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Sammendrag 

Bergen kommune skal gå foran og sørge for at Bergensregionen fremstår som en 
region som tar klimautfordringene på alvor.   
 
Kommunen har på mange områder vært offensiv i møtet med klimautfordringene.  
Bergen var den første kommunen i landet som utarbeidet egen klimaplan.  I 2008 
ble det etablert en klimaseksjon som koordinerer arbeidet med klima, miljø og 
energi.   
 
Bergen kommune har gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse som er unik i 
nasjonal sammenheng. Kommunen har svært god kunnskap om risikoen for flom, 
kraftig vind, høy vannstand, store bølger, ekstreme nedbørsmengder og rasfare 
som følge av klimaendringer. Kunnskapen skal brukes til å redusere mulighetene 
for og konsekvensene av ulykker og katastrofer. Kunnskapen er viktig i bl a 
byplanlegging og byggesaksbehandling. 
 
Disse elementene har gjort at det er stort engasjement i byen om hva vi som 
bysamfunn kan gjøre med klimautfordringene. 
 
Bergen kommunes første klimahandlingsplan ble vedtatt av Bystyret allerede 
28.februar 2000 med mål om å minske klimagassutslipp med 30 prosent og CO2-
utslipp med 20 prosent, fra 1991 fram til 2005. I 2002 ble det utarbeidet en 
rapport om status for klimagassutslipp i Bergen for perioden 1991-2001. Rapporten 
bygget på de nyeste offisielle tall fra Statistisk Sentralbyrå. Resultatet viste at de 
samlede klimagassutslipp i Bergen hadde økt med 7 prosent fra 1991-1999. Dette 
tilsvarer 34 prosent høyere utslipp enn målsettingen gitt i klimahandlingsplanen.  
 
Oppfølging av klimahandlingsplan ble vedtatt av Bystyret i 2005.  Her ble det gjort 
en gjennomgang av status for tiltakene knyttet til Klimahandlingsplanen fra 2000. 
Bystyret fattet da følgende vedtak: 

• Rapport ”Oppfølging av Klimahandlingsplan for Bergen, 17. desember 2004” tas 
til etterretning. 

• Utslipp av klimagass i Bergen skal reduseres med tre prosent fram til 2008-2012 
med 1990 som utgangspunkt. Dette legges til grunn som ny lokal 
klimagassmålsetning.  

• For å synliggjøre utviklingen, legges mengden utslipp av klimagass til grunn 
som indikator. 

• ”Klimahandlingsplan for Bergen med bystyrets vedtak februar 2000” videreføres 
og implementeres i arbeidet med kommuneplan som redegjort for i denne 
saken.  

• Bergen kommune tar initiativ til et regionalt samarbeid for å redusere 
klimagasser. 

• Lokale og nasjonale instanser innen forskning og utvikling i relevante fagfelt, 
involveres sterkere i det videre arbeidet. 

• Bruk av fyringsolje medfører store utslipp av klimagasser.  Ved en overgang til 
bruk av fossilgass oppnås ikke en tilstrekkelig reduksjon i utslippene. Utfasing 
av oljefyring i kommunale bygg må derfor skje ved en overgang til bioenergi.  
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• Det må være en målsetting å få opprettet en kommunal panteordning for 
fyringsovner.”  

 
Vedtaket er fulgt opp i form av en rekke ulike tiltak. 
 
I 2007 ble miljø og energi implementert i kommuneplanens arealdel og vedtatt i 
bystyret 25.06.07 (sak 162/0). Reduksjon i utslipp av klimagasser og i energibruk 
er dermed innarbeidet som et grunnlag for kommunens areal- og transportpolitikk. 
Det ble i forbindelse med dette gjort vedtak om å utarbeide en ny klima- og 
energiplan for Bergen.  Forslaget til ny klima- og energiplan er konsistent med 
føringene i kommuneplanens arealdel. 
 
Forslaget til ny klima- og energihandlingsplan inneholder følgende 
hovedpunkter 

• Status 
• Strategier og mål  
• Temaområdene 

– Mobilt energibruk og klimautslipp 
– Stasjonær energibruk 
– Forbruk, avfall og prosess 

• Tiltak, effekter og kostnader knyttet til de ulike tiltakene, scenarier om 
hvordan bli klimanøytral by innen 2030 

• Klimatilpasning  
 
Bergen er godt i gang med en bærekraftig byutvikling 
Det pågår rundt 50 prosjekter som en del av programmet Fremtidens byer.  Les 
mer om prosjektene her: � 
 
Noen eksempler: 
Byggingen av bybanen er et av de viktigste elementene i Bergens arbeid med klima 
og miljø. Dette er et omfattende miljøprosjekt, først og fremst fordi en bybane er 
et svært miljøvennlig fremkomstmiddel. I tillegg fører bybanen til omfattende 
satsing på fortetting av bebyggelse langs traseen, slik at flere kan benytte 
eksisterende infrastruktur. Det samlede resultatet er derfor lavere energiforbruk og 
store miljøgevinster for Bergen. 
 
For å unngå stor arealspredning og for å utnytte eksisterende infrastruktur og 
bygge opp under stamrutene i kollektivnettet, legger gjeldende kommuneplan opp 
til at 60 % av de nye boligene i planperioden skal bygges i prioriterte 
fortettingsområder (50 %) og øvrig byggesone (10 %).  I arbeidet med rullering av 
kommuneplanens arealdel foreslås det å styrke fortettingspolitikken og arbeide 
videre med å utrede fortettingspotensialet innenfor byggesonen.   
 
Det innføres miljøledelse i alle kommunens enheter. Miljøledelse går ut på at 
miljøhensyn systematisk blir ivaretatt og rapportert gjennom et 
miljøstyringssystem. Dette vil være ulike målbare parametre som energi, avfall, 
transport og arbeidsmiljø. Parametrene gir en oversikt over miljøbelastingen ved 
egen drift. Ved å gjennomføre enkle miljøtiltak vil kommunen oppnå både 
miljøgevinst og kostnadsbesparelser.  
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Utslipp av klimagasser i Bergen kommune 
I perioden fra 1991 til 2007 økte de totale klimagassutslippene i Bergen med litt 
over 17 prosent til et årlig utslipp i 2007 på 755 900 tonn CO2-ekvivalenter.  
 
Prosessutslipp, inklusive utslipp fra avfallsdeponier, er redusert i denne perioden, 
mens utslipp fra stasjonære energibruk har økt litt over 6 prosent.  Utslipp fra 
mobile kilder, i hovedsak vegtransport, har hatt en kraftig vekst på nesten 50 
prosent i perioden, og står nå for 68 prosent av Bergens totale klimagassutslipp.  
 
Bergens vedtatte målsetning er 50 prosent reduksjon i utslippene i forhold til 1991-
tallene. Dette betyr at utslippsnivået må ned til 322 700 tonn i 2030. Sammenlignet 
med 2007-tallene innebærer dette reduksjon på 43 prosent.  
 

Uten tiltak og teknologigevinster kan utslippene i 2030 være 42 prosent 
høyere enn i 1991 
Basert på prognoser for befolkningsvekst og en forventet langsiktig økonomisk 
utvikling og forbruksvekst, er det framskrevet en basisprognose fram til 2030 uten 
tiltak og uten forventede gevinster fra utvikling i teknologi og drivstoff. Samlet gir 
dette 42 prosent høyere utslipp enn i 1991. Dette er en moderat framskriving med 
lavere veksttakt enn veksten fram til nå. 
 

Vegtrafikk - avhengig av teknologiutvikling for å nå målene 
Vegtrafikken er dominerende innen mobile utslipp i Bergen. Det har vært en 
betydelig trafikkvekst og økte utslipp siden 1991. 
 
Til tross for økte klimautslipp fra vegtrafikk, viser lokale tall1 at antallet biler som 
kjører inn til sentrum er redusert fra 2004 til 2008. Fra 2007-2008 har vi hatt en 
merkbar nedgang av biltrafikk inn til sentrum, på om lag ni prosent. I samme 
periode er det registrert en økning i kollektivtrafikken. 
 
Lokale tiltak innen areal- og transportplanleggingen kan bidra betydelig til å dempe 
effekten fra den økte transportetterspørselen fram til år 2030.  Dersom 
vegtransporten skal ta sin del av nedgangen for å nå eksempelvis et mål om 50 
prosent reduksjon av klimagassutslipp er vi avhengig av at nasjonale og 
internasjonale mål om redusert utslipp pr kjørte km nås. I tillegg vil det være 
nødvendig med en økende elektrifisering av bilparken og at klimanøytralt drivstoff 
tas i bruk i større omfang. Dersom de totale mobile utslippene, ikke bare fra 
vegtrafikk, skal bidra til å nå nasjonale og internasjonale utslippsmål må det legges 
til rette for en ytterligere utfasing av kjøretøy som drives av fossilt drivstoff og at 
disse i større grad erstattes med elbiler, biobasert drivstoff eller hydrogen.   
 
Uansett hvilke teknologiske perspektiver som legges til grunn, er det nødvendig 
med en fortsatt samordning av areal- og transportpolitikk som både reduserer 
reiseavstandene og demper behovet for transport, og at en større andel av det 
daglige reisebehovet kan skje ved hjelp av et mer attraktivt kollektivtransporttilbud.  
Kommunale virkemidler kan også benyttes til å lette overgangen til ladbare biler 

                                                                 
 
 
 
 
1 Se bergensprogrammet.no 



8 
 

gjennom tilrettelegging av ladepunkter og ved at kommunal virksomhet selv går 
foran som et godt eksempel, gjennom sin egen bilpark.  
 
Den overgang til ladbare biler som legges til grunn i planforslaget, vil føre til økt 
elektrisitetsforbruk. I 2020 vil størrelsen på dette forbruket kunne tilsvare tre 
prosent av dagens elforbruk.  
 

Stasjonær energibruk kan bli klimanøytral 
Det stasjonære energiforbruket i Bergen har hatt en jevn vekst over de ti siste 
årene. Husholdningene er største forbrukskategori i Bergen med om lag 46 prosent 
av totalforbruket i 2006. Videre følger privat og offentlig tjenesteyting og industri.  
En del av det stasjonære energibehovet betjenes med fjernvarme.  Fjernvarmen er 
relativt ny i Bergen, og har hatt en stabil vekst de siste årene, og har hatt en 
stabiliserende virkning på de øvrige energibærere.  
 
14 % av Bergens klimagassutslipp skyldes oljebasert oppvarming av boliger og 
næringsbygg.  Utslippene fra en oljekamin tilsvarer klimagassutslippene fra ett års 
bilbruk. Byrådet har presisert at ordningen med vrakpant på gamle vedovner også 
omfatter oljeovner og -kaminer. Utskifting av gamle oljekaminer vil i tilegg til å 
bedre luftkvaliteten også redusere utslippene av klimagasser. Tilskuddordningen for 
utskifting av gamle vedovner koordineres med prosjektet "oljefri.no".  
 
Det er enklere og mer kostnadseffektivt å oppnå utslippsreduksjoner innen 
stasjonære utslipp enn f.eks. innen mobile utslipp. For å nå målet om 50 prosent 
reduksjon av CO2-utslippene innen 2030, bør det derfor legges opp til en større 
reduksjon fra den stasjonære energibruken enn for de andre utslippssektorer. 
Følgende er lagt til grunn for tiltak: 

• ca 80 prosent reduksjon av oljeforbruket og 30 prosent reduksjon av 
gassforbruket i 2020, og absolutt ingen utslipp i 2030. 

• Det generelle energiforbruket pr innbygger senkes i takt med forventet 
folkevekst, 1,3 prosent pr år. 

 
Det vil innebære at man holder den samlede energibruken på dagens nivå for både 
i 2020 og 2030.  
 
Reduksjon av klimagassutslippene fra stasjonær energibruk kan oppnås gjennom 
konvertering til CO2-nøytrale erstatningsprodukter som flis, pellets og biooljer, samt 
en massiv overgang til varmepumper. Etter en omfattende overgang til disse 
løsningene vil det gjenstå noe forbruk som det rent teknisk er vanskeligere å 
konvertere.  Dette gjelder bl.a. reserveforsyning og spisslast under spesielle kalde 
perioder. Det vil ta noe mer tid å utfase dette forbruket, og det må trolig 
kombineres med politiske og eller økonomiske virkemidler for å nå målet innen 
2030. 
 
Overgang fra fossile brensler til varmepumpe vil bidra til økt elektrisitetsforbruk om 
ikke andre tiltak gjennomføres parallelt. For å motvirke denne økningen må det 
initieres ytterligere effektiviseringstiltak i annen bygningsmasse til både 
varmepumpe og bioenergi. På denne måten kan man holde den samlede 
energibruken på dagens nivå fram mot 2030, med år 2020 som milepæl for hoved-
satsingen.  
 
Dette kan oppnås ved følgende to hovedvirkemidler: 
• Mandat og virkeområde for nytt Klima-, miljø- og energifond 
• Målrettede tiltak i kommunal sektor  
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Nytt Klima-, miljø- og energifond benyttes primært til subsidiering av 
investeringstiltak med 25 mill kr pr år i perioden 2010-2020 og 17 mill kr pr år for 
perioden 2021-2030.  
 
Kommunen er en betydelig bruker av stasjonær energi og vil være et forbilde i 
reduksjon av klimagassutslipp.  Innen kommunal sektor foreslås at alle lønnsomme 
energieffektiviseringstiltak gjennomføres. 
 
Gjennom tiltakene i handlingsplanen vil energibruken pr innbygger gå ned. 
Befolkningsveksten gjør likevel at det samlede energiforbruket vil stabiliseres på 
dagens nivå. På grunn av tiltakene som faser ut fossile oppvarmingskilder vil det 
oppnås en betydelig reduksjon i utslipp av klimagasser. Det er teknisk mulig å gjøre 
stasjonær energibruk i Bergen karbonnøytral innen 2030. 
 

Avfall og prosessutslipp 
Samlet har prosessutslippene vært avtagende siden 1991. I følge SSBs tall var det 
45 prosent mindre prosessutslipp i 2007 enn i 1991. Størsteparten av denne 
reduksjonen er knyttet til avfallsdeponier og reduserte metanutslipp.  
 
Tiltak for å redusere klimagassutslippene er delt i følgende hovedgrupper: 

• Avfallsreduksjon og miljøvennlig forbruksmønster. Tiltakene rettes inn mot å 
redusere avfallsgenerering. Dette vil være langsiktige tiltak med fokus på 
bærekraftig forbruksmønster og handling. 

• Bedre avfallsbehandling.  Tiltakene rettes inn mot en mest mulig bærekraftig og 
klimavennlig behandling av husholdningsavfallet, med prioritering av ombruk og 
materialgjenvinning. Et betydelig tiltak vil være et biogassanlegg med 
energiutnyttelse for matavfall fra husholdningene. Her inngår tiltak på både kort 
og lang sikt. 

