeider Drammen for å oppnå at 
trafikkveksten i personbiltransporten i Buskerudbyen (Lier, Drammen, Øvre Eiker og Kongsberg) skal 
være i tråd med det nasjonale nullvekstmålet, det vil si at veksten i personbiltransporten skal gjøres 
ved gange, sykkel og kollektivt.  Figur 18 er hentet fra Klimakur og viser utslippsreduksjonspotensialet 
for veitransport mot 2030 for Norge. Nullvekstmålet står for ca 1 % av totalt uslippsreduksjons-
potensiale for veitransport og det er derfor behov for en rekke tiltak for å redusere utslipp fra 
veitransport. 

 

Figur 18: Utslippsreduksjonspotensialet for veitransport mot 2030 for Norge Kilde: Klimakur 

Utslippsberegninger som Viken Fylkeskommune har fått utarbeidet av konsulentfirmaet Endrava 
viser at nullvekstmålet i Viken bidrar til en utslippsreduksjon på 4,2% ift referansebanen i 2030. 

 

Figur 18: Forventet utvikling i utslipp fra veitransport i Viken, fordelt på busser, varebiler, tunge kjøretøy og personbiler i 
Viken. Kilde: Endrava 2021. 
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I figuren under tydeliggjøres hvilke tiltak som er nødvendig innen sektoren veitrafikk for å nå Viken 
Fylkeskommunes klimamål om å redusere utslippene med 80 prosent ift 2016-nivå. Oppfyllelse av 
nullvekstmål for personbiltransport står for en liten andel av utslippsreduksjonspotensialet. 

 

Figur 18: Oversikt over tiltak for å nå Viken fylkeskommunes klimamål om å redusere utslipp med 80 prosent ift. 2016-nivå. 
Kilde: Endrava 2021. 

 

Sykkeveinett 

Et velfungerende nett av gange- og sykkelveier er en viktig del av dette. Kartet under viser dagens 
sykkelveinett i Drammen. 
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Figur 18 Oversikt over sykkelveinettet i Drammen. Kilde: Sykkelplan for Drammen.  

 

 

 

 

Kollektivtransport 

Som en oppfølging av føringene i samfunnsdelen er det i tillegg til senterstrukturen utarbeidet et kart 
som viser kollektivnettet i kommunen. Kartet tar utgangspunkt i gjeldende kollektivtilbud for buss og 
tog, og viser kollektivknutepunkter og kollektivtraseer.  
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Figur 19 Oversikt over kollektivtilbudet i rushtiden i Drammen  

Det er to forhold som er viktige for om innbyggerne opplever å ha et attraktivt kollektivtilbud. 
Kollektivtransporten (buss eller tog) skal være nært tilgjengelig, men desto viktigere er hyppigheten 
på tilbudet, hvor ofte det går buss eller tog. Som et mål på hvor god kollektivdekningen er, viser 
kartet (figur 19) antall avganger i morgenrushet kl. 07:30 - 08:30 på hverdager. Store deler av 
kommunen har et busstilbud, men mange av kollektivtilbudene har relativt få avganger og oppleves 
som et lite attraktivt tilbud. I slike områder vil fort bilen fremstå som et mer attraktivt reisemiddel.  

Områdene som utmerker seg med mange bussavganger, er strekningene Åssiden - Drammen 
sentrum, Brakerøya - Drammen sentrum, Merket - Drammen sentrum, Fjell - Drammen sentrum og 
Konnerud senter - Drammen sentrum, samt strekningen fra Stenseth gjennom Krokstadelva til 
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Mjøndalen sentrum. Kommunen har fem jernbanestasjoner. Tre av disse, Steinberg, Mjøndalen og 
Gulskogen, har bare én avgang i timen i morgenrushet, og utgjør et mindre attraktivt kollektivtilbud. 
Brakerøya stasjon har to avganger i timen, mens Drammen stasjon har sju avganger i morgenrushet 
mellom halv åtte og halv ni. 

Veiprising 

Veiprising er et avgiftssystem som tar sikte på å gjenspeile de reelle kostnadene en bilist påfører 
samfunnet ved bruk av en bestemt vei på et bestemt tidspunkt. Den mest kjente formen for 
veiprising er en såkalt «rushtidsavgift», også kalt køprising. Her er konseptet at prisen for å passere 
et bestemt veisnitt varierer i løpet av døgnet. I rushtrafikken er prisene høye, mens det er lave priser 
eller gratis å kjøre utenom rushet. Hensikten med dette er å få ned trafikken i rushtidstoppene hvor 
flyten er dårligst. Buskerudbyen er det eneste byområdet som går for en byvekstavtale uten 
bommer. Beregninger fra anerkjente fagmiljøer i TØI og Asplan Viak17 bekrefter at Buskerudbyen når 
nullvekstmålet også fremover uten bompenger med tiltakene som foreslås. Nullvekstmålet om at 
fremtidig trafikkøkning skal tas med kollektiv, sykkel og gange vil ikke være tilstrekkelig for å nå 
klimamålet. Veiprising kommer ut som det viktigste grepet i Rambølls delrapport 1 for å redusere 
klimagassutslipp fra veitransport. 

Parkering  

Utvikling av lokal parkeringspolitikk er aktualisert gjennom klimaforliket på Stortinget. Krav til 

restriksjoner på parkering forventes å inngå i framtidige byvekstavtaler mellom kommuner og stat – 

slike avtaler vil kunne gi statlige midler til utvikling av transporttilbudet for de byområder som 

forplikter seg til målet om at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykling og 

gåing. Krav til parkering ved nybygg skal inngå som bestemmelser til kommuneplanens arealdel. 

Kravene til parkering vil kunne påvirke husholdningers bilhold og i hvilken grad det tilrettelegges for 

sykkelbruk og bilbruk ved ulike virksomheter. Kravene kan gjelde både antall plasser og utforming.  

Ofte er det flere kategorier krav til boliger, kontor, forretning og en rekke andre offentlige og private 

virksomheter. Det er gjerne forskjellige krav i ulike geografiske områder i kommunen. Kravene kan 

være absolutte eller definert som minimums- eller maksimumsnormer. Lokalisering av 

parkeringsplassene er også av betydning for hvilket transportmiddel folk velger. Disse bør anlegges 

lenger fra målpunktet enn sykkelparkeringsplasser og kollektivholdeplasser.  

Rambølls rapport 1 viser at tiltak innen parkeringspolitikk som å begrense gratis parkering og øke 

parkeringsavgiftene vil også gi viktige utslippsreduksjoner. Parkeringstilbudet påvirker i stor grad 

reisevaner. Kommunene har hovedansvar for parkeringspolitikk gjennom blant annet 

parkeringsnormer for utbyggingsområder og tilgjengelighet og prising av parkering på kommunal 

grunn. Ny parkeringsstrategi med parkeringsnorm for Drammen er under utarbeidelse og legges frem 

sammen med kommuneplanens arealdel. 

Bildeling 

Med rask framvekst av smarte mobilitetstjenester som enkelt kobler biler og brukere, kan bildeling 

bli et viktig alternativ til bruk av privatbil framover. Bildeling er arealbesparende fordi flere kan 

benytte sammen bil, slik at behovet for private biler som tår parkert reduseres. Bildeling er også et 

godt klimatiltak fordi bildeling gjør at det blir behov for færre kjøretøy, slik at klimagassutslippene 

knyttet til kjøretøyproduksjonen blir mindre. En forutsetning for at bildeling gir en mer klimasmart 

mobilitet, er at bilbruken faktisk reduseres og at det ikke konkurrerer med kollektivtransport, å gå 

eller sykle. For at det skal kunne bli en viktig klimaløsning må ordningen bli langt mer utbredt enn i 

 
17 Faglig grunnlag for forhandlinger - byvekstavtale Buskerudbyen, 2021 

https://no.wikipedia.org/wiki/Rushtidsavgift_p%C3%A5_offentlig_vei
https://drive.google.com/drive/folders/1rtga0ulReAaScbHBUJUGbp5Emoz7owSc
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dag. En rapport fra 2019 laget på oppdrag for Sandefjord kommune18 viser til at det er utfordrende å 

få til bildeling utover de største byene, og at det kan se ut som om den mest utfordrende barrieren 

for privatpersonmarkedet er å etablere et bildelingstilbud som overgår et kritisk nivå av antall biler. 

Det vises til at kommunen bør ta en rolle selv, samt samarbeide med private aktører for etablering av 

bildeling. Ny parkeringsstrategi med parkeringsnorm vil avklare hvordan Drammen kommune skal 

forholde seg til bildeling.» 

Transport av varer og masser 

Et mer effektivt transportsystem med bedre logistikk for varetransport og masser fra 
utbyggingsprosjekter, vil også være effektivt for å redusere klimagassutslippene. Dette vil kreve nye 
samarbeidsmåter, bruk av teknologi og til dels insentiver fra kommunen. Transport av masser er 
nærmere omtalt under 6.4 Bygg og arealbruk. 

Prosjektet «Effektiv og fremtidsrettet varelogistikk i E18 Vestkorridoren»19 (VIV) er et regionalt 

vareleveringsprosjekt rettet mot byer i bybåndet langs E18 Vestkorridoren fra Drammen til Oslo. 

Deltakere i VIV er Viken fylkeskommune (prosjekteier) og Drammen, Asker, Bærum og Oslo 

kommuner, samt Statens vegvesen. Standard Norge og Transportøkonomisk institutt (TØI) er med 

som samarbeidspartnere. Prosjektets hovedfokus er siste leddsdistribusjon i by. VIV-prosjektet har 

definert fem konsepter for varelevering som det vil være aktuelt å teste ut i løpet av 

prosjektperioden på 3-5 år.  

