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Sammendrag 

Lier, Røyken og Hurum kommuner ligger i den sørøstlige delen av Buskerud fylke. De tre kommunene 
er en viktig del av utviklingsområde rundt Oslo. Området er sterkt påvirket av utvikling i Drammen og 
Oslo-regionen når det gjelder bolig- og folkevekst samt transportbehov. 

For at Norge skal nå sine klimamålsettinger som det fremgår av Regjeringens Klimamelding, må Lier, 
Røyken og Hurum kommuner bidra til å gjennomføre tiltak for å redusere klimagassutslippene på et 
lokalt nivå. Dette omfatter utslipp fra transport, avfall og stasjonær energibruk. På bakgrunn av dette har 
Multiconsult fått i oppdrag å utarbeide et grunnlagsdokument til en felles Energi- og klimaplan for de 
tre kommunene. Energi- og klimaplanen vurderer ikke bare lokale tiltak innenfor kommunegrensen men 
også tiltak som streker seg over kommunegrenser. Dette fremgår tydelig gjennom transportsektoren der 
transportmønsteret i de tre kommunene har mye felles.  

Norske kommuner har påvirkningsmulighet både som eiendoms- og virksomhetsmyndighet samt 
samfunnsrolle. Grunnlagsdokument for Energi- og klimaplanen for Lier, Røyken og Hurum kommune 
tar hensyn til områder som kommunene kan være med på å påvirke. Dette er innen blant annet 
arealplanlegging, transport, energiforbruk og -forsyning, avfall og kommunale virksomheter. 

Felles visjon for kommunene er: 

Kommunal planlegging og virksomhet i Lier, Røyken og Hurum skal innrettes etter energi- og 
klimastrategien slik at våre lokalsamfunn ikke belaster kloden mer enn det som er bærekraftig. 

 

Felles målsetting for kommunene er:  

Kommunene skal redusere lokale klimagassutslipp og samlet energiforbruk med 20 % innen 2020 i 
forhold til 1991-nivå. 

Kommunenes egen virksomhet skal redusere klimagassutslippene med 50 % og sitt energiforbruk med 
20 % innen 2020 i forhold til 2007-nivået. 

 

Delmål Målsetting 
Kommunen 

Kommunale 
virksomheter 

Ref. 1991 Ref. 2007 

 
Lokale stasjonære klimagassutslipp skal reduseres 
innen 2020 med: 

90 % 90 % 

 
Stasjonært energiforbruk skal reduseres innen 2020 
med: 

20 % 20 % 

 
Mobilt utslipp skal reduseres innen 2020 med: 20 % 40 % 

Merk: Reduksjonene er i forhold til 1991-nivå når det gjelder målsettingene for hele kommunen og til 2007-nivå når det gjelder kommunale 

virksomheter. Lokale stasjonære kilder defineres som SFTs kategorier ”Annen næring ” og ”Husholdninger”. Mobilt utslipp defineres som 

SFTs kategori ”Mobile kilder” 

Lokale utslipp defineres som utslipp fra stasjonær forbrenning i selve kommune, dvs. f.eks oljefyring men ikke strøm som defineres som 

indirekte utslipp. 

 

Lier kommune domineres av utslipp fra landbruk og da spesielt fra veksthusnæringen. For Hurum 
kommune gir industrien de største utslippene. I tilegg til dette fører beliggenheten med mye 
gjennomgangstrafikk til at utslippene fra transport er høye.  

Stor befolkningsvekst og utviklingspress i årene fremover vil medføre økende utfordringer i Lier, 
Røyken og Hurum kommune samt i et regionalt perspektiv. Felles utfordringer for Lier, Røyken og 
Hurum kommuner vil være: 
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• Redusere transport behovet og øke bruk av kollektivtransport. 

• Bedre kollektivtilbud utenom rushtiden. 

• Sørge for bærekraftig utvikling med hensyn til arealplanlegging, transport tilgang og 
energiforbruk. 

• Forvaltning av kommunale aktiviteter og bygningsmasse. 

• Redusere energiforbruket i kommunene, både gjennom private, næring og industri samt 
offentlige tiltak. 

Aktuelle tiltaksområder er i planen delt inn i Areal- og transportplanlegging, Partnerskap og frivillig 
samarbeid og Kommunale virksomhetsområder. En oppsummering av tiltakene er gitt i tabellen under. 

 

 Areal- og Transportplanlegging Tiltak 

 

Arealbruk 

• Miljøføringer i kommunalt planarbeid, plan- og bygningsloven og klimahensyn av 
utbyggingsområder. 

• Fortetting i tettsteder. 

 
Energibruk i 
kommunen 

• Kommunal planlegging og byggesaksbehandling. 

• Informasjon og kampanjer om Enovatilskudd. 

• Varmeforsyning i utbyggingsområder og energiomlegging i utbygde områder. 

 

Transport 

• Transportplanlegging. 

• Tilrettelegge for økt bruk av kollektivtransport, ”gang- og sykkelpendling” og redusert 
personbilutslipp. 

• Bedre datagrunnlag. 

 Partnerskap og frivillig samarbeid  

 
Transport 

• Tilrettelegge for økt bruk av kollektivtrafikk. 

• Større infrastrukturprosjekter. 

• Interkommunal samarbeid, og samarbeid med trafikkselskaper. 

 

Avfall 

• Økt innsamling og sortering av avfall og reduksjon av avfalls kjøreavstand. 

• Energiutnyttelse av avfall og reduksjon av klimagass utslipp fra deponier. 

• Kunnskapsfordeling og informasjonskampanje. 

 Frivillig 
avtaler 

• Økt klimatiltaksgjennomføring i næringslivet. 

• Senter for teknologisk utvikling og forskning innenfor energi- og klimasektor. 

 Kommunal Virksomhet  

 

Generell 

• Miljøledelse og ansvarlighet. 

• Miljøprofilering, kompetanseheving og kunnskapsformidling / informasjonskampanjer til 
innbyggerne, næring og kommunale virksomheter. 

• Klimaregnskap og årlige resultatrapporter for arbeidet etter energi- og klimaplanen. 

• Deltagelse i relevante programmer og prosjekter. 

 

Bygninger 

• Styrking av energiledelse gjennom energi- og driftsoppfølging. 

• Utredning og gjennomføring av prosjekter for energisparing og -omlegging i kommunale 
bygg. 

• Energiplan som en del av en miljøplan. 

• Energieffektivitet i nybygg og rehabilitert eiendommer. 

• Miljøsertifisering av kommunale virksomheter 

 Transport • Redusert utslipp fra kommunal transport 

 Avfall • Redusert avfall fra kommunale virksomheter 

 
Innkjøp 

• Revidere innkjøpsstrategien til å bli effektivt verktøy for reduksjon av direkte og indirekte 
utslipp  
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1. Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Faren for alvorlige, menneskeskapte klimaendringer er den største miljøutfordringen verden noen gang 
har stått overfor, jfr. uttalelse fra statsministeren i nyttårstale 2007/2008. Mengden av klimagasser i 
atmosfæren øker, forårsaket av økt utslipp av klimagasser og økt energibruk fra fossile kilder. På 
bakgrunn av dette ble FN’s rammekonvensjon om klimaendringer vedtatt i Rio i mai 1992. 
Kyotoprotokollen fra 1997 er en oppfølging av dette, og protokollen er første skritt på veien for å møte 
de globale klimautfordringene. Protokollen er juridisk bindende og omfatter tallfestede, tidsbestemte 
utslippsreduksjoner av alle klimagasser i alle industriland. Kyoto-protokollen åpner for at landene kan 
oppfylle sine forpliktelser gjennom 3 typer tiltak: 

• Tiltak i eget land. 

• Internasjonal kvotehandel. 

• Binding av CO2 ved planting av skog og bruk av treprodukter. 

Protokollens mål er å redusere de samlede utslippene av de viktigste drivhusgassene til minst 5 % under 
1990-nivå i en forpliktelsesperiode som går fra år 2008 til 2012 (utslippene regnes som et gjennomsnitt 
av de årlige utslippene). Protokollen legger til grunn at nettoendringer i klimagassutslipp, dvs. utslipp 
minus opptak av klimagasser, skal anvendes for å nå utslippsforpliktelsene.  

Norges forpliktelser i Kyotoavtalen er nedfelt i Stortingsmelding 29 (1997-98). Norge har fått den tredje 
laveste forpliktelsen av de 149 landene. Norges forpliktelse i henhold til Kyotoprotokollen er at 
klimagassutslippet i forpliktelsesperioden ikke skal være mer enn 1 % høyere enn 1990-nivå i perioden 
2008-2012. Dette henger sammen med at Norge står i en særstilling når det gjelder energiforsyning. 
Store deler av energibruken i Norge, ca 70 %, dekkes allerede av fornybare energikilder (hovedsakelig 
vannkraft). Nasjonalt mål er å være karbonnøytralt innen 2030, jfr. klimaforliket i 2008.  

For at Norge skal nå sine klimamålsettinger som det fremgår av Regjeringens Klimamelding, må Lier, 
Røyken og Hurum kommuner bidra til å gjennomføre tiltak for å redusere klimagassutslippene på et 
lokalt nivå. Klimaløftet, Regjeringens informasjonskampanje om klima, anslår ”at omtrent 20 prosent av 
de nasjonale utslippene av klimagasser er knyttet til kommunale aktiviteter og aktivitet på områder 
kommunene kan påvirke gjennom sine virkemidler. Dette omfatter utslipp fra transport, avfall og 
stasjonær energibruk”1. 

1.2 Lier, Røyken og Hurum kommuner – Felles planprosess 

Lier, Røyken og Hurum kommuner ligger i den sørøstlige delen 
av Buskerud fylke og grenser mot Akershus fylke i øst. Både 
Røyken og Hurum kommune ligger på Hurumhalvøya og har 
begrenset landforbindelse med nabokommunene. 

De tre kommunene er en viktig del av utviklingsområdet rundt 
Oslo. Området er sterkt påvirket av utviklingen i Drammen og 
Oslo-regionen når det gjelder bolig- og folkevekst, samt 
transportbehov. 

Kommunene Lier, Røyken og Hurum har etablert tett 
samarbeid, både når det gjelder regionalplanlegging og felles 
kommunale tjenester. Kommunene har felles utfordringer, 
særlig når det gjelder arealutvikling og transport. 

Figur 1-1. Kommune oversiktskart 

                                                      
1 Klimaløftet (http://www.klimaloftet.no/Klimaloftet/Kommuner/)  
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Tabell 1-1: Totale klimagassutslipp, 2007. Tonn CO2-ekvivalenter 2. 

 Totale utslipp av klimagasser i Lier, Røyken og 
Hurum kommuner er påvirket av de ulike industriene 
og karakteristiske aktivitetene som foregår i 
kommunene. Høyere utslipp per innbygger i Lier og 
Hurum kan skyldes hhv. veksthus / veitrafikk og 
industri. Røyken har lavere utslipp per innbygger som 
kan skyldes få stor utslippskilder fordelt på mange 
innbyggere. 

 

Felles arbeid med energi- og klimaplanlegging medfører fordeler for Lier, Røyken og Hurum 
kommuner. Utarbeidelse og tiltak i Energi- og klimaplanen innebærer ikke bare lokale tiltak innenfor 
kommunegrensen men også tiltak som streker seg over kommunegrenser. Dette fremgår tydelig 
gjennom transportsektoren der transportmønsteret i de tre kommunene har mye felles. Sammenfallende 
utfordringer, likheter mhp. beliggenhet og utviklingspress er viktige momenter slik at en samkjøring av 
energi- og klimaplanlegging kan være til nytte for de tre kommunene. Samarbeid vil kunne gi 
besparelser både med hensyn til total ressursbruk, kompetanseutvikling og mulighet for 
sammenhengende tiltak og strategier. 

Samtidig er det ønskelig og hensiktsmessig at arbeidet tilrettelegger for detaljer inne strategier og 
tiltakslister som er tilpasset den enkelte kommune. 

 

Planens omfang begrenses av muligheten kommunen har til å påvirke utslipp gjennom dagens 
regelverk for kommuner. Kommunen har påvirkning både som eiendoms- og virksomhetsmyndighet 
samt samfunnsrolle. Planen tar hensyn til arealplanlegging, transport, energiforbruk og -forsyning, avfall 
og kommunale virksomheter. 

Det er også viktig å påpeke at planen fokuserer på målsettinger og tiltak i forbindelse med klimagass 
utslipp. Slike tiltak er tett knyttet opp mot en rekke andre områder, bl.a. lokal luftkvalitet, helse og 
samfunn osv. Men tiltakene presentert i planen er de som kan påvirke klimagass utslipp med en 
reduksjon i forbruk eller gjennom alternativer. 

1.3 Formål 

Formålet med dette grunnlagsdokument til energi- og klimaplanen er å løfte det kommunale energi- og 
klimaarbeidet opp på et strategisk nivå slik at planen inngår som en del av beslutningsgrunnlaget ved 
valg av fremtidige løsninger.        

Bl.a. skal dokumentet: 

• Synliggjøre direkte klimagassutslipp etter kommune og sektor. 

• Klargjøre nødvendige og realistiske mål på kort og lang sikt. 

• Ha lokalt tilpasset tiltak med virkemidler og gjennomførbare tiltak (presentert med forventet 
effekt i forhold til målene, samt kost og nytte). 

• Klargjøre ulike aktørers potensial og oppfølgingsansvar. 

• Klargjøre et system for årlig måling og rapportering. 

 

 

 

                                                      
2 Klimakalkulator for Lier, Røyken og Hurum kommuner, SFT, 2007. 

Kommune Klimagass 
utslipp 

% av Norges 
totale utslipp 

Utslipp pr 
innbyggerne 

Lier 133.396 0,25 % 6,0 

Røyken 50.385 0,09 % 2,8 

Hurum 122.093 0,23 % 13,7 

Norge 53.606.963 100,00 % 11,5 

Utslipp er gitt som tonn CO2-ekv. Folketall fra SSB, 1.jan 2007. 
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1.4 Visjon og målsettinger 

Planen er en felles Energi- og klimaplan som drar nytte på strategier og planer på nasjonalt, regionalt og 
lokalt nivå. Planen skal synliggjøre nødvendig strategi for å få Lier, Røyken og Hurum kommune til å 
sette seg ambisiøse mål i klimapolitikken.  