• Opprusting av deponier.  Dette omfatter oppgradering/utvidelse av eksisterende 
deponigassanlegg for å få mer gass ut kontrollert med bruk av gassenergien og 
tiltak på deponiene for å gi mindre restutslipp. Disse tiltakene er sannsynligvis 
mest kostnadseffektive og bør iverksettes så snart som mulig.  

• Forbedret behandling av næringsavfall. Tiltakene rettes inn mot en mest mulig 
bærekraftig og klimavennlig behandling også av dette avfallet. Dette er skilt ut 
som egen tiltaksgruppe, siden tiltak i et fritt marked vil være annerledes enn for 
husholdningsavfall. Her inngår også tiltak både på kort og lang sikt. 

 
Samlet kan disse tiltakene gi 90 prosent reduksjon fra nivået i 1991.  
 
Dette gir direkte konsekvenser lokalt. Hvis vi inkluderer innsparing i 
produksjonsressurser nasjonalt og internasjonalt pga avfallsreduksjon og 
materialgjenvinning i kommunen, vil en vel så stor effekt oppnås utenfor Bergens 
grenser. Samlet kan tiltak rettet mot forbruksmønsteret dermed gi en netto 
reduksjon i globale klimautslipp. 
 

Mål om 50 prosent reduksjon fra 1991 kan nås 
Hvis alle foreslåtte tiltak gjennomføres slik som planlagt, og den forutsatte 
teknologiske utviklingen innen transportsektoren realiseres, kan 
klimagassutslippene i Bergen i 2030 reduseres med samlet 72 prosent i forhold til 
1991. Dette er i så fall en overoppfylling av målet på 50 prosent.  Det må imidlertid 
understrekes at det forutsetter omfattende tiltak og noe optimistiske forutsetninger 
til teknologi innen transport og klimanøytralt drivstoff.  Med en noe lavere andel 
ladbare biler, mer moderat teknologiutvikling, og fortsatt noen stasjonære utslipp, 
vil 50 prosent reduksjon innen 2030 fremdeles være et ambisiøst mål. 
 



10 
 

Klimanøytralt Bergen? 
Det er gjort en vurdering av om hva som må til om Bergen skal bli klimanøytral, 
tilsvarende nasjonale mål for 2030.  Gjennomgang av tiltak innen stasjonære 
utslipp viser at det foreligger tekniske muligheter for å fjerne så godt som alle 
stasjonære utslipp av klimagasser. Også innen prosessutslipp vil det være mulig 
med meget betydelige reduksjoner. Noe utslipp vil imidlertid måtte stå igjen, særlig 
restutslipp fra gamle deponier, hvor en erfaringsmessig ikke greier å fange opp alt. 
 
Det er nødvendig med en fortsatt klimafokusert areal- og transportpolitikk om 
Bergen skal bli klimanøytral. Fullstendig klimanøytral transportsektor kan bare 
oppnås ved at fossilt drivstoff utgår til fordel for elektrisitet og biodrivstoff og etter 
hvert også hydrogen.  Dette avhenger av at utviklingen i framstilling og pris på 
biodrivstoff og hydrogen gjør dette mulig. Ettersom det er betydelig trafikk over 
kommunegrensene innebærer dette at tilsvarende utvikling også må skje innenfor 
dagpendlingsomlandet til Bergen, og at nasjonale utviklingstrekk innen 
transportsektoren er i tråd med dette. 
 
 

 
  
 

Utvikling i klimagassutslipp i Bergen, referansebane og med tiltak fram mot 2014, 2020 og 2030 

 1000 tonn Endring fra 2007 Endring fra 1991 
 2014 2020 2030 2014 2020 2030 2014 2020 2030 
Referanse uten tiltak og 
effektivisering          

- Mobile utslipp 552 585 633 8 % 14 % 23 % 60 % 70 % 84 % 
- Stasjonære utslipp 176 189 213 9 % 17 % 32 % 16 % 24 % 40 % 
- Prosessutslipp 91 79 70 - 17 % - 28 % - 36 % - 39 % - 47 % - 53 % 
Samlet utslipp  819 853 916 5 % 9 % 17 % 27 % 32 % 42 % 

Utslipp etter tiltak og 
effektivisering          

- Mobile utslipp 445 340 173 - 13 % - 34 % - 66 % 29 % - 1 % - 50 % 
- Stasjonære utslipp 110 54 0 - 32 % - 67 % - 100 % - 28 % - 64 % - 100 % 
- Prosessutslipp 9 5 7 - 92 % - 95 % - 94 % - 94 % - 97 % - 95 % 

Samlet utslipp 564 399 180 - 28 % - 49 % - 77 % - 13 % - 38 % - 72 % 
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Historisk utvikling og framskriving av klimagassutslipp uten tiltak og med tiltak og 
utviklingstrekk gitt i handlingsplanen. 
 
 
Helt og holdent klimanøytral kommune i 2030 er derfor et ambisiøst mål.  Bak 
målet om et klimanøytralt Norge i 2030 er det forutsatt kjøp av kvoter og diverse 
tiltak utenlands innenfor et regelverk som er gitt gjennom Kyotoavtalen.  For å 
oppnå et klimanøytralt Bergen, i tråd med nasjonale mål for 2030, vil det være 
nødvendig både med en ambisiøs lokal klimapolitikk og tiltak som omfatter 
eksempelvis kvotekjøp. 
 
Bergen kommunes mål er å bli en klimanøytral by, først og fremst ved å "feie for 
egen dør" og gjøre tiltak i byen.  Men i tillegg vil kommunen kjøpe kvoter i et 
konkret prosjekt som byens innbyggere, skoleelever og andre kan følge over år.   
 
Tilpasning til klimaendringer 
I tillegg til tiltak for å redusere utslipp av klimagasser er det viktig å forebygge 
uønskede hendelser som følge av klimaendringer. Det er usikkert hvilke 
konsekvenser klimaendringene vil få for Bergen. Utvikling i form av bl a 
arealplanlegging og ulike forberedende og forebyggende tiltak vil også ha en 
betydning for hvordan klimaendringene vil påvirke oss. Bergen kommune har tatt 
rollen som en viktig pådriver i arbeidet med å forebygge og tilpasse effekter av 
klimaendringer. Dette gjelder både gjennom arealplanlegging der kommunen har et 
særlig ansvar, og gjennom ulike tiltak som skal gjøre samfunnet mer robust overfor 
mer ekstreme værsituasjoner.   
 
Det arbeides bl a med følgende klimatilpasningsprosjekter: 
 
• Forskning om havstigning:  Utarbeide prognoser/ scenarier for hvordan 

havnivået vil stige i Bergen. Prosjektet vil ha stor nytteverdi for fremtidig 
planlegging av ny infrastruktur langs hele sjølinjen i Bergen kommune. 
Kommunen er i gang med et forprosjekt for å se på hvordan bygninger som 
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ligger utsatt til i områder som er utsatt for oversvømmelser skal håndteres. 
 

• NORADAPT - nasjonalt prosjekt:  Fokus på Bryggen og de historiske områdene 
rundt vågen, samt de store utbyggingsområdene langs sjøfronten i sentrum. 
 

• MARE - Managing Adaptive Responses to Changing flood risk in the North Sea 
region – Internasjonalt prosjekt om bl a risiko for oversvømmelser.  Målet er å 
utarbeide nye bærekraftige tilnærminger for håndtering av flomrisiko og 
avbøtende tiltak, herunder utarbeide fremtidige dimensjoneringsgrunnlag for 
overvannsystemet og tiltak i vassdrag. Dette internasjonale prosjektet har 
støtte fra Interreg IVB, og partnere fra Dordrecht (Nederland), Sheffield, 
Lidkøping og Flandern. Sammen med Bjerknessenteret skal kommunen 
nedskalere globale klimamodeller for å fremskaffe et bedre grunnlag for å 
vurdere effektene lokalt og regionalt.    
 

• Vannforsyning og effekter av klimaendring: Styrke sikkerheten i 
vannbehandlingen og utvikle bedre indikatorer for overvåking av kilde og 
vannbehandling. 
 

• Avløpshåndtering og effekter av klimatilpasning:  Modellere hele avløpsnettet 
for å identifisere kritiske punkter og områder for å etablere nye åpne løsninger 
eller åpne opp igjen tidligere bekker. 

 
Oppfølgende tiltak 
Arbeid med oppfølgende tiltak er iverksatt på følgende områder: 
 
• Implementering i kommuneplanens arealdel 
• Klar ansvarsfordeling: Energi og klimautslipp er tverrsektorielle tema hvor 

mange aktører er involvert. 
• Årlig oppfølging og overvåking: Det foreligger ingen egentlig statistikk for 

kommunale utslipp av klimagasser. Tallene som publiseres fra SSB er 
beregninger basert på en rekke datakilder, dels kommunale tall og dels tall på 
regionalt og nasjonalt nivå som er brutt ned til kommunale tall.  Dette gjør at 
noen lokale forhold og kommunespesifikke endringer ikke fanges opp.  Det er 
derfor nødvendig å utvikle et sett med lokale indikatorer for å følge utviklingen 
tett. Arbeid med dette er i gang i Bergen kommune, gjennom prosjektet 
bærekraftsstyring i kommunal sektor. Dette styringsverktøyet, hvor Bergen 
kommune er pilot, er en systemløsning for å understøtte kommunenes arbeid 
med blant annet klima. Planer og tiltak som gjennomføres blir dokumentert, og 
effekten av de ulike tiltakene blir analysert og rapportert på.  

 
Gjennomføring krever ressurser - klima-, miljø- og energifond 
Det foreslås opprettet et klima-, miljø- og energifond som må tilføres betydelige 
midler. Fondet får primært i oppgave å betjene markedet med et sett med 
virkemidler, herunder støtte til investeringer i prioriterte tiltak (i tillegg til statlige 
insentiver), støtte kartlegging av tiltak samt kunnskapsbygging. 
 
Fondet vil få en pådriverrolle i forhold til å nå mål i energi- og klimaplanen.  Dette 
gjelder eksempelvis informasjonsvirksomhet, initiere endringer i den lokale 
forvaltning og rapportere resultater. Fondet skal utarbeide årlige aktivitetsplaner og 
budsjett. 
 
Forslaget er at det avsettes 25 mill kr årlig til fondet for perioden 2010 til 2020. De 
to første driftsårene bevilges ytterligere 10 og 5 mill kr for å dekke 
etableringskostnader og informasjonsarbeid. For perioden 2020 til 2030 er beløpet 
anslått til ca 17 mill kr pr år. 
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1 Formål og bakgrunn 

1.1 Bakgrunn 
Miljøplan for Bergen ble implementert i kommuneplanens arealdel i 2007, og 
Bystyret fattet vedtak om at det skal utarbeides en klima- og energihandlingsplan 
for Bergen. Forslaget ble behandlet i Byrådssak 271/07 og i Komité for miljø- og 
byutvikling, sak 279-07. Denne handlingsplanen synliggjør hvordan kommunen, 
sammen med innbyggere og næringsliv, kan minske energiforbruket og redusere 
utslipp av klimagasser.  
 
Bystyret har vedtatt Kommuneplanens arealdel 2006-2017 den 25. juni 2007. 
Følgende overordnet mål er formulert i kommuneplanen: 
 
”Bergen skal ha gode levekår for alle byens innbyggere, innenfor rammen av en 
miljøvennlig utvikling”. 
 
I avsnittene nedenfor vil de viktigste delmål innenfor de ulike områder som er 
relevant for denne energi- og klimahandlingsplanen bli behandlet. 
 

1.1.1 Klima- og energimål for Bergen 

Utslipp av klimagasser 
De viktigste klimagasser er karbondioksid, metan og lystgasser. Utslipp av 
menneskeskapte klimagasser vil føre til den såkalte drivhuseffekten ved at 
temperaturen på jorden på sikt vil øke. Utslipp av disse gassene er dermed et 
globalt problem. Statistikk utarbeidet av SSB viser at utslipp av drivhusgasser i 
Bergen har økt. De viktigste utslippskildene i Bergen er vegtrafikk, oppvarming av 
hus og avfallsdeponier.  
 
Ifølge kommuneplanens arealdel skal energi- og klimaplanen sette konkrete mål for 
klimagassutslipp og energibruk og vise hvordan Bergen kan oppnå 50 prosent 
mindre utslipp av klimagasser i perioden 1991-2030. 
 
Energi- og klimaplanen skal inneholde et handlingsprogram. Videre skal planen  
belyse hvordan klimagasser fra mobile kilder kan reduseres og hvordan man kan 
fremme bruk av miljøvennlige energiløsninger i nye og eksisterende bygg. Den vil 
også synliggjøre sammenheng mellom arealpolitikk og utbyggingsmønster på den 
ene siden, og utslipp, energibruk og klimapåvrikning på den andre. 
 
I tillegg ønsker Bergen kommune at energi- og klimaplanen skal vise hva som skal 
til for å få Bergen klimanøytral i 2030. 
 
Klimamålene for Bergen er ambisiøse i forhold til forventet økning i Bergens 
befolkning (fremskrevet til 317 600 innbyggere i 2030 etter SSBs middelvekst 
alternativ) og den forventede økningen i kjøpekraft og forbruk. 
 
Energi 
Dagens energikilder påvirker i ulik grad utslipp til luft av klimagasser og andre 
lokalt forurensende gasser. I kommuneplanens arealdel blir det derfor også 
fremstilt et behov for en ny og omfattende drøfting av hvilke energistrategier som 
skal utvikles for framtiden. Planen understreker at kommunen bør ha en mer 
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sentral rolle på dette området enn det den har i dag og arbeidet bør munne ut i en 
ny energiplan der strategiene for energi, byutvikling og transport koples tett 
sammen.  
 
I kommuneplanens arealdel anbefales det at følgende mål og hovedstrategier 
legges til grunn for energipolitikken i Bergen kommune: 

• Legge til rette for fjernvarme i fortettingsområdene 
• Fjernvarme skal erstatte oljefyring til oppvarming 
• Kommunen skal prioritere og stimulere til bruk av fjernvarme, varmepumper, 

biobrensel og andre fornybare energikilder fremfor energi fra fossile kilder 
• Redusert energivekst 
• Skape forutsetninger og påtrykningsmuligheter for å få større andel nye og 

rehabiliterte bygg med lavenergi og passivhusstandard. 
• Utforme bebyggelsen på den minst energikrevende måte 
• Energihensyn må tas inn i arealplanlegging og byggesaksbehandling 
• Bergen skal framstå som foregangsby når det gjelder bruk av gass i kjøretøy 
• Egne bygg skal brukes til demonstrasjon av tilgjengelig teknologi 
 
Indikatorer 
Det er foreslått å bruke ulike indikatorer for å følge utviklingen innenfor en del 
områder i kommunens arbeid med miljøstyring. Indikatorene bruker offentlig 
tilgjengelig statistikk. I tabell 1.1 er det vist noen miljøindikatorer bl.a. nevnt i 
kommuneplanens arealdel, og som er relevante i forbindelse med energi- og 
klimahandlingsplanen. 
 