 

Utfasing av fossilt drivstoff 

Samtidig må det arbeides med å fase ut fossilt drivstoff for å få ned klimagassutslippene innen 2030. 
Rambøll viser til i delrapport 2 til at utslipp fra personbiler står for 64 % av utslippene i kategorien 
veitrafikk i 2020. Av dagens personbiler registrert i Drammen er 7 % elektriske biler. 
Transportøkonomisk institutt (TØI) legger til grunn en utvikling basert på nasjonalbudsjettet for 
201920 som gir en forventet utvikling om at det i 2030 vil være 40 % elektriske personbiler registrert i 
Drammen.   

Alle kjøretøy må bli utslippsfrie på sikt. Dette kan gjøres gjennom regionalt samarbeid for å etablere 
tilfredsstillende infrastruktur for elbillading og fyllstasjoner for biogass og hydrogen. 
  

 
18 Utredning av potensialet for å etablere bildeling i Sandefjord, Menon 2019 
19 Varelogistikk i E18 Vestkorridoren - nettside. 
20 Framskriving av kjøretøyparken, TØI 2019 

https://www.menon.no/wp-content/uploads/2019-15-Bildeling-i-Sandefjord.pdf
https://viken.no/tjenester/vei-og-kollektiv/samarbeid-og-prosjekter/varelogistikk-i-e18-vestkorridoren/konsepter-vi-skal-teste/
https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=50202
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Innspill fra tidlig medvirkning - mobilitet 

I medvirkningsaktivitetene for tidlig medvirkning var mobilitet tema på klimaverksted for 

næringslivet, møte med innbyggere, arbeidsverksted for lag og foreninger og arbeidsverkstedet for 

ungdomsrådet. Innspillene er oppsummert i rammen under.  

 

 

Innspill tidlig medvirkning mobilitet: 
➢ At innbyggerne har enkel tilgang til gode møteplasser og attraktive tjenester i gang- og sykkelavstand 

fra boligene, er svært viktig for lokalmiljøene og for å redusere transportbehovet. 
➢ Sørge for at offentlige tjenester blir sentralt plassert. 
➢ Barnehageplasser må tildeles etter hvor folk bor eller arbeider for å lette hverdagen for 

småbarnsforeldre og gjøre dem mindre avhengig av bil i det daglige.  
➢ Alle barnehager må legge til rette for parkering av sykkelvogner, slik at foreldre kan sette dem fra seg 

før de sykler videre til jobb. 
➢ Vi må tørre å diskutere bompenger i Drammen igjen for å få på plass de store samferdsels-

strukturene: Konnerud og Svelvikveien. 
➢ En stor del av reisene vi foretar er i forbindelse med fritidsaktiviteter som idrett og tilsvarende.  
➢ For å få redusert bilbruken i den forbindelse, foreslår vi at kommunen ansvarliggjør og mobiliserer 

foreninger og lag som sammen med foreldre må finne gode løsninger. Et alternativ er å organisere en 
form for pickup- transport fra gitte møteplasser som ligger i gangavstand fra boligene. 

➢ Bedre sykkeltilrettelegging er veldig viktig: Bygging av egne sykkelveier, trygge sykkel-parkeringer, 
utvide tilbudet for elsykler og elsparkesykler,  

➢ Forbedre kollektivtilbudet – utvide tilbudet og sørge for samordnet billettsystem. 
➢ Bruke parkering aktivt- mer korttidsparkering, redusere kjøring til jobb, innføre boligsone-parkering 

både i sentrumsområder og arbeidsplasskonsentrasjoner. Minimumskrav må erstattes av 
maksimumskrav. 

 

Barn og unges medvirkning:  
I arbeidsverksted for ungdomsrådet ga barn og unge utrykk for at det er spesielt viktig å ha et fungerende 
kollektivsystem for at folk skal kjøre mindre bil. For å oppnå bedre kollektivtransport ga de innspill på at 
det er viktig å: 
➢ Utvide busstider  
➢ Sørge for at bussen går lenger på kvelden og på nettene 
➢ Ungdomskortene bør gjelde i flere soner  
➢ Ungdomskortene bør være gyldig helt til Oslo 
➢ Billigere voksenbillett på kollektiv (både buss og tog) 
➢ Sørge for at Liertunellen blir ferdig, ikke buss for tog om sommeren. 
➢ Der det ikke går busser, burde det blitt satt inn bysykler og sparkesykler 
 
Det ble videre gitt innspill på bedre sykkeltilrettelegging. Både å få flere og bedre sykkelveier, billigere leie 
av elsparkesykler og elsyker og å utvide tilbudet av elsparkesykler og elsykler til flere områder i 
kommunen. 
Det ble også gitt innspill på at arbeidsreiser til/fra jobb må reduseres gjennom å få mer kortidsparkering, 
slik at det ikke er så lett å kjøre til jobb. 
Et annet innspill som ble gitt med tanke på å redusere transportbehovet er innføring av 2 dagers 
hjemmeskole for ungdom. 
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6.4 Bygg og arealbruk 
 

Arealbruk 

Kommunen har en stor påvirkningskraft når det kommer til hvordan vi forvalter og bruker arealer. En 

klimasmart arealbruk er å fremme utviklingen av kompakte byer og tettsteder der vi utnytter 

potensialet for ombruk, fortetting og transformasjon på allerede utbygde områder, før nye 

utbyggingsområder blir tatt i bruk. 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. Karbonrike områder ivaretar også naturmangfold og 

fungere som vannfordrøyning ved store vannmengder. Kommunen skal derfor sørge for å ivareta 

karbonrike arealer og tilrettelegge for økt opptak av karbon i myr, skog og jordsmonn.  

NIBIO har i 2021 og 2022 kartlagt for Drammen og Tønsberg kommuner hvilke egenskaper og verdier 

som ligger i kommunenes blå og grønne arealer21. Hensikten med prosjektet var å gjøre tydelig 

økosystemenes verdi i kommunal planlegging. Ved å se klimagassutslipp, klimatilpasning og 

naturmangfold i sammenheng kan man få en større forståelse av grønne og blå arealers funksjon og 

nytte i arealbruksvurderinger. Temakartene skal blant annet styrke politikernes beslutningsgrunnlag 

og er spesielt nyttige for overordnet arealplanlegging. De kan også styrke arbeidet i andre deler av 

kommunen, blant annet innenfor folkehelse, barn og unge, beredskap og landbruk. 

 

 
21 Kartlegging og formidling av blå og grønne verdier, NIBIO 2022 

https://www.drammen.kommune.no/globalassets/aktuelt/dokumenter/2022/2.-kvartal/nibio_rapport_bla_gronne_verdier_20220621.pdf
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Figur 18 utslipp av klimagasser ved nedbygging Drammen kommune 1:175 000, NIBIO 2022 

Direkte klimagassutslipp 

Bygge- og anleggsnæringen bidrar til direkte klimagassutslipp fra bruk og drift av anleggsmaskiner, 

oppvarming, uttørking, riving, intern transport, transport til og fra byggeplassen av byggearbeidere, 

materialer, anleggsmaskiner, avfall og masser samt avfallsbehandling og deponi.  

Massehåndtering 

Transport av masser til og fra bygge- og anleggsplasser gir store utslipp av klimagasser og bidrar til 
lokal luftforurensning og støy. Det er derfor fordelaktig hvis mest mulig av overskuddsmasser 
gjenbrukes lokalt på bygge- og anleggsplassen eller i nærområdet. Dette gjelder også ren betong og 
tegl fra riveprosjekter. Det er begrenset med massemottak for mellomlagring av rene 
overskuddsmasser til gjenbruk i eller i nærheten av kommunen i dag. Dette gjør at massene ofte 
kjøres langt vekk og belaster veinett og miljøet. Det er viktig at masser kan sorteres og foredles på 
mottaket, og sendes tilbake i markedet som en ressurs. Siden byggeråstoff er en begrenset ressurs er 
gjenbruk viktig. Ved å etablere flere mellomlagre for rene masser med god kontroll i kommunen, vil 
man også redusere problemet med ulovlig deponering av masser, som kan føre til forurensning, 
terrenginngrep og tap av biologisk mangfold. 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.  

Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser 

Som vist til i Rambølls delrapport 2 kommer 10 prosent av de samlede direkte utslippene i 
kommunen fra annen mobil forbrenning, det vil si ikke veigående maskiner, kjøretøy og 
motorredskaper. 64 prosent av utslippene i denne kategorien i 2020 stammet fra bygg og anlegg. 
Bygge og anleggsnæringen er i ferd med å komme opp med nye og mer klimasmarte alternativer til 
fossilt drivstoff, og gjennom å teste ut utslippsfrie anleggsplasser bidrar vi til teknologiutvikling og 
gjøre løsningene konkurransedyktige. Gjennom storbyerklæringen22 har Drammen forpliktet seg til å 
arbeide for at hele bygge- og anleggsvirksomheten i Drammenssamfunnet skal være utslippsfri innen 
2030.  

Samtidig er bygge- og anleggsnæringen en betydelig kilde til klimagassutslipp utenfor kommunen 
(indirekte utslipp) gjennom hele livsløpet, fra utvinning og produksjon av byggematerialer, transport 
av masser og materialer utenfor kommunen, og til rehabilitering, riving og avhending. For å redusere 
klimagassutslipp i denne kategorien må det jobbes sirkulært- hvordan vi kan ta bedre vare på 
ressursene.  

Indirekte klimagassutslipp 

De indirekte utslippene fra byggsektoren er imidlertid mange ganger større enn de direkte. 