Energi- og klimaplan for Lier, Røyken og Hurum kommuner har følgende overordnet visjon og 
målsetting. 

 

Visjon 
Kommunal planlegging og virksomhet i Lier, Røyken og Hurum skal 
innrettes etter energi- og klimastrategien slik at våre lokalsamfunn ikke 
belaster kloden mer enn det som er bærekraftig.  

 

Målsetting 

Kommunene skal redusere lokale klimagassutslipp og samlet 
energiforbruk med 20 % innen 2020 i forhold til 1991-nivå. 

Kommunenes egen virksomhet skal redusere klimagassutslippene med 50 
% og sitt energiforbruk med 20 % innen 2020 i forhold til 2007-nivået. 

 

Delmål Målsetting 
Kommunen 

Kommunale 
virksomheter 

Ref. 1991 Ref. 2007 

 
Lokale stasjonære klimagassutslipp skal 
reduseres innen 2020 med: 

90 % 90 % 

 
Stasjonært energiforbruk skal reduseres innen 
2020 med: 

20 % 20 % 

 
Mobilt utslipp skal reduseres innen 2020 med: 20 % 40 % 

Merk: Reduksjonene er i forhold til 1991-nivå når det gjelder målsettingene for hele kommunen og til 2007-nivå når det 

gjelder kommunale virksomheter. Lokale stasjonære kilder defineres som SFTs kategorier ”Annen næring ” og 

”Husholdninger”. Mobilt utslipp defineres som SFTs kategori ”Mobile kilder” 

Lokale utslipp defineres som utslipp fra stasjonær forbrenning i selve kommune, dvs. f.eks oljefyring men ikke strøm som 

defineres som indirekte utslipp. 
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2. Energi og klimapolitikk 

2.1 Klimautfordringer 

Klimatiske forhold i verden er i ferd med å endre seg, og FN’s klimapanel (Intergovernmental Panel on 
Climate Change, IPCC) har konkludert med at økning av klimagasser i atmosfæren skyldes 
hovedsakelig menneskelig aktivitet. Temperaturen på jorda har i følge FNs klimapanel økt med nesten 
0,8 °C, og havnivået har steget 20 – 30 cm siden den industrielle revolusjon på 1800-tallet. FN`s 
klimapanel varsler ytterligere stigning i temperatur, stigning i havnivå og mer ekstremvær. 
Klimaendringene vil få svært alvorlige konsekvenser de fleste steder på kloden, men vil sannsynligvis 
ramme utviklingslandene hardest, da de ikke kan iverksette tiltak for å hindre eksempelvis tørke og 
flom. Det forventes at allerede eksisterende problemer i mange av disse landene vil øke i omfang. 
Globalt regner man med at inntil 30 prosent av verdens plante- og dyrearter står i fare for å dø ut på 
grunn av endringer i klimaet.  

FN’s klimapanel har påpekt virkningsmekanismene ved 
klimaendringene og hva som bør gjøres for å stagnere utviklingen. Det 
overordnede målet i FNs klimakonvensjon er å stabilisere 
konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren på et nivå som avverger 
farlig, menneskelig påvirkning av klimasystemet. FN’s klimapanel 
anslår at en moderat temperaturøkning på bare 2,0 – 2,4 °C vil kreve at 
CO2-utslippene i 2050 ligger 50–85 % under nivået i 2000. Utslipp av 
klimagasser har samme miljøskadeeffekt uavhengig av hvor utslippene 
skjer. Skal det oppnås så store globale kutt, må klimagassutslippene 
kuttes radikalt både i industriland og i utviklingsland. Industrilandene 
har imidlertid et særlig ansvar for å bidra til utslippsreduksjonene, både 
fordi det er industrilandene som hittil har bidratt med de største 
utslippene og fordi industrilandene har bedre økonomiske 
forutsetninger. 

Internasjonale føringer 

Mengden av klimagasser i atmosfæren øker, hovedsakelig forårsaket av økt forbrenning av 
oljeprodukter. På bakgrunn av dette ble FN’s rammekonvensjon om klimaendringer vedtatt i Rio i mai 
1992. Kyotoprotokollen fra 1997 er en oppfølging av dette, og protokollen er første skritt på veien for å 
møte de globale klimautfordringene som verden står overfor. Protokollen er juridisk bindende og 
omfatter tallfestede, tidsbestemte utslippsreduksjoner av alle klimagasser i alle industriland. Kyoto-
protokollen åpner for at landene kan oppfylle sine forpliktelser gjennom 3 typer tiltak: 

• Tiltak i eget land. 

• Internasjonal kvotehandel. 

• Binding av CO2 ved planting av skog og bruk av treprodukter. 

2.2 Nasjonal politikk 

FN’s rapporter angående klimautfordringer og utslippsproblematikk har gjort at regjeringen har 
intensivert arbeidet med utslippsrelaterte spørsmål. Dette resulterte i Klimameldingen i 20073 som var 
regjeringens forslag til å møte utfordringene. I klimameldingen fastslår Regjeringen en rekke tiltak for å 
redusere utslippene av klimagasser i Norge. Klimameldingen ble videre forankret i Stortinget i 
forbindelse med utarbeidelse av et tverrpolitisk dokument kalt Klimaforliket.  

 

                                                      
3 Stortingets melding nr 34 (2006 – 2007) – Norsk klimapolitikk, Miljøverndepartementet, 2007. 

Foto: Finnemarka, Lier 
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Klimameldingen/Klimaforliket har resultert i følgende hovedpunkter som angår kommunene: 

• Norge skal satse på å bli karbonnøytralt i 2030 i stedet for 2050. 

• 2/3 av utslippsreduksjonene skal skje nasjonalt. 

• Jernbanen skal få økte bevilgninger. 

• Belønningsordningen for storbyer som satser på kollektivtransport blir fordoblet under 
forutsetning av at det inngås bindende avtaler om tiltak for å redusere biltrafikken. 

• Forbud mot installering av oljekjeler i nye bygninger fra 2009. 

• Den offentlige bilparken skal være klimanøytral innen 2020. 

• Det etableres en ny støtteordning til konvertering av oljekjeler til fornybar varme. 

• Øke kapitalen i Grunnfondet for energieffektivisering og fornybar energi med inntil 10 milliarder 
kroner innen 2012. 

• Fortsette arbeidet for et bedre kollektivtilbud, blant annet gjennom videre styrking av jernbanen. 

For å oppnå disse ambisiøse målene har regjeringen gjennom Klimameldingen utarbeidet en tredelt 
strategi. 

• Det bør utarbeides en bedre internasjonal klimaavtale. 

• Norge må bidra til utslippsreduksjoner i utviklingsland og raskt voksende økonomier som Kina, 
India med flere. 

• Innsatsen for reduksjon av utslipp i Norge intensiveres. Generelle virkemidler er sentrale i den 
nasjonale klimapolitikken. Sektorovergripende økonomiske virkemidler legger grunnlag for 
desentraliserte, kostnadseffektive og informerte tiltak, der forurenser betaler. Etter at Norge har 
sluttet seg til det europeiske kvotesystemet, vil om lag 70 prosent av de nasjonale utslippene være 
underlagt kvoteplikt eller CO2-avgift. Det legges opp til at 2/3 av kuttene skal skje i Norge. 

Det foreslås sektorvise klimahandlingsplaner og sektorvise mål for de sentrale utslippssektorene i 
Norge. Det legges fram handlingsplaner for petroleum og energi, transport, industri, primærnæringer og 
avfall. Dette omfatter også kommunalt klimaarbeid og driften av statlig sektor. Hovedformålet med de 
sektorvise klimahandlingsplanene er å identifisere de virkemidler som gir kostnadseffektive 
utslippsreduksjoner for den enkelte sektor som med dagens virkemiddelbruk ikke blir gjennomført.  

Stortingets melding - Bedre miljø i byer og tettsteder4 har fokus på miljømessig utvikling i byområder. 
Det pekes på at tettere utbyggingsmønster kan gi grunnlag for mer miljøvennlig transportavvikling. 
Utbyggingsmønster i et område har stor betydning for konkurranseforholdet mellom forskjellige 
transportformer. Store avstander og til dels manglende tilrettelegging av sammenhengende gang- og 
sykkelveger gjør det mindre attraktivt å gå eller sykle. Meldingen påpeker viktigheten av samspill og 
arbeidsdeling mellom byer og tettsteder samt at det er nødvendig med langsiktige utbyggingsstrategier 
og samordnet areal- og transportplanlegging. 

2.3 Status i Norge  

Norge er blant de verste 15 landene med mest klimagassutslipp per person. Data fra SSB viser at total 
klimagassutslipp i Norge i 2007 var ca 53,6 mill tonn CO2-ekvivalenter. Transportsektoren står for ca 33 
% av totale utslipp i Norge, hvor veitrafikk alene utgjør ca 19 % at totale utslipp. 

Tall fra SSB viser en økning i total klimagassutslipp i Norge på ca 26 % i perioden 1991 – 20075.            
I denne perioden er det en markert økning i klimagassutslipp fra stasjonær og mobil forbrenning, hhv 49 
% og 32 %. 

 
 

                                                      
4 Stortingets melding nr 23 (2001 – 2002) – Bedre miljø i byer og tettsteder, Miljøverndepartementet, 2002. 
5 Statistikkbanken: Utslipp til luft. Klimagasser etter kilder (1991 – 2007) - Norge, SSB. 
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Kommunens rolle.  

I Stortingets melding om Norsk klimapolitikk3, synliggjøres kommunenes ansvar og muligheter til å 
påvirke utslipp av klimagasser:  

”Kommunene har ulike roller og besitter virkemidler i sektorer som er ansvarlige for store 

klimagassutslipp i Norge. Kommunene er både politiske aktører, tjenesteytere, myndighetsutøvere, 
eiendomsbesittere og har ansvar for planlegging og tilrettelegging for gode levesteder for befolkningen. 
Kommunene kan derfor bidra betydelig til å redusere Norges utslipp av klimagasser, både i egen drift 

og gjennom å stimulere andre aktører til å redusere sine utslipp”.  

Regjeringens bioenergistrategi6 gjentar dette og påpeker at kommunene spiller en svært viktig rolle i 
arbeidet med energiomlegging og reduksjon av klimagassutslipp. I følge Enova, eier kommunene om lag 
25 % av alle næringsbygg i Norge og står for om lag en tredjedel av energibruken i norske næringsbygg. 

I henhold til energiloven er alle nettselskaper i dag pålagt å samarbeide med kommunene for å finne de 
beste lokaleenergiløsningene gjennom ordningen for lokale energiutredninger. I tillegg har regjeringen 
innført krav om at alle kommuner skal har en Energi- og klimaplan innen januar 2009 ref. Enovas 
veiledning for utarbeidelse av en energi- og klimaplan7 påpeker at en slik plan er en handlingsplan som 
viser hvordan kommunen skal arbeide med energi- og klimaspørsmål i et helhetlig perspektiv. Den bør 
inneholde konkrete mål samt prioritere tiltak og tidsrammer. 

SFTs tiltaksanalyse. 

Statens forurensningstilsyn (SFT) har ansvar, i samarbeid med SSB, for å tilrettelegge utslippsstatistikk 
for kommunene som kan benyttes som grunnlag for utarbeidelse av lokale tiltaksplaner. SFT har utført 
en analyse for å identifisere tiltak som er nødvendige for å oppnå utslippsmålene satt for 2020. Dette 
dokumentet kommer med overgripende forslag til tiltak for å redusere klimagassutslipp innenfor for 
ulike sektorer i Norge. 

Revidert Plan- og bygningslov 

Revidert Plan- og bygnings lov som vil tre i kraft 1 juli 2009, skal bli et mer effektivt redskap i 
klimaarbeidet i kommunene. På overordnet nivå skjer dette gjennom vedtak gjennom 
utbyggingsmønster, transportsystem og annen infrastruktur. I tilegg kan det gjelde for deler av 
kommunen hvor det blant annet er aktuelt å gi bestemmelser om å tilrettelegge for at ny bebyggelse 
forsynes med vannbåren oppvarming. 

Nasjonal transportplan 

Nasjonal transportplan 2010 – 20198 ble lagt fram mars 2009 og viser til 
regjeringens overordnede transport-politiske mål som er å utvikle et effektivt, 
tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem. Planen påpeker at det er 
store klima- og miljøutfordringer i transportsektoren som krever kraftfull og 
bredt sammensatte virkemidler for å redusere de negative konsekvensene. 

Planen påpeker at regjeringens kollektivstrategi vil ha sterkere fokus på 
arealplanlegging som reduserer behovet for bruk av personbil og fokuserer på 
syklister og gående. I tillegg er det fokus på en økning i setekapasiteten på 
togene, prioritering av kollektivtransport og knutepunkter. Regjeringen har en 
sykkelstrategi som bl.a. omfatter etablering av en sammenhengende hovednett i 
og mellom tettstedene. 