Tabell 1.1 Aktuelle indikatorer for å følge utviklingen innen energibruk og utslipp av 
klimagasser 

Tema: Mål/Visjon: Indikator: 

Utslipp av klimagasser Klimagasser skal 
reduseres med 3 % fra 
1990 til 2008-2012 
(Kyoto-avtalen). 
Reduksjon med 50 % ift 
1991 

Utslipp av tonn CO2-
ekvivalenter for Bergen pr. 
år.  

Stasjonært energibruk Redusere bruk av 
stasjonær energi. 

Stasjonær energibruk i 
offentlige bygg, boliger og 
næringsbygg fordelt på 
energikilde i GWh 

Transport Redusere transportbruken 
og bruk av fossile brensler

Trafikkutvikling på 
vegnettet 
Antall biler totalt og fordelt 
på drivstofftype. 
Omsetning av bensin og 
autodiesel 

Privat forbruk Redusere avfallsmengden Kilo husholdningsavfall per 
innbygger. 
 

 
 

1.1.2 Tidligere planer og vedtak om klimautslipp 

Bystyret i Bergen vedtok allerede i 1996 en målsetting om 20 prosent reduksjon i 
utslipp av CO2 i Bergen innen 2005 fra 1991-nivå. Dette var en langt høyere 
målsetting enn nasjonale forpliktelser i henhold til Kyotoprotokollen i 1997, som 
tilsier at klimagassutslippene i Norge ikke skal være mer enn én prosent høyere i 
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2008-2012 enn i 1990. Det ble utarbeidet en rapport ”CO2 i Bergen, vurdering av 
muligheter for å redusere CO2-utslippene”. I rapporten ble det forventet en sterk 
vekst i CO2-utslippene. Drastiske tiltak ville være nødvendig for å kunne nærme seg 
målet om 20 prosent reduksjon. Bystyret vedtok at målet skulle opprettholdes og at 
det skulle arbeides med en rekke tiltak for reduksjon av CO2-utslipp. 
 
Energimelding i 1998 
I Energimeldingen for Bergen 1998-2015 ble det lagt frem prognoser, strategier og 
miljømessige konsekvenser og tiltak for en miljøvennlig energiforsyning til 
stasjonære formål. Her ble det også foreslått tiltak for å kunne nå målene for 
utslipp av klimagasser. Energimelding 1998-2015 ble behandlet og vedtatt i 
Bystyret 25. mai 1998. I meldingen var det forutsatt at energiforbruket i 
kommunens egne bygg skulle reduseres med 20 GWh innen 2005 og ytterligere 20 
GWh innen 2015. Med utgangspunkt i energiforbruket i 1999 er resultatet i 2006 en 
total besparelse i energiforbruket på 33 GWh. Med en gjennomsnittlig kWh-pris på 
kr 0,65 gir dette en besparelse på 21,5 mill og en vesentlig miljøgevinst. 
Innsparingen tilsvarer et årlig energiforbruk i 1 650 eneboliger.  
 
Luftforurensning i Bergen – vurdering av tiltak for vinteren 1997/1998 
Ved behandlingen av rapporten ”Luftforurensning i Bergen – vurdering av tiltak for 
vinteren 1997/1998”, vedtok bystyret en rekke tiltak mot luftforurensning fra 
transport og stasjonær energibruk. Disse tiltakene kan også bidra til en reduksjon 
av klimagassen CO2.  
 
Klimahandlingsplanen for Bergen (2000) 
Den første klimahandlingsplanen ble vedtatt i Bystyret 28.februar 2000 med mål 
om å minske klimagassutslipp med 30 prosent og CO2-utslipp med 20 prosent, fra 
1991 fram til 2005. I 2002 ble det utarbeidet en rapport om status for 
klimagassutslipp i Bergen for perioden 1991-2001. Rapporten bygget på de nyeste 
offisielle tall fra Statistisk Sentralbyrå. Resultatet viste at de samlede 
klimagassutslipp i Bergen hadde økt med 7 prosent fra 1991-1999. Dette tilsvarer 
34 prosent høyere utslipp enn målsettingen gitt i klimahandlingsplanen.  
 
Oppfølging av klimahandlingsplan ble vedtatt i bystyret, sak 85-05. Her ble det 
gjort en gjennomgang av status for tiltakene knyttet til Klimahandlingsplanen fra 
2000. Byrådet innstilte til bystyret å fatte følgende vedtak: 

• Rapport ”Oppfølging av Klimahandlingsplan for Bergen, 17. desember 2004” tas 
til etterretning. 

• Utslipp av klimagass i Bergen skal reduseres med tre prosent fram til 2008-2012 
med 1990 som utgangspunkt. Dette legges til grunn som ny lokal 
klimagassmålsetning.  

• For å synliggjøre utviklingen, legges mengden utslipp av klimagass til grunn 
som indikator. 

• ”Klimahandlingsplan for Bergen med bystyrets vedtak februar 2000” videreføres 
og implementeres i arbeidet med kommuneplan som redegjort for i denne 
saken.  

• Bergen kommune tar initiativ til et regionalt samarbeid for å redusere 
klimagasser. 

• Lokale og nasjonale instanser innen forskning og utvikling i relevante fagfelt, 
involveres sterkere i det videre arbeidet. 

• Bruk av fyringsolje medfører store utslipp av klimagasser.  Ved en overgang til 
bruk av fossilgass oppnås ikke en tilstrekkelig reduksjon i utslippene. Utfasing 
av oljefyring i kommunale bygg må derfor skje ved en overgang til bioenergi.  

• Det må være en målsetting å få opprettet en kommunal panteordning for 
fyringsovner.”  
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Mange foreslåtte tiltak er godt i gang, som for eksempel energiledelse i kommunale 
bygg, utbygging av bybanen og miljøsertifisering av kommunens enheter. 
Bergen kommune kan også vise til resultater av satsingen. Målinger gjort av 
vegvesenet i 2008 viser en kraftig reduksjon i antall biler inn til sentrum fra 2007 til 
2008. Gjennom prosjektet Oljefri.no er antallet oljeovner i privathusholdningen 
redusert og erstattet av annen miljøvennlig oppvarming. Kommunens satsing på 
utbygging av fjernvarme har også gitt resultater. Blant annet har 
fjernvarmesatsingen i sentrum bidratt til utfasing av oljeovner i nærings- og 
kommunale bygg. Videre har kommunen sammen med det lokale næringsliv satset 
stort på miljøfyrtårnsertifisering, og siste år har vi hatt en dobling av antall 
miljøsertifiserte bedrifter.  
   
I 2007 ble miljø og energi implementert i kommuneplanens arealdel og vedtatt i 
bystyret 25.06.07 (sak 162/0). Reduksjon i utslipp av klimagasser og i energibruk 
er dermed innarbeidet som et grunnlag for kommunens areal- og transportpolitikk. 
Det ble i forbindelse med dette gjort vedtak om å utarbeide en klima- og 
energiplan for Bergen. 
 
Handlingsplan for Bedre luft i Bergen 2007 
Målinger i Bergen har vist at luftkvaliteten er blitt bedre i forhold til midten av 90-
tallet. I 2007 ble handlingsplanen for bedre luft fra 2004 revidert. Hovedstrategien 
er at tiltak skal rettes mot årsakene til luftforurensning og ikke mot symptomene. 
Ulike aktuelle tiltak for reduksjon av NOx og svevestøv (PM10) er vurdert. Et 
tipunktsprogram i handlingsplanen er til gjennomføring i fagetatene. Programmet 
inneholder blant annet:  

• Spesielle tiltak for å bedre luftkvaliteten på Danmarksplass, dette er under 
gjennomføring. 

• Landstrøm til skip. BKK er prosjektleder, og tiltaket er under gjennomføring. 
• Lavutslippsoner. Kommunen skal være pilotkommune. Saken er til behandling i 

Samferdselsdepartementet. 
• Utredning av køprising. Utredningen er igangsatt. 
 

1.1.3 Drivhuseffekten og klimagasser 

Menneskeskapte klimagasser - Global oppvarming 
Jordens atmosfære inneholder i tillegg til oksygen og nitrogen små mengder andre 
gasser. Enkelte av disse gassene bidrar til å slippe energien fra solen ned til jorden 
men hindrer samtidig varmestråling ut fra jorden. Virkningen blir som i et drivhus 
og derfor kalles dette drivhuseffekten. Dette er i utgangspunkt en naturlig prosess. 
 
De siste 200 årene har menneskelig aktivitet sørget for en sterk økning av 
konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren i hovedsak pga bruk av fossile 
energikilder. Dette har påvirket den naturlige prosessen og forsterket 
drivhuseffekten. Resultatet er en økning i gjennomsnittstemperaturen på jorden. 
Andelen av klimagassen karbondioksid har økt fra 0,028 prosent fra begynnelsen 
av den industrielle revolusjon til dagens nivå på 0,038 prosent. Ifølge noen 
prognoser ventes det en dobling eller firedobling av den førindustrielle 
konsentrasjonen frem til år 2100. FNs klimapanel (IPPC-Intergovernmental Panel 
on Climate Change) sier at det ikke lenger er tvil om at temperaturøkningen siden 
1900-tallet er et resultat av den menneskeskapte økning av klimagasser. Ifølge 
panelets siste rapport er det meget sannsynlig at en dobling av 
klimagasskonsentrasjonen vil gi en global oppvarming på mellom 2 og 4,5 °C. 
Målinger viser at den globale gjennomsnittlige bakketemperaturen har økt med 
mellom 0,3 og 0,6 °C siden 1900-tallet [1], [2]. 
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Konsekvenser 
Disse ”små” økninger i den globale gjennomsnittstemperaturen vil forstyrre jordens 
naturlige temperaturbalanse og føre til stigende havnivå, endringer i 
nedbørsmønstre og vindsystemer.  
 
 

 
 
Resultatet kan være tørke eller oversvømmelse. Virkningene av 
temperaturendringene og dermed klimaendringene er ikke fullt ut kjente men det 
kan også forventes at problemer knyttet til matforsyning, drikkevann, helse og 
bosetting i befolkingsrike kystområder vil øke med folkevandring og sosial uro som 
mulige følger [3]. Klare tegn på global oppvarming er nedsmelting av isbreene og 
havisen i Arktis. Også isen på Grønland og Antarktisk har blitt redusert. Sammen 
med den termiske utvidelsen av vannet pga høyere temperatur har dette bidratt til 
en økning av havnivået med 17 cm i det 20. århundret. 
 
Vil man redusere de menneskeskapte klimaendringene, så må andelen av 
klimagasser i atmosfæren reduseres. Helst bør det reduseres til det førindustrielle 
nivået. FNs klimapanel har beregnet at for å begrense den globale oppvarmingen til 
mellom 2,0 til 2,4 °C vil kreve en stabilisering av klimagasser på 350-400 ppm CO2-
ekvivalenter. Stabiliseringsnivåene kan nås med teknologi som er kommersielt 
tilgjengelig i dag, eller som forventes å bli det i de nærmeste tiårene. For å 
stabilisere CO2-konsentrasjonen på 350-400 ppm må den generelle utslippsveksten 
vendes til en reduksjon innen 2015, og deretter må utslippene reduseres med 50 til 
85 prosent innen 2050 i forhold til 2000-nivået [4]. Dersom så store kutt skal 
oppnås, kreves det drastiske reduksjoner i både industriland og utviklingsland. 
 
Typer klimagasser 
En klimagass eller drivhusgass er en gass i atmosfæren som bidrar til 
drivhuseffekten og dermed til global oppvarming. De fleste av disse klimagasser 
finnes naturlig i atmosfæren med unntak av klorfluorkarbonene som er syntetiske. 
Den viktigste klimagassen er karbondioksid (CO2) som bidrar med ca. trefjerdedel 
av de menneskeskapte globale utslippene av klimagasser og skapes i hovedsak ved 
forbrenning av fossilt brensel. Andre viktige klimagasser er metan (CH4), lystgass 
(N2O) og klorfluorkarbonene. Utslipp av andre klimagasser regnes som regel om til 
CO2-ekvivalenter på bakgrunn av oppvarmingspotensialet (GWP-Global Warming 
Potential) for de enkelte gassene i forhold til oppvarmingspotensialet for CO2 som 
er satt lik 1, se tabell 1.2.  
 

Figur 1.1.  Global temperaturutvikling og globale utslipp fra 1850 til i dag. Kilde: Cicero Senter for 
klimaforskning [2]. 
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I alt 82 prosent av de norske klimagassutslippene i 2007 er karbondioksid (CO2). 
Metan (CH4), lystgass (N2O) og fluorholdige gasser (PFK, HFK og SF6) hadde lavere 
utslipp i 2007 enn i 1990. Siden 1990 har CO2-utslippene økt med 29 prosent, 
mens utslippene av de fluorholdige gassene er redusert med til sammen 74 
prosent. 
 
 
Tabell 1.2 Klimagasser, oppvarmingspotensial og CO2-ekvivalenter [4] 

Gass GWP i CO2-
ekvivalenter Viktige utslippskilder 

Karbondioksid (CO2) 1 Vegtrafikk, fyring (med fossile 
energikilder), oljevirksomhet, 
industriprosesser 

Metan (CH4) 
Dinitrogenoksid, lystgass 
(N2O) 

21 
310 

Avfallsfyllinger (deponi), husdyr og 
bruk og produksjon av 
husdyrgjødsel, fyring 

Hydrofluorkarboner 
(HFK) 

1300 Kjøleanlegg, brannslukkingsmiddel, 
skumplast 

Perfluorkarboner (PFK) 
Svovelheksafluorid (SF6) 

6500 
23900 

Aluminiumsproduksjon 
Magnesiumsproduksjon 

 
 

1.2 Nasjonal utvikling og nasjonale mål 
FNs klimakonvensjon  
FNs toppmøte om miljø og utvikling i Rio de Janeiro i 1992 var det første steget i 
retning av en internasjonal klimaavtale. Her ble landene enige om prinsipper og 
retningslinjer for det internasjonale klimaarbeidet. FNs rammekonvensjon om 
klimaendringer, Klimakonvensjonen ble vedtatt. I alt 189 land, inklusive Norge, har 
ratifisert Klimakonvensjonen. De har dermed akseptert hovedmålet om å stabilisere 
konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren på et nivå som vil forhindre 
skadelige, menneskeskapte inngrep i klimasystemet. 
 