Inkluderer man utslipp knyttet til produksjon og transport av materialer i bygg står den norske bygg- 

og anleggssektoren samlet for utslipp av 14,7 millioner tonn CO2 i Norge og i verden23. Det er 

bygningsmaterialene som gir det største bidraget til de indirekte utslippene. 

Dagens lovverk setter begrensninger for gjenbruk av byggematerialer. For eksempel defineres avfall i 

forurensningsloven som forurensing, og ikke som en ressurs. Siden avfallet blir definert som noe som 

skal kasseres uavhengig av innhold, verdi eller tilstand, må aktører som ønsker å gjenbruke avfallet 

 
22 Sette inn referanse Storbyerklæringen 
23Bygg og anleggssektorens klimagassutslipp, Asplan Viak 2019 

 

https://diktorg.sharepoint.com/sites/VirksomhetKlima/Delte%20dokumenter/General/Klimastrategi/3_Klimastrategi%20for%20Drammensamfunnet/Kunnskapsgrunnlaget/Arbeidsdok.%20kunnskapsgrunnlag/BYGGESEKTORENS%20KLIMABIDRAG%20(bnl.no)
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oftest hente samtykke fra forurensningsmyndighetene, noe som krever tid og skaper usikkerhet. I 

den videre omstillingen til en sirkulær økonomi er det viktig å legge til rette for at verdien en 

rehabilitering overstiger kostnaden ved å rive. 

Unngå riving 

De mest bærekraftige byggene er de som allerede er bygget. Tommelfingerregelen er at 85 prosent 

av alle bygningene som står i 2050 allerede er bygget i dag. Derfor er det særlig viktig i 

klimasammenheng at vi tar vare på de byggene vi har, fremfor å rive og bygge nye bygg. 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. 

Å rehabilitere et bygg påvirker miljøet halvparten så mye som å bygge nytt24 Man sparer produksjon 

av byggematerialer, inklusive både transport og avhending av disse, såkalte «bundne utslipp». 

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. 

FutureBuilt 

FutureBuilt25 er et innovasjonsprogram og inspirasjonskilde for de mest ambisiøse aktørene i 

byggenæringen med tanke på utslippskutt. FutureBuilt eies av kommunene Oslo, Bærum, Asker, 

Drammen, Nordre Follo og Lillestrøm. I tillegg har programmet 7 partnere: Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet, Direktoratet for byggkvalitet, Husbanken, Enova, Grønn Byggallianse, 

Norske arkitekters landsforbund og DOGA. FutureBulit jobber systematisk for utvikling av den 

attraktive nullutslippsbyen. Målet er å realisere 100 forbildeprosjekter, både byområder og 

enkeltbygg, som overoppfyller FNs bærekraftmål og Parismålene, og alltid kutter klimagassutslipp 

med minst 50 prosent i forhold til vanlig praksis. 

Figur 18 viser reduksjon i klimagassutslipp fra material- og energibruk i bygg [kg CO2e/m2 BRA] med 

utgangspunkt i dagens praksis og frem mot 2050. Den blå kurven viser nødvendig reduksjon for alle 

bygg basert på Norges klimamål. Den røde kurven viser målsetninger for FutureBuilt’s forbildebygg. 

Søylene til venstre i figuren viser fordeling av utslipp for «dagens praksis» (gjennomsnittlig TEK’17 

bygg) og «dagens beste praksis» (nesten-nullenergibygg med betydelige tiltak for å redusere 

klimagassutslipp fra materialer og energi – et typisk FutureBuilt prosjekt). Merk at søylene også 

inneholder felt med negative utslipp, som skal trekkes fra i totalen (toppen av kurven vil da stemme 

overens med startpunktene for «dagens praksis» og «dagens beste praksis»). 

 
24 Grønt er ikke bare en farge: Bærekraftige bygg eksisterer allerede, SINTEF 2020 
25 Om FutureBuilt, nettside 

https://www.sintefbok.no/book/index/1268/groent_er_ikke_bare_en_farge_baerekraftige_bygninger_eksisterer_allerede
https://www.futurebuilt.no/Om-oss
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Figur 18 viser klimagassutslipp fra materialer- og energibruk i bygg, dagens praksis sammenlignet med FutureBuilt 
forbildeprosjekt. Kilde: Futurebuilt 2021 

Miljøsertifisering av bygg og anlegg 

Svanemerket og BREEAM-NOR er miljøsertifiseringsordninger. Begge har som utgangspunkt at deres 

krav skal være strengere enn forskriftskrav, men de har noe ulikt fokus innenfor ulike miljøtemaer.  

Svanemerket26 forvaltes av stiftelsen Miljømerking som er opprettet av myndighetene og har 

miljøkrav for en rekke forskjellige produktgrupper, blant annet byggverk. For å oppnå Svanemerket 

må byggene oppfylle alle obligatoriske krav, og et visst antall poengkrav. Svanemerket ser på det 

konkrete bygget, og vurderer i mindre grad tomten og beliggenheten.  

BREEAM-NOR 27er et miljøsertifiseringsverktøy for bygg som forvaltes av Grønn Byggallianse 

/Norwegian Green Building Council (NGBC), som er en medlemsorganisasjon innen bygg og eiendom. 

Prosjekter kan oppnå ulike BREEAM-klassifiseringer, basert på hvor mange krav som oppfylles 

innenfor de ulike kategoriene, samt minimumskrav for de ulike klassifiseringsnivåene. 

Klassifiseringene er: Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding. Det stilles krav til det ferdige 

bygget, beliggenhet, fasiliteter på og i nærheten av tomten, samt til prosjekterings- og 

byggeprosessen.  

Det er flere obligatoriske krav i Svanemerket enn i BREEAM-NOR, og færre poengkrav å velge 

mellom. BREEAM-NOR har langt større valgmulighet med henhold til hvilke emner entreprenøren 

velger å gå for, selv om det er minimumskrav innenfor enkelte emner. 

CEEQUAL28 er anleggenes svar på BREEAM og forvaltes som BREEAM av Grønn Byggallianse 

/Norwegian Green Building Council (NGBC). CEEQUAL er et verktøy for å dokumentere omfanget av 

bærekraftarbeid under prosjektgjennomføring og valg av bærekraftige løsninger for ulike typer 

infrastrukturprosjekter. Infrastrukturprosjekter omfatter alle bygg- og anleggsprosjekter innen blant 

annet transport, energi- og vannforsyning, men også en rekke andre prosjekter. 

 
26 Krav til svanemerket, www.svanemerket.no 
27 Om BREEAM-NOR, www.norskbyggallianse.no 
28 Om CEEQUAL, www.norskbyggallianse.no 

https://svanemerket.no/miljokrav/bolig-og-andre-bygg/
https://byggalliansen.no/sertifisering/om-breeam/
https://byggalliansen.no/sertifisering/ceequal/#1615799121387-4d22d7f9-29ef
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Sirkulære bygg 

Det trengs store endringer i hele byggebransjen for at sirkulære bygg skal kunne bli en etablert 

praksis. Arkitekter, ingeniører og produsenter må planlegge og tilrettelegge for sirkularitet i en tidlig 

fase. I tillegg spiller håndverkerne og bygningsarbeiderne en viktig rolle. Sirkulære bygg må både 

planlegges, bygges og vedlikeholdes for fremtidig demontering. I stedet for å håndtere fremtidig 

avfall skal bygningsarbeiderne våre forvalte viktige ressurser. Det er arbeidskrevende å bygge og 

forvalte sirkulære bygg, og dette er også en av årsakene til at sirkulære bygg krever større 

økonomiske ressurser. Det trengs sirkulære forretningsmodeller og systemer som sikrer at vi kan 

systematisere, utnytte og omsette materialverdiene som finnes i eksisterende bygningsmasse mest 

mulig effektivt. Les mer om dette i Rambølls delrapport 2.  

Lokal fornybar energi 

Hovedutfordringene for energisystemet i omstillingen til et lavutslippssamfunn er at vi må ha nok 

fornybar energi til å erstatte energien fra fossil energi som skal fases ut. Energien må i tillegg være 

tilgjengelig der behovet er. Omstilling av næringslivet krever sikker tilgang på kraft i årene fremover. 

Samtidig fører utbygging av fornybar energi til store naturinngrep. Derfor er ikke en storstilt 

utbygging av fornybar energi bærekraftig og det er behov for å redusere og effektivisere 

energibruken.  

Produksjon av lokal energi kan også gi fleksibilitet i nettet. Installasjon av varmepumpe kan gi en 

generell reduksjon når det er behov for oppvarming. Installasjon av solceller gir ekstra energi lokalt 

inn i nettet. Lagring i batterier eller termoser i bakken kan til dels bidra til å redusere effekttopper. 

Bruk av vannbårne varmesystemer skaper mindre sårbarhet i strømnettet da de kan drives med 

andre energikilder når behovet i nettet er som størst. Vannbårne varmesystemer kan bruke både 

fjernvarme, bioenergi, varmepumper, solvarme (solfangere) og elektrisitet. 

Solkraft 

Ettersom det ikke finnes en oversikt over installert kapasitet av solkraft i Drammen har vi hentet 

informasjon om nasjonale tall fra NVE. NVE viser til at elektrisitet fra solceller (solkraft) utgjør en liten 

del av kraftproduksjonen i Norge, men er for tiden i rask vekst. Ved utgangen av 2021 var det knyttet 

om lag 186 MW solkraft til nettet i Norge. Det tilsvarer en årlig kraftproduksjon på rundt 0,15 TWh, 

eller én promille av Norges totale kraftproduksjon. Om man teller med solcelleanlegg som ikke er 

tilknyttet nettet, er totalen på over 205 MW29. 