                                                      
6 Strategi for økt utbygging av bioenergi, Olje- og energidepartementet, 2008 
7 Alle kommuner bør ha en energi- og klimaplan, Enova, 2008. 
8 Stortingets melding nr 16 (2008 – 2009) – Nasjonal transportplan 2010 – 2019, Samferdselsdepartement, 2009 



Energi- og klimaplan 2010 - 
Lier, Røyken og Hurum kommuner

 
  
 

 

Planen har som mål at transportpolitikken skal bidr
transport, samt bidra til å oppfylle nasjonale mål 
og klima. 
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9 Statistikkbanken: Utslipp til luft. Klimagasser ett
og Oslo, SSB. 
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Planen har som mål at transportpolitikken skal bidra til å redusere miljøskadelige konsekvenser av 
transport, samt bidra til å oppfylle nasjonale mål og Norge sine internasjonale forpliktelser innen

og status 

og Hurum kommuner er knyttet tett mot både 
og Osloregionen. Utvikling og strategier i de tre 

har derfor store likhetstrekk med tilsvarende strategier på 
. Ved utarbeidelse av Energi og klimaplan er forståelse 

vil være viktige for å utarbeide mest mulig 

mellom Drammen og Oslo og har derfor flere av 
trafikkerte transportkorridorene i Norge gjennom 

. Kommunene er sterkt påvirket av Osloområdets 
og arbeidsmarked samt påvirkning fra Drammen. Det 

er også kort avstand til Oslofjordtunnellen og videre mot Østfold og 

En videre beskrivelse av regional politikk, bl.a. mht Buskerud 
fylkeskommune, Vestregion og Drammensregion. Beskrivelsen er gitt 

       Foto: Drammensbanen, Lier

i klimagassutslipp for regionen ligger generelt lavere enn
I følge data fra SSB ligger økning i klimagassutslipp i Buskerud på ca 9 %, Akershus på ca 26 % og 
Oslo på ca 9 % (i perioden 1991 – 2007)9. I alle disse tre fylkene er det kun utslipp fra mobil 
forbrenning som har økt i perioden (mellom 30 og 57 %) mens utslipp fra stasjonær forbren

redusert, hhv 13 – 29 % og 14 – 30 %.  

%) i utslipp fra mobil forbrenning i perioden 1991 
t. Siden det er flere sterkt trafikkerte veistrekninger i regionen gjenspeiles 

det tydelig i utslippsstatistikken for regionen. 

Lokal politikk og status 

Lier, Røyken og Hurum kommuner har en rekke strategi- og vurderingsdokumenter som 
energi, transport samt arealplanlegging. Det er viktig at en energi

klimaplan forankres i foreliggende dokumenter i selve kommunen, i nabokommuner samt på 

En beskrivelse av lokale dokumenter, planer og strategier samt energiplanlegging 
Vedlegget også inneholder bakgrunnsinformasjon og en status beskrivelse i 

kommunene mht geografi og klima, befolkning og bosetting, næring og industri, transport og 

              
Statistikkbanken: Utslipp til luft. Klimagasser etter kilder (1991 – 2007), tonn CO2-ekv. 
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3. Energiforbruk og utslipp av klimagasser 

3.1 Innledning 

Omfanget av energibruken og hvilke energikilder man velger å bruke er av stor betydning for miljøet. 
Energiforbruket skjer både gjennom stasjonært forbruk (omfatter bl.a. fyring i boliger, kontorbygg og i 
forhold til industri med mer) og mobilt forbruk (omfatter bl.a. privatbil, kollektiv, varetransport med 
mer). 

I Figur 3-1 er det totale energiforbruket for Lier, Røyken og Hurum kommuner presentert sammen med 
et utvalg av nabokommuner, fylke og nasjonale gjennomsnittsverdier. 

 

Figur 3-1. Total energiforbruk i kommunen per innbygger (Kilde: SSB 10) 

 

 

Tallene viser at Lier og Røyken kommuner har et snitt energiforbruk per innbygger i tråd med 
nabokommunene samt regionalt og nasjonalt middel. Det som kommer frem tydelig er det høye 
forbruket per innbygger i Hurum kommune, dette pga mye industri og få innbyggere. 

For at statistikken skal belyse utviklingen på områdene som kommunen selv har innflytelse på og se 
virkningen av eventuelle tiltak, er det nødvendig at statistikken har inndelinger som skiller mellom de 
områdene der kommunen har store og små påvirkningsmuligheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
10 Energiforbruk data (2006) delt med folketall gyldig 1.januar 2006, SSB, 2006. 
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Figur 3-2 skiller ut ulike forbruksgrupper innenfor de tre kommunene. Siden dette gjelder bare 
elektrisitet, vises påvirkningen fra industrielt energiforbruk seg tydelig for Hurum kommune.    I Lier 
kommune er jordbruk, særlig veksthusindustrien (klassifisert som primærnæring), tydelig en stor del av 
total energiforbruk (elektrisitet) i kommunen. 

 

Figur 3-2. Elektrisitetsbruk etter forbruksgruppe (Kilde: SSB 11) 

 

 

Energiforbruk et kan deles inn i hovedområder; elektrisitet, fossilt brensel og biobrensel. Figur 3-3 
viser hvordan det totale energiforbruket varierer mellom ulike energityper. Forholdet mellom de ulike 
energitypene er stort sett likt i Lier og Røyken kommune men, som grafene viser, er mesteparten av 
energiforbruket i Hurum kommune biobrensel – noe som skyldes i hovedsak industrielle aktiviteter. 

 

Figur 3-3. Energiforbruk etter energitype (Kilde: SSB 12) 

 
 Elektrisitet 

 Fossilt brensel til transport 

 Fossilt brensel til annet bruk 

 Biobrensel 

 

 

 

                                                      
11 Nettoforbruk av elektrisk kraft etter forbruksgruppe, SSB, 2006. 
12 Energibruk etter energitype, SSB, 2006 
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3.2 Stasjonært forbruk 

Stasjonært energiforbruk omfatter forbruk av energi i ulike typer stasjonære aktiviteter. Dette gjelder 
blant annet forbruk av energivarer til å skaffe varme til industriprosesser og til oppvarming av bolig og 
andre bygg. 

3.2.1 Privat husholdninger 

Stasjonær energibruk til private husholdninger er i stor grad betinget av valg av boligform og 
lokalisering av boligområder. Beregninger viser at eneboliger bruker om lag dobbelt så mye energi per 
kvadratmeter til oppvarming som blokkleiligheter (Ref. Miljøverndepartementet, 1999). Når det gjelder 
energibruk i husholdningene, viser Lier og Røyken kommune at de ligger i tråd med andre nabo- 
kommuner samt det nasjonale snittnivået (Figur 3-4). Hurum kommune ligger relativt høyt 
sammenlignet med nabokommunene og nasjonalt nivå. 

Disse tallene kan ses i sammenheng med andel ulike boligtyper. Eneboliger har vanligvis et høyere 
energiforbruk enn rekkehus/tomannsboliger eller leiligheter. Lier og Røyken kommune har hhv 66% og 
68% eneboliger mens Hurum kommune har 83% eneboliger. Noe som til en viss grad kan forklare det 
høye nivået i Hurum.  

 

Figur 3-4. Energiforbruk i husholdninger (Kilde: SSB13) 

 

 

Figur 3-5. Energiforbruk i husholdninger etter 
energikilder (Kilde: SSB 13)  

Figur 3-5 viser andelen til ulike energikilder i 
husholdningsenergiforbruk. Fossil energi som bl.a. 
fyringsolje, gass og biobrensel representerer hhv ca 8 
% og 17 %.   

Energiutredningen for Lier påpeker at oppvarming av 
boliger står for over 40 % av energibruken i boligene. 
For eldre hus er denne delen enda større. 

I alle tre kommuner er elektrisitet den energitypen 
som blir mest brukt.  

 

 

 

 
                                                      
13Stasjonær energibruk i husholdninger fordelt på kommuner og energikilder - Tabell 5, SSB, 2006. 
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Når det gjelder tidligere trender i stasjonært energiforbruk er totalen avhengig av en rekke faktorer, bl.a. 
været, strømprisen osv. Tallene fra Energiutredningen for Lier kommune 2007 viser stort sett jevnt totalt 
elektrisitetsforbruk i Lier i perioden 1993 – 2006, noe som har variert mellom ca 370.000 og 450.000 
MWh. Det største energiforbruket skjedde i perioden 2000 – 2001 som i stor grad skyldes den kalde 
vinteren. Ved bruk av temperaturkorrigert forbruk av strøm, er strømforbruket noe mer stabilt med et 
forbruk i 2006 omtrent på 1999-nivå. 

På likende måte gir Energiutredningen for Røyken en oversikt over stasjonært energiforbruk i perioden 
2001 – 2005 som viser en stort sett jevnt energiforbruk med et tilsvarende høyere energiforbruk i 200149. 
Tall fra energiutredningen i Hurum viser også stort sett jevnt forbruk men noe variasjon fra år til år. Den 
største andelen i forbruk av elektrisitet dannes av industrielle aktiviteter. 

3.2.2 Kommunale bygninger  

Kommunen har stor mulighet for påvirkning av energiforbruk innenfor egne bygninger. Data for dette 
forbruket er oppsummert under. 

 

Lier 

Tabell 3-1 presenterer energiforbruk fra Lier kommune samt oversiktsinformasjon over areal innefor 
kommunale bygninger. 

Pr 2008 eier og driver Lier kommune et totalt areal på ca 77.800 m2 med et årlig forbruk i 2008 på 15,5 
GWh. Dette tilsvarer et energiforbruk på ca 190 kWh/m2. Ut fra de ulike energikildene betyr dette 
utslipp fra kommunale bygg på 4,7 kg CO2 / m

2 / år. 

 

Tabell 3-1: Energiforbruk i kommunale bygninger, Lier kommune. 

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 

Strøm (GWh) 11,5 11,8 11,6 11,3 11 12,1 11,8 11,1 

Gass (GWh)         

Olje(GWh) 1,4 1,6 1,7 1,6 2,7 3,0 2,9 2,1 

Fjernvarme(GWh) 2,6 3,3 2,9 2,8 3,1 3,1 2,9 2,8 

Sum (GWh) 15,5 16,7 16,2 15,7 16,8 18,2 17,6 16,1 

Kommunale bygg (m2) 77.825 77.825 77.825 77.825 77.825 77.825 77.825 77.825 

Spesifikt netto energiforbruk 
(kWh/m2) 

192 206 202 199 209 221 212 204 

CO2 Utslipp fra kommunale 
bygg (tonn/år) 

368 429 458 433 715 786 776 571 

CO2 Utslipp fra kommunale 
bygg (kg/m2,år) 

4,7 5,5 5,9 5,6 9,2 10,1 10,0 7,3 
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Røyken 

Tabell 3-2 presenterer energiforbruket fra Røyken kommune samt oversiktsinformasjon over areal 
innefor kommunale bygninger. 

Pr 2008 eier og driver Røyken kommune et totalt areal på ca 72.400 m2. I 2007 var dette arealet på 
72.200 m2 med et årlig forbruk i 2007 på 14,7 GWh. Dette tilsvarer et energiforbruk på ca 203 kWh/m2. 
Ut fra de ulike energikildene betyr dette utslipp fra kommunale bygg på 2,6 kg CO2 / m

2 / år. 

 

Tabell 3-2: Energiforbruk i kommunale bygninger, Røyken kommune. 

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 

Strøm (GWh)  14,0 9,6 10,0 9,4    

Gass (GWh)  
 

 
      

Olje(GWh)  0,7 1,7 0,5 0,4    

Fjernvarme(GWh)         

Sum (GWh)  14,7 11,3 10,4 9,7    

Kommunale bygg (m2) 72.380 72.200 72.200 73.830 59.684    

Spesifikt netto energiforbruk 
(kWh/m2) 

 203 157 141 163    

CO2 Utslipp fra kommunale 
bygg (tonn/år) 

 186 452 122 96    

CO2 Utslipp fra kommunale 
bygg (kg/m2,år) 

 2,6 6,3 1,7 1,6    

 

Hurum 

Tabellen under presenterer energiforbruket fra Hurum kommune samt oversiktsinformasjon over areal 
innenfor kommunale bygninger. 

Pr 2008 eier og driver Hurum kommune et totalt areal på ca 31.200 m2 med et årlig forbruk i 2008 på 5,6 
GWh. Dette tilsvarer et energiforbruk på ca 180 kWh/m2. Ut fra de ulike energikildene betyr dette 
utslipp fra kommunale bygg på 1,7 kg CO2 / m

2 / år. 

 

Tabell 3-3: Energiforbruk i kommunale bygninger, Hurum kommune. 

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 

Strøm (GWh) 5,4 5,6 5,1      

Gass (GWh) 
 

 
       

Olje(GWh) 0,2        

Fjernvarme(GWh)  
 

 
      

Sum (GWh) 5,6 5,6 5,1      

Kommunale bygg (m2) 31.229 31.229 31.229 30.229 30.229 30.229 30.229 30.229 

Spesifikt netto energiforbruk 
(kWh/m2) 

180 180 164      

CO2 Utslipp fra kommunale 
bygg (tonn/år) 

53 
 

 
      

CO2 Utslipp fra kommunale 
bygg (kg/m2,år) 

1,7        
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3.2.3 Andre stasjonære kilder 

 

Energi- og klimaplanen fokuserer på områdene som kommunene selv har innflytelse på, bl.a. private og 
offentlige bygninger. De andre stasjonære kildene, som industri og landbruk, er mindre påvirket av 
kommunale aktiviteter og planlegging. Likevel er det viktig at det er forståelse over hva disse kildene 
omfatter, selv om det ikke diskuteres i detalj her. 

 

Industri og bergverksaktiviteter 

Som er vist i §3.1, er industri en viktig del av det totale energiforbruk i kommunene, særlig i Hurum 
kommune. En oversikt over større industrielle anlegg er gitt i Vedlegg 1 og disse omfatter aktiviteter 
som krever større mengde energi til industrielle prosesser samt drift av anlegget. 

 

Primærnæring 

De viktigste primærnæringene i Lier, Røyken og Hurum kommuner 
er jordbruk og skogsbruk. Viktigheten av disse varierer mellom de 
tre kommunene med jordbruk (tradisjonelt og drivhus) viktigere i 
Lier kommune. 

Energiutredningen for Lier kommune (2007) viser at 
elektrisitetsforbruket i veksthus og landbruk sektoren har ligget 
jevn på ca 100 GWh de siste årene, noe som innebærer ca 24 % av 
all elektrisitetsforbruk i Lier kommune året 2006. 

3.3 Mobilt forbruk 

Mobilt forbruk av energivarer er knyttet til transportmidler og mobile 
motorredskaper. SSB definerer at dette gjelder forbruk av bensin, diesel og andre 
drivstoff til veitrafikk, jernbane, skip, fly (under 100 meters flyhøyde), 
snøscootere og motorredskap som traktorer, gressklippere og motorsager. 

