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Høst 2019: Spesialrapport om hav og is fra IPCC

Hovedbudskapet er at havnivåstigningen mot slutten av dette 
århundret trolig vil være 0,8 meter, om vi når 4 gradersmålet. De 
mest pessimistiske modellene gir havnivåstigning på godt over 1 
meter.  

Oppdaterte nedskalerte modell på lokalt og regionalt nivå foreligger 
ikke ennå.

En viktig konsekvens er at det som i Norge før har blitt kalt for 20-, 
200- og 1000-årsflommer, vil skje langt hyppigere

Oppdatert kunnskap om havnivåstigning globalt 

Bildet viser arktisk isminimum den 18. september i 2019. Den 
røde streken viser gjennomsnittsminimumet 1981-2010. (Ill: 
GISS/NASA)



Paris-avtalen og 2-gradersmålet (helst 1,5 grader)
● Kloden er allerede 1 grader varmere enn førindustriell tid
● Målet i Paris-avtalen fra 2015 er å holde oppvarmingen “godt under” 2 grader 

i dette århundret. Helst under 1,5 grader

Grafikk: 
FN-sambandet



FN - globale utslipp må 
kuttes med ca 8 % hvert år 
fram til 2030

Veksten har vært på 1,5 % 
på 2010-tallet

Mye må skje på 2020-tallet 
om målene i Paris-avtalen 
skal kunne oppfylles



Grønt skifte: I 2020 er Trondheim et 
forbilde og en samarbeidsarena for grønn 
verdiskaping og utvikling av klimavennlige 
teknologi og levemåter. 

Klimatilpasning: I 2025 er Trondheim 
robust for å møte framtidige klimaendringer.

Energi: I 2030 er stasjonær energibruk i 
bygg og anlegg på samme nivå som i 2013. 

Klimagassutslipp: I 2030 er de direkte 
klimagassutslippene redusert med 80 % i 
forhold til 1991

Visjon
Trondheim skal være en internasjonal 
foregangskommune for utvikling av gode 
klima- og
miljøløsninger

Klimaplan, klimabudsjett og utslippsmål



Klimaplanens 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. I 2023 er utslippene redusert med 30 %.

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



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



Hva mener vi med klimagassutslipp i Trondheim kommune?

Fotavtryk
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Direkte klimagassutslipp Trondheim (2017)

▪ 495.000 tonn CO2-ekv.

▪ Utslippene ca 6% lavere i 

2017 enn 1991

▪ Sannsynlig at mål om 10% 

kutt i 2020 ift 1991 oppnås
Utslipp av klimagasser i Trondheim (inkl. 
Klæbu)



Trondheims klimamål er i tråd med Parisavtalen, og langt mer 
ambisiøse enn nasjonale mål



Prioriteringer i klimabudsjett 2020

● Bruk kommunens innkjøpsmakt - Trondheim kommune er en storkunde innenfor 
flere bransjer. Smart bruk av innkjøpskrav kan både redusere utslipp og bidra til 
grønn verdiskaping. Dette er spesielt viktig for utslippene fra tyngre kjøretøy og 
anleggsmaskiner

● Tilrettelegge for framtidens infrastruktur - utslippsfri transport krever helhetlig 
tilrettelegging for lade- og fylleinfrastruktur. Trondheim kommune har roller både 
som planmyndighet, eiendomsforvalter og pådriver

● Karbonfangst på forbrenningsanlegget på Heimdal - arbeidet med å få på plass 
anlegg for karbonfangst mot slutten av 2020-tallet må startes nå. Også viktig å 
redusere andelen fossilt karbon i avfallet som brennes. 



Karbonfangst (CCS)
▪ Forstudie karbonfangst forbrenningsanlegget 

Heimdal pågår (Statkraft Varme, SINTEF og 
Trondheim kommune)

▪ Resultater forstudie i løpet av våren 2020
▪ Avhengig av at nasjonalt pilotprosjekt CCS med 

Klemetsrud (Oslo) og Norcem (Brevik) lykkes!
▪ Også viktig med redusert fossilt innhold i 

restavfallet som brennes (eks plast)

Konsesjons-
området for 
fjernvarme









Status elbil i Trondheim 



Tungtransport og 
anleggsmaskiner



Energistasjon (lade- og fylleinfrastruktur)

- Flere fossilfrie energibærere på 
samme sted: el, biogass, hydrogen 
for lette og tunge kjøretøy