Solkraftverk kan deles i anlegg som er knyttet til strømnettet og frittstående anlegg, som for 

eksempel tradisjonelle hytteanlegg. Det er anleggene knyttet til nettet som vokser mest. Over 90 

prosent av solkraften i Norge er nå knyttet til strømnettet. Rundt 5 prosent av solcelleanleggene i 

Norge er større anlegg på mer enn 50 kW, men står for halvparten av produksjonskapasiteten. 

Hvor mye energi man kan få ut av en solcelle avhenger av mange forhold. Det aller viktigste er 

solinnstrålingen. Generelt sett er solinnstrålingen lavere jo lengre fra ekvator man er, men andre 

forhold som kjøligere luft og refleksjon fra snø påvirker ytelsen til solcellepaneler andre veien. Et 

solcelleanlegg på et tak i Norge vil produsere mellom 650 - 1000 kWh i året. For en enebolig med 20 

000 kWh i strømforbruk i året, betyr dette at et solcelleanlegg bestående av 20 paneler vil kunne 

produsere nok strøm til å dekke 25 prosent av strømforbruket til boligen. 

 
29 Informasjon om solkraft, nettside NVE 

https://www.nve.no/energi/energisystem/solkraft/
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I veikart for den norske solenergibransjen30 (2021) konkluderes det med at vekst i solbransjen i Norge 

i dag er hindret av ulike regulatoriske hindringer. Det er behov for følgende reguleringer som vil 

påvirke til vekst i solkraft installasjoner:  

• Strenge energi- og miljøkrav til bygg  

• Forlenget investeringsstøtte for sluttbruker (Enova)  

• Åpning for installasjon av større anlegg innenfor eksisterende støtteordning og regulering  

• Åpning for bruk av solkraft i borettslag eller huseiere med flere bygg  

• Mekanismer som samtidig stimulerer til effektbevissthet og solkraftproduksjon  

• Mekanismer for deling av miljøvennlig solkraft fra anlegg på flere forbrukere 

 

Energieffektivisering 

Med overgangen til elektriske løsninger, for eksempel elbiler, øker forbruket av strøm i Norge og 

dermed behovet for ny energiproduksjon. Gjennom energieffektivisering vil behovet for ny 

energiproduksjon bli mindre enn det økningen i energiforbruk tilsier, som også sparer samfunnet for 

de utslippene som utbygging av ny energiproduksjon gir. I rapporten Fossilfritt Norge – Hvordan fase 

ut fossil energi innen 204031 vises det til en mulighet for at Norge kan bli fossilfritt i 2040 uten 

storstilt utbygging av ny fornybar energi, dersom man klarer å ta ut et betydelig 

energieffektiviseringspotensial. Kvaliteten på energien er avgjørende for hva den kan brukes til og 

det er viktig å utnytte tilgjengelig energi best mulig. 

Det er et stort potensial for å spare energi i bygninger. En studie fra NTNU viser et energi-

effektiviseringspotensial fra 2020 til 2050 på 39TWh i bygg, der 31TWh av dette er strøm32 De 

påpeker at for å realisere et slik potensial er det behov for massiv satsing på oppgradering som 

etterisolering, bytting av vindu m.m., i eksisterende bygningsmasse og satsing på nullutslipps-

løsninger for nye og eksisterende bygninger. 

Det mest effektive og lønnsomme er å gjennomføre energieffektiviseringstiltak når man skal gjøre 

vedlikehold og oppussing av bygget. Likevel velger få bolig- og byggeiere dette ved oppussing. Det er 

mange og sammensatte årsaker til at det er vanskelig å få private husstander til å gjennomføre 

energieffektiviseringstiltak. Det kan komme av mangel på kunnskap, utfordringer med å få ta i 

kompetent arbeidskraft, at kraftprisene har vært lave og at investeringskostnadene kan være 

betydelige. Prisene på strøm i Norge har tradisjonelt vært veldig lave. Dette har formet 

strømforbruket og viljen til å investere i ny fornybar energi. Den drastiske økningen i strømprisene 

2021/2022 og en forventing om at dette vil vedvare over tid, vil skape større insitament til 

energieffektivisering og ny energiproduksjon. 

Endringer i byggteknisk forskrift og byggesaksforskriften 

Nye endringer knyttet til energi-, klima- og miljøkrav i byggteknisk forskrift33 og 

byggesaksforskriften34 trådte i kraft 1. juli 2022. De nye bestemmelsene skal bidra til å redusere 

klima- og miljøavtrykket fra bygg. Forskriftsendringene gjelder i all hovedsak økte krav til ombruk av 

 
30 Veikart for solenergibransjen, 2021 
31 Fossilfritt Norge, Naturvernforbundet 2019 
32 Stor effekt av energiforskning på bygg og områder, SINTEF 
33 Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) 
34Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) 

https://288856-www.web.tornado-node.net/wp-content/uploads/2021/02/solenergiklyngen-veikart-sol.pdf
https://naturvernforbundet.no/rapporter/energi-og-klima/fossilfritt-norge-article39772-972.html
https://www.sintef.no/siste-nytt/2019/stor-effekt-av-energiforskning-pa-bygg-og-omrader/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-19-840
https://diktorg.sharepoint.com/sites/VirksomhetKlima/Delte%20dokumenter/General/Klimastrategi/3_Klimastrategi%20for%20Drammensamfunnet/Kunnskapsgrunnlaget/Arbeidsdok.%20kunnskapsgrunnlag/Forskrift%20om%20tekniske%20krav%20til%20byggverk%20(Byggteknisk%20forskrift)
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byggematerialer, til sortering av avfall på byggeplass, at det skal foretas klimagassregnskap for 

boligblokker og yrkesbygg, og utarbeides rapporter. 

Oppsummert er følgende endringer i byggteknisk forskrift og byggesaksforskriften vedtatt: 

• Nye bygg skal bygges slik at de senere kan demonteres 

• Materialer skal kartlegges for ombruk ved større arbeid i eksisterende bygg 

• Økt krav til sortering av avfall (fra 60 til 70 prosent) 

• Økt krav til rapportering 

• Innføring av klimagassregnskap for materialer. 

Innspill fra tidlig medvirkning – bygg og arealbruk 

I medvirkningsaktivitetene for tidlig medvirkning var bygg og arealbruk tema på klimaverksted for 

næringslivet, møte med innbyggere og arbeidsverksted for lag og foreninger. Innspillene er 

oppsummert i rammen under.  

 

6.5  Klimasmart ressursbruk 
Klimasmart ressursbruk innebærer å redusere forbruket, beholde ressursene lengst mulig i kretsløpet 

og redusere avfallet. Klimasmart ressursbruk tar utgangspunkt i prioriteringene i avfallspyramiden. 

Med en mer klimasmart og sirkulær bruk av ressursene kan vi redusere klimagassutslipp, bremse 

tapet av biologisk mangfold, redusere forurensning og bidra til nye grønne arbeidsplasser og 

forretningsmodeller.  

 

Utdrag innspill fra tidlig medvirkning:  
➢ Forslag på lokale støtteordninger som støtteordning til solcellepaneler i borettslag osv. og 

støtteordning til varmepumper. 
➢ Gratis rådgivning for å lage en helhetlig plan for en trinnvis rehabilitering av både småhus, 

leilighetsbygg og næringsbygg, kombinert med en ubyråkratisk støtteordning som fanger opp mindre 
tiltak.  

➢ Behov for areal for mellomlagring av masser med kommunen som tilrettelegger. I dag transporters 
store deler av dette ut av kommunen og tilhørende nærområder.  

➢ Utbyggere som BREEAM-sertifiserer prosjektene skal gis reell prioritet i saksbehandling. Dedikerte 
ressurspersoner og prioritet i køen av saker som skal behandles. Dette er langt viktigere enn 
gebyrene, men lavere gebyr har også en effekt. 

➢ Gi 50% rabatt på byggesaksgebyr, og raskere saksbehandling til de som velger å demontere og 
gjenbruke bygg. Konsulenter i Drammen kommune som kan jobbe tverrfaglig for å få grønne 
prosjekter godkjent i byggesak. Alt av gjenbruk blir hurtig godkjent. 

➢ Metoder, maskiner og utstyr kan og må tilpasses en miljø- og klimavennlig skogsdrift som bidrar til 
opplevelsesrikdom, binder CO2 i størst mulig grad og sikrer biologisk mangfold, i tillegg til å gi en 
akseptabel avkastning for næringen. Dette er en utvikling som det offentlige må drive frem gjennom 
å stille krav til private aktører, og ved selv gå foran i arbeidet med å utvikle gode driftsmetoder, og 
ved å tilby å verne områder med egen skog.  
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Figur 19 Avfallspyramiden, Kilde: Avfall Norge  

Forbruket øker 

I 2020 var norske husholdningers samlede konsum på 1 417 482 millioner kroner. Dette er en økning 

på 59 prosent sammenlignet med 2000, eller hele 282 prosent hvis vi sammenligner med 197035. 

Norske husholdningers konsum er høyt selv i en europeisk målestokk. Den europeiske 

kjøpekraftsundersøkelsen viser at nordmenn forbruker nest mest i Europa, kun slått av Luxemburg36 

Det at vi har blitt så mye rikere, gjør også at forbruket vårt har fått en dreining fra basisforbruk, som 

mat og nødvendige klær, til luksusforbruk. I 2018 kjøpte vi for eksempel tre ganger mer kosmetikk og 

hårpleieprodukter enn i 198937. 