Mobilt forbruk er vanskelig å estimere på kommunenivå, på grunn av transport av 
personer og varer, distribusjon av bensin / diesel over kommunegrensene osv. 
Tallene over mobilt energiforbruk er samlet på et nasjonalt nivå der de fordeles 
over kommunene. I et notat fra SSB14, presenterer det en bakgrunn til 
kommunefordelingsprosessen av dette. En oppsummering av de viktigste 
punktene for veitransport er gitt under. 

 

 

Hovedgrunnlaget for fordelingen er data fra Vegdatabanken (VDB), dvs årsdøgntrafikk på ulike riks- og 
fylkesveier. Trafikk på kommuneveier fordeles etter befolkning i kommunen og nivået antas å utvikle 
seg proporsjonalt med trafikk på riks- og fylkesveier.  

Ut fra hastighetsfordeling av trafikk, beregnes en midlere forbruksfaktor for hver kommune. Sammen 
med at trafikktallene gir dette et anslag for forbruket i kommunene. I tillegg tar tallene hensyn til 
temperaturen, og dermed kaldstartforbruk. 

Tallene er mest pålitelig i større kommuner med høy andel kjøring på riks- og fylkesveier. Beregninger 
er mer usikkert når det er en høyere andel kjøring på kommuneveier. Det er videre en del begrensninger 
i slik data, både pga beregningsmetode samt grunnlagsdata fra Vegdatabanken. 

                                                      
14 Notat 2004/40: Energiforbruk utenom elektrisitet i norske kommuner – en gjennomgang av datakvalitet, SSB, 
2004. 

Foto: Rv23, Lier 

Foto: Veksthus, Lier 
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Personbiler og varetrafikk danner den største delen av mobilt forbruk med resterende fra andre mobile 
kilder. Figur 3-6 viser dette med tallene for mobilt energiforbruk etter kilde i de tre kommunene i 2005. 
Tallene gjelder ikke forbruk av elektrisitet. 

 

Figur 3-6. Mobilt energiforbruk 2005, GWh (Kilde: SSB 15).  

 

 

Dette viser tydelig andel i mobilt forbruk der veitrafikk danner 95 %, 89 % og 63 % av mobilt 
energiforbruk i hhv Lier, Røyken og Hurum kommuner. I alle tre kommuner er veitrafikkmengden 
delvis påvirket av gjennomgangstrafikken.  

I Lier kommune er det et høyt gjennomkjøringsnivå bl.a. på E18 som øker 
total energiforbruk innen veitrafikksektoren. I Røyken kommune er det en 
relativ høy veitrafikksandel, bl.a. pga høyere gjennomkjøring på Rv23. Mens 
Hurum kommune har en lavere veitrafikk andel er veitrafikk forbruk lik nivået 
i Røyken, dette bl.a. pga gjennomkjøring på Rv23 gjennom både Røyken og 
Hurum kommuner. Veitrafikksandelen i Hurum er lavere enn de andre to 
kommunene, bl.a pga høyere skipsaktivitet i Hurum. 

Det som viser tydelig i tallene er veitrafikkens viktighet i det totale mobile 
energiforbruk.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
15 Energiforbruk i norske kommuner (1991, 1995, 2000, 2004 og 2005). Mobilt forbruk etter kommune, vare og 
kilde (Omfatter ikke elektrisitet), SSB, 2007. 
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Figur 3-7 gir en oversikt over trafikkmengde som årsdøgntrafikk på europeiske og riksveier i de tre 
kommunene. 

 

Figur 3-7. Årsdøgntrafikk (ÅDT) på europeiske og riksveier i Lier, Røyken og Hurum kommuner. Trafikk data fra 
Nasjonal vegdatabank, 2008 data (Kilde: Statens vegvesen 16). 

 

 
 

                                                      
16 Interaktiv Nasjonal vegdatabank (NVDB), Statens vegvesen, tallene lastet ned mars.2009. 
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3.4 Klimagassutslipp 

 

Boks 3-1: Sektorer dekket av energi- og klimaplan. 

Definisjon: 

Klimagasser 

Klimagasser er en samlebetegnelse på gasser som slippes ut fra diverse prosesser som 
forbrenning, forråtnelse og produksjon. I tillegg til CO2 (karbondioksid) er CH4 (metan) og N20 
(lystgass) viktige klimagasser. De to sistnevnte gassene har en kraftigere virkning på 
drivhuseffekten enn hva CO2 har. 

De globale menneskeskapte utslippene av CO2 skyldes først og fremst bruk av fossilt brensel 
innen petroleumsvirksomhet, industri, transport, boligoppvarming og avskoging i tropiske strøk. 

De viktigste kildene til utslipp av klimagasser i norske kommuner er industri, veitrafikk og 
landbruk. Disse tre kildene sto for utslipp av henholdsvis ca 13, 10 og 4 millioner tonn CO2-
ekvivalenter i 2007. Det vil i praksis si nesten 80 prosent av samlet utslipp fra kommunene. 
Veitrafikk står for den største økningen siden 1991 med en 35 % økning. 

 

Boks 3-2: Presentasjon av klimagasser. 

Definisjon: 

CO2-ekvivalent 

CO2-ekvivalent er en enhet som brukes i klimagassregnskapet. Enheten tilsvarer den effekten en 
gitt mengde (som regel et tonn) CO2 har på den globale oppvarminga over en gitt tidsperiode 
(som regel 100 år). De øvrige drivhusgassene har et sterkere oppvarmingspotensiale enn CO2, og 
utslipp av disse gassene omregnes derfor til CO2-ekvivalenter. 

CO2 har et globalt oppvarmingspotensial som er definert med en effekt på 1 og benyttes som 
referanseverdi for andre klimagasser. CH4 har et globalt oppvarmingspotensial med en effekt på 
ca 20 i forhold til CO2, og N20 på ca 300 i forhold til CO2. 

 

Tabell 3-4: Totale klimagassutslipp, 2007. Tonn CO2-
ekvivalenter. (Kilde: SFT17) 

De totale utslippene fra Lier, Røyken og Hurum 
kommuner utgjorde 0,57 % av Norges totale 
utslipp i 2007 og hvordan dette fordeles ut over de 
tre kommuner er vist i Tabell 3-4 

Figur 3-8 viser hvordan klimagass utslippet 
innenfor de tre kommunene inndeles etter ulike 
type kilder. Det er tydelig i figuren at andelen 
utslipp fra stasjonær forbrenning, prosessutslipp og 
mobile kilder varierer mellom de tre kommunene.  

 

Figur 3-8. Totale klimagassutslipp, 2007. CO2-ekvivalenter. Ref. SFT klimakalkulator. 

Bl.a. har Lier kommune en større andel 
utslipp fra mobile kilder og Hurum kommune 
fra stasjonær forbrenning. For å synliggjøre 
begrunnelsen av en slik variasjon, er det 
nødvendig å dele opp disse tre kildene. 
Diskusjon og kommentar er gitt i §3.4.1, 3.4.2 
og 3.4.3 hhv for Lier, Røyken og Hurum 
kommuner. Diskusjon av utslipp fra mobile 
kilder går stort sett ut på veitrafikk i de tre 
kommunene.  

Klimagassutslipp kan defineres som direkte 
og indirekte utslipp da direkte utslipp er det 
som skjer innenfor kommunen, dvs 

                                                      
17 Klimakalkulator (data t.o.m. 2007), SFT, lastet ned mars 2009. 

Kommune Klimagass 
utslipp 

Andel av Norges 
totale utslipp 

Utslipp pr 
innbyggerne 

Lier 133.396 0,25 % 6,0 

Røyken 50.385 0,09 % 2,8 

Hurum 122.093 0,23 % 13,7 

Norge 53.606.963 100,00 % 11,5 

Utslipp er gitt som tonn CO2-ekv. Folketall fra SSB, 1.jan 2007. 
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oppvarming av fossilt brensel og mobilt forbrenning. Indirekte utslipp som et resultat av all aktivitet i 
kommunen danner den største delen av utslippet og er knyttet til bl.a. innkjøp, reising utenfor 
kommunens grense osv. Klimaregnskap for Lier kommune18 refererer til studier som viser til at bare 5 – 
10 % av det totale utslippet i en kommune er direkte utslipp fra kommunale virksomheter og bare 20 – 
30 % er antatt å skje innen kommunegrensen. Kommunal energi- og klimaplanlegging har mindre 
påvirkningsmulighet med indirekte utslipp dersom utslippet påvirkes bl.a. av et regionalt og nasjonalt 
nivå samt av innbyggernes private aktiviteter.   

3.4.1 Lier kommune 

Figur 3-9 skiller mellom de ulike utslippskildene brukt i SFTs klimakalkulator. Det som er tydelig for 
Lier kommune er viktigheten av veitrafikk i totale mobile klimagassutslipp, (ca 93 %). Som diskutert 
tidligere, er det stor gjennomgangstrafikk i Lier kommune særlig på E18 og Rv23. Beregninger viser at 
ca 46.000 tonn CO2 kan skyldes gjennomgangstrafikk, noe som står for ca 50 % av det totale utslippet 
fra veitrafikk i kommunen. 

Det er viktig å presentere tallene i hvilke sektorer kommunene kan påvirke i en større grad. Derfor er det 
hensiktsmessig å ta ut industri og landbruk der kommunen har mindre mulighet til å påvirke utslipp. 

 

Totale utslipp i 2007 i Lier kommune ligger på ca 133.400 tonn CO2-ekvivalenter. Uten industri og 
landbruk reduserer dette utslippet til ca 118.900 tonn CO2-ekvivalenter. 

 

Figur 3-9. Klimagassutslipp etter kilde, 2007. CO2-ekvivalenter. (Kilde: SFT 17) 

 

 

                                                      
18 Klimaregnskap for Lier kommune, en gjennomgang av klimagassutslipp som følge av kommunal aktivitet, 
Klimakost, April 2009. 

#�)")

""�($(

#�*&(

%

$('

"�&#&

"%�'%!

"�***

&$�$'%

$#*

'�%)$

% $%%%% !%%%% (%%%% *%%%% "%%%%%

�.��<:�=���:������-�>?���������

-
���+��

�

�
�
0��
��

�������
�
����

�

�
��+��/�
0��,�� �@

1�:����8.��-11?����������������������������

-
���+��

��7�
�

��
� ��	�

�
����7�������+���77

�:�-���A-����?�������������������������������

6��+��,�		

�	�7����,��	��

�
����� ����	�����

��������������� !"#��$�$%������



 Energi- og klimaplan 2010 - 2013 
Lier, Røyken og Hurum kommuner 

 
  
 

  Side 22 av 93 

3.4.2 Røyken kommune 

Figur 3-10 skiller mellom de ulike utslippskildene brukt i SFTs klimakalkulator. Det som er tydelig for 
Røyken kommune er viktigheten av veitrafikk i totale klimagassutslipp. Mens dette ikke er på samme 
nivå som i Lier kommune, er veitrafikk hovedkilden i Røyken kommune. Som diskutert tidligere er det 
stor gjennomkjøring i Røyken kommune bl.a. på Rv23 samt at Røyken er en pendlekommune til både 
Drammen og Oslo. Beregninger viser at ca 8.000 tonn CO2 kan skyldes gjennomgangstrafikk, noe som 
står for ca 30 % av total utslipp fra veitrafikk i kommunen. 

Det er viktig å presentere tallene i betraktning til energi- og klimaplanens omfang, dvs hvilke sektorer 
kommunene kan påvirke i en større grad. Derfor er det hensiktsmessig å ta ut industri og landbruk der 
kommunen har mindre mulighet til å påvirke utslipp. 

 

Totale utslipp i 2007 i Røyken kommune ligger på ca 50.400 tonn CO2-ekvivalenter. Uten industri og 
landbruk reduserer dette utslippet til ca 46.600 tonn CO2-ekvivalenter.  

 

Dette viser at i Røyken kommune, vil kilder som industri og landbruk forklare lite av de totale 
utslippene. 

 

Figur 3-10. Klimagassutslipp etter kilde, 2007. CO2-ekvivalenter. (Kilde: SFT 17) 
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3.4.3 Hurum kommune 

Figur 3-11 skiller mellom de ulike utslippskildene brukt i SFTs klimakalkulator. Det som er tydelig for 
Hurum kommune er viktigheten av industri i totale klimagassutslipp. Industri er årsak til ca 65 % av de 
totale utslippene i Hurum kommune. Trafikk er også en viktig del av totale utslipp og ligger på et nivå 
like under Røyken. Dette kan skyldes både gjennomgang på bl.a. Rv23 samt utpendling til 
nabokommuner. Beregninger viser at ca 4.000 tonn CO2 kan skyldes gjennomgangstrafikk, noe som står 
for ca 20 % av det totale utslippet fra veitrafikk i kommunen. 

Det er viktig å presentere tallene i betraktning til energi- og klimaplanens omfang, dvs hvilke sektorer 
kommunene kan påvirke i en større grad. Derfor er det hensiktsmessig å ta ut industri og landbruk der 
kommunen har mindre mulighet til å påvirke utslipp. 

 

Totale utslipp i 2007 i Hurum kommune ligger på ca 122.000 tonn CO2-ekvivalenter. Uten industri og 
landbruk reduserer dette utslippet til ca 40.600 tonn CO2-ekvivalenter.  

 

Dette viser at i Hurum kommune, vil kilder som industri og landbruk forklarer en stor del av de totale 
utslippene. 

 

Figur 3-11. Klimagassutslipp etter kilde, 2007. CO2-ekvivalenter. (Kilde: SFT 17) 
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3.4.4 Utslippstrender og -fremskriving  

Tabell 3-5: Endringer i klimautslipp, 1991 - 2007. (Kilde: SFT 17) 

Trender 

Data fra SFTs klimakalkulator kan brukes til å vise trender 
i klimagassutslipp i perioden 1991 – 2007 for de tre 
kommunene. Tabell 3-5 gir endringer i utslipp både for 
totale utslipp samt utslipp uten industri og landbruk. 
Tallene viser at utslippsøkning i Lier og Hurum kommuner 
har vært lavere enn både de regionale og nasjonale 
økningene. Uten industri og landbruk, ligger disse 
kommunene stort sett på det regionale nivået og litt lavere 
enn snitt for Norge. Røyken kommune ligger høyere både 
med og uten industri og landbruk og dette skylder en stor 
økning i utslipp fra deponi (ca 3.300 % økning).  