Kyotoprotokollen 
Kyotoprotokollen ble vedtatt under klimakonferansen i Kyoto i 1997 og omfatter 
tallfestede og tidsbestemte utslippsreduksjoner av klimagasser i alle industriland. 
De deltagende landene har forpliktet seg til å redusere samlete klimagassutslipp 
med minst 5 prosent innen (gjennomsnittet av) 2008-2012 i forhold til 1990-nivået.  
 
Klimagassutslippene i Norge skal ikke være mer enn én prosent høyere i 2008-2012 
enn i 1990. Dette ble nedfelt i Stortingsmelding 29 (1997-98) om Norges 
oppfølging av Kyotoprotokollen. Norge har med dette fått den tredje laveste 
forpliktelsen av de deltakende landene pga Norges spesielle energiforsyning der 
store deler av energiforsyningen allerede dekkes med fornybar energi fra 
vannkraft. Større reduksjoner av de norske utslippene vil derfor være mye dyrere 
per enhet enn i andre land.  
 
Følgende metoder kan brukes av partene i Klimakonvensjonen for å lette 
gjennomføringen [3] og er kun et supplement til nasjonale tiltak: 

• Den grønne utviklingsmekanismen (CDM-Clean Development Mechanism). Land 
som er med i avtalen kan investere i u-land som ikke er med i avtalen og den 
måten kunne avskrive en del av sine egne utslipp. 

• Felles gjennomføring. Land som er med i avtalen kan investere i andre land som 
er med i avtalen og den måten kunne avskrive en del av sine egne utslipp. 
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• Internasjonal kvotehandel: Land som er med i avtalen har fått tildelt 
utslippskvoter og kan drive handel seg i mellom med disse. 

 
Klimameldingen og Klimaforliket 
Den norske regjeringen har satt seg mer ambisiøse mål enn det som er avtalt i 
Kyotoprotokollen. I følge regjeringens Klimamelding fra 2007 og Klimaforliket i 
Stortinget (2008) skal de norske utslippene reduseres med 9 prosent i perioden 
2008-2012. 
 
Norge og EU har nå et overordnet mål om at den globale middeltemperaturen ikke 
skal øke med mer enn 2 °C i forhold til førindustriell verdi. Derfor har Norge satt 
seg følgende langsiktige mål: 

• Fram til 2020 skal Norge kutte de globale utslippene av klimagasser tilsvarende 
30 prosent av Norges utslipp i 1990. 

• Norge skal være karbonnøytralt i 2030 
 
Hva betyr dette? 
Regjeringens mål tilsier at Norges utslipp i 2008-2012 må være på 45,2 millioner 
tonn mot 49,7 millioner tonn i 1990. De faktiske utslippene økte fra ca. 50 millioner 
tonn CO2-ekvivalenter i 1990 til 55 millioner i 2007. Dette skyldes vekst i olje- og 
gassvirksomheten og økt transport. Utslippene fra fyring i husholdninger og 
næringsvirksomhet har endret seg lite, men viser svingninger fra år til år pga 
forholdene mellom prisene på olje og strøm. Videre har utslippene fra landbruket 
vært stabile, mens utslippene fra avfallsdeponier har gått ned. Uten nye virkemidler 
forventes det at utslippene vil være mellom 57-59 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 
2010. Behovet for utslippsreduksjonen vil dermed bli på 12-14 millioner tonn. En 
stor del av dette er tenkt oppnådd ved finansiering av tiltak i u-land [5]. Likevel 
skal to tredjedeler av kuttene tas nasjonalt innen 2020 (15-17 millioner tonn). 
 
Stasjonær energibruk 
Også fra stasjonær energibruk frigjøres årlig store mengder klimagasser. Stortinget 
etablerte i 2001 Enova SF for å bidra til å styrke arbeidet med en miljøvennlig 
omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Samtidig etablerte man 
”Energifondet”.  Fondet har en målsetting på 18 TWh spart og produsert ny 
fornybar energi innen utgangen av 2011 og et arbeidsmål på 40 TWh innen 2020. 
Budsjettet for 2009 er på 2,3 milliarder kroner. 
   
Utslipp fra transportsektoren 
Transnova er et nylig startet statlig program som skal arbeide for mer miljøvennlige 
transportløsninger i Norge. Hovedmålet for programmet er å bidra til å redusere 
CO2-utslippene fra transportsektoren slik de nasjonale mål for transportsektoren 
nås med utslippsreduksjoner i 2020 på 2,5 - 4 millioner tonn, og klimaforlikets mål 
om klimanøytralitet innen 2030.  Virkemidlene skal først og fremst rettes mot tiltak 
som gjør det mulig å erstatte fossile drivstoff med drivstoff som gir lavere eller 
ingen CO2-utslipp. I tillegg skal Transnova støtte opp under alle tiltak som 
reduserer CO2-utslipp fra transport. Dette gjelder tiltak som bidrar til mindre bruk 
av drivstoff pr. km (energieffektivisering), tiltak som bidrar til at mer klimavennlige 
transportformer benyttes og tiltak som reduserer transportomfanget. Programmet 
har en ramme på årlig 50 mill kr. 
 
EUs klimamålsetninger 
Norge deltar og forplikter seg gjennom EØS avtalen til en rekke tiltak og direktiver 
utformet av EU. EU’s målsetting er gjennom en serie med virkemidler (primært 
direktiver og forordninger) å oppnå de såkalte 20-20-20 målene innen år 2020. 
Disse innebærer: 

• 20 prosent reduksjon i klimagassutslipp 
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• 20 prosent økt energieffektivitet 
• 20 prosent  andel av energibruken på fornybar energi 
 
Kommunenes bidrag 
For å kunne oppnå nasjonale mål, må også kommunene bidra med en reduksjon av 
sine lokale utslipp av klimagass. I rapporten ”Betydningen av kommunal 
klimapolitikk” [6] påpekes det at kommunene disponerer viktige klimavirkemidler 
og at potensialet for det lokale klimaarbeidet er av betydning. Kommunene spiller 
en viktig rolle i reduksjon av utslipp knyttet til valg av boligmønster og energibruk i 
bygg, fra mobile kilder, avfallssektoren og landbruket, i tillegg til egen drift. Mellom 
29 og 33 prosent av de totale norske klimautslippene er tilknyttet til kommunale 
virkemidler og tiltak. Det totale reduksjonspotensialet er usikkert, men rapporten 
kommer med et anslag på 6 millioner tonn CO2-ekvivalenter basert på tiltak i 
tidligere kommunale klimaplaner.  
 
Rapporten påpeker også at flere kommunale virkemidler er viktigere i et mer 
langsiktig perspektiv. Kommunal arealplanlegging nevnes, men også virkemidler 
som kan bidra til å motivere til endrede holdninger, atferd, vaner og livsstil 
gjennom lokale informasjonstiltak og medvirkningsprosesser. Dette vil også kunne 
føre til økt aksept for statlige klimavirkemidler som for eksempel økt bruk av 
avgifter knyttet til klimagassutslipp. Rapporten konkluderer med at statlig 
tilrettelegging og incentiver er av stor betydning for å bidra til økt klimainnsats fra 
kommunene. 

1.3 Pågående planer og utredninger med 
betydning for handlingsplanen  

 
Fremtidens byer 
Bergen kommune er deltager i samarbeidet ”Fremtidens byer – byer med lavest 
mulig klimagassutslipp og godt bymiljø”. Prosjektet er et samarbeid mellom 
Miljøverndepartementet, Olje- og energidepartementet, Kommunaldepartementet 
og Samferdselsdepartementet, og omfatter de 13 største bykommunene i Norge. 
De fire satsingsområdene i Fremtidens byer er: areal- og transport, stasjonær 
energi, forbruksmønster og avfall og tilpasning til klimaendringer. Prosjektperioden 
er fra 2009 til 2014.  
 
22.juni 2009 sluttet Bystyret seg til "Handlingsprogram for Framtidens byer" som 
forplikter Bergen til fortsatt å arbeide for miljøeffektiv byutvikling og drift. 
 
Forslaget til ny klima- og energihandlingsplan er konsistent med 
handlingsprogrammet for Framtidens byer, og viderefører strategiene som 
programmet bygger på. 
 
”TID for TRE i VEST”. 
 Byrådsavdeling Klima, miljø og byutvikling har under forberedelse et bredt 
satsingsområde for tre - fra skog til produksjon, med hovedvekt på byggebransjen.  
Mål for arbeidet er at i 2014 skal det kunne vises til: 

• Redusert klimagassutslipp konkretisert gjennom forbildeprosjekter. 
• Økt bruk av norsk trevirke og verdiskapning lokalt fra skog til produksjon. 
• Mange og gode forbildeprosjekter med tre som hovedmateriale og 

fremtidsrettete energiløsninger i moderne, klimavennlig arkitektur. 
• Forbildeprosjekter på nye energiløsninger i eksisterende bygg i tre. 
• Økt bruk av fornybare energikilder generelt og til oppvarming og varmtvann i 

bygg spesielt. 
• Et tydelig kompetansemiljø i regionen som tilbyr informasjon og kunnskap til 

byggherrer, utbyggere, aktuelle fagmiljø og undervisningsmiljøer 
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Kommuneplanens arealdel 
Kommuneplanens arealdel er kommunens overordnede styringsdokument 
innenfor areal- og transportpolitikken. Planperioden er 12 år, men virkningene 
av planen har et lengre perspektiv enn dette. Bergen kommunes miljøplan ble 
integrert i kommuneplanens arealdel i 2007, og miljøplanens miljøpolitiske 
strategier ble da innarbeidet. Ved denne rulleringen blir dette prinsippet videreført. 
 
Forslaget til ny klima og energihandlingsplanen er konsistent med miljømålene som 
er satt i kommuneplanen arealdel. 
 
Bergensprogrammet og dets videreføring 
Bergensprogrammet er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Bergen kommune 
og Hordaland Fylkeskommune. Det skal investeres for nær 5,3 milliarder kroner i 
nye samferdselsprosjekter i Bergen i perioden 2002-2015. Bergensprogrammet 
omfatter nye vegprosjekter, kollektivtrafikktiltak, gang- og sykkelveger, 
miljøprosjekter, tiltak på gatenettet i sentrum og trafikksikkerhetstiltak. Økt 
trafikkmengde vil uten tiltak gi flere ulykker, lengre rushtid og økte miljøproblemer. 
Målet med programmet er å snu denne trenden. 
 
Bergensprogrammet varer til 2015 men Bergens behov innen areal- og 
transportpolitikken strekker seg ut over denne perioden. I 2007 ble 
”Transportanalyse for Bergensområdet 2010-2030” lagt fram som byområdets 
innspill til Nasjonal Transportplan. Dette er videreført gjennom oppstart av arbeidet 
med en konseptvalgutredning våren 2009. Denne vil legge rammene for videre 
planlegging av transportsystemet og bruk av ulike areal- og transportpolitiske 
virkemidler i byregionen. Hensyn til klimagassutslipp fra transportsektoren vil være 
et viktig tema i dette arbeidet.  
 
Forslaget til ny klima- og energihandlingsplan er konsistent med 
bergensprogrammets mål og strategier.  
 
Sykkelstrategi 2010-2019 
Sykkelstrategi for Bergen 2010 - 2019 er en rullering av tidligere ”Plan for 
sykkeltiltak 2002 – 2011 og gir føringer for hvordan man skal bedre 
tilretteleggingen for sykling i Bergen de neste 10 år. 
 
Forslaget til mobile strategier i klima- og energihandlingsplan er konsistent med 
Sykkelstrategi dokumentet.  
 
Handlingsplan for Bedre luft i Bergen 2007 
Målinger i Bergen har vist at luftkvaliteten er blitt bedre i forhold til midten av 90-
tallet. I 2007 ble handlingsplanen for bedre luft fra 2004 revidert. Hovedstrategien 
er at tiltak skal rettes mot årsakene til luftforurensning og ikke mot symptomene. 
Ulike aktuelle tiltak for reduksjon av NOx og svevestøv (PM10) er vurdert. Et 
tipunktsprogram i handlingsplanen er til gjennomføring i fagetatene. Programmet 
inneholder blant annet:  

• Spesielle tiltak for å bedre luftkvaliteten på Danmarksplass, dette er under 
gjennomføring. 

• Landstrøm til skip. BKK er prosjektleder, og tiltaket er under gjennomføring. 
• Lavutslippsoner. Kommunen skal være pilotkommune. Saken er til behandling i 

Samferdselsdepartementet. 
• Utredning av køprising. Utredningen er igangsatt. 
 
Forslaget til ny klima- og energihandlingsplan er konsistent med handlingsplanen 
for bedre luft i Bergen. 
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Energiledelse i kommunale bygg 
Bergen kommune har i samarbeid med Enova SF iverksatt energieffektivisering i 
kommunale bygg i perioden 2003-2007. Målet med dette er å oppnå en 
energibesparelse på 13 GWh/år i 2009. Prosjektet er under evaluering. Aktivitetene 
inngår i kommunes arbeid med en overordnet miljøledelse og innføring av 
balansert målstyring og vil ventelig lede til etablering av energiledelse i alle 
kommunale virksomheter. 
 
Energiledelse i kommunale bygg er konsistent med tiltak foreslått i klima og 
energihandlingsplanen  
 
Bærekraftstyring i kommunal sektor  
Det skal lages virksomhetsstyring for bærekraftsområdet og en standard for et 
klima- og bærekraftsregnskap.  Forstudierapport er ferdig og Bergen kommune 
skal være pilotby. Prosjektstart våren 2009. I pilotfasen er målsettingen å utmeisle 
en første versjon for bærekraftstyring, samt et antall moduler. 
 
I grove trekk er første versjon planlagt å inneholde: 

• Bærekraftstyring 
- Balansert målstyring (strategikart, mål etc) 
- Nøkkelindikatorer 
- Indikatorhierarki 

• Bærekraftregnskap 
• Befolkningssimulering 
• Klimaregnskap 
• Klimaplangenerator 
• Årsrapportgenerator 
• Trafikkmodul 
• Avfallsmodul 
• Dybdeanalyser rundt energibruk (bygg, trender og prognoser klima, LCA-

analyser etc) 
• Rapportgenerator 
 
En vesentlig egenskap ved løsningen er at planer og tiltak som gjennomføres blir 
dokumentert, og at effekten av de ulike tiltakene blir analysert. Videre at løsningen 
blant annet for klimaregnskap kan benyttes til å dokumentere status og endringer 
for kommunens bidrag til nasjonens samlede klimaregnskap. Dette kan være 
avgjørende å ha på plass dersom det eksempelvis vurderes innført 
incentivmekanismer til kommunene i forbindelse med reduksjon i utslipp. Også 
andre typer tiltak og effekt vil bli dokumentert i løsningen. 
 