Sirkulær økonomi 

En kretsløpsbasert ressursbruk, ofte kalt sirkulær økonomi vil være et viktig grep på veien mot 

lavutslippssamfunnet. I en sirkulær økonomi utnytter vi naturressurser og produkter effektivt og så 

lenge som mulig, i et kretsløp der minst mulig ressurser går tapt. Produkter designes for å vare, for å 

kunne bli reparert når produktet blir ødelagt, og det legges til rette for ombruk og høy grad av 

materialgjenvinning. Samtidig må vi etterstrebe og holde ressursene lengst opp i avfallspyramiden 

som vist i figuren 19. Å unngå at noe blir avfall vil alltid være det viktigste. Rambølls delrapport 2 om 

sirkulær økonomi er en viktig del av kunnskapsgrunnlaget til satsingen klimasmart ressursbruk. 

Rapporten er avgrenset tematisk til hvordan kommunen kan tilrettelegge for økt sirkulærøkonomi i 

Drammensamfunnet, med særlig henblikk på næringslivets rolle. Rapporten kommer også med en 

anbefaling om hva kommunen bør gjøre overfor innbyggere. 

Drammen miljøverksted – Fikseriet 

Drammen kommune har gjennomført forprosjektet Drammen miljøverksted – «Fikseriet» med støtte 

fra Miljødirektoratets klimasatsmidler, for å utrede mulighetene for å etablere et 

 
35 Statistisk sentralbyrå: Nasjonalregnskap Tallene er justert etter kroneverdi fra 2015, men det er ikke tatt 
hensyn til befolkningsvekst eller inflasjon som utgjør ca. 50 prosent siste 20 år. 
36 Statistisk sentralbyrå: Sammenlikning av prisnivå i Europa 
37 Thoring L. (2019): Forbruket flater ut – men er langt fra bærekraftig 

https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/nasjonalregnskap/statistikk/nasjonalregnskap
https://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/konsumpriser/statistikk/sammenlikning-av-prisniva-i-europa
https://www.framtiden.no/aktuelle-rapporter/877-forbruket-flater-ut-men-er-langt-fra-baerekraftig/file.html
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miljøverksted/ombrukssenter i bydel Strømsø. Fikseriet skal involvere, engasjere og knytte sammen 

innbyggere, sirkulæraktører og reparatører i Drammen. Gjennom å etablere en fysisk møteplass med 

kurs, verksteder, aktiviteter og kunnskapsformidling ønsker Drammen kommune å inspirere og lære 

innbyggerne om ombruk, reparasjon og redesign. Formålet med prosjektet er å lære å ta vare på det 

man allerede har, slik at man kjøper mindre nytt og gjennom det reduserer forbruksbaserte 

klimagassutslipp. Dette bidrar til målet om at Drammen skal bli en foregangskommune på sirkulær 

økonomi. 

Drammen kommune har fått tilsagn om støtte fra Klimasats til gjennomføring av etablering av 

FIkseriet sommeren 2022. Prosjektet er under etablering. Resultater fra forprosjekt gir rammer og 

føringer for etablering av «Fikseriet». 

Mat 

Maten vi spiser fører til store klimagassutslipp fra jord til bord. I global målestokk står maten for 

nærmere en tredjedel av alle klimagassutslipp (gjennom produksjon, transport, emballasje m.m.). I 

tillegg har matproduksjonen enorme konsekvenser for økosystemene. I Drammen utgjør jordbruket 

bare om lag x prosent av de direkte klimagassutslippene, men maten som spises her har en mye 

større klimapåvirkning. Fotavtrykket pr innbygger laget av Ducky/ASplan Viak (figur 3, side 8) anslår 

at matforbruket per innbygger i Drammen står for 1,4 tonn CO2-ekvivalenter i året. Skal vi redusere 

matens negative konsekvenser på klimagassutslippene og økosystemene må vi:  

• Spise mer grønnsaker og mye mindre kjøtt.  

• Unngå å kaste mat som kan spises.  

• Spise mer sesongbasert ettersom det reduserer utslipp knyttet til lagring, transport og 

bearbeiding.  

• Velge grønnsaker som er produsert på friland fremfor i drivhus.  

• Velge lokalmat og økologiske produkter.  

Det viktigste tiltaket for å redusere klimagassutslippene fra mat er overgang til et mer plantebasert 

kosthold. Vi må rett og slett spise mindre kjøtt. Deretter er det avgjørende at vi reduserer matsvinnet 

i alle ledd. Det er husholdningene som kaster mest mat (48 prosent), etterfulgt av matindustrien (19 

prosent), dagligvarehandelen (15 prosent) og servering (3 prosent)38. I Norge bruker vi rundt 22 

milliarder kroner på mat vi ikke spiser. Å halvere matsvinnet per innbygger innen 2030 er et av 

delmålene under FNs bærekraftsmål 12. I denne sammenheng gjør aktører som Matsentralen og 

digitale plattformer en viktig jobb med å sette innlevering og formidling av overskuddsmat i system. 

 

 
38 Hovedrapport 2020- bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn 

https://www.regjeringen.no/contentassets/6b7122fce366433ca028c230b57605ae/no/pdfs/hovedrapport-2020-bransjeavtalen-om-reduksjon-av-m.pdf
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Figur 20 viser total mengde matsvinn i 2020, vist i kilo per innbygger, fordelt per sektor. Kilde: Hovedrapport 2020 – 
bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn. 

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) utfører plukkanalyser for avfallet de henter inn 
fra husholdningene i Drammen, Lier, Modum og Øvre Eiker. I 2021 ble det levert inn 58,5 kg 
matavfall pr innbygger. I analysen fra 2021 viser de til at det er mindre feilsortering i matavfallet, noe 
som gjør at de får renere råvarer til å produsere blant annet biogass og biogjødsel. Samtidig kastes 
altfor mye mat som kunne vært spist. Totalt kaster hver innbygger i snitt i underkant av 50 kilo mat i 
året, og litt over halvparten av dette (ca. 25 kilo) er nyttbar mat39. 

Avfallsreduksjon og ombruk 

De siste årene har RfD jobbet aktivt med informasjon og tilrettelegging av ulike tiltak for å redusere 
avfallsmengden. Avfall per innbygger har gått ned de siste årene, og i 2021 utgjorde avfallsmengden 
480 kilo per innbygger. Det er en reduksjon på 4,6 prosent siden 2020, da hver innbygger i snitt 
kastet 503 kilo avfall som vist i figur 21. Dette kan indikere en positiv utvikling i forbruksvaner, og økt 
bevissthet hos innbyggerne.  

 

 
39 RfD Miljørapport 2021 

https://www.rfd.no/om-rfd/arsrapport/RfD_Aarsrapport_2021_milj%C3%B8rapport.pdf/_/attachment/inline/02b81787-bf4f-4b7b-9a73-d33eff1183d1:500dca5780c35c86956712ef5e21ef3ac5e55e56/RfD_Aarsrapport_2021_Miljrapport.pdf
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Figur 21: Innbyggerne i Drammensregionen leverte i gjennomsnitt 480 kg avfall i 2021, det er en reduksjon på 4,6 prosent 
siden 2020. Kilde: Mepex Consult 

Ombruk er et av RfDs satsningsområder. Innen 2025 er målet at 2,5 prosent av alt avfall som leveres 
inn til RfDs gjenvinningsstasjoner går til ombruk. Selv om ombrukstilbudene ved RfDs 
gjenvinningsstasjoner har vært noe begrenset i 2021 på grunn av smitteverntiltak, er flere av 
stasjonene oppgradert og flere har fått egne innendørs områder for ombruksvarer. Det er også 
ansatt en ny medarbeider som hovedsakelig skal jobbe med ombruk fra mars 2022. Les mer om RfD i 
Rambølls delrapport 2. 

 

Innspill fra tidlig medvirkning – klimasmart ressursbruk 

I medvirkningsaktivitetene for tidlig medvirkning var klimasmart ressursbruk tema på klimaverksted 

for næringslivet, møte med innbyggere, arbeidsverksted for lag og foreninger, arbeidsverkstedet for 

ungdomsrådet og Sammen om Drammensskolen. Innspillene er oppsummert på de neste sidene.  
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Utdrag innspill fra tidlig medvirkning:  
 

• Etablere et senter for gjenbruk og reparasjon, hvor du både kan lære hvordan du kan 
reparere ting selv og få reparert ting. I tillegg må senteret ha som oppgave å koordinere og 
supplere tilbudet som ulike gjenbruks- og reparasjonsbedrifter i Drammen har i dag.  

• Undervisningen i skolen må omfatte godt håndverk, gjenbruk, reparasjon og 
kvalitetsbevissthet når det gjelder både klær og utstyr. 

• Det er viktig at man jobber med å komme lenger opp i avfallspyramiden enn gjenvinning. 
Komme til ombruk og gjenbruk. 