Figur 3-12 viser endringer i den samme perioden delt inn etter kilder der data foreligger i SFTs 
klimakalkulator over endringer for alle typer kilder. Tallene viser en stor reduksjon i industrielle utslipp 
i Lier og Røyken kommuner i perioden, og til en mindre grad i Hurum kommune. Det har vært en stor 
økning i prosessutslipp både i Lier og Røyken kommuner, både med hensyn til industri men 
hovedsakelig knyttet til deponi utslipp. Mobile kilder har vist en økning i alle tre kommuner, dette både 
på veitrafikk, skip og fiske samt andre mobile kilder. 

 

Figur 3-12. Kildefordelte utslipp til luft av klimagasser, 1991 - 2007. (Kilde: SSB 19)  

  

                                                      
19 Utslipp til luft av klimagasser 1991-2007, Tabell 3: Kildefordelte utslipp til luft av klimagasser – prosentvis 
endring 1991-2007, SSB, 2009. 
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Kommune 

Prosent endring i totale utslipp 
(1991 – 2007) 

Med alle 
kilder 

Uten industri og 
landbruk 

Lier - 0,4 % 8,5 % 

Røyken 45,6 % 54,1 % 

Hurum 0,4 % 14,9 % 

Buskerud 8,6 % 12,6 % 

Norge 25,8 % 18,7 % 

Røyken: ca 3.300% 
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Veitrafikk: Endringen og trend i utslipp fra veitrafikk vises i mer detaljer i Figur 3-13 under. 

 

Figur 3-13. Utslipp fra veitrafikk i perioden 1991 – 2007 (1.000 tonn CO2 ekvivalenter) (Kilde: SSB 20) 

 

 

Private husholdninger: Som ble vist i Figur 3-12, ble det påvist en reduksjon i utslipp fra private 
husholdninger i perioden 1991 – 2007. Trenden er vist i Figur 3-14 under.  

 

Figur 3-14. Utslipp fra stasjonær forbrenning (private husholdninger) i perioden 1991 – 2007 (1.000 tonn CO2 
ekvivalenter) (SSB 21) 

 

 

 

 

                                                      
20 Utslipp til luft av klimagasser 1991-2007, Statistikkbanken, SSB, 2009. 
21 Utslipp til lift av klimagasser 1991-2007, SSB Statistikkbanken. 
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Fremskriving 

Det er ulike måte å fremskrive utslipp av klimagasser på. SFT utarbeider nasjonale 
utslippsfremskrivninger basert på Finansdepartementets økonomiske fremskrivninger for en gitt periode. 
Fremskrivning kan også ta utgangspunkt i trenden for de siste årene og baserer fremskrivning på denne 
veksten eller reduksjonen. Den nasjonale fremskrivningen vil ikke nødvendigvis stemme med lokale 
forhold, dette bl.a. pga utvikling i spesifikk bransjer. Den demografiske og økonomiske utvikling i 
kommunen. 

SFTs rapport om reduksjon av klimagasser i Norge 22 viser framskrivningene i 2010 og 2020, 
tilsvarende hhv. ca 12 % og 9 % økning i totale utslipp (se Tabell 3-6). Dataene viser at det er forventet 
reduksjon i utslipp fra stasjonær forbrenning og prosessutslipp i perioden 2010 – 2020 men at utslipp fra 
mobil forbrenning, og særlig veitrafikk, fortsatt vil øke ut over perioden. 

 

Tabell 3-6: Norsk utslipp til luft av klimagasser i mill tonn CO2-ekvivalenter. Prosent endring i utslipp er gitt som en 
prosent endring fra 2005 nivå. (Kilde SFT 22). 

Utslipp kilde 2005 2010 2020 

Stasjonær forbrenning 19 272 24 761 28,5 % 19 958 3,6 % 

Prosessutslipp 18 034 17 901 -0,7 % 17 750 -1,6 % 

Mobil forbrenning 16 657 17 839 7,1 % 20 951 25,8 % 

Totale utslipp 53 963 60 501 12,1 % 58 658 8,7 % 

 

Mens disse tallene viser fremskriving nasjonalt, kan denne forventede endringen indikere fremskriving i 
kommunale utslipp.  

Fremskriving i energiforbruk er diskutert i energiutredningene til de tre kommunene. 

• Lier kommune. Lier Elverk påpeker en vekst i energiforbruket de neste 20 år vil være 3,6 GWh 
årlig, samlet 75 GWh. Dette er vurdert ut fra ulike scenarioer og dersom ingen tiltak settes i verk. 
Økt energibruk vil delvis knyttes til økt boligutbygging i de kommende årene. 

Tiltak gir mulighet til å redusere denne økningen, bl.a. en 17 % reduksjon dersom halvparten av 
nye boliger bygges som lavenergiboliger. Dersom husholdningene i tillegg realiserer sitt 
sparepotensial vil veksten reduseres med 10 % av totalforbruket i 2025 

• Røyken kommune. Energiutredningen påpeker en gjennomsnittlig befolkningsøkning på ca 165 
personer pr år, dette i følge framskrevet folkemengde 2005 – 2025 (middels vekst). Dette vil i 
følge energiutredningen gi økt bolig behov, på ca 90 nye boliger pr år. Det viser at kommunen har 
lagt opp til en betydelig større byggeaktivitet enn det prognosen for befolkningsøkning til SSB 
skulle tilsi. 

I energiutredningens prognose er det forutsatt en årlig økning på 0,8 %. Denne prognosen bygger 
på utviklingen fram til i dag. Hvis det blir en økt satsing på ENØK tiltak og fornybar energi kan 
man forvente en annen utvikling. 

• Hurum kommune. Energiutredningen forventer at mellom 70 og 90 % av energibehovet i boliger 
vil dekkes med elektrisitet. 

Når det gjelder mobile kilder, og særlig veitrafikk, tar fremskriving hensyn til både vekst i bruk samt 
teknologisk utvikling. TØI-rapporten om følsomhetsberegninger 23 gir beregnet utslippfaktorer for CO2 
for ulike transportmidler i år 2006 og med framskriving til 2020. Gjennomsnittlig utslippsfaktor for 
personbiler er på 168 gram CO2 pr kjørt km i 2006 og på 130 gram CO2 pr kjørt km i 2020. Reduksjoner 
i utslippsfaktorer var også forventet for andre veitrafikkmiddeler.  

                                                      
22 Reduksjon av klimagasser i Norge – En tiltaksanalyse for 2020, SFT, 2007. 
23 TØI-rapport 924/2007: Følsomhetsberegninger for persontransport basert på grunnprognosene for NTP 2010 – 2019. 
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4. Muligheter og utfordringer 

4.1 Innledning 

Lier, Røyken og Hurum kommuner står foran viktige utfordringer med hensyn til energi og klima, både 
som en del av det lokale miljøet samtidig og som er en viktig del av regionale utfordringer i Buskerud 
samt Osloregionen. 

Utfordringen å redusere klimagassutslipp i kommunen er påvirket både av kommunens innsats og 
påvirkning samt eksterne momenter som bl.a. industri og gjennomgangstrafikk. Ved Hurum er for 
eksempel industri en stor klimagass kilde. Kommunen har her en andelmessig lavere mulighet til å 
redusere utslipp enn i nabokommunene. Omvendt kunne en nedleggelse av en fabrikk medføre en stor 
reduksjon i klimagassutslipp uten at tiltak implementeres. Et annet eksempel er med en evt. utbygging 
av ny Rv.23 mellom Lier og Røyken og fjerning av bomstasjonen i Oslofjordtunnelen. Dette vil  
sansynligvis medføre en stor økning i biltrafikken langs Rv.23 i de tre kommunene. Dette kan deretter 
medføre en stor økning i utslipp fra mobile kilder i kommunen tross for at tiltak implementeres for å 
redusere mobilt utslipp lokalt. På regionalt nivå kan en slik økning i gjennomgangstrafikk også gi en 
netto klimareduksjon og lokal luftkvalitetsgevinst ved redusert trafikk gjennom Oslo.  

Det er derfor viktig at videre bruk av utslippsdata fra SFT tas hensyn til lokale forhold og at vurdering 
utslippsreduksjon og målsettinger tar hensyn til dette. Det viser tydelig at mens det diskuteres 
klimatiltak på et kommunalt nivå, må klimaregnskap vurderes på et nasjonalt og internasjonalt nivå 
dersom en lokal utslippsøkning kan knyttes opp mot nasjonale utslippsreduksjoner. 

4.2 Muligheter og utfordringer 

Stor befolkningsvekst og utviklingspress i årene fremover vil medføre økende utfordringer i Lier, 
Røyken og Hurum kommune samt i et regionalt perspektiv. En oppsummering av de viktigste 
utfordringer i de tre kommunene er gitt under. 

Felles utfordringer for Lier, Røyken og Hurum kommuner: 

 

• Redusere transport behovet: Felles for Lier, Røyken og Hurum er utfordringen med å legge til 
rette for mindre behov for transport. De tre kommunene er sterkt påvirket av utpendling til 
Drammen og Oslo og har derfor et nødvendig transport behov. Den felles utfordringen vil være å 
redusere dette transportbehov gjennom økt tilgang til kollektivtransport som et foretrukket 
alternativ. 

• Øke bruk av kollektivtransport: Økt bruk av kollektivtransport 
påvirkes av en rekke momenter. Reisevaneundersøkelse i 
Drammensregion påpekte de vanligste årsakene som oppgis for 
at kollektivtransporttilbudet ikke blir benyttet. Dette omfatter 
bl.a. reisetid, bekvemmelighet, frekvens, pris og forsinkelser. For 
å øke bruk av kollektivtransport må disse årsakene og 
problemene løses. 

Økt bruk av kollektivtransport kan også redusere utpendling av 
private biler. Tallene fra Folke- og boligtellingen 2001 viser et 
stort antall personer som pendler ut av kommunen på jobb. Slik 
utpendling fra kommunen, med private biler, påvirker 
gjennomgangstrafikken i nabokommunene. Det er derfor viktig 
at kommunen samarbeider med nabokommunen for å løse denne 
utfordringen som går tvers kommunale grenser. 

 Foto: Røyken jernbanestasjon 
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• Kollektivtilbud utenom rushtiden må forsterkes dersom kollektiv transport skal brukes utenom 
rushtidspendlingen. 

• Bærekraftig utvikling. Kommunene har stor utviklingspress fra Oslo- og Drammensområdet. I 
årene fremover kommer til å være et stort press på boligutvikling i kommunene. Det er en felles 
utfordring å få slik utvikling på en bærekraftig måte, både med hensyn til arealplanlegging, 
transport tilgang og energiforbruk. 

• Kommunalforvaltning. Det er viktig for kommunene at bærekraftig drift og utvikling samt 
redusert energiforbruk skjer både i private og offentlige sektorer. Der kommunene har størst 
påvirkning er gjennom offentlige aktiviteter og kommunalforvaltningen. Det er viktig at 
kommunen tar hensyn til energi- og klimaspørsmål i egne aktiviteter.  

• Redusert energiforbruk. Det er en utfordring å redusere energiforbruket i kommunen, både 
gjennom private, næring og industri samt offentlige tiltak. Energibalanse data fra SSB 24 viser en 
netto import av elektrisitet i Norge flere ganger i de siste årene. Elektrisitet kan derfor ikke 
nødvendigvis regnes som ren fornybar energi. Utfordring er å redusere energiforbruk uansett type 
og kilde og deretter øke andel alternativ energikilder. 

 

Mens disse felles utfordringene gjelder alle de tre kommunene, er det noen kommunespesifikke 
utfordringer basert på lokale forhold og problemstillinger. Disse utfordringene er presentert i Boks 4-1. 

  

Boks 4-1: Utfordringer i kommunene. 

Lier Kommunen har fokus på Lierstranda og kystområdene til Gullaug som et 
utviklingsområde. Bærekraftig utvikling av dette området er en utfordring både med 
hensyn til arealplanlegging, alternative energiforsyning i området samt et effektivt 
transport system. 

Røyken Det viser store utfordringer pga begrensninger i dagens veisystem i første rekke inn til 
E18 og Asker sentrum og i retning Drammen der deler av denne strekningen er av 
dårlig standard og med stor trafikk. Disse veiene er også viktig pga en høy andel 
utpendling fra kommunen, bl.a. mot Oslo. 

Røyken har en utfordring knyttet til et sterkt utbyggingspress som følge av 
beliggenheten i storbyregionen. Det framkommer av kommunestyrets analyse at en god 
og målrettet arealplanlegging og byggesaksbehandling er viktig for å kunne håndtere 
disse utfordringene. Konsentrasjon av boligbyggingen kan bidra til økt areal- og 
energieffektivitet i utbyggingspolitikken. 

Kollektivtilbud i kommunen har fokus på rushtid med begrenset tilbud utenom de 
viktigste pendlingstimene. 

Hurum Hurum kommune preges av større avstand mellom tettstedene og arbeidsområdene. 
Kollektivtilbudene fra tettstedene som Sætre og Tofte til Oslo og Drammen er 
begrenset med lang reisetid. Kommunen viser en reduksjon i befolkning mellom 2008 
og 2009. Kommunen preges av nedgang innen industrien. 

 

 

                                                      
24 Elektrisitetsbalanse (MWh), SSB Statistikkbanken, 2008. 
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5. Energi- og klimaplanlegging 

5.1 Innledning 

Reduksjon av forbruk, eller begrensning i vekst, er en mer 
miljøvennlig og riktig alternativ enn økt tilgang til energi, 
uansett energikilde. Energiutredningen til Lier kommune 
viser at det er viktig og ”unngå bruk av høyverdig energi 
som elektrisitet til lavverdige formål som oppvarming og 
frigjøre elektrisitet til formål der elektrisitet er den eneste 
muligheten”. I tillegg, er reduksjon av forbruket enklere i 
eksisterende bygninger enn omlegging til alternative 
energikilder. 