Bærekraftsløsningen vil kunne dokumentere effekten av tiltakene i klima- og 
energihandlingsplanen.  
 

1.4 Organisering av arbeidet med 
handlingsplanen 

Organisering 
Ved utarbeidelse av klima- og energihandlingsplanen for Bergen, er det lagt stor 
vekt på å få med relevante aktører innenfor kommunale etater, kommunale 
selskaper, fylkeskommune, stat og ideelle organisasjoner. Disse ble invitert til en 
prosess for å definere relevante tiltak for å oppnå de klima- og energimålene som 
er satt. Dette ble organisert gjennom tre arbeidsgrupper. Oversikt over deltagere er 
vist i vedlegg. Gruppene tok for seg følgende tema:  

• Areal- og transport 
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• Stasjonær energi 
• Forbruksmønster og avfall (prosess) 
 
Arbeidsgruppene har gjennom perioden vinter-vår 2009 formulert og 
effektberegnet eksisterende og nye tiltak for å kunne redusere utslipp av 
klimagasser i Bergen. Innenfor temaet Tilpasninger til klimaendringer er det ikke 
initiert noe nytt arbeid i denne planen, men det pågående arbeid med tilpasninger 
til klimaendringer i Bergen kommune vil bli belyst. 
 
Tiltak som defineres i handlingsplanen skal være mest mulig konkret og målbar. 
Dette gjelder i første omgang strakstiltak frem til 2011 som skal kunne snu trenden 
fra en økning til en nedgang i energibruk og utslipp av klimagassene. I tillegg vil 
planen vise hvilke tiltak som vil være nødvendig for å nå de langsiktige målene 
frem til 2030. Videre skal planen inneholde forslag til større prosjekter som krever 
videre utredninger og forslag til hvordan klima og energi kan implementeres i 
kommuneplanens arealdel. Klima- og energihandlingsplan for Bergen kommune 
skal være et verktøy for politikere, planleggere og saksbehandlere i Bergen 
kommune. Planen skal være førende for virksomheter i Bergen som kan påvirke 
utslipp av klimagasser og energibruk.  
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2 Status for energiforbruk og 
utslipp av klimagasser 

2.1 Status energiforbruk 

2.1.1 Stasjonær energibruk  

Endring i folketall og energiforbruk 
Det stasjonære energiforbruket i Bergen har vært stabilt økende, i gjennomsnitt 
med 1,7 prosent pr år for perioden 1996-2006 [1]. I 2005 utgjorde det totale 
forbruket 4845 GWh, herav om lag 2235 GWh (46 prosent) til husholdninger.  
Dette har skjedd samtidig med at introduksjon av fjernvarme har hatt en 
dempende effekt på utvikling av elektrisitetsforbruket. Fjernvarmeproduksjonen 
utgjorde i år 2008 hele 150 GWh, og har vært igjennom en periode med 
omfattende vekst og utbygging. Historisk og framskrevet forbruk av energi til 
stasjonære forbruksformål i Bergen vises i figur 2.1. 
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Figur 2.1 Energiforbruk fordelt på forbrukergrupper [1] 
 
Det er særlig husholdningssektoren som har økt sitt forbruk. Dette skyldes dels en 
økning i antall boliger, økt gjennomsnittlig areal pr bolig og den generell økningen i 
kjøpekraft, som gjør seg utslag i et større antall husholdningsmaskiner og 
brunevarer. 
 
Forbruket pr husholdning i Bergen er lavere enn for gjennomsnitte i Norge. Det 
skyldes bl.a. at Bergen har et mildere klima enn gjennomsnittet for landet. For 
utslipp av klimagasser er det bruk av fossile brensler som er interessant.  Utslipp av 
CO2 fra stasjonær energibruk (jfr. avsnitt 2.2.2) har hatt en marginal vekst de siste 
årene. Utslippene vil endre seg som følge av utetemperaturer i fyringssesongen og 
prisvariasjoner primært mellom olje og elektrisitet. 
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Tabell 2.1.  Hovedtall for energibruk i Bergen i 2006 [1] 

 
Elektri-
sitet 
[GWh]  

Olje/-
parafin 
[GWh]  

Gass 
[GWh]  

Bio-
brensel 
[GWh]  

Avfall, 
koks[GW
h]  

Sum 
[GWh]  

Husholdning  1 815,4  181,3  60,8  126,0  2,2  2 185,7  
Offentlig tjenesteyting  587,2  75,1  54,4  0,0  0,0  716,7  
Privat tjenesteyting  907,7  139,2  4,6  1,7  0,0  1 053,3  
Industri  390,8  72,4  23,7  0,0  0,0  486,9  
Fjernvarme  0,0  22,2  30,9  0,0  309,0  362,2  
Annet  14,2  5,9  0,0  0,0  0,0  20,0  
Sum  3 715,3  496,1  174,5  127,8  311,3  4 824,9  
kWh pr husholdning i 
kommunen  16 287  1 626  546  1 131  20  19 609  

kWh pr husholdning i 
fylket  

18 102  911  386  2 130  13  21 541  

kWh pr husholdning i 
landet  

18 738  1 173  80  3 751  1  23 743  

 
Energiutredningen for Bergen [1] legger til grunn en årlig vekst i energibruken for 
perioden 2006-2016 med 1,2 prosent, mens det i følge SSBs langtidsprognose for 
Bergen (til 2030) er ventet en befolkningsvekst på i gjennomsnitt 1,3 prosent. Til 
sammenlikning utgjorde veksten for 2008 hele 1,75 prosent. 
 
Basert på prognosert vekst i forbruk ser BKK Nett for seg for seg utvikling i 
energibruken i årene fram til 2016 fordelt etter energibærer som vist i figur 2.2. 
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Figur 2.2 Fremskriving av energibruk i Bergen fordelt på energibærere. [1] 
 
Fordelt på energibærere er det ventet en svak økende vekst i oljeforbruket ut fra 
disse prognosene. Det skyldes at prognosen er basert på historisk fremskrivning av 
tidligere års forbruksutvikling og tar ikke hensyn til mulige endringer som følge av 
endret energipolitikk. 
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2.1.2 Mobilt energiforbruk 

Utviklingen i salg av drivstoff til mobile formål har hatt samme utvikling som i 
resten av landet. Veksten har i si helhet kommet i form av autodiesel. Fordelingen 
mellom bensin og diesel var 72/28 i 1991 og 43/57 i 2007. 
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Figur 2.3. Salg av drivstoff i Bergen i 1000 liter. 
 
 

2.2 Status klimautslipp 

2.2.1 Norges utvikling i klimagassutslipp 

Ifølge tallmaterialet fra SSB og SFT var Norges totale klimagassutslippene for 2007 
på 55,1 millioner tonn CO2-ekvivalenter og ble dermed de høyeste noen gang (se 
figur 2.4). Utslippene var nesten 11 prosent høyere enn i 1990. Økningen fra 2006 
til 2007 var på 3 prosent og det skyldes blant annet store utslipp fra det nye LNG-
anlegget på Melkøya. Dette førte til en økning av utslippene relatert til olje- og 
gassvirksomheten økte med 10,5 prosent. Videre bidro fortsatt vekst i vegtrafikk, 
skipsfart og andre mobile kilder til høyere nasjonale utslipp. Utslipp fra landbruket 
gikk opp med 2,1 prosent fra 2006 til 2007. Dette skyldes flere husdyr og økt bruk 
av kunstgjødsel.  
 
Innenfor industrisektoren, fyring og annen stasjonær forbrenning og avfall gikk 
utslippene ned fra 2006 til 2007. Dette skyldes satsing på miljøteknologi ved 
produksjon av mineralgjødsel i industri, mindre bruk av fyringsoljer til oppvarming 
og bedre avfallshåndtering. Bruk av fyringsoljer ble i hovedsak redusert pga lavere 
strømpriser i 2007 ift 2006, men i tillegg er det en trend at stadig flere benytter 
strøm i stedet for fossilt brensel til oppvarming. Utslipp fra avfallsanleggene gikk 
ned fordi mindre organisk avfall ble deponert.  
 
Tallene viser også at nesten 53 prosent av Norges utslipp av klimagasser kommer 
fra prosessindustri og olje- og gassvirksomhet (i hovedsak som CO2).  
Transportsektoren sto for 32 prosent av utslippene med vegtrafikken som den 
største kilden. Utslipp fra avfallsdeponier sto for ca. 2,5 prosent. Dette er i 
hovedsak metan som er dannet ved biologisk nedbryning av organisk avfall. 
Landbruk sto for nesten 8 prosent av utslippene. Dette er utslipp knyttet til husdyr 
og bruk av gjødsel i form av metan og lystgass. Fyring og annen stasjonær 
forbrenning sto for ca. tre prosent av utslippene i form av CO2 og metan [2].  
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Figur 2.4. Utslipp av klimagasser etter kilde 1990-2007 i millioner tonn CO2-
ekvivalenter i Norge [2], [3] 
 
 

2.2.2 Bergens utvikling i klimagassutslipp 

Totale utslipp 
Det totale utslippet av klimagasser i Bergen kommune var på 755 900 tonn CO2-
ekvivalenter og dermed ca. 1,4 prosent av Norges samlete utslipp. Bergen hadde i 
2007 et folketall som var 5,2 prosent av den totale befolkningen i Norge. 
Utslippene per person i Bergen var 3,1 tonn CO2-ekvivalenter per år. Bergen har 
prosentvis langt mindre utslipp fra industri og fra landbruk i forhold til utslipps-
tallene for hele Norge. Andelen av utslippene fra mobile kilder er derimot mye 
større i Bergen enn i den nasjonale statistikken. Dette gjenspeiler i stor grad 
næringsstrukturen i Bergen. 
 
De totale utslippene av klimagasser i Bergen kommune har økt med litt over 17 
prosent fra 1991 til 2007.  Folketallet økte med litt over 14 prosent i samme 
periode. 
 
Mobile kilder 
Utslipp fra mobile kilder, det vil si forbrenningen av drivstoff fra mobile kilder sto 
for nesten 68 prosent av alle klimagassutslippene i Bergen i 2007. Dette var i 
hovedsak vegtrafikk. Personbiler står for 62 prosent av vegtrafikkandelen, og vare- 
og lastebilder samt busser står for 28 prosent.  
 
Under ’andre mobile kilder’ ligger utslippene fra luftfart og motorredskaper som 
anleggsmaskiner etc. Disse sto til sammen for nesten 11 prosent av de totale 
utslippene. For luftfart regnes kun luftfart under 100 meter med i statistikken. 
Utslipp fra norske skip sto for 1,6 prosent av utslippene i 2007. Den årlige økningen 
i utslipp fra mobile kilder har vært på ca. 2,4 prosent per år siden 1991. 
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Stasjonær forbrenning 
21,4 prosent av klimagassutslippene i Bergen i 2007 kommer fra stasjonær 
forbrenning. Dette er i hovedsak CO2-utslipp fra oljefyring fra industri, offentlig og 
privat tjenesteyting og industribygg. I tillegg til CO2-utslipp er det noe utslipp av 
metan. Utslippene fra stasjonær forbrenning kan variere relativt mye fra år til år 
avhengig av prisutviklingen og forbruket av ulike energikilder. I tillegg er 
energiforbruk til oppvarming vær- og temperaturavhengig. Den årlige økningen i 
utslipp fra stasjonær forbrenning har vært på ca. 0,4 prosent per år siden 1991. 
 
Prosessutslipp 
Metangass fra avfallsdeponiene sto for hovedparten av klimagassutslippende under 
”prosessutslipp” med 7,3 prosent av de totale utslippene i 2007. Deponering ble i 
Bergen i hovedsak avsluttet i 1996 og utslippene av metangass er derfor synkende, 
men det vil fortsatt dannes metan fra avsluttede deponier i mange år. Til 
sammenligning sto deponiene for nesten 18 prosent av de totale utslippene for 
Bergen i 1991. Utslipp fra andre prosesskilder stammer fra landbruk (metan og 
lystgass), bruk av løsemidler i industri, bensindistribusjon etc. Disse utslippene sto 
til sammen for 3,5 prosent av klimagassutslippene i Bergen og har samlet en 
synkende tendens. Den årlige reduksjon i utslipp fra prosess har vært på ca. 3,7 
prosent per år siden 1991.  
 
Sannsynligvis er SSBs utslippstall for prosessutslipp i 2007 for lave, kanskje opp 
mot 25 prosent, bl.a. siden de i mindre grad tar hensyn til nye tall for klimautslipp 
fra håndtering av alle typer avfall. I tillegg er antageligvis mengder og utslipp for 
hoveddeponiet i Rådalen og andre mindre lokale deponier underestimert. På begge 
disse områdene er det nylig publisert materiale som foreliggende statistikker ikke 
fanger tilstrekkelig opp (omtalt senere). Med de nye forutsetningene er det anslått 
at utslippene fra prosessutslipp utgjorde ca. 109 000 tonn CO2-ekvivalenter i 2007. 
I vurdering av effekter framover har en benyttet disse justerte tallene. 
 
Når en regner bakover i tid til 1991, blir avviket i forhold til SSB’s tall mer usikkert, 
bl.a. fordi tallene for deponiutslipp da er høyere beregnet og fordi kombinasjonen 

Tabell 2.1 Utslipp av klimagasser i Bergen kommune, tonn CO2-ekvivalenter.  Kilde: SSB [3] 

  1991 1995 2000 2007  2007 % 

Stasjonær forbrenning 151 816 128 785 136 999 161 578 21,4 % 
Industri 31 806 32 742 21 622 36 042 4,8 % 
Annen næring  54 572 56 676 51 401 55 653 7,4 % 
Husholdninger  65 424 39 345 43 040 43 599 5,8 % 
Annen stasjonær forbrenning 15 23 20 936 26 285 3,5 % 

Prosessutslipp 148 963 126 147 100 306 81 336 10,8 % 
Industri 1 499 1 734 2 562 2 934 0,4 % 
Deponi 114 789 90 731 66 125 54 904 7,3 % 
Landbruk  16 015 14 018 11 992 7 844 1,0 % 
Andre prosessutslipp 16 659 19 665 19 626 15 654 2,1 % 

Mobile kilder 344 620 363 432 390 851 512 938 67,9 % 
Vegtrafikk 295 480 299 413 322 151 419 374 55,5 % 

Personbiler  234 550 228 597 245 581 320 801 42,4 % 
Lastebiler og busser 60 929 70 817 76 570 98 573 13,0 % 

Skip og fiske  9 435 9 766 10 944 12 243 1,6 % 
Andre mobile kilder 39 705 54 253 57 756 81 320 10,8 % 

Totale utslipp 645 399 618 364 628 155 755 851 100,0 % 
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av behandlingsløsninger da var forskjellig. Det er derfor valgt å benytte SSBs tall 
for tidligere år, inkludert 1991. 
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Figur 2.5.  Utvikling av klimagassutslippene i Bergen kommune 1991 – 2007 i 1000 
tinn CO2-ekvivalenter. [2], [3] 
 

2.3 Hva betyr de ulike målene 
I kapittel 1 er det referert til Bergen kommunes klimamålsetninger med 50 prosent 
mindre klimagassutslipp i 2030 enn i 1991, samt et ønske om å vurdere nullutslipp, 
dvs 100 prosent reduksjon av dagens utslipp.  Dette gjelder utslipp innen Bergen 
kommunes område som helhet, og det er ikke gjort noen fordeling av hvordan 
disse målene skal fordeles på ulike utslippskilder.  Tabell 2.2 viser hvilke 
utslippreduksjoner fra 2007 som er nødvendig dersom målsetningene som et 
eksempel fordeles likt på de tre hovedkildene til utslipp. 
 