• Etablere et second-hand kjøpesenter a'la retuna.se i Eskilstuna 
• Lage en oversikt der man kan finne bruktmarkeder og bruktbutikker bedre  
• Gjøre det kult å være klimavennlig – gjøre det til en trend. 
• Mer behov for "grasrotsamarbeid", der aktører i større grad får muligheter til å utvikle 

arbeidet. 
• Må få på plass konkrete sirkulære prosjekter, med samarbeid mellom kommune, 

næringsforening og akademia for å skape engasjement 
 

Barn og unges medvirkning:  
I arbeidsverksted for ungdomsrådet ga barn og unge innspill mange innspill om hvordan man kan 
tilrettelegge bedre for en klimasmart ressursbruk: 
 

• Gjøre yrkesfaglige karrierer mer attraktive 
• Dele på utstyr- gjøre det mer tilgjengelig -eks gjennom Jernia, Biblioteket 
• Markedsføre bruktmarkedet bedre – lage et marked der man kan selge brukt. 
• Markedsføre bruktbutikker på SOME, med oversikt over hvor man finner dem. 
• Oppmuntre til å starte bruktbutikker 
• Bedriftsfordeler ved klima- positive bedrifter 
• Lage system for å selge, gi bort eller samle mat og klær 
• Stoppe matsvinn. 
• At det blir sorteringsmuligheter for søppel mange steder 
• Gjøre det kult å være klimavennlig – gjøre det til en trend. 
• Få fordeler når du starter klimavennlig business. 
• Ha markeder på torget for brukte klær og ting. 
• Legge til rette for at man kan ha et sted hvor man kan levere inn for å få det reparert. 
• Markedsføre bruktmarkedet bedre – lage et marked der man kan selge brukt. 
• Markedsføre bruktbutikker på SOME, med oversikt over hvor man finner dem. 
• Gjøre det kult å være klimavennlig – gjøre det til en trend. 
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I arbeidsverkstedene med Sammen om Drammensskolen ga barn og unge innspill om hva de selv, skolen 
og kommunene kan gjøre for å tilrettelegge bedre for klimasmart ressursbruk.  
 
I arbeidsverkstedet med elever fra 5. til 7.klasse ble disse innspillene gitt (gruppert etter tema): 
 

Hva kan man gjøre selv? 

Klær: Gi bort klær som ikke passer. Kjøpe og selge brukt, arve klær. 

Mindre forbruk (generelt): Vi kan: kjøpe mindre ting, men med bedre kvalitet, arve ting fra andre, kjøpe 

brukt, selge ting i stedet for å kaste det, låne i stedet for å kjøpe nytt hele tiden, bruke ting og igjen 

Mat: Spise mindre kjøtt, ikke kjøpe så mye mat, ikke lage mer mat enn du trenger, spise opp – mindre 

rester, kaste mindre mat 

Strøm og vann: Vi kan ta kortere dusjer, bruke mindre strøm, slå av lyset når jeg ikke er til stede, ikke ha på 

lys hjemme hvis du ikke trenger det 

Mobilitet: Sykle eller gå til skolen, ikke ta bil til alle steder, sykle, gå eller kjøre buss og tog, ta buss til 

trening, kjøre bil sammen 

Resirkulering: Pante flasker, bli flinkere til å resirkulere, ikke kaste søppel i veien 

 

Hva kan skolen din gjøre for å bruke ressursene bedre?  

• Gratis bokbind (boka varer lenger) 

• Bruke mindre ark og mer på PC 

 

Råd til kommunen: 

• Tilrettelegge for deleløsninger som sykkelbibliotek og lekebibliotek (låne ut sykler, leker) 

• Få flere busstopp 

• Konkurranser med premier for frivillige søppelplukkere 

• Kommunene kan gi råd om at små endringer i hverdagen 

• Få påminnelser om hva man kan gjøre i hverdagen. 

• Gratis ladestasjoner sånn at flere kjører elbil. 

• Gjøre det enklere å gi bort eller kjøpe brukt 

• At det koster penger å kaste søppel og mat 

• Kommunene må hjelpe å samle inn brukte klær, låne bort brukt klær. 
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I arbeidsverkstedet med elever fra ungdomsskolen ble disse innspillene gitt (gruppert etter tema): 
 

Hva kan man gjøre selv? 

Holdninger: Endre tankegangen og tenke miljø og fremtid. 

Mat og matsvinn: Kaste mindre mat redusere matsvinn ved å ikke kjøpe ny mat før jeg har spist opp den 

jeg har. Ikke kaste mat som holder på å gå ut på dato men fortsatt er bra. Kjøpe kortreist mat. 

Forbruk: Bruke færre ting og kjøpe færre nye ting. Tenke over hva man kjøper av klær og andre ting. 

Handle brukt og handle i bruktbutikker. Selge eller gi bort på finn.no o.l. 

Mobilitet: Ta kollektivtransport 

Ressursbruk: Bruke mindre strøm 

Resirkulering: Resirkuler! 

Hva kan skolen din gjøre for å bruke ressursene bedre?  

Papir og PC: Bruke mindre papir, ikke ta så mange kopier, en bok for alle fag, bruke pc i stedet for bøker, 

bruke pc’er om igjen 

Forbruk generelt: Fikse ødelagt utstyr, unngå å kjøpe nytt stoff til kunst og håndverk, bruke 

gjenbruksstoffer, kjøpe smart og bra kvalitet Reparere i stedet for å kjøpe nytt Gjenbruk av materialer på 

skolen. La elevene være med å bestemme prioritering av skolepengene. Være strengere mot hærverk 

Bevisstgjøring: Klimafokus- uker. Lære eleven hvordan man kan være klimasmart/miljøbevisste. 

Gå foran: Skolen kan arrangere loppemarked 

 

Råd til kommunen: 

• Lære innbyggerne mer om å være klimasmart for eksempel gjennom sosiale medier. 

o Normalisere å bruke ting på nytt 

o Oppmuntre til kollektivtransport 

• Gjøre det enklere med gjenbruk med feks å lage flere gjenbruksbutikker 

• Gjøre det enklere for innbyggerne å bruke mindre 

• Lage et bedre utvalg av miljøvennlige ressurser 

• Investere mer i gjenvinning. 

• Legge opp til sykling gjennom å lage sykkelveier 

• Stramme inn plastbruk 

 

Hva kan være grunnen til at det er vanskelig å være klimasmart i hverdagen?  

• Man lærer ikke nok om hvordan man er klimasmart (3) 

• Man er vant til å ikke være klimasmart 

o Folk er allerede vant til måten å gjøre ting på så det blir vanskeligere å endre 

• Det er ikke lagt opp til det (2) 

• Fast fashion (2) 

• Press for å kjøpe nye kule klær eller at de er opptatt av merkeklær. 

• Folk er glade i å bruke penger 

• Holdninger til klima 
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Barrierer 
 
I begge arbeidsverkstedene ble det også spurt om hvorfor det kan være vanskelig å være klimasmart i 
hverdagen. 
 
Innspill fra ungdomsskolen:  
 

• Man lærer ikke nok om hvordan man er klimasmart 

• Man er vant til å ikke være klimasmart 

o Folk er allerede vant til måten å gjøre ting på så det blir vanskeligere å endre 

• Det er ikke lagt opp til å være klimasmart. 

• Press for å kjøpe nye kule klær eller at de er opptatt av merkeklær. 

• Folk er glade i å bruke penger 

o Fast fashion er lett å kjøpe. 

• Holdninger til klima 

• Det er vanskelig å få tak i kvalitetsting. Ting går fort i stykker, blir vanskelig å bruke ting om igjen. 

• Enkle løsninger er ofte ikke klimasmarte:  

o Enklere å kjøpe nytt enn å reparere 

o Folk er vant til å bare kjøpe og kaste 

o Velger billigere løsninger i stedet for bedre løsninger  

o Det er lettere og raskere å sette seg i en bil enn å gå eller ta kollektivt 

o Folk kjøper mer mat enn de kan spise, de kjøper det som frister og dårlig planlegging. 

o Noen er late og gidder ikke kaste ting i søpla, og kaster det bare på bakken. 

Innspill fra 5. -7. klasse: (gitt i sammenheng med mulige råd til kommunen) 

• Fordi du kanskje har mye å gjøre og ikke rekker å tenke over det. Råd: Få påminnelser i hverdagen. 

• Vanskelig å gjøre store endringer i hverdagen. Råd: Kommunene kan gi råd om små endringer i 

hverdagen. 

• Opplever at det krever store endringer. Råd: Gjøre små endringer 

• Klimasmarte løsninger kan være dyre. Råd: Gjør klimasmarte ting billiger og enkelt. 

• Hva skal man spise i stedet for kjøtt? Råd: Gjøre andre matvarer enn kjøtt billige. 

• På grunn av alle har blitt vant til et liv uten synlige klimaendringer. Råd: Gå ikke kjør bil. 

• Vi har dårlig tid. Råd: Bruke el-sparkesykkel. Gratis ladestasjoner, sånn at flere kjøper elbil. 

• Vi har blitt avhengig av biler. Råd: Ta buss og kjør mer elektriske ting. 

• Lettere for mange å kjøre bil enn buss til jobb, byen og skole. Råd: Ha flere busstopp. 

• Man kan bli vant til uvaner som å kjøpe mye ting man ikke trenger, kaste avfall og bruke transport 

som ikke er miljøvennlig. Råd: Skape nye vaner som er enkle å forholde seg til. 

• Det kan være dyrt å være klimasmart. Råd: Gjøre ting billigere. 

• Koser seg med strøm. Råd: Timer for dusjen. 

• At man dusjer lenge. Råd: At man bare dusjer når man trenger det, og kort. 

• Folk kjøper mye i vanlige butikker. Råd: Kjøpe mer i bruktbutikker. 

• Mange kjøper mye klær og ting man ikke trenger. Råd. Gjøre det enklere å gi bort eller kjøpe brukt. 

Kommunene må hjelpe å samle inn brukte klær, låne bort klær og selge mer brukt klær. 

• Hvis maten ikke er god er det vanskelig å spise opp. Råd: Gi maten til noen andre. 
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6.6 Klimasmart kommune 
I kapittel 4.2 i kunnskapsgrunnlaget vises klimafotavtrykket (de direkte og indirekte 

klimagassutslippene) til kommunens virksomhet.  

Bygg, infrastruktur og energi 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. 