Energistasjoner avgjørende bidrag for at

- Trondheim kommune kan skifte ut 
egne fossile tunge kjøretøy (biogass)

- Privat næringsliv kan legge om til 
utslippsfri transport

- Trondheim kommune når egne 
klimamål og reduserer utslipp fra 
transport som utgjør ca. ⅓ av de 
totale utslippene

https://bthusby.silvrback.com/hona-og-egget

https://bthusby.silvrback.com/hona-og-egget


Pilotbygg i kommunal regi

● Utgangspunkt for alle kommunale nybygg:

Kostnadsramme over 50 MNOK medfører krav 
at bygget skal ha 30% lavere klimautslipp i 
livsløpet i forhold til tradisjonelt byggeri (TEK 
17)

● BYSTYRET 21.11.2019: Klimafotavtrykket til alle 
investeringsprosjekter i Trondheim kommune 
skal reduseres med minimum 30 % i forhold til 
sammenlignbare referanser i bygg og tekniske 
anlegg. Rådmannen skal legge frem en 
miljøstrategi for kommunale anlegg etter mal 
fra miljøstrategien for bygg

Lade skole: 30 % redusert klimafotavtrykk. Massivtre. 
Klimatilpasning.



Fra energipositive kvartaler til bydeler …. 

Bilde:Team MAD, BOGL, Holt o`Brien

til byer?



Den krevende kunden => markedsendring



Utslippsfri anleggsplass

▪ Fra fossilfrie anleggsplasser til 
utslippsfrie anleggsplasser

▪ Det arbeides med å identifisere og 
utvikle et kommunalt pilotprosjekt 
for utslippsfri anleggsplass. Vi har tro 
på at et slikt prosjekt kan komme i 
gang i 2020

23



Klimafotavtrykk kommunens virksomhet

Bystyrevedtak (4/15) : Klimafotavtrykket knyttet til 
innkjøpsområdene skal reduseres 1) bygg, 2) tekniske
tjenester og infrastruktur og 3) innkjøp av produkter 
og tjenester ellers, i prioritert rekkefølge.



Klimatilpasning
Egen plan for klimatilpasning under arbeid
▪ Mål: 

I 2025 er Trondheim robust for å møte framtidige klimaendringer

▪ Delmål: 
Klimatilpasning skal bidra til klimasmarte og attraktive områder

▪ Nettverk klimatilpasning Trøndelag, medlem i Klima 2050
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Klimaendringer – utredningstema Klimasårbarhet  - risiko (farget)

Hoved-årsak Klimarelatert hendelse Hendelser - detaljer Liv og helse Ytre miljø
- Biologisk mangfold og 

produksjon

Materielle verdier;
infrastruktur, 

tjenesteproduksjon 
økonomi

1 Økt
nedbør

1.1 Ekstrem-
nedbør

1.1.1 Oversvømmelse 8 8 16

1.2 Flom 1.2.1 Regnflom 8 8 16

1.4 Skred i 
løsmasser

1.4.1 Jordskred 12 12 16

1.4.2 Kvikkleireskred 8 8 8

2 Økt vind 2.1 Sterke vinder 6 12 9

2.2 Stormflo 8 12 12

3 Varmere 
klima

3.1 Tørke 4 8 8

3.2 Havstigning 4 12 12

Og vi har identifisert ..

  ..hva de største fysiske klimarisikofaktorene i Trondheim er…  
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Tankekors:
Bør offentlige bygg  og arealer bygges slik at 
de  ”bufrer” sårbare omgivelser nedstrøms?

Fortetting og harde flater krever tiltak for å 
forsinke vannet  og å unngå skade.

Tiltak mot regnflom og overvann

Fordrøyningsdammer 

Eks. Skolene Åsveien, Byåsen og Berg 

Regnbed



Dele og låneløsninger



https://Trondheim2030.no



Som myndighet …
- Bynær boligutvikling med tilrettelegging for kollektiv, sykkel og gange
- Tilrettelegging for nullutslippsinfrastruktur
- Klimatilpasning

Som virksomhet ...

- Innkjøper, herunder byggherre
- Gå i front -  ca 70 % av personbiler i TK er el, oljeutfasing

Som pådriver ... 

- Initiativtaker - CCS og energistasjoner
- Støtteordninger - lading i borettslag og elvarebil 
- Nettverk - Klimapartnere Trøndelag, Fornybarklyngen
- Kommunikasjon og innbyggeinvolvering

Kommunes roller