De årlige utslippene må reduseres i gjennomsnitt med 20 600 tonn per år i 
perioden 2009-2030 for å oppnå målet om 50 prosent reduksjon fra 1991, og med 
nesten 36 000 tonn per år for å kunne oppnå at Bergen blir klimanøytral.  Disse 
tallene referer seg til utslippene i 2007. 
 
Konsekvenser av befolkningsvekst 
I tillegg til nødvendig reduksjon som vist over, må reduksjonene også kompenserer 
for befolkningsvekst og økte aktivitetsnivå med økt forbruk for å nå målene. 

Tabell 2.2. Reduserte klimagassutslipp for å nå klimapolitiske målsetninger for Bergen, samlet og fordelt på utslippssektorer dersom 
samme mål skal gjelde for alle utslipp. Tonn CO2-ekvivalenter. 

Utslippskilde: Utslipp 1991 Utslipp 2030 
Ift 50% mål 

Utslipp 2030 
Ift 100% mål 

Utslipp 
2007 

Nødvendig 
reduksjon 

for 50% mål 

Nødvendig 
reduksjon for 

100% mål 

Stasjonær forbrenning 
Prosessutslipp 
Mobile kilder 

151 816 
148 963 
344 620 

75 908 
74 481 

172 310 

0 
0 
0 

161 578 
81 336 

512 938 

85 670 
6 854 

340 628 

161 578 
81 336 

512 938 

Totale utslipp 645 399 322 699 0 755 851 433 152 755 851 

Mobile utslipp

Stasjonær forbrenning 

Prosessutslipp
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Middelprognosen fra SSB gir en vekst i befolkning i Bergen fram til 2030 på 28 
prosent. Tross for en antatt midlertidig svakere økonomisk utvikling 
(”Finanskrisen”), ventes det på litt sikt fortsatt økonomisk vekst. Befolkningsvekst 
og økonomisk utvikling gir større aktivitet i form av trafikk og forbruk.  Det er ikke 
direkte sammenheng mellom vekst i befolkning, forbruk og utslipp av klimagasser.  
I noen sektorer, som f.eks. innen trafikk, har veksten vært vesentlig større enn 
befolkningsveksten, mens den stasjonære utslippsveksten har vært lavere.  
Dersom vi som et gjennomsnitt legger befolkningsveksten til grunn for utslipps-
økningene framover, gir det en vekst i utslipp fram til 2030 på nesten 10.000 tonn i 
året.  Dette må i så fall legges til utslippsreduksjonene som er nevnt over.  
 
Disse reduksjonene må enten oppnås gjennom reduksjoner i Bergen eller med 
kvotekjøp. Dersom kvotekjøp skulle inkluderes i regnskapet for Bergen, måtte 
kvoter kjøpt av personer og virksomheter i Bergen inkluderes i et samlet regnskap, 
alt fra virksomheter som omfattes av det nasjonale kvotesystemet, eller 
privatpersoner som kjøper klimakvoter ved f.eks. flyreiser. Slikt regnskap foreligger 
ikke på kommunalt nivå. Kvotekjøp omfattes ikke av klima- og 
energihandlingsplanen.  
 
Hvorvidt og på hvilken måte disse målene vil kunne oppnås gjennom reduserte 
utslipp i Bergen, beskrives i de respektive fagkapitler hvor effekten av de ulike 
foreslåtte tiltak vil synliggjøres. 
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3 Oppbygging av 
handlingsplanen 

Planen er delt inn i fire hovedkapitler etter hvilken sektor klimautslippene hører 
innunder. Inndelingen er gjort i tråd med inndelingen i offisiell norsk statistikk for 
utslipp av klimagasser. Dette innebærer at gjennomgangen er delt på følgende 
utslippskilder: 

• Mobile utslipp. Dette omfatter all transportvirksomhet på veg, i luften og med 
båt.  For fly og båt er det satt grenser for hvor mye av denne trafikken som skal 
tilskrives kommunale utslipp.  I tillegg omfatter denne utslippsgruppen også 
bygge- og anleggsmaskiner og lang rekke med maskinelt utstyr (se kap 4). 

• Stasjonære utslipp. Dette er utslipp fra energibruk knyttet til faste 
installasjoner som boliger, bygg, anlegg mv. Den stasjonære energibruken 
omfatter også energiforsyning til bybane, lufthavner og kaier, men altså ikke 
energibruken til selve transportmiddelet som biler, fly og båter, selv om f.eks. 
elbiler og trikker er i ”gråsonen”(se kap 5). 

• Forbruk, avfall og prosessutslipp.  Omfatter i SSB-sammenheng gassutslipp 
fra deponier, prosessutslipp fra industri, naturlige utslipp fra landbruk og 
klimautslipp fra avfallshåndtering. I klimaplanen er dette samlet under begrepet 
avfall og forbruksmønster, avfallsminimering, privat og offentlig 
avfallsbehandling, deponiopprustning og bedre løsninger for næringsavfall (se 
kap 6). 

 
Gjennomgangen av de ulike temaene følger denne hovedstrukturen: 

• Status over klimautslipp og forventet utvikling, med og uten tiltak.  
• Målsetting for reduksjon i klimautslipp, fordelt på sektor 
• Sammenhengen mellom utslipp, miljø og økonomi 
• Gjennomgang av virkemidler 
• Forslag til tiltak og anslag på effekter av de ulike tiltakene 
 
Det er noen særtrekk ved de ulike utslippskildene som blir behandlet i hvert 
kapittel. Spesielt gjelder dette mobile utslipp som skiller seg noe ut fra de andre  
ved tre forhold.  For det første er tiltak rettet inn mot transportomfang og 
transportmiddelfordeling et hovedtema i andre politikkområder. Det foreligger 
derfor en lang rekke utredninger og planer som omhandler dette (se kap 1.3).  
Virkemidlene rettet mot klimaeffekter er derfor bare ett av hensynene innen dette 
området. Det betyr at kostnadene heller ikke direkte kan relateres til klimatiltak, 
men i stor grad mot areal- og transportpolitiske mål. For det andre skiller særlig 
vegtrafikk seg ut ved at de største effektene er knyttet til teknologiutvikling som 
lokale myndigheter har liten innvirkning på. Framskrivingen av framtidig utslipp fra 
mobile kilder blir derfor i større grad enn i andre sektorer noe mer preg av 
scenarier enn prognoser der man har kontroll med forutsetningene.  For det tredje 
er klimarelevante tiltak både innen arealplanleggingen og transportplanleggingen 
oftest langsiktige og inngår i den kommunale og regionale strategiske 
langtidsplanleggingen. Noen av tiltakene blir dermed noe mer prinsipielle og 
overordnete i sin natur. 
 
Alle temaene avsluttes med en tiltakstabell som er resultatet av vurderinger og 
gjennomgang i de ulike faggruppene. Tiltakstabellene er bygget opp på denne 
måten: 
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• Tiltak: Nummer og navn på tiltaket 
• Beskrivelse og virkemidler: Her gjengis det en kort beskrivelse av tiltaket 
• Konsekvens: Beskrivelse av tiltakets konsekvens 
• Ansvar: Hvem som har hovedansvar for utførelse av 

tiltaket 
• Tidsplan: Forslag til tidsplan per tiltak. Hovedinnsatsen for 

tiltaket bør legges til denne perioden for å kunne 
oppnå ønsket effekt. I hovedsak følges årstallene 
2011, 2014 og 2030 i tråd med periodene i 
forhold til målsetninger. En del av tiltakene vil ha 
en annen tidsperspektiv. 

• Målbar effekt: Anslått effekt av tiltaket i energimengde (antall 
GWh) 

• Effekt i tonn CO2-ekv: Anslått effekt av tiltaket i reduksjon av antall 
tonn CO2 ekvivalent. 

• Kost/Nytte: Kost-nytte forholdet angis som god, middels og 
dårlig. Evalueringen er vurdert ut i fra kostnad 
sett i forhold til effekt, samt det samlede 
potensial som tiltaket evt. kan ventes å ha. 

• Barrierer/Gjennomførbarhet: Beskrivelse av eventuelle barrierer eller andre 
faktorer som påvirker gjennomførbarheten av 
tiltaket 
 

 
 
Tiltaksinndeling 
Klima- og energihandlingsplanen legger opp til en bred tiltakspakke innenfor 
kommunale virkemidler. Tiltakspakkene er samlet per fag/sektor og tiltakene er 
inndelt i følgende tidsperspektiver: 

• Strakstiltak (frem til 2011) 
• Kortsiktige tiltak (frem til 2014 ettersom dette er tidshorisonten til Framtidens 

byer) 
• Langsiktige tiltak (frem til 2030) 
 
I tillegg til disse er det generelle tiltak som gjelder alle fag eller sektorer som for 
eksempel informasjon og holdningsskapende tiltak. Dette gjelder både ovenfor 
kommunens egen drift og for lokalsamfunnet. Disse tiltakene kan gjelde bevissthet 
om energiforbruk og energireduserende tiltak, avfallsreduksjon og avfallssortering 
eller andre klimatiltak for kommunen, næringsliv og befolkningen som helhet. 
Bystyret har også vedtatt at det skal innføres Miljøledelse i Bergen kommune og at 
dette skal samordnes med kommunens eksisterende ledelses- og 
rapporteringssystem. Som et ledd i dette vil det arbeides med miljøsertifisering. 
Kommunen har vedtatt at alle kommunale virksomheter skal miljøsertifiseres (etter 
reglene for Miljøfyrtårnsertifisering eller Grønt Flagg) innen 2009. 
 
Det er etablert flere programmer og prosjekter for å øke det interkommunale eller 
regionale samarbeidet og dermed sørge for kompetanseoverføring innenfor klima- 
og energirelaterte saker. Bergen kommune deltar i følgende prosjekter og 
programmer som tar opp klima- og energirelaterte spørsmål: 
 
I kapittel 7 er det en oversikt over prosjekter knyttet til klimatilpasning. Prosjektene 
de vises til er igangsatt og Bergen kommune har tatt rollen som en viktig pådriver i 
dette arbeidet.  
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4 Mobilt energibruk og 
klimautslipp 

4.1 Status og framtidig utvikling  
Mobile utslipp omfatter all transportvirksomhet på veg, i luften og med båt.  For fly 
og båt er det satt grenser for hvor mye av denne trafikken som skal tilskrives 
kommunale utslipp.  I tillegg omfatter denne utslippsgruppen også bygge- og 
anleggsmaskiner og lang rekke med maskinelt utstyr 
 

4.1.1 Vegtrafikkutviklingen 

Det har vært en jamn vekst i vegtrafikken i Bergen, og særlig etter 2002 har 
veksten vært stor. Samlet over perioden 1990 – 2007 har veksten vært i overkant 
av 70 prosent [1]. Veksten i biltrafikk har vært 1,5 ganger større enn veksten i 
befolkning i samme periode.  Kollektivtransportens nedadgående trend ble snudd til 
en stabilisering og svak oppgang fra 2003.   
 

Utvikling i vegtrafikk, kollektivtrafikk og befolkning
1990-2007. Indeks 1990=100
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Figur 3.1. Relativ utvikling i vegtrafikk, befolkning og kollektivpassasjerer i Bergen 
fra 1990-2007 
Indeks 1990 = 100.  [1] 
 

4.1.2 Utslipp fra vegtrafikk må sees i en regional sammenheng  

Trafikkveksten skyldes både befolkningsvekst, økt bilhold og endringer i reisevaner. 
I de siste årene, fra 2006 har veksten fra nabokommunene og i ytterområdene i 
Bergen vært særlig stor. Fram til ca 2005 var veksten noenlunde den samme i alle 
deler av kommunen. Men fra da av økte veksten sterkt for trafikk over 
kommunegrensene i ytre deler av Bergen.  Samlet for trafikk over 
kommunegrensene økte trafikken med neste 30 prosent, mens trafikken i sentrale 
deler av Bergen (krysset på Nygårdstangen) i samme periode økte med ti prosent.  
Hovedgrunnen til dette var at bompengeinnkrevingen på Askøybroen og 
Nordhordlandsbroen opphørte, men også for øvrig trafikk over kommunegrensene 
var trafikkveksten stor.  Dette er et uttrykk for at Bergen og nabokommunene i 
økende grad integreres i en felles funksjonell region hvor byområdet strekker seg 
ut over Bergen kommunes grenser. Dette gir seg utslag i en sterkere regional 

Vegtrafikk 

Befolkning 

Kollektivpassasjerer 
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trafikkvekst hvor bla mobile utslipp i Bergen må sees i en regional sammenheng. 
Dette betyr at klimatiltak mot utslipp fra vegtrafikk må se ut over Bergen 
kommunes grenser. 

4.1.3 Luftfart og sjøtransport 

Flytrafikken over Bergen lufthavn Bergen har hatt en kraftig vekst.  Det var en 
vekst på 35 prosent i antall terminalpassasjerer i perioden 2000 til 2007. Utslipp fra 
flytrafikken er imidlertid knyttet til antall flybevegelser. Dette har ikke økt like mye 
som passasjerantallet. Antall flybevegelser har vært relativt stabilt, og det er bare 
tre prosent flere flybevegelser i 2007 enn i 2000 [29]. Det foreligger ikke 
sammenlignbar statistikk for skipsanløp i Bergen, men for Bergen og omland havn 
som omfatter et større område rundt Bergen, har det vært en stabil utvikling med 
mellom 3000 og 3500 anløp hvert år [30]. 
 

4.1.4 Klimagassutslipp fra mobile kilder 

I perioden 1991 – 2007 har klimagassutslippene fra mobile kilder økt med nesten 
50 prosent.  Tre fjerdedeler av denne veksten (76 prosent) skyldes økt utslipp fra 
vegtrafikk. Vegtrafikk står for 76 prosent av mobile utslipp i Bergen, og 25 prosent 
av totalutslippene i kommunen.  
 