 

Anskaffelser 

Kunnskapsgrunnlaget viser at de store reduksjonene av klimagasser i Drammenssamfunnet som må 

til for å nå klimamålene må foregå hos innbyggerne og næringslivet. Samtidig er Drammen kommune 

en betydelig innkjøper av varer og tjenester (2,5 milliarder årlig) og har dermed stor påvirkningskraft 

gjennom våre anskaffelser. Som vist til tidligere i kunnskapsgrunnlaget er offentlige anskaffelser 

ansvarlig for omtrent 14 % 40 av Norges totale klimafotavtrykk. Det offentlige er pålagt å redusere 

miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger ved sine anskaffelser. Anskaffelsesregelverket 

stiller krav til ivaretakelse av klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser. Kommunen må innrette 

sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremmer 

klimavennlige løsninger der det er relevant. Anskaffelsesstrategien for Drammen kommune vise til at 

offentlige anskaffelser er et viktig strategisk virkemiddel for å nå målene om en klima- og 

miljøvennlig utvikling av Drammenssamfunnet, og klima- og miljøvennlige anskaffelser er satt som et 

eget delmål i strategien. 

Noen av de prioriterte anskaffelsesområdene regjerningen anser som særlig egnet for å nå klima- og 

miljømålene er transport, bygg og anlegg, mindre bruk av plast og miljøgifter, matsvinn, samt økt 

fokus på sirkulær økonomi og livssykluskostnader. Ved enhver anskaffelse skal det derfor vurderes 

om det er behov for innkjøp av varen eller tjenesten, om allerede innkjøpte varer kan ombrukes, eller 

deles på tvers av kommuneorganisasjonen Livssykluskostnader er alle de kostnadene anskaffelsen 

genererer i hele levetiden og kan romme alt fra selve prisen på anskaffelsen, til omstillingskostnader, 

 
40 Klimafotavtrykk av offentlige anskaffelser, Asplan Viak 2016 

file:///C:/Users/D15575/Downloads/Asplan%20Viak%20(2015)%20klimafotavtrykk_for_offentlig_virksomhet.pdf
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kostnader til drift og vedlikehold med mer. Ved å legge vekt på livssykluskostnader får oppdragsgiver 

lavere og mer forutsigbare fremtidige kostnader.  

Drammen kan 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. Ved systematisk å redusere egne klimagassutslipp og samtidig bedre ressursutnyttelsen, 

blir kommunen et forbilde for både innbyggere og næringsliv for hvilke tiltak de selv kan 

gjennomføre. Det er viktig at kommunens benytter innkjøpsmakten til å bidra til grønn omstilling og 

innovasjon i markedet. Gjennom selv å etterspørre klimasmarte løsninger, kan kommunen bidra til å 

modne markedet slik at det blir privatøkonomisk lønnsomt å tilby og etterspørre grønne løsninger. 

Det gir også mulighet for utvikling av lokale leverandører med klimaløsninger. 

Bygge- og anleggsprosjekter 

Drammen Eiendom KF, er et kommunalt foretak heleiet av Drammen kommune. Foretaket har som 

oppgave å bygge, forvalte og utvikle kommunens eiendomsmasse som består av ca. 450.000 m2 

fordelt på alle typer formålsbygg, herunder skoler, barnehager, kontor/administrasjon, helse-

/omsorgsbygg og boliger.  

Utslipp knyttet til bygg, infrastruktur og energi utgjør over halvparten av kommunens 

klimafotavtrykk. Utslippene stammer i stor grad fra bruk av fossilt drivstoff i bygge- og 

anleggsprosjekter, samt fra bruk av materialer og fra energibruk i drift. Det er vedtatt mål at 

kommunens byggeplasser skal være utslippsfrie i 2024. Vi må prioritere klimasmarte og sirkulære 

løsninger i bygging, drift og vedlikehold. Det er en god klimaløsning å transformere eller rehabilitere 

eksisterende bygg fremfor å rive. 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. 

Bedre ressursbruk 

Bedre ressursbruk gjennom delingsløsninger for biler og utstyr, sambruk av bygg og reduksjon av 

matsvinn vil være vinn- vinn både når det gjelder å redusere klimagassutslipp og spare penger for 

kommunen.  

Drammen kommune har fått støtte fra Miljødirektoratets klimasatsordning for gjennomføring av et 

prosjekt om å redusere matsvinnet ved bo- og servicesentrene i kommunen. I samsvar med FNs 

bærekraftsmål om å halvere matsvinnet pr innbygger, har prosjektet satt seg samme mål. Prosjektet 

igangsettes høsten 2022 og vil ha en varighet på to år. Som en del av prosjektet vil det også bli sett 

på matglede som en viktig del for å unngå matsvinn, samt mer klimasmarte menyer i kommunen. 

Klimaledelse 

En ledelse som viser tydelig retning, prioriterer klimatiltak, viser handlekraft og motiverer til innsats 

er avgjørende for å lykkes i klimaarbeidet. To viktige virkemidler for å lykkes med dette er god klima- 

og miljøstyring, og tydelig klimakommunikasjon – både internt og eksternt.  

Klimakommunikasjon 

Deling av kunnskap, erfaring og gode eksempler, samt dialog og involvering i klimaarbeidet, bidrar til 

å skape motivasjon og handlekraft. Samtidig er det viktig å synliggjøre resultater av klimainnsatsen 

for å skape aksept, tillit og engasjement i samfunnet.  
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Kommunikasjon er et virkemiddel for å få noe til å skje og er også et viktig virkemiddel for å oppnå 

resultater med klimaarbeidet i kommunen. God og tydelig kommunikasjon er nødvendig for at 

innbyggere, næringsliv og medarbeidere i kommunen skal forstå hva som kan gjøres for å kutte 

utslipp av klimagasser. Kommunikasjonen har også betydning for at kommunen skal få relevante 

innspill, at administrasjonen og folkevalgte kan ta gode beslutninger og at man får oppslutning om 

klimatiltak internt i kommunen og blant innbyggerne. All god kommunikasjon begynner med å 

engasjere folk. Det betyr at den som lytter vil høre på og la seg overbevise. Vi blir engasjert når 

budskapet treffer hodet og hjertet samtidig. Det betyr at det som kommuniseres må oppleves sant 

og relevant. For å lykkes med kommunikasjon, må man forstå hvordan målgruppen opplever 

virkeligheten, og ta utgangspunkt i det. Hvordan ser de på verden? Hva er viktig for dem? 

I 2018 skrev Cicero en rapport41 der de oppsummerer praksis og forskning innenfor 

klimakommunikasjon. Der gir de fem overordnede råd:  

• Hvem som framfører et budskap betyr noe  

• Synlig engasjement smitter  

• Snakk om det lokale  

• Tilpass budskapet ditt til målgruppen  

• Vi trenger en handlingsendring  

Talspersoner som gir gjenklang hos målgruppen og som man kan identifisere seg med er viktig. Man 

liker å tro at man danner sine meninger og holdninger på eget grunnlag, men slik er det ikke. Man 

påvirkes av andres engasjement. Det handler om å være en del av noe større eller være en del av en 

større gruppe, og å kjenne lysten til å gjøre noe. I koronapandemien ble vi oppfordret av 

myndighetene til å være med på den store dugnaden. Det satte handlingene våre inn i en større 

sammenheng og de fikk en større betydning. Det handlet ikke bare om oss selv. Når vi skal bruke 

kommunikasjon som virkemiddel for å redusere klimagassutslipp, kan et klokt grep være å tone ned 

det abstrakte ved klimautfordringene og heller forsterke det konkrete, hverdagslige og lokale.  

Forskning både innenfor markedsføring og psykologi har undersøkt hvordan handlinger kan lede til 

holdninger, og det har vist seg at handlingsendring kan være en raskere vei til holdningsendring enn 

rene holdningskampanjer. Og evaluering av atferdsendringskampanjer viser at det er enklere å få 

mennesker til å endre sine handlinger, dersom de ikke samtidig må endre holdninger.  

Nudging – et dytt i riktig retning. Atferdsforskning viser at beslutningene våre påvirkes av hvordan 

ulike alternativer framstilles, og av hva andre i våre omgivelser velger. Denne kunnskapen er 

bakgrunnen for teorien om nudging som et verktøy for å forbedre menneskers valg42 . En nudge er et 

lite «dytt» i riktig retning. Det innebærer at mennesker påvirkes til å ta valg uten at man tenker på 

det. Tradisjonelt støter man på nudging i matbutikkene og på avfallssorteringen. Andre eksempler er 

skjemaer for strømavtaler med ferdig avkryssede ruter for grønn leverandør, printere 

forhåndsinnstilt på dobbeltsidig utskrift, eller når lokale varer blir tydelig eksponert i butikken. 

Nudging er et supplement til økonomiske insentiver, påbud og forbud. Transport, matvalg, matsvinn 

og offentlige anskaffelser er eksempler på områder hvor ulike nudge kan være nyttige for å redusere 

utslipp. 

De unge er opptatt av klimaet, krever mer handling og vil også gjerne gjøre en forskjell selv. Barn og 

unge får mye informasjon og kunnskap blant annet gjennom skolen og gjennom sosiale medier. 