Et eksempel av dette prinsippet er gitt med hensyn til 
eksisterende bygg. Først og fremst er det å redusere 
energibehovet. Før igangsettelse av alternative energikilder 
og tiltak bør det også vurdere mulighet for gjenbruk av 
energi.  

Det samme prinsippet kan brukes med hensyn til de andre temaene, bl.a. transport dersom reduksjon av 
transport behov ligger over tiltak til å øke kollektivtilbud samt begrense bilbruk. 

 

5.2 Tiltak: Strategi og effekt 

 

Boks 5-1: Definisjon av tiltak. 

Tiltak Tiltak er handlinger for å nå målsettingene. 

 

Tiltaksstrategien i energi- og klimaplanen må ta hensyn både til de nasjonale- og regionale kravene, 
samt at det må bygge på påvirkningsmuligheter innenfor kommunen. Behovet for kunnskapsformidling 
omkring energipolitikken ligger både på individnivå, organisasjonsnivå, institusjonsnivå og 
samfunnsnivå. For å nå de klimapolitiske målene må vilje til nytenking og ideutveksling være tilstede på 
alle nivåer for å oppnå ønsket effekt. 

Cicero påpeker for å bremse eller stanse den menneskeskapte drivhuseffekten må man enten redusere 
utslippene av klimagasser, eller øke opptaket av klimagasser (særlig CO2) fra atmosfæren i skog, jord og 
hav25. Mulighetene for å øke opptaket av CO2 på land er såpass begrenset at slike tiltak ikke kan veie 
opp økningen i utslipp fra oss mennesker. 

Som påpekt av Klimaløftet, står kommunale aktiviteter og aktiviteter som kommunene kan påvirke for 
ca 20 % av de nasjonale utslippene av klimagasser1. Det er derfor stor mulighet for kommunene til å 
bidra til den nasjonale klimagassreduksjonen. Tiltakene i kommunenes Energi- og klimaplan må tas 
hensyn til tiltakene som kommunen selv kan påvirke. 

 

Effekten av enkelttiltak vil i mange tilfeller være størst dersom de gjennomføres i kombinasjon med 
andre tiltak. Som eksempler på dette er det nødvendig å få til en overgang fra bruk av privatbil til 
kollektivtransport, slik at man får gjennomført tiltak som bedrer tilknyttede kollektivtilbud, parkerings 
og sykkelmulighetene. 

                                                      
25 Senter for klimaforskning – CICERO (http://www.cicero.uio.no/abc/tiltak.aspx).  

   
Redusere energibehov 

    
   

Gjenbruk av energi 

    
   

Alternative energikilder 

 

Figur 5-1. Tiltakshierarki for bygninger. 
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Gjennom arealplanleggingen må også kommunene i større grad konsentrere boliger og arbeidsplasser til 
områder som kan betjenes av kollektivtransport. Erfaringer viser at tiltak som gjør det mindre attraktivt å 
bruke privatbil har stor effekt på reisemiddelfordelingen når gode alternativer er etablert.  

For å høste effekt av tiltak som tilrettelegger for mer miljøvennlige handlinger, er det også nødvendig å 
innføre restriksjoner for mer miljøforurensende handlinger for å forsterke ønsket effekt. Det kan være 
nyttig å bruke spillteori for å se på hvordan aktørene kan tenkes å handle ut i fra ulike forutsetninger og 
rammebetingelser. En skjematisk fremstilling av mulig handlingsmønster er vist under. For å oppnå økt 
kollektivtransport må kommunene legge til rette for at folk kan reise kollektivt (gulrot), samtidig som 
dette kombineres med restriktive tiltak (pisk) overfor privatbilbruken. 

De fleste tiltakene for å redusere energibruk og klimagass-utslipp vil også medføre lokale 
forurensningsgevinster som for eksempel mindre svevestøv. Dette kan gi en betydelig helsegevinst og er 
viktig å kommunisere utad. Virkemidlene i motivasjonsarbeidet kan være å synliggjøre sammenhengen 
mellom energibruk og helse (innemiljø), energibruk og trivsel (komfort), energibruk og økonomi 
(energiøkonomisering) og energibruk og ytre miljø (bl.a. drivhuseffekten + red av svevestøv). 

 

Figur 5-2. Skjematisk fremstilling av mulig handlingsmønster for å oppnå økt 
kollektivtransport 
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Type tiltak. Tiltakene presentert i energi- og klimaplanen tar ulik form. Tiltak kan være korte og 
langsiktige, strategiske og konkrete, tiltak kan ha ulike gjennomførbarhetsnivåer. 

Teknologien som kan påvirke klimagassutslipp utvikles stadig. Bl.a. prognose for redusert utslipp fra 
personbiler pga teknologiske tiltak kan bidra vesentlig til total utslipp. Det er viktig at energi- og 
klimaplanen tar hensyn til slike tiltak, men at det presenterer strategiske og praktiske tiltak i tillegg.  
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5.3 Indikator 

Boks 5-2: Indikator definisjon. 

Indikator 

Ordet indikator kommer fra det latinske verbet ”indicare” som betyr ”å peke ut, angi”. 
Indikatorer benyttes for å beskrive eller angi forhold som er for kompliserte eller 
ressurskrevende til å måle direkte. 

En indikator kvantifiserer et gitt forhold av interesse, og angis ofte i statistikk i form av prosenter 
eller annen målbar størrelse. Ved å forenkle kompliserte forhold skal en indikator gi et tydelig 
signal om en tilstand eller utvikling. 

 

Statistikk og indikatorer er viktig ved utarbeidelse av energi- og klimaplaner. Dette for å dokumentere 
hvordan man ligger an i forhold til målene, samt ha et verktøy for å styre utviklingen. Det er viktig at 
kommunen har et system som nettopp kan tallfeste endringer og trender i sine klimagassutslipp.  

En av utfordringene med lokal klimahandling er imidlertid hvordan klimagassutslippene skal kalkuleres. 
Aktiviteter i en kommune er summen av aktiviteter generert i ren kommunal virksomhet og aktivitet 
generert av bedrifter, organisasjoner og enkelt personer. Eksempler på virksomhetsområder og aktivitet 
kan være transport, landbruk, renovasjon, oppvarming av bygg, energi produksjon og utslipp av 
klimagasser etc. 

En god del av disse aktivitetene er mulig å knytte direkte opp i mot kommunalt ansvars- og 
påvirkningsområde, mens andre aktiviteter ikke er så direkte knyttet opp i mot kommunal påvirkning. 
Eksempel på dette er persontrafikk i privat regi som foregår hovedsakelig på et offentlig/kommunalt 
veinett, der kommunene har vært med på utviklingen som en stor premissleverandør under planarbeidet. 
I en slik kompleks sammensetning av aktivitet og virksomhet er det viktig å utvikle et sett med enkle og 
entydige indikatorer som kan fange opp trender og utviklingstrekk. 

Ved valg av indikatorsystem er det svært viktig å avklare hvilke perspektiv en ønsker å ha på 
indikatorsettet. Kommunen bør vurdere om det er hensiktsmessig å bruke indikatorer i et 
konsumentperspektiv eller i et geografisk perspektiv. I et geografisk perspektiv vil alle utslipp bli 
relatert til geografiske enheter som for eksempel antall ansatte, antall innbyggere osv. I et konsument-
perspektiv vil for eksempel alle utslipp bli relatert til det faktiske forbruket i en 
kommune/administrasjon. Dette gjør at et konsumentperspektiv er mer nøytralt i henhold til plassering 
av industri og sjeldnere kommer i konflikt med lokale næringslivsinteresser. 

Begge perspektiv-modellene baserer seg på tall som er rapportert via KOSTRA (database for kommunal 
statistikk). Imidlertid vil utvikling av et indikatorsett i et konsument-perspektiv (http://www.misa.no) 
sette større krav til bearbeiding av statistikkdata enn hva som er tilfelle ved et geografisk perseptiv der 
dataene er relativt lett tilgjengelige via Statistisk Sentralbyrå, SSB. Det er viktig at kommunen 
viderefører de indikatorer de allerede har, jfr. Grunnlagsdata for kommunalt energibruk. Det er viktig at 
kommunen etablerer relevante indikatorer for de ulike tiltaksområdene. Generelt bør det etterstrebes å 
benytte eksisterende tallgrunnlag.  
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6. Tiltaksområder 

6.1 Innledning 

Tiltakene som kan påvirke klimagassutslipp presenteres i tre grupper som vist under. I tiltakene er det 
viktig å presisere der kommunen har direkte innflytelse og der kommunen må jobbe sammen med andre 
aktører, for eks. fylkeskommune, nabokommuner, trafikkselskaper osv. 

 

Areal- og 
transportplanlegging 

Kommunen har stor 
innflytelse i en rekke sektorer 

gjennom sin 
arealplanlegging. På denne 

måten har kommunen direkte 
og indirekte påvirkning. 

 Partnerskap og frivillig 
samarbeid 

På noen områder har 
kommunen redusert 

innflytelse og må dermed 
jobbe tett med andre aktører, 

bl.a. fylkeskommune, 
trafikkselskaper, næring osv.  

 Kommunal          
virksomhet 

Gjennom sine eiendommer 
og virksomheter har 

kommunen direkte innflytelse 
i en rekke områder samt 
mulighet for å informere 

innbyggerne 

 

En oppsummering av disse tre gruppene er gitt i de følgende avsnittene. En oversikt av tiltakene med 
sine reduksjonsmuligheter, gjennomførbarhet og prioritering av gitt i §6.5. En detaljert beskrivelse av 
tiltakene er gitt i Vedlegg 3. 

6.2 Areal- og transportplanlegging 
 

Visjon 
”Grønn og bærekraftig utvikling" skal være et grunnleggende prinsipp i 
planlegging og utbygging. 

 

Målsetting 

Ta i bruk arealplanlegging som et aktivt verktøy for å bidra til redusert 
klimagassutslipp, økt energieffektivitet og økt lokal ny fornybar 
energiproduksjon. Lokale varmesentraler og fjernvarme skal utvikles.  

Spesifikke målsettinger omfatter: 

 

Bygningsmasse 

• Nye bygg og rehabiliterte bygg bør oppfylle 
energikrav som er en klasse bedre enn den til enhver 
tid gjeldende TEK.  

• Oppvarming med fossilt brensel skal unngås. 

• Andel med vannbåren oppvarming og tilknyttet fjern- 
/ varmesentral skal økes. 

 

Transport 

• Lokalisering av utbyggingsområder for redusert 
transport behov. 

• Full gang- og sykkelvei dekning mellom, til og fra 
tettstedene. 
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6.2.1 Tiltaksoppsummering 

For å oppnå visjonen og målsettingen presenteres følgende tiltaksstrategier. 
 

 Areal- og Transportplanlegging - AREALBRUK 

 Miljøføringer i kommunalt planarbeid, plan- og 
bygningsloven 

• Prioritere/legge opp til bruk av klimavennlig energi 

 

Fortetting i tettsteder 

 

• Områder for næring, handelsvirksomhet, bolig og offentlige anlegg 
lokaliseres i områder som kan bedre grunnlaget for kollektivtrafikk 

• Fortetting og tilrettelegging rundt eksisterende kollektivknutepunkter 

• Felles føringer for rullering av arealplanene der områdefordelingen 
sees under ett mellom Lier, Røyken og Hurum kommuner. 

• Fortetting mhp legging av for eksempel fjernvarme og varmesentraler. 

 
Klimahensyn av utbyggingsområder 

• Klimahensyn og energibruk skal vektlegges ved etablering av nye 
boligfelt og næringsområder. 

• Prioritering av planer som tar hensyn til energi og klima 

 

 Areal- og Transportplanlegging – ENERGIBRUK I KOMMUNEN 

 Kommunal planlegging: 

 

• Kommuneplan, Temaplaner og handlingsprogram skal inneholde 
føringer om energibruk og energiforsyning. 

• Egne krav til fritidsbebyggelse  

• Energi og klimaplan status som en kommunedelplan 

• Vurdere å opprette en egen energi og klimaplangruppe 

 Byggesaksbehandling: • Følge opp krav i lov/forskrifter og føringer fra overordnet plannivå i 
kommunen 

 Informasjon og kampanjer om Enovatilskudd til 
lavenergibygging og alternative energikilder: 

 

• Rettet mot utbyggere, mot næringsbyggeiere og boliger og gjelde 
Enovas programmer  

• Informasjonskampanje for utfasing av oljekjeler 

• Tilrettelegge for gjennomføring av krav om energimerking når det 
kommer 

 Varmeforsyning i utbyggingsområder: • Retningslinjer for energiutredning til reguleringsplanen utarbeides og 
følges opp 

• Energibestemmelser i utbyggingsavtale oppfølging fra kommuneplan 
og energi og klimaplan 

 Energiomlegging i utbygde områder: 

 

• Forprosjekt for varme og infrastruktur med støtte fra Enova 

• Utarbeide varmeplaner andre områder 

• Utlyse utbyggingsavtaler med fjernvarmeleverandører som skal søke 
konsesjon 

 

 Areal- og Transportplanlegging – TRANSPORT 

 Transport planlegging • Avsette arealer til ”kollektivtraseer” i arealplaner 

• Avsette arealer til ”gang og sykkelveier” i arealplaner 

• Prioritere gående og syklende fremfor bil i planarbeidet. 

• Legge til rette for og prioritere universell utforming for gående og 
syklende 

• Sette samtidighetskrav til etablering av gang og sykkelvei i 
reguleringsplaner 

 Tilrettelegge for økt bruk av kollektivtransport • Utvidet kollektivinfrastruktur 

• Etablering og utviding av kollektivknutepunkter 
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 Areal- og Transportplanlegging – TRANSPORT 

 Tilrettelegge for ”gang- og sykkelpendling” • Utarbeidelse av en gang- og sykkelplan 

• Sammenhengende og trygg hovedvegnett for gang- og 
sykkelpendling. 