Utslippene fra luft- og sjøtransport er tilnærmet uendret i perioden med en økning 
på to prosent hver. Sjøtransport står for to prosent av utslippene, og luftfart for fire 
prosent.  Som lokale utslipp regnes kun innenlands fly- og sjøtransport.  
 
Økningen i ”andre mobile utslipp” er derimot på 21 prosent. Disse utslippene utgjør 
mer enn båt og luftfart samlet. Andre mobile utslipp omfatter småbåter, diverse 
motorredskaper, landbruksmaskiner, bygg- og anleggsarbeid, mm. Utslippet fra 
denne samlekategorien utgjør ti prosent av utslippene men blir vanligvis ikke viet 
større oppmerksomhet i klimaplanarbeider.  Veksten i denne kategorien er etter 
hvert blitt av et omfang at tiltak mot disse utslippene kan være vel så viktig som 
tiltak knyttet til fly- og båttransport. Utslippene er imidlertid spredt på mange kilder 
og aktiviteter og er vanskelig å behandle samlet.   
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Figur 3.2 Mobile utslipp i Bergen 1991-2007  [30].  

Fordeling av mobile utslipp Bergen 2007

Lette biler og 
MC
65 %

Tunge biler
19 %

Annet
10 %

Luftfart
4 %

Skip og båter
2 %

Figur 3.3. Fordeling av mobile utslipp i Bergen 2007 [30] 
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4.1.5 Foreliggende planer 

Det foreligger en rekke planer for transport og arealbruk i Bergen.  De viktigste 
som omhandler langsiktig utvikling er: 

• Bergensprogrammet for transport, byutvikling og miljø. Program for bruk av 
bompenger til investering og miljøtiltak i Bergen.  

• Transportanalyse for Bergensområdet 2010 – 2030. Innspill til NTP 2010-2019.  
• Konseptvalgutredning for regionpakke Bergen. Regionalt samarbeid om 

grunnlag for en videreføring av Bergensprogrammet.  Ventes ferdig våren 2010.  
• Strategi for kollektivtrafikken i Bergen. Formulerer Bergen kommunes mål og 

strategier for utvikling av kollektivtransporten i kommunen. 
• Kommuneplanens arealdel 2006-2017 (2025).   
• Kollektivtransporten i Bergensområdet. Mål, strategier og rutestruktur, 

Hordaland fylkeskommune, 2008 
• Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019. Bergensprogrammet. Bergen 2009  
 

4.1.6 Framtidig utvikling  

Det foreligger ikke offisielle og oppdaterte prognoser for trafikkutviklingen i Bergen.  
I forbindelse med NTP 2010-2019 ble det laget prognoser for fylker. Disse er blant 
annet basert på forventet befolkningsvekst, økonomisk utvikling og endring i 
reisevaner. For Hordaland viser disse prognosene vekst i utkjørt kilometer på knapt 
40 prosent fra 2006 til 2030.  Prognosen baserer seg på en befolkningsprognose 
med 29 prosent vekst i samme periode.  Tar vi utgangspunkt i tilsvarende tall for 
Bergen, som har en noe større forventet befolkningsvekst enn fylket ellers og med 
stor trafikk over kommunegrensene, vil et estimat på trafikkutviklingen ligge rundt 
40 prosent regnet i antall km utkjørt distanse med bil.  Dette kan benyttes som en 
referansebane fra 2006 også for klimagassutslipp dersom det ikke gjennomføres 
tiltak og uten teknologigevinster med reduserte utslipp pr kjøretøykilometer. 
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Figur 3.4.  Registrert og prognose for trafikkutviklingen i Bergen fram til 2030. 
Basert på data fra [1] og [2]. Indeks 1990 = 100. 
 
Det er også ventet stor vekst i flytrafikken. Antall flybevegelser er imidlertid også 
avhengig av endringer i flystørrelse og endring i gjennomsnittlig antall passasjerer 
pr. flygning.  Bidraget til lokale utslipp fra fly er imidlertid så lite i forhold til totale 
utslipp at utviklingstrekkene er av mindre betydning. For båttransport er det i NTP 
ikke regnet vesentlige endringer i transportomfang.  
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4.2 Målsetting for mobile utslipp 
Både i Klimameldingen og i St.meld. nr. 16 (2008-2009) om Nasjonal transportplan 
er det angitt nasjonale mål for utslipp av klimagasser fra ulike sektorer. For 
landtransport og luftfart skal det oppnås utslippsreduksjoner på 2,5 – 4 millioner 
tonn CO2-ekvivaltenter i forhold til en referansebane fram til 2020. Dette innebærer 
en reduksjon på henholdsvis 17 og 24 prosent. Dersom Bergen skulle tatt sin del av 
denne reduksjonen i forhold til folketall, ville det gitt en reduksjon på ca 130.000 
og 200.000 tonn, dvs et volum som tilsvarer mellom 25 og 40 prosent av dagens 
mobile utslipp i kommunen.  Det er ikke uten videre riktig å bryte ned de nasjonale 
tallene på denne måten, og det foreligger heller ingen nasjonal politikk på det, men 
det viser like vel at ambisjonene om reduksjon i utslippene fra transportsektoren er 
store. 
 
Dersom Bergens mål om å redusere 50 prosent av utslippen fra 1991 til 2030 skulle 
gjelde likt for alle sektorer, også transport, ville det bety 172.000 tonn lavere enn 
utslippene i 1991 og 210.000 tonn lavere enn utslippene i 2007.  Dette viser at 
ambisjonene i lokale mål ikke er mindre ambisiøse enn de nasjonale.  
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 Figur 3.5. Personbiler pr 1000 innbygger 1990-2008.  Kilde: SSB  [30] 
 

4.3 Sammenhengen mellom mobile utslipp, 
miljø og økonomi 

Det er en rekke drivkrefter i samfunnet som bidrar til trafikkutviklingen. Dette 
gjelder bl.a. endringer i bosettingsmønsteret regionalt og lokalt, endring i 
reisevaner og økt biltilgang og bilbruk.  I tillegg til befolkningsveksten, vil den 
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generelle økonomiske utviklingen og økt kjøpekraft særlig virke inn på økt 
aktivitetsnivå, økt mobilitet og økt forbruk. Dette gir seg direkte utslag i antall biler.  
Bilholdet i Bergen har historisk ligget lavere enn i øvre deler av landet. Etter 1996 
har veksten i bilhold vært stor og bilholdet i Bergen er nå større enn i Stavanger-
Sandnes, Trondheim og Oslo.  Men fortsatt ligger bilholdet i Bergen lavere enn i f 
eks Akershus.  Dersom bilholdet i Bergen skulle opp på dagens nivå i Akershus, 
ville det alene føre til at det ble 16 prosent flere biler.   
 
Veksten i bilholdet framover mot 2030 er avhengig av utviklingen i økonomien og 
befolkningens kjøpekraft.  Finanskrisen som oppsto i november 2007 ser ut il å ha 
dempet bilomsetningen. De slangsiktige perspektivene for norsk økonomi viser 
imidlertid betydelig vekst. Prognoseforutsetningene gitt av Finansdepartementet 
som grunnlag for trafikkprognosene i NTP, legger til grunn en vekst i realdisponibel 
inntekt i husholdningene på 95 prosent fram til 2030 [2]. Det er stor usikkerhet i 
slike langsiktige prognoser, men de gir like vel et uttrykk for at det er ventet en 
betydelig vekst som også gir seg utslag i økt reiseetterspørsel.  
 
Det er ingen direkte sammenheng mellom trafikkvekst og økte utslipp av 
klimagasser.  Dette henger i hovedsak sammen med at transportmidlene er blitt 
mer energieffektive. Dette har bidratt til at energibruk til transport særlig på 
vegsiden ikke har økt lite mye som trafikkveksten. Noe av dette motvirkes av at det 
fram til 2007 ble kjøpt stadig tyngre biler med større motorer. Avgiftsomleggingen i 
2007 som ga høyere avgifter for biler med store CO2-utslipp, førte imidlertid til et 
markert fall i gjennomsnittlig utslipp fra nye biler fra 177 g/km i 2006 til 159 g/km i 
2007 [3].   
 

4.4 Virkemidler 

4.4.1 Hovedtrekk 

Transport og klimapyramiden i figur 3.6 er utviklet av Statens vegvesen region vest 
i samråd med TØI ved utarbeidelse av en strategi for Statens vegvesens arbeid for 
å redusere klimagassutslippene fra transport [4].   Pyramiden viser en stegvis og 
hierarkisk tilnærming til en klimastrategi i fire innsatsområder. Det første og mest 
fundamentale virkemidlene er knyttet til reduksjon av transportbehov og 
reiselengder gjennom arealbruk. Dette vil legge de langsiktige rammene for 
transportetterspørselen i samfunnet. Deretter utformes transporttilbudet slik at 
transporten i størst mulig grad kan gjennomføres miljøvennlig, dvs. med 
kollektivtransport, gang og sykkel. Ut over dette kan det være nødvendig med 
regulering av biltrafikken for at tilrettelegging for alternative transportmåter skal ha 
ønsket effekt.  Til sist og i tillegg, vil det være nødvendig at den motoriserte 
trafikken skjer mest mulig effektivt i forhold bruk av energi og utslipp.   
Gjennomgangen nedenfor bygge på disse trinnene. 
 

4.4.2 Framtidens byer 

Mål og strategier for areal og transport er ett av satsingsområdene innen 
bysamarbeidet ”Framtidens byer”. I Bergen kommunes søknad og 
prosjektportefølje er det lansert en rekke tiltak som fanges opp blant virkemidler og 
tiltak innen arealbruk og transport. Direkte relatert til tiltak i klimahandlingsplanen 
gjelder det bl.a. disse prioriterte prosjektene for perioden 2009-2014 [5]: 
• Planlegging og videre utbygging av bybanenettet 
• Fortetting langs bybanen og utvikling av senterområder 
• Parkering 
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Figur 3.6. Sentrale tiltaksområder for reduserte transportmengder og 
klimagassutslipp [4].  
 
 
• Utrede køprising 
• Lavutslippssoner 
• Sykkelveger 
• Gangstrøk og universell utforming 
• Informasjonsstrategi for økt bruk av lokale rekreasjonstilbud 
• Landstrøm til skip i havn 
 

4.4.3 Arealbruk og byutvikling 

Arealbruk og transportbehov, - to sider av samme sak 
Arealbruken og den geografiske fordeling av aktiviteter og funksjoner har stor 
betydning for det daglige reiseomfanget som er nødvendig for at befolkning og 
næringsliv skal dekke sine behov og få utført sine gjøremål. Arealbruk og 
byutvikling legger også viktige rammer for hvilke transportmidler som benyttes.   
Det er derfor nær sammenheng mellom arealbruk og behov for transport og 
energibruk og dermed også utslipp av klimagasser.  
 
Sterke drivkrefter for byspredning – men også utviklingstrekk i retning 
av tettere bystruktur 
Arealbrukspolitikken er viktig ikke bare i forhold til klima, men også for å skape 
gode bostedskvaliteter, arealøkonomisering, behov for investering og drift av 
infrastruktur, og som grunnlag for en rasjonell organisering av ulike 
samfunnsaktiviteter.  Ulike mål for arealbruksutviklingen er i hovedsak 
sammenfallende med mål om reduserte utslipp av klimagasser. Men det er viktige 
unntak. Ønske om lave utbyggingskostnader og unngå konflikt med eksisterende 
bystruktur, kommunenes ønske om å trekke befolkningsvekst til egen kommune for 
bl.a. å opprettholde folketallet i ”alle” grender, bidrar til en byspredning som gir 
bilavhengig arealbruk og svakt grunnlag for kollektivtransport. Det er også noen 
bostedspreferanser som trekker i retning av byspredning, men samtidig opplever 
både Bergen og omegnskommunene at det er et betydelig marked for sentrale 
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boliger hvor det er mer knapphet på tilbud og prisnivå heller enn 
bostedpreferansene som setter grenser for mer konsentrert byutvikling.  
 
Store forskjeller i energibruk ved ulike lokaliteter innenfor bystrukturen 
Studier både i Bergen og andre steder viser at det kan være store forskjeller i 
energibruk knyttet til transport ved ulike boliglokaliteter og plassering av 
arbeidsplasser innen et byområde. Eksempel fra Bergen viser bl.a. at bosatte ved 
bydelssentra med god kollektivbetjening, samt bosatt i sentrale byområder har 30 -
40 prosent lavere utslipp knyttet til sine daglige reiser enn f.eks. bosatte i byens 
ytterområder [27].  Flere studier viser også at virksomheter med sentral 
lokalisering har lavere mobile utslipp enn virksomhet lenger ute i bystrukturen [28]. 
 
Langsiktighet viktig, og premissene legges i dag 
På kort sikt ligger hovedtrekkene i bystrukturen fast og mulighetene for endring av 
samlete utslipp gjennom arealpolitikken på kort sikt er begrenset.  Det er imidlertid 
viktig at det legges langsiktige perspektiver til grunn for byutviklingen.  Dette er 
viktig fordi dagens utbyggings- og lokaliseringsvalg er irreversible og legger 
dermed premisser for byutviklingen på lang sikt bla med påvirkning av hvilke 
reisemål som etablere innen arbeidsplasser og servicetilbud. I tillegg er det en 
gjensidig avhengighet mellom transport- og arealbruken som gjør at nye 
byutvikling også kan skape grunnlag for endringer i transporttilbudet og bedre 
kollektivbetjeningen som også kommer eksisterende byområder til gode.  
 
Effekter av arealbruksendringer 
Dersom vi tar utgangspunkt i prognose for befolkningsvekst fram til 2030 på 28 
prosent i tråd med SSBs middelprognose for Bergen, og denne 
befolkningstilveksten har en lokalisering og et reisemønster som gjennomsnittet for 
dagens befolkning, gir dette en vekst i transport og utslipp lik befolkningsveksten. 
Dersom arealutviklingen kanaliserer ny byutvikling inn mot fortettings- og 
transformasjonsområder med god kollektivbetjening og kortere reiseavstander, vil 
tilveksten i transportomfang og klimagassutslipp kunne dempes.  
 
I utredning av framtidig utvidelse av bybanenettet i Bergen, er det gjort en studie 
av potensialet for byutvikling innen influensområdet til en framtidig 
bybaneutbygging.  Dette viser at det er et arealpotensial gjennom fortetting, 
knutepunktsutviking og transformasjon som kan dekke hele det framtidige behovet 
for nye boliger fram mot 2030 innenfor områder med sentral lokalisering i bystruk-
turen og med god kollektivdekning [6]. Arealdelen til kommuneplan for Bergen har 
allerede en arealstrategi med utvikling av knutepunkter rundt bybanen i søndre 
bydel. Utnytting av byutviklingspotensialet også i  nye bybanekorridorer, innebærer 
en forlenging og utvidelse av denne arealstrategien også i resten av kommunen.  
Full effekt av en byutvikling med lave transportbehov og med god 
kollektivbetjening, innebærer også at større boligfelt i byens ytterkant ikke 
realiseres, men at byutviklingen kanaliseres ”innover” i bystrukturen.  
 