Mange har derfor god kunnskap om hva global oppvarming er og vi opplever at de nå blir mer og mer 

 
41 Cicero 2018: Effektiv klimakommunikasjon -Trender og fakta 2018 
42 Pentahelix project, 2019: Hvordan lykkes med klimakommunikasjon i kommunene? 

https://pub.cicero.oslo.no/cicero-xmlui/bitstream/handle/11250/2557626/Effektiv%20klimakommunikasjon%20-%20Def%20-%20WEB.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://pentahelix.eu/wp-content/uploads/2019/04/Brosjyre_NORSK_16sider.pdf
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interessert i konkret handling, noe som man blant annet har sett gjennom skolestreiken for klima de 

siste årene. Kommunikasjon mot barn og unge bør derfor konsentrere seg mer mot dialog, 

informasjon om hva kommunen gjør for å løse klimautfordringen og en invitasjon til å delta på 

dugnaden, heller enn ren kunnskapsformidling og holdningsskapende arbeid. Ved å informere om alt 

kommunen gjør og inkludere barn i de positive tiltakene som gjennomføres kan vi vise at det nytter. 

Dette kan motivere for ytterligere handling. Det er dessuten vist at de unges engasjement også 

påvirker foreldrene og dermed skaper positive ringvirkninger også utover deres egne handlinger. 

  

Utdrag innspill fra tidlig medvirkning:  

➢ Det må stilles ambisiøse miljøkrav i offentlige anskaffelser, og det offentlige må bli bedre på bestillinger som 
bidrar til å redusere utslipp 

➢ Kommunen har en rolle som pådriver: Anskaffelser har stor omstillingskraft i det å bli en "grønn" kommune 
➢ Miljøkrav i offentlige anskaffelser. Eks. stille krav om en viss andel resirkulert i betong og bruk av gjenvunnet 

grus/pukk i bygg- og anleggsprosjekter. Stille krav til at tungt bygg- og anleggsavfall fra kommunens egne 
prosjekter skal gjenvinnes. 

➢ Kommunen må bli et langt mer aktivt og engasjert medlem av Futurebuilt og gjennomføre alle kommunale 
byggeprosjekt i henhold til deres kvalitetskriterier, samtidig som det sørges for at hele byggebransjen i regionen 
får del i disse erfaringene. 

➢ Skole: Det er viktig at man bruker skolene som arena for å få inn gode vaner. At man ikke kun lærer om klima 
tematisk, men også hva man selv kan gjøre. 

➢ Klimakommunikasjon: Det er viktig å få frem gode historier og løsninger, bruke et enkelt språk og bruke 
klimapsykologi i kommunikasjonen. 

➢ Skal man nå ungdommen må det benyttes eksempler som er relevante for ungdom, «ungdom hører best på 
ungdommer», informere på skoler om løsninger og markedsføre brukt og bruktmarked/butikker. 

➢ Lage historien om det gode liv der klima ikke nødvendigvis er hovedtema, men at Drammen er et godt sted å bo. 
➢ Nærutvalgene kan være et nyttig kommunikasjonsverktøy i klimaarbeidet – spørsmål om hvordan de skal 

benyttes videre. 
 

Barn og unges medvirkning:  
I arbeidsverksted for ungdomsrådet var et av temaene klimakommunikasjon, der hensikten var å få 
innspill direkte fra ungdom om hvordan kommunen bør innrette sin kommunikasjon om klima overfor 
ungdom. Her kom det inn mange innspill: 
 
➢ Bruke enkelt språk – og eksempler som er relevante for ungdom 
➢ Sosiale medier – for å nå ungdom er det bedre å bruke sosiale kanaler som Tik Tok fremfor Facebook. 
➢ Gjerne at ungdommen er med og lager informasjonen selv. Ungdom hører best på ungdommer. 
➢ Informere på skolene – komme med løsninger 
➢ Markedsføre, reklamere bruktbutikker, loppemarked. 
➢ Informere om tilbud 
➢ Informere om gode klimaløsninger, eks mat og matsvinn. 
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7. Ordliste 
 

CO2-ekvivalenter (CO2e) Enhet tilsvarende den effekten en gitt mengde 
CO2 har på den globale oppvarmingen. 
Forskjellige gasser har forskjellige 
oppvarmingseffekter. Disse regnes derfor om til 
CO2-ekvivalenter for enklere sammenligning. I 
Miljødirektoratets klimagassregnskap for 
kommuner vises de tre klimagassene CO2, 
metan (CH4) og lystgass N2O.   

Direkte utslipp Utslipp som fysisk skjer innenfor et gitt 
geografisk område (f.eks. kommunegrensen). 
Kjøring med fossilbil innenfor kommunens 
grenser er et eksempel på direkte utslipp for 
kommunen. 

Drivhuseffekt  Oppvarming av atmosfæren og overflata til 
jorda som følge av at noen av gassene i 
atmosfæren absorberer en del av den infrarøde 
varmestrålinga fra jordoverflaten.   

Ekstremvær Unormalt vær på et bestemt sted eller 
tidspunkt, som sterk vind, store 
nedbørsmengder eller høy vannstand og bølger 

Energibærer  En energibærer er et medium eller materiale 
som kan frigjøre energi som kan brukes et 
annet sted eller til en annen tid. Eksempler er 
hydrogen, strøm, olje, tre m.m.  

Fjernvarme System for oppvarming der varmt vann fra en 
varmesentral overføres i rør til boliger og andre 
bygninger innenfor et større område. 

FNs klimakonvensjon Rammeavtale for internasjonalt samarbeid som 
har som formål å stabilisere konsentrasjonen av 
klimagasser i atmosfæren på et nivå som 
forhindrer en farlig og negativ, menneskeskapt 
påvirkning på klimasystemet. 

Indirekte utslipp Utslipp som fysisk skjer utenfor et gitt 
geografisk område (f.eks. kommunegrensen), 
men som et resultat av aktivitet innenfor det 
geografiske området. Indirekte utslipp er ofte 
mye høyere enn direkte utslipp. Kjøp av 
produkter produsert utenfor kommunens 
grenser er et eksempel på indirekte utslipp for 
kommunen. 

Karbonfangst Prosess der karbondioksid fra industri eller 
energirelaterte kilder bli skilt ut. 

Karbonlagring Prosess for å langtidslagre karbon etter 
karbonfangst i et reservoar (oppbevaringssted) 
eller i biomasse slik at den ikke når atmosfæren. 
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Klima Vær over tid, beskrevet ved normaler 
(gjennomsnittsverdier), variasjoner og 
ekstremverdier.   

Klimafotavtrykk Klimagassutslipp utløst av menneskelig aktivitet 
(med andre ord, direkte og indirekte utslipp). 

Klimagass Gass som tar opp og avgir varmestråling i 
atmosfæren, og som bidrar til økt drivhuseffekt 

Klimagassutslipp Omfatter som regel utslipp av alle typer gasser 
som påvirker atmosfæren og dermed klimaet. 
Er som oftest uttrykt i tonn CO2-ekvivalenter. 

Klimakur 2030 Rapport utarbeidet av flere faginstanser 
(Miljødirektoratet, Statens vegvesen, 
Kystverket, Landbruksdirektoratet, Norges 
vassdrags- og energidirektorat og Enova) som 
viser potensialet for å redusere utslipp av 
klimagasser i ikke-kvotepliktig sektor (transport, 
landbruk, oppvarming i bygg, avfall og bruk av 
fluorholdige gasser), samt tiltak som øker 
opptaket og reduserer utslipp fra skog og annen 
arealbruk. 

Klimatilpasning Tiltak for å tilpasse seg dagens eller framtidas 
klima og de konsekvensene som følger med 
klimaendringer. 

Klimatiltak Fellesbetegnelse for tiltak for 
utslippsreduksjoner og klimatilpasning. 

Lavutslippssamfunn Norges klimaforpliktelser er vedtatt gjennom en 
egen klimalov der lavutslippssamfunnet er 
beskrevet. Gjennom klimaloven har Norge 
lovfestet et mål om å bli et lavutslippssamfunn 
innen 2050. Dette tilsvarer en reduksjon på 80-
95 prosent sammenlignet med nivået i 1990. 

Lavutslippsteknologi Teknologi som i bruk medfører lite eller ingen 
utslipp av klimagasser. 

Nullvekstmålet Buskerudbyen Buskerudbysamarbeidet har forpliktet seg til å 
arbeide for nullvekstmålet, det vil si at 
trafikkveksten i persontrafikken i byområdene 
må skje med kollektivtrafikk, sykling og gåing. 
Næringstrafikk er ikke del av nullvekstmålet. 
Buskerudbyen er en av ni nasjonale byområder 
som er aktuelle for en byvekstavtale. Det er 
utarbeidet et faglig grunnlag for byvekstavtalen. 
Buskerudbyen har ikke regnet på klimaeffekt av 
tiltakene, da de styrer etter nullvekstmålet. 

Parisavtalen Internasjonal avtale fra 2015 om reduksjon av 
klimagassutslipp, klimatilpasning og støtte til 
omstilling i utviklingsland. 

Referansebane Beregning av hvordan klimagassutslippene kan 
utvikle seg framover i tid, gitt videreføring av 
eksisterende politikk og uten nye tiltak. 
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Sårbarhet for klimaendring Naturens og samfunnets følsomhet ovenfor 
klimaendringer eller manglende evne til å 
håndtere konsekvenser av klimaendringer. 

Veiprising Veiprising er et avgiftssystem som tar sikte på å 
gjenspeile de reelle kostnadene en bilist påfører 
samfunnet ved bruk av en bestemt vei på et 
bestemt tidspunkt. De viktigste av disse 
kostnadene er køer og forsinkelser som påføres 
andre trafikanter, støy, støv, forurensning og 
trafikkulykker. Hensikten er at prisene skal 
påvirke bilistene til å endre adferd; noen kan 
velge å kjøre på andre tider og andre steder, 
mens andre kan la være å reise eller velge et 
annet transportmiddel. 

 

 

Se språkrådets termwiki for en oversikt over flere klimarelaterte ord. 

 

http://www.termwiki.sprakradet.no/wiki/Kategori:Klima