• Gang- og sykkelvei prioritering. 

• Sikkert og dekket sykkelparkering ved arbeidsplasser og 
kollektivknutepunkter. 

• Kampanje for økt gang- og sykkelpendling 

 Tilrettelegge for redusert personbilutslipp • Tilrettelegging for bruk av andre drivstoffer 

• Etablering av El-bil lading nettverk 

 Bedre datagrunnlag • Utarbeiding av reisevaneundersøkesle (frittstående eller som en del av 
en nasjonal undersøkelse) 

6.3 Partnerskap og frivillig samarbeid 

6.3.1 Visjon og målsettinger 

 

Visjon Tett samarbeid som et verktøy for økt klimabevissthet og aksjon. 

 

Målsetting 

Formidle kommunens forventninger og innlede samarbeid med 
fylkeskommune, kommuner, andre offentlige og private aktører, 
innbyggerne med flere. Eksterne aktørers beslutninger og planlegging 
skal styrke mulighetene for å oppnå kommunens overordnede klima 
målsetting.  

Spesifikke målsettinger omfatter: 

 
Transport 

• 20 % økning i bruk (antall turer) av kollektivtransport 
innen 2020 

 
Avfall 

• Redusert avfallsmengde med 20 % innen 2020 

• Utsorteringsandel på 70 % innen 2013 

 
Næring 

• Andelen miljøsertifiserte bedrifter skal være 10 % 
innen 2020 

6.3.2 Tiltaksoppsummering 

 

 Partnerskap og frivillig samarbeid – TRANSPORT 

 

Tilrettelegge for økt bruk av kollektivtrafikk 

• Bedre kollektiv rutetilbud (frekvens, ruter osv) 

• Bedre framkommelighet for busser (kollektivfelt, 
kollektivprioritering) 

• Kollektivknutepunkter 

• Universell utforming av bussholdeplasser, stasjoner og knutepunkter 

• Bedre togtilbud (frekvens, pålitelighet osv) 

 
Større infrastrukturprosjekter 

• Forlengelse av Spikkestadbanen 

• Nye veier som kan gi kortere reiselengde 

 

Interkommunal samarbeid 

• Jobbe videre med bl.a. Drammen og Asker kommuner ang. 
tilrettlegging for økt kollektivreise til / fra Lier, Røyken og Hurum 

• Jobbe tett med Buskerud Fylkeskommune for å implementere 
tiltakene i Energi- og klimaplanen i den nye fylkesplanen for kollektiv 
transport 
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 Partnerskap og frivillig samarbeid – TRANSPORT 

 
Samarbeid med trafikkselskaper • Jobbe videre med trafikkselskaper for å øke kollektivtilbud. 

 

 Partnerskap og frivillig samarbeid – AVFALL 

 

Økt innsamling og sortering av avfall 

• Jobbe sammen med RfD for å:  

• øke sortering av avfall samlet inn fra kommunen (både fra 
hustander, returpunkter og gjenvinningsstasjon). 

• øke muligheten for gjenvinning i kommunen. 

• øke sorterings- og gjenvinningsforståelsen blant innbyggerne 

• utvide innsamlingen hos kommersielle og kommunale 
virksomheter 

• Vurdere mulighet for hageavfallsinnsamling i kommunen 

 
Energiutnyttelse av avfall 

• Jobber videre for å bedre utnytte energi potensielle i innsamlet 
restavfall 

 
Redusere avfalls kjøreavstand 

• Jobbe sammen med RfD for å redusere avfalls total kjøreavstand, 
både gjennom innsamling og nedstrømshåndtering. 

 
Redusere klimagass utslipp fra deponier 

• Utarbeid en undersøkelse av deponigass i deponier som grunnlag for 
spesifikk tiltak. 

Vurdere mulighet for energiutnyttelse av deponigass. 

 

Kunnskapsfordeling og informasjonskampanje 

• Jobbe sammen med RfD og bl.a. Avfall Norge for å øke forståelse av 
avfall og gjenvinning gjennom informasjonskampanjer. 

• Sette igang prosjekter med skolene i kommunen for å øke 
avfallsbevissthet bl.a. elevene. 

 

 Partnerskap og frivillig samarbeid - FRIVILLIG AVTALE MED NÆRING 

 

Økt klimatiltaksgjennomføring i næringslivet 

• Dialog med næring i kommunen / regionen om felles innsats for 
energiforbruk, transport og avfall. 

• Etablering av et samarbeidsprosjekt 

• Klimahandlingsplan 

• Miljøsertifisering av næringslivet 

 
Lier, Røyken og Hurum skal bli et regionalt 
senter for teknologisk utvikling og forskning 

• Dialog med industri og andre aktører for å gjøre kommunene om til et 
tiltrekkende område for teknologisk utvikling og forskning innen 
energi- og klimasektoren. 
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6.4 Kommunal virksomhet 

6.4.1 Visjon og målsettinger 

 

Visjon Null utslipp fra kommunale virksomheter 

 

Målsetting 

Klimagassutslipp fra kommunen skal redusere i tråd med nasjonale og 
regionale målsettinger.  

Spesifike målsettinger omfatter: 

 

Bygningsmasse 

• 90 % utslippsreduksjon CO2 fra 2007-2020 

• 20 % reduksjon i energiforbruket og energi omlagt fra 
2007-2020 

• Nye bygg og rehabiliterte bygg skal oppfylle energikrav 
som er en klasse bedre enn den til enhver tid gjeldende 
TEK 

 

Transport 

• Fossilt drivstoff forbruket skal redusere med 20 % 
innen 2020 

• Gjennomsnittlig drivstoff forbruk skal reduseres i 
kjøretøy som bruker drivstoff 

• Overgang til utslippsfri kjøretøy 

 
Avfall 

• 70 % av avfallet skal utsorteres fra all kommunal 
virksomhet innen 2013. 

 
Det er en god mulighet for igangsettelse av tiltak i kommunale virksomheter som kan både medføre 
reduksjon av klimagassutslipp samt få fram utfordringer og løsninger overfor innbyggerne. Hovedfokus 
er i kommunale bygginger der kommunene har direkte innflytelse på et stort bygningsareal. I tillegg har 
kommunen mulighet å påvirke utslipp fra egne kjøretøy, reiseaktiviteter og innkjøp. 

6.4.2 Tiltaksoppsummering 

 

 Kommunal virksomhet – GENERELL 

 • Miljøledelse og ansvarlighet. 

• Miljøprofilering, kompetanseheving og kunnskapsformidling / informasjonskampanjer til innbyggerne, næring og kommunale 
virksomheter. 

• Klimaregnskap og årlige resultatrapporter for arbeidet etter energi- og klimaplanen. 

• Deltagelse i relevante programmer og prosjekter. 

 

 Kommunal virksomhet – KOMMUNALE BYGNINGER 

 

Styrking av energiledelse gjennom energi og 
driftsoppfølging 

• Holde fokus på helst ukentlig energioppfølging som driftsovervåkning 

• Bruke sentraldriftskontrollanlegg aktivt for å finne og rette opp feil på 
drift 

• Kartlegge de enkelte byggs energiforbruk fordelt på energibærere med 
utslippskonsekvenser 

• Beregning av temperaturkorrigert spesifikk energiforbruk 

• Kartlegging av teknisk standard og andre forhold som påvirker 
energibruken 

• Utvelgelse av bygg for tiltaksutredning 

• Energimerking av bygg 

• Handlingsplan 

• Energiforbruk registrering 
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 Kommunal virksomhet – KOMMUNALE BYGNINGER 

 

Utredning av mulige prosjekter for 
energisparing og – omlegging i kommunale 
bygg og anlegg 

• Forprosjekt for energieffektivisering og konvertering i kommunale 
bygg og anlegg. 

• Følge opp krav om energimerking når dette iverksettes.  

• Utarbeide energianalyser av flere valgte bygg med hensyn på enøk og 
energiomleggingstiltak. 

• Utvikling av tiltak med konsekvenser og lønnsomhet ut i fra klare 
tiltaksstrategier 

 

Energiplan som en del av en miljøplan 

• Sette konkrete mål for energieffektivisering og energiomlegging 

• Utarbeide rullerende planer for årlig tiltaksgjennomføring med 
budsjett som inngår i eiendomsvirksomhetens investeringsbudsjett  

• Følge opp måloppnåelsen med rapportering til politisk nivå 

 
Gjennomføring av energisparing og 
energiomlegging i kommunale bygg og anlegg 

 

• Bruk klare strategier for tiltaksgjennomføringen 

• Gjennomføre tiltak innenfor sentraldriftskontroll, opplæring av 
driftpersonell, informasjon overfor brukere, isolering av varmerør, 
tetting av overganger mellom bygningsdeler, bytte lysarmaturer 
(PCB), konvertering til vannbåren varme med mer. 

 

Nybygging og rehabilitering 

• Energimålene bør være strengere enn TEK 2007. Lavenergi og 
vannbåren varme bør være standard. 

• Det bør gjennomføres pilotprosjekter på passivhus og nullenergihus 
også på rehabilitering. 

 
Miljøsertifisering av kommunale virksomheter • Sette mål og gi ressurser for gjennomføringen 

 

 Kommunal virksomhet – TRANSPORT 

 
Redusert utslipp fra kommunale transport 

Klimaforliket: Den offentlige bilparken skal 
være klimanøytral innen 2020 

• Økt sikker og tilstrekkelig dimensjonert sykkelparkering på 
arbeidssteder 

• Tilgang til felles biler på jobb 

• Vurdere bruk av lav utslipp kjøretøy ved innkjøp 

• Kurs i økokjøring 

 

 Kommunal virksomhet – AVFALL 

 
Redusert avfall fra kommunale virksomheter • Kommunale bygninger tilknyttet RfDs ordning 

• Utsortering av avfall for gjenvinning fra alle kommunale 
virksomheter 

• Alle skoler og barnehager skal med i RfDs ordning 

 

 Kommunal virksomhet – INNKJØP 

 
Revidere innkjøpsstrategien til å bli effektivt verktøy 
for reduksjon av direkte og indirekte utslipp  

 

• Miljøkriterier ved innkjøp av varer 

• Miljøkrav ved leasing/ innkjøp av bil 

• Kompetanseheving av medarbeidere i kommunen 

• Livssyklusanalyse ved innkjøp  

• Holdningsskapende arbeid for å skape entusiasme og engasjement i 
forhold til eget forbruksmønster 
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6.5 Oppsummering av tiltak 

 

Tabellen under gir en oppsummering av tiltakene samt en presentasjon av tiltakets mulige klimagevinst 
og potensial til å redusere utslipp, en diskusjon over kostnader tilknyttet tiltak samt en prioritering. 
Prioriteringen tar utgangspunkt i en kvalitativ kost-nytte vurdering.  
 
I mange tilfeller vil spesifikke kostnader knyttet til infrastruktur kostnader ikke kunne defineres inntil et 
prosjekt er identifisert. I slike tilfeller er det vurdert sannsynlig nivå på prosjektkostnader, f.eks enkelt 
bussholdeplass infrastruktur og en ny vei parsell. 
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Tabell 6-1 Tiltaksoppsummering 

Tiltak Reduksjonspotensial Kostnad Tidsperspektiv Gjennomførbarhet Prioritet Ansvarlig 

Areal- og transportplanlegging 

Miljø- og klimaføringer i 
kommunalt planarbeid, 
bl.a. energikilder og -
forbruk, 
utviklingsstrategi, 
transport osv. 

Det er et stort reduksjonspotensial ved en 
klimaorientert planleggingsprosess i 
kommunen. Lokalisering og utforming av 
områder kan gir reduksjon både fra stasjonær 
og mobil forbrenning. 

Interne tidskostnader knyttet til 
planarbeid. 
Mulighet for andre kostnader 
avhengig av hvordan tiltak 
implementeres. 

Handlingstiltak – 
Langsiktig tiltak 

Medium - Høy 1 Kommunen 

Tilrettelegge for økt bruk 
av kollektivtransport 

Gjennom planarbeid er det begrenset 
reduksjonspotensial knyttet økt kollektivbruk, 
dette i hovedsak gjelder infrastruktur som gjør 
det enklere og tiltrekkende å bruke kollektiv. 

Interne tidskostnader. 
Infrastrukturkostnader vil variere 
avhengig av prosjektet. 

Kortsiktig tiltak – 
Langsiktig tiltak 

Lav – Medium 2 

Kommunen 
Samarbeid med 
kollektiv 
operatører 

Tilrettelegge for ”gang- 
og sykkelpendling” 

Mulighet å redusere utslipp ved å øke antall 
tur med sykkel og fot og tilsvarende 
reduksjon i bilturer.   

Interne tidskostnader. 
Infrastrukturkostnader vil være 
avhengig av prosjektet. 

Kortsiktig tiltak – 
Langsiktig tiltak 

Medium 2 Kommunen 

Tilrettelegge for bruk av 
andre drivstoffer. 

Mulighet for redusert utslipp men dette vil 
sannsynlig være begrenset til få kjøretøy. 

Interne tidskostnader. 
Infrastruktur og drift kostnader vil 
være avhengig av prosjektet. 

Langsiktig tiltak Lav – Medium 3 
Kommunen 
Mulig driftstoffs-
distributører 

Bedre datagrunnlag 

Ingen direkte reduksjonspotensiale men et 
bedre datagrunnlag over reisevane vil bli 
viktig for vurdering av kollektivtilbudet og 
areal- og transportplanlegging samt 
forhandling med fylkeskommune og 
kollektivselskaper. 

Interne tidskostnader. 
Ekstern konsulent bistand 

Kortsiktig tiltak - 
Handlingstiltak 

Høy 1 Kommunen 

Partnerskap og frivillig samarbeid  

Tilrettelegge for økt 
kollektiv bruk og 
samarbeid med 
kollektivselskaper. 

Potensiale for reduksjon i utslipp ved økt 
overgang fra bil til kollektiv. 

