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Kommunedelplan Klima og energi 
2017-2030 i Trondheim kommune
Gisle Bakkeli, avdelingsleder Klima og samfunn.

Nettverkssamling Grønt flagg, 30. oktober 2017



Eller for å si det slik…
Hvorfor skal vi jobbe med klima 
og miljø?

Hvorfor har vi en klimaplan i 
Trondheim?



Økt co2 i 

atmosfæren

og høyere 

temperatur 

globalt 

Hva er det vi frykter?
Vi frykter det vi ikke vet…..
Store ukontrollerte klimaendringer - og vi aner ikke omfanget!
▪ Global oppvarming (+2-4), lokalvariasjon (+5-7)
▪ Regionale variasjoner i nedbør og tørke
▪ Mer ekstremvær
▪ Flom, skred og havnivåstigning
▪ Global og regional endringer i vegetasjon,

jordbruk og matproduksjon
▪ Klimaflyktninger og konflikter
▪ Endringer i levekår
▪ Endringer for bosetting og folks hverdag
▪ Store økonomiske konsekvenser













 



We need to take climate action…
….NOW!

https://www.youtube.com/watch?v=IYte9MO1JFQ


Byene er viktige!
70 % av verdens klimagassutslipp kommer fra 
byer. 



Trondheim bystyre

“Trondheim har alle forutsetninger for å utvikle og 
iverksette de beste tiltakene, og bli en internasjonalt 
ledende leverandør av gode klima- og miljøløsninger. 

Det bes rådmannen innarbeide dette kommunens nye 
klimahandlingsplan.”



Staten Norge har bestemt at Trondheim og alle 
andre kommuner skal lage en klimaplan!

“Kommunene skal i sin kommuneplan eller i egen kommunedelplan 
innarbeide tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser og sikre 
mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging”

- Statlig planretningslinjer for energi- og klimaplanlegging

Bystyret i Trondheim kommune har sagt:

“Vi tar vårt  internasjonale ansvar på alvor og vil frem mot 2030 kutte opp 
mot 90 % av alle klimautslippene til samme nivå som i 1991.”



Derfor har vi i Trondheim 3 generasjoner med 
klimaplaner.



Ny klimaplan (vedtatt 18.05.17)
- skal være retningsgivende for Trondheims omstilling til å bli en 

utslippsfri og klimarobust kommune

- planen inneholder mål og strategier fram til 2030.  Målene går på 
klimagassutslipp i byen og i egen virksomhet, energibruk og 
klimatilpasning

- tilhørende handlingsprogram 2017-2020 (tiltak) 

- Innen neste rullering av plan skal det være mer fokus på 
“klimafotavtrykket”





Hovedmålene

Mål for bysamfunnet:

Mål 1. I 2020 er Trondheim et forbilde og en samarbeidsarena for grønn     
verdiskaping og utvikling av klimavennlige teknologi og levemåter

Mål 2. I 2020 er de direkte klimagassutslippene i Trondheim redusert med 10 
% i forhold til 1991

Mål 3. I 2025 er Trondheim robust for å møte framtidige klimaendringer

Mål 4. I 2030 er stasjonær energibruk i bygg og anlegg på samme nivå som i 
2013 (ca 3,5 TWh). Dette tilsvarer en 20 % reduksjon i forbruk per person

Mål 5. I 2030 er de direkte klimagassutslippene redusert med 80 % i forhold 
til 1991



Hovedmålene

Mål for egen virksomhet:

Mål 6. Trondheim kommune skal starte innfasingen av klimanøytral 
kjøretøypark for tyngre kjøretøy så snart de er tilgjengelige

Mål 7. I 2020 er energiforbruket i egen virksomhet redusert med 7% i forhold 
til 2017 

Mål 8. Ved rullering av planen i 2020 fastsettes måltall for indirekte 
utslippskutt.

Mål 9. Klimafotavtrykket til større investeringsprosjekter i Trondheim 
kommune skal reduseres med 30% i forhold til sammenlignbare 
referansebygg, forutsatt at livssykluskostnadene ikke øker vesentlig

Mål 10. I 2030 er Trondheim kommune en nullutslippsvirksomhet



Trondheim 2017-2030

Som Norges teknologiske hovedstad, har Trondheim 
en særskilt mulighet til å gå foran i det grønne skiftet. 
Et klimavennlig og klimarobust Trondheim vil bli en 
bedre by å bo, arbeide og leve i. I denne planen setter 
Trondheim kommune ambisiøse klimamål for både 
byen og egen virksomhet. Utslippsreduksjoner skal 
gjennomføres gjennom samhandling mellom offentlige 
aktører, næringsliv, organisasjoner og Trondheims 
innbyggere. 
Kommunedelplan energi og klima 2017-30 skal 
være et veikart for å bli et lavutslippssamfunn. 



Hvordan skal vi få det til?

Innen 2020 trenger vi ...
Fossilfri kollektiv
Utfasing av oljefyring
Raskere overgang til nullutslippskjøretøy

Innen 2030 trenger vi ...
Nesten utslippsfri transport
Karbonfangst på forbrenningsanlegget



Noen eksempler...



Transport
● Nye utslippsfrie busser (2019)
● Det skal bli bedre (lettere) å 

ta bussen
● Det skal bli bedre å ha el-bil
● Mer tilrettelegging for sykkel 

og gange
● Trondheims første hydrogen - og biogassstasjon åpnes i 2018
● Trondheim kommune skal ha flere el-biler

Energi og bygg
● Det skal brukes mindre strøm
● Det skal bygges mer miljøvennlige bygg
● Anleggsmaskiner skal blir utslippsfrie
● Det skal ikke være mulig å fyre med olje



Forbruk, mat og gjenbruk

Gjenbruk og forbruk 
● Gjenbruksposen
● Redusert utslippene fra 

produksjon og transport av nye 
varer. 

● Gjenbrukssentralen er tilgjengelig 
for alle enheter - inventar og 
andre forbruksvarer står for 15 % 
av Trondheim kommunes 
klimafotavtrykk

● Retur og gjenbruk på 
Heggstadmoen

● Verktøybiblioteket på Moholt gir 
folk muligheten til å reparere 
istedenfor å kaste

Mat
● Kortreist og lokalprodusert 

mat (Urban dyrking)
● Matsvinn er en stor 

utslippskilde globalt. Vi 
kartlegger matsvinnet i 
kommunen

https://intranett.trondheim.kommune.no/gjenbrukssentralen/
https://biblioteket.trondheim.kommune.no/innhold/om-biblioteket/tilbud/verktoybiblioteket/