Interne tidskostnader ved 
samarbeid. 
Infrastruktur og tilbud kostnader 
vil være avhengig av prosjektet. 

Handlingstiltak – 
Langsiktig tiltak 

Lav – Medium 2 

Kommunen 
Fylkeskommunen 
Kollektiv-
selskaper 

Større infrastruktur 
prosjekter 

Stor potensial for reduksjon i utslipp dersom 
det økes overgang til kollektiv. Ny 
veiprosjekter kan redusere netto utslipp ved 
økt effektivitet i veinettet. 

Infrastruktur kostnader vil være 
avhengig av prosjektet. 

Langsiktig tiltak Lav 3 
Kommune 
Offentlige 
myndigheter 

Interkommunal 
samarbeid 

Ingen direkte reduksjonspotensial men økt 
samarbeid med nabokommuner vil øke 
mulighet for implementering av tiltak som 
krysser grenser, bl.a. kollektivtilbudet. 

Interne tidskostnader ved 
samarbeid. 

Kortsiktig tiltak – 
Langsiktig tiltak 

Medium – Høy 1 
Kommune samt 
nabokommuner 
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Tiltak Reduksjonspotensial Kostnad Tidsperspektiv Gjennomførbarhet Prioritet Ansvarlig 

Økt innsamling, sortering 
og utnyttelse av avfall og 
en reduksjon i avfalls 
kjøreavstand. 

Reduksjonspotensial ved økt sortering og 
energiutnyttelse 

Interne tidskostnader. 
RfD er ansvarlig, kostnader 
dekkes deretter av abonnenter i 
kommunen 

Kortsiktig tiltak – 
Langsiktig tiltak 

Medium 2 
Kommune 
RfD 

Informasjonskampanjer 
for avfall sortering 

Reduksjonspotensial ved økt bevissthet og 
kompetanse blant innbyggerne. 

Interne tidskostnader. 
Kostnader for RfD. 

Kortsiktig tiltak Høy 1 
Kommune 
RfD 

Økt 
klimatiltaksgjennom-
føring i næringslivet 

Indirekte reduksjonspotensial gjennom mer 
klimavennlig drift av næring i kommunene 

Interne tidskostnader. 
Kortsiktig tiltak - 
Handlingstiltak 

Medium – Høy 1 Kommune 

Senter for teknologisk 
utvikling 

Mulig gevinst kan være på regionalt nivå. 
Gevinsten avhenger bl.a. på teknologi som 
utvikles. 

Variabel. Interne tidskostnader 
tilknyttet planlegging og 
lignende. 

Langsiktig tiltak Lav 3 
Kommune 
Andre 

Kommunal virksomhet 

Miljøledelse og 
ansvarlighet 
Miljøprofilering 

Ingen direkte reduksjonsmulighet men økt 
miljøledelse og profilering kan øke mulighet 
for implementering av tiltak og dermed 
utslippsreduksjon. 

Interne tidskostnader.  
Mulig kostnader tilknyttet 
ansettelse av en miljøansvarlig 

Kortsiktig tiltak – 
Handlingstiltak 

Høy 1 Kommune 

Kompetanseheving 

Ingen direkte reduksjonsmulighet men økt 
kompetanse og bevissthet i kommunen vil øke 
mulighet for implementering av tiltak og at 
klima er tatt hensyn til. 

Interne tidskostnader.  
Mulig ekstern bistand. 

Kortsiktig tiltak – 
Handlingstiltak 

Høy 1 – 2 Kommune 

Klimaregnskap og årlig 
resultatrapport 

Ingen direkte reduksjon men vil synliggjøre 
trender og fremgang i klimaarbeid. Vil skaper 
et bedre datagrunnlag som kan brukes i videre 
klimaplanlegging og tiltaksprioritering. 

Interne tidskostnader. Kortsiktig tiltak Høy 1 Kommune 

Deltagelse i relevante 
programmer 

Lav sannsynlighet for direkte gevinst men 
mulighet for økt fokus og indirekte gevinst. 

Interne tidskostnader. 
Variabel avhengig av program. 

Handlingstiltak – 
Langsiktig tiltak 

Medium 3 Kommune 

Kunnskapsfordeling og 
informasjonskampanje 

Mulig gjennom økt bevissthet i kommunen 
(både innbyggerne og kommunale 
virksomheter). 

Interne tidskostnader. 
Sannsynlig lav material 
kostnader. 

Kortsiktig tiltak – 
Handlingstiltak 

Høy 1 Kommune 

Styrking av 
energiledelser, vurdering 
/ implementering av 
energisparing prosjekter 

Bedre energiledelse gir en 
reduksjonspotensial samt gjennom vurdering 
og implementering av energisparing 
prosjekter. 

Interne tidskostnader. 
Mulig kostnader ved styrking av 
energiledelse  
Infrastruktur og driftskostnader 
vil være avhengig av prosjektet. 

Kortsiktig tiltak – 
Handlingstiltak 

Medium 1 Kommune 

Energiplan 
Ingen direkte reduksjonspotensial men 
indirekte ved målsetting, 
prosjektidentifikasjon og planlegging. 

Interne tidskostnader. 
Kortsiktig tiltak – 
Handlingstiltak 

Medium 1 
Kommune 
Energiselskap 
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Tiltak Reduksjonspotensial Kostnad Tidsperspektiv Gjennomførbarhet Prioritet Ansvarlig 

Nybygging og 
rehabilitering og 
energivurderinger. 

Ved nybygging og rehabilitering av det et 
stort potensial for utslippsreduksjon. 

Interne tidskostnader. 
Infrastruktur og driftskostnader 
vil være avhengig av prosjektet. 

Handlingstiltak – 
Langsiktig tiltak 

Medium 1 
Kommune 
Evt. entreprenør 

Miljøfyrtårnsertifisering 
av kommunale bygg 

Ingen direkte reduksjon men kan gi økt 
bevissthet og fokus på tiltak og redusere 
utslipp 

Intern tidskostnader. 
Sertifiseringskostnader. 

Handlingstiltak Medium 2 Kommune 

Redusert utslipp fra 
kommunale transport 

Mulig reduksjonspotensial gjennom redusert 
bil forbruk. 

Interne tidskostnader. 
Kostnader tilknyttet infrastruktur 
og innkjøp vil variere. 

Handlingstiltak – 
Langsiktig tiltak 

Medium – Høy 1 Kommune 

Redusert avfall fra 
kommunale virksomheter 

Mulig reduksjonspotensial gjennom økt 
bevissthet og økt utsortering / 
avfallsreduksjon. Indirekte mulighet for økt 
kompetanse å bruke hjemme hos ansatte, 
brukerne, elever osv. 

Interne tidskostnader 
Infrastruktur kostnader for 
sorteringssystemer. 
Støttekostnader fra RfD 

Kortsiktig tiltak – 
Handlingstiltak 

Høy 1 
Kommune 
RfD 

Miljø- og klimavennlig 
innkjøpspolitikk 

Mulig reduksjonspotensial gjennom økt 
klimabevissthet under innkjøp, bl.a. lav 
utslipp kjøretøy, lav livssyklus for produkter, 
lav transport avstand på matvarer osv. 

Interne tidskostnader 
Mulig økt innkjøpskostnader vil 
variere avhengig av produktet. 

Handlingstiltak – 
Langsiktig tiltak 

Medium 2 Kommune 

 
Tidsperspektiv. Langsiktig tiltak (eller overordnede tiltak) er tiltak som går utover en fire års planperiode og er langsiktige. Handlingstiltak defineres som tiltakene som kan implementeres innen en fire års planperiode. 
Kortsiktige tiltak defineres som tiltak som kan implementere på  kort sikt, dvs. evt. i det neste budsjettåret. I alle tilfeller kan tiltak defineres over flere tidsperioder dersom de er pågående tiltak eller har en lang 

planleggings- og implementeringsperspektiv. Definisjon av tidsperspektiv viser mulighetene, tidsrammen vil være avhengig av politisk behandling og prioritering samt andre momenter. 

Gjennomførbarhet. Lav: Det er relativ vanskelig å gjennomføre tiltaket da det kreves f.eks omfattende planlegging, samarbeid mellom ulike aktørene og der kommunen ikke har direkte innflytelse. Høy: Det er relativ enkelt 
å gjennomføre tiltak da tiltaket ikke er omfattende eller krever mindre planlegging og samarbeid. 

Prioritet. Prioritering tar utgangspunkt i en vurdering av kostnader og gjennomførbarhet. Høy prioritering (Prioritet 1) er tiltakene som bør prioriteres først, dette både pga en mulig høy gevinst for lavere kostnader (både 

tid og penger) samt tiltak som kan lett implementeres og som kan ha en viktig rolle i videre klimaarbeid og implementering av tiltak. Lav prioritering (Prioritet 3) er likevel viktig men her krever det sannsynligvis mer tid og 
planlegging for å implementere. Slike tiltak er ikke prioritert så høyt men dersom det er en mulig stor gevinst kan prioritering øke. 
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6.6 Indikatorer 

 

Som diskutert i §5.3, er formålet med indikatorer å gi et grunnlag for og dokumentere hvordan man 
ligger an i forhold til målene samt som et verktøy for å styre utviklingen. 

Det er viktig at valg av indikatorer gir mulighet for vurdering av langsiktige trender og at indikator 
grunnlaget er konsekvent over tid. Det er også viktig at valg av indikatorer tar hensyn til muligheten for 
å etablere et datagrunnlaget. Dersom indikatorer krever at kommunen henter inn et nytt datagrunnlag, 
må det vurderes muligheten for å hente datagrunnlaget over tid, særlig mht resurskapasitet og kostnader. 
Tabell 6-2 gir indikatorene som kan brukes å vurdere status av de overordnede- og delmålene. 

Tabell 6-2 Indikatorer 

Indikator Kilde Målsetting Kommentar 

Overordede målsettinger 

Klimagassutslipp fra kommunen 
(etter kilde) 

SFT 
Overordnede målsetting om 
utslippsreduksjon 

SFTs sin klimakalkulator gir 
utslippsdata hvert år som total og etter 
kilde.  

Energiforbruk i kommunale 
bygninger 

Kommunen 
Tiltak om redusert energiforbruk i 
kommunale bygninger 

Energiforbruk etter kilde (GWh) og 
totall pr m2. 

Total energiforbruk i kommunen  SSB 
Tiltak om redusert energiforbruk i 
kommunen 

Energiforbruk (kWh) 

Evt. kWh/innbygger 

Areal- og transportplanlegging målsettinger 

Antall nye bygg / rehabiliterte bygg 
med energiklassifisering 

Kommune 
Nye og rehabiliterte bolig bør 
oppfylle energikrav som er en 
klasse bedre enn gjeldende TEK. 

Data må innsamles av kommunen. 

Antall bygg med fossilt brensel 
oppvarming som hovedkilde 

Kommune 
Oppvarming med fossilt brensel 
skal unngås 

Data må innsamles av kommunen. 

Andel bygg med vannbåren 
oppvarming 

Kommune Andel med vannbåren 
oppvarming og tilknytet fjern-
/varmesentral skal økes. 

Data må innsamles av kommunen. 
Andel bygg tilknyttet 
fjernvarmeanlegg / varmesentral 

Kommune 

Antall km sykkel- og gangveier 
samt hvilke tettsteder tilknyttet 

Kommunen 
Tiltak om økt gang- og 
sykkelpendling 

Km sykkel- og gangveier 

Tettstedene tilknyttet 

Felles planlegging målsettinger 

Antall / andel turer med 
kollektivtransport 

Kommunen 
Økning i bruk av 
kollektivtransport 

Data må innsamles av kommunen, evt. 
reisevaneundersøkelse. 

Totall mengde avfall og andel 
utsortert avfall i kommunen 

RfD 
Tiltak om økt utsortering av 
avfall og redusert total mengde 

Mengde avfall produsert (tonn) og 
andel utsortert (%) 

Antall / andel bedrifter 
miljøsertifisert 

Kommune 
Andel miljøsertifisert bedrifter 
skal være på 10% innen 2020. 

Data må innsamles av kommunen. 

Kommunale virksomheter målsettinger 

Klimagassutslipp fra kommunale 
eiendommer 

Kommune Utslippsreduksjon 
Data må beregnes fra kommunens 
energiforbruk. 

Energiforbruk i kommunale 
virksomheter 

Kommune Reduksjon i energiforbruk Energiforbruk 

Antall nye bygg / rehabiliterte bygg 
med energiklassifisering 

Kommune 
Nye og rehabiliterte bolig bør 
oppfylle energikrav som er en 
klasse bedre enn gjeldende TEK. 

Data må innsamles av kommunen. 

Mengde drivstoff brukt i 
kommunale virksomheter 

Kommune 
Fossilt drivstoff forbruket skal 
reduseres. 

Mengde bensin og diesel brukt. 

Gjennomsnittlig drivstoff forbruk Kommune 
Gjennomsnittlig drivstoff 
forbruket skal reduseres 

Data på beregnes fra forbruk og antall 
kjørt km. 

Andel kjøretøy som er utslippsfri Kommune Overgang til utslippsfri kjøretøy Data må innsamles av kommunen. 

Totall mengde avfall og andel 
utsortert avfall i kommunal 
virksomheter 

RfD / Kommunen 
Tiltak om økt utsortering av 
avfall og redusert total mengde i 
kommunale virksomheter. 

Mengde avfall produsert (tonn) og 
andel utsortert (%) 
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Ved igangsetting av spesifikke tiltak må det vurderes om det er hensiktsmessig med detaljerte 
målsettinger og indikatorer. Slike indikatorer kan innebære f.eks antall bussholdeplasser som er pusset 
opp som en del av et tiltak om universell utforming av nøkkelholdeplasser. I tillegg, kan det være 
hensiktsmessig med kvalitative indikatorer bl.a. der det ikke forligger et datagrunnlag eller der det egner 
seg ikke å bruke tallene. F.eks ved tiltak om et sammenhengende gang- og sykkelveinett er det viktig 
med kvalitativ vurdering av hvilke tettsteder og områder som er tilknyttet med en sykkel- og gangvei. 

 

 