Gjennomføring av denne byutviklingen kan gi en ny byutviklingstilvekst som pr 
bolig kan gi om lag 30 prosent lavere mobile klimagassutslipp enn gjennomsnittet 
for byen. Samlet gir dette 8 prosentpoeng lavere utslipp enn det 
befolkningsveksten på 28 prosent alene skulle tilsi.  
 
Dersom denne nye byutviklingen også påvirker reiseomfanget til f.eks. 10 prosent 
av eksisterende befolkning gjennom bedre kollektivtilbud og kortere reiseavstander, 
med 30 prosent lavere utslipp pr bolig, vil det samlet gi 11 prosentpoeng lavere 
vekst enn befolkningsveksten.  Selv om dette er en gunstig arealbruksutvikling mht 
kollektivtransport og lavere mobile utslipp, er det også drivkrefter som virker i 
motsatt retning.  Et mer realistisk anslag på effekter av byutvikling vil derfor ligge 
mellom 5 og 10 prosentpoeng reduksjon i mobile utslipp fra persontransport. 
Effekter av byutvikling har mindre innvirkning på annen transport enn privatbilbruk. 
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Ettersom privatbiltransport utgjør rundt 65 prosent av totale mobile utslipp, vil den 
samlede effekten ligge mellom tre og seks prosent som isolert effekt på mobile 
utslipp.  
 
Oppsummering 
Arealpolitikk er et kommunalt ansvarsområde og kommunen har lovverk og 
virkemidler på sin side til å styre arealutviklingen.  I en regional sammenheng, hvor 
behovet er å se byutviklingen over kommunegrensene, mangler det en felles 
samordning av en samordnet areal- og transportpolitikk. De viktigste virkemidlene 
for å utvikle en arealbruk og byutvikling med lavere klimagassutslipp fra transport 
er: 
    
• Knutepunktsfortetting der det er god kollektivdekning og god tilgjengelighet til 

lokal service 
• Lokaliseringspolitikk hvor virksomheter med stort besøkstrafikk kanaliseres til 

kollektivknutepunkt sentralt i bystrukturen 
• Utsette eller skrinlegge byspredning gjennom boligbygging i byområdets 

ytterområder. 
• Koordinering av regional boligpolitikk i forhold til kollektivdekning og lokal 

service.  
 

4.4.4 Styrke kollektivtransporten 

En buss slipper ut fire-fem ganger mer CO2 pr km enn en personbil, men er like vel 
mer utslippsvennlig fordi den tar flere passasjerer.  I bytrafikk er skal det ikke være 
mer enn rundt 5 passasjerer i bussen før utslippet pr person er på linje med 
personbil.  Det foreligger ikke publiserte tall for gjennomsnittlig passasjerbelegg i 
bussene i Bergen, men trolig ligger det i overkant av 20 personer. I Bergen er 
utslippet pr person med buss rundt en fjerdedel sammenlignet med personbil. Det 
foreligger dermed et stort potensial for reduksjon av klimagasser ved overføring av 
reiser fra personbil til buss, - og til gang og sykkel. 
 
Kollektivtransporten er utsatt for et meget hardt konkurranseklima (formulering tatt 
fra [7]). Det er en stor utfordring dersom vi skal oppnå en betydelig overgang fra 
bil til kollektivtransport bare med positive virkemidler for kollektivtransporten. Det 
er kombinasjon av dra- og skyvkrefter som må til dersom det skal oppnås en 
vesentlig overgang [8]. Det foreligger mange erfaringer med betydelig satsing på 
forbedret kollektivtilbud som viser at uten restriksjoner på bilsiden, er effektene 
avgrenset.  Forsøks- og utviklingsprogrammet ”Forsøksordningen for 
kollektivtransport” [9], viser at det kan oppnås økt kollektivtransport gjennom 
forbedret tilbud, men også at knapt halvparten av økningen tas fra biltrafikanter, 
resten kommer fra de som tidligere gikk, syklet eller ikke ville reist.  Også tiltak 
innen den pågående Belønningsordningen for kollektivtransport som ble innført i 
2004 [10], er det gjennomført og evaluert effekter av ulike stimuleringstiltak for 
kollektivtransporten. Det er registrert noe økt kollektivtrafikk, men ingen 
trendendring i transportmiddelfordelingen. Dette skyldes dels omfanget av ekstra 
tiltak, men først og fremst at det ikke samtidig er innført restriksjoner på 
biltrafikken [11]. 
 
En av grunnene til at det i liten grad registreres nedgang i biltrafikken ved 
kollektivsatsing, skyldes at kollektivandelen i utgangspunktet er lav (12 prosent i 
Bergen), mens bilandelen tilsvarende er høy (64 prosent bilfører og passasjer 
[12]). I tillegg vil økt kollektivtrafikk som følge av satsing på kollektivtransport 
alene, komme fra alle trafikantgrupper og ikke bare biltrafikk. Dersom det gjennom 
sum av styrkingstiltak for kollektivtransporten ble oppnådd 50 prosent økning i 
trafikken, og at halvparten av dette kom fra biltrafikk, ville det redusere antall 
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bilturer med 3 prosent. Dersom de reduserte bilturene var som gjennomsnittet i 
Bergen, ville det gitt tilsvarende nedgang i utslippene.  
 

 
Figur 3.7. Antall kollektivreiser per innbygger 1990-2006, fordelt på byområdene. 
Indeks, 1990=1. [11] 
 
Innen 2030 vil trolig bybanen i Bergen være mer utbygd enn første byggetrinn til 
Nesttun og Rådal. Bergen kommune vil i løpet av 2009 legge fram en utredning om 
videre utbygging av banen.  Dersom denne f.eks. konkluderer med utbygging til 
Flesland og alle bydelssentra, ville det gitt om lag 40 km med bybane. Omfanget av 
bybanenettet i 2030 er uavklart, men med en fortsatt utbygging vil det gi grunnlag 
for en mer effektiv og attraktiv kollektivtransport med potensial for overgang fra bil 
til kollektiv. Effekten av en mer omfattende bybaneutbygging er foreløpig ikke 
analysert, men vil være avhengig av hvilke andre virkemidler og utviklingstrekk 
som opptrer på samme tid. 
 
Bybanens effekt er knyttet til at den har sikker framkommelighet ved at den går på 
egen trase og er prioritert i forhold til annen trafikk, har god regularitet og god 
kapasitet.  Før banen etableres på aktuelle strekninger, og på strekninger som ikke 
vil betjenes med bane, er det viktig at bussenes framkommelighet forbedres. Som 
en del av Bergensprogrammet er det gjennom prosjektet ”Frem Bergen” utarbeidet 
en oversikt over tiltak som bidra til å bedre framkommeligheten til kollektivtrafikken 
[32].  En rekke tiltak er analysert og er vurdert å gi 20 prosent raskere 
kollektivtrafikk på stamlinjene mot sør og over Landås, og mellom 5 og 10 prosent 
på øvrige linjer.  
 
Bergen kommunes viktigste virkemiddel for styrking av kollektivtransporten er: 

• Bergensprogrammet og oppfølging av dette gjennom planarbeid og vedtak for 
forlengelse av bybanen 

• Handlingsprogram - kollektivstrategi for Bergen 2007-2010. Vedtatt av Bergen 
bystyre 26.05.08 i sak 93-08 

• Oppfølging av "Frem Bergen" - forslag til fremkommelighetstiltak for buss i 
Bergen. Vedtatt av Bergen bystyre 26.05.08 sak 92-08 og Fylkesutvalget 
22.5.08 sak 38/08. 
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4.4.5 Styrke gang- og sykkeltrafikk 

Gangtrafikk, men i første rekke sykkeltrafikk, har et betydelig potensial for å øke 
sin andel av turene i Bergen. Samlet sett for hele byregionen er sykkelandelen litt i 
overkant av tre prosent. På enkeltrelasjoner og hos noen trafikantgrupper er 
sykkelandelen høyere. Med den lave andelen, er det et betydelig potensial for økt 
sykkeltrafikk. 
 
De færreste sykler over fem kilometer. Sykkelen er også mest aktuelt for den 
yngste og sprekeste delen av befolkningen. Sykkelen er derfor i større grad et 
alternativ til gangturer og kollektivturer enn som alternativ til bil. Gang- og 
sykkelturer kan sees som en del av kollektivreise. Bedre forhold for fotgjengere og 
syklister inn mot og på holdeplasser, er dermed en del av totaltilbudet til kollektiv-
transporten og medvirker dermed til kollektivtransportens attraktivitet.  Det 
samlete omfanget av tiltak for gang- og sykkeltrafikk i form av redusert motorisert 
trafikk og utslipp av klimagasser, er derimot beskjedent, men må inngå som en 
samlet del av en rekke tiltak. 
 
I Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 blir det vist til at potensialet for økt 
sykkelandel er særlig stort i de mest sentrale delene av Bergen og Bergensdalen 
sørover mot Fana og Ytrebygda. Analyser viser at 40 prosent av alle arbeidstakere i 
Bergen bor mindre enn 5 km fra arbeidsplassen og 70 prosent nærmere enn 10 km 
[30].  Sykkelstrategien oppgir som mål at sykkelandelen i Bergen skal økes fra 
dagens tre prosent til ti prosent.  Dersom vi antar at halvparten av økningen 
kommer fra bilførere, tar hensyn til at erstattede bilturer er under 10 minutter, gir 
dette i så fall en reduksjon i utslippene opp mot tre prosent av mobile utslipp, og 
opp mot to prosent av totale utslipp av klimagasser i kommunen.   
 
Viktigste tiltak for gang og sykkel angitt i Sykkelstrategien for Bergen er: 

• Planlegge og bygge minst 50 km manglende hovedsykkelvegnett 
• Prioritere sykkeltrafikk framfor biltrafikk 
• Etablere 1500 nye sikre sykkelparkeringsplasser i sentrum 
• Oppnå høyere standard på drift og vedlikehold, barvegstrategi på hovedrutene 
• 0-visjonen skal legges til grunn for trafikksikkerhetsarbeidet 
• Arealplanleggingen skal legge til rette for økt sykkelbruk 
• Bedre overgangsmulighetene mellom sykkel og andre transportmidler 
• Utføre informasjons- og mobilitetstiltak 
 

4.4.6 Regulere biltrafikken 

Det finnes ingen enkelttiltak som alene kan redusere transportomfanget og dreie 
transportmiddelfordelingen i retning av mindre utslipp.  Det er kombinasjon av 
tiltak som vil avgjøre om transportpolitikken blir vellykket både i forhold til å bli mer 
miljøvennlig og dekke transportbehovene i byområdet.  Det er den gjensidige 
sammenhengen i en samlet politikk over lang tid som vil være avgjørende for å nå 
både de miljøpolitiske og transportpolitiske mål som er satt. I tillegg til de positive 
virkemidler som er presentert over, gjelder dette også incentiver som motiverer og 
legger til rette for mindre bilbruk.  Skal restriksjon og regulering av bilbruk virke 
etter intensjonen og ikke ha negativ effekt på mobiliteten og tilgjengeligheten i 
byområdet, må det være på plass alternativer.  Slik sett henger et kapasitetssterkt 
og effektiv kollektivtilbud sammen med tiltak som regulerer biltrafikken direkte.  
 
Det er i hovedsak to effektive måter å regulere biltrafikken på: økonomiske 
virkemidler for å styre etterspørselen, gjennom parkeringspolitikken. I tillegg vil 
tilbudt vegkapasitet ha stor betydning for trafikkutviklingen. 
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Bompenger er best for klimagassutslipp – køprising best for lokal 
forurensning og trafikkeffektivitet 
TØI har gjort en studie av mulige effekter av køprising i Bergen og Trondheim med 
en variabel køavgift over døgnet med 40 kr i maksimaltimen inn mot sentrale 
byområder [13]. Dette gir en trafikkreduksjon på 10 prosent i Bergen og 15 
prosent i Trondheim2.  Køprising er i første rekke ment som virkemiddel til å dempe 
trafikkbelastningen i områder og til tider der kø- og framkommelighetsproblemene 
er størst.  Dette er derfor mest effektivt for å sikre bedre flyt og for å redusere 
lokale miljøproblemer langs vegnettet.   
 
Bompenger som er virksomme over hele døgnet og som fanger opp trafikk også 
lenger ute i bystrukturen, kan ha større effekt på å regulere den samlede bilbruken 
og dermed på samlede utslipp av klimagasser. Dette illustrert med erfaringene fra 
Stockholm etter innføring av ”Trengselsskatten” i deler av døgnet for biltrafikk inn 
mot sentrum.  Tiltaket ga 22-24 prosent mindre trafikk over betalingssnittene og 
14 prosent mindre utslipp i indre by.  For hele regionen ble klimagassutslippene 
redusert med 2,5 prosent ettersom trengselsavgiften bare var et tiltak rettet inn 
mot sentrale byområder og bare syv prosent av reisende i regionen er berørt av 
avgiften [14]. 
 
Parkering 
Parkeringstilbudet har stor betydning for bilbruk. Det er nær sammenheng mellom 
antall biler på vegen og antall parkeringsplasser. Selv om det er noe ”letekjøring”, 
er det store bildet slik at man kan styre antall biler etter muligheten for å parkere. 
Parkering er i hovedsak et fritt gode og det stort sett bare i senterområdene at 
tilgangen er regulert. Effekten av parkeringsrestriksjoner som et offentlig 
virkemiddel hemmes av det store antall private plasser.  
 
Som et ledd å legge til rette for overgang fra bil til kollektivtransport, kan 
innfartsparkering være et aktuelt virkemiddel. Dersom dette skal ha vesentlig effekt 
på transportomfang og utslipp, må dette imidlertid være som ledd i å flytte 
parkering fra sentrumsområder til plasser med god kontakt med kollektivruter ute i 
bystrukturen.  Dersom innfartsparkering ikke kombineres med innstramming i 
sentrale byområder, kan nettoeffekten bli økt bilbruk (Jfr avsnitt 3.1i [15] figur 6).  
 
Det mangler hjemler til å styre parkeringsbruken ut over plasser som disponeres av 
offentlige myndigheter. I NTP 2010-2019 varsles det en kommende juridisk 
gjennomgang og mulig lovendring som skal gi kommunenes mulighet til i sterkere 
grad å ha styring også med private plasser. 
 
Lavutslippssoner 
Bergen kommune har på bakgrunn av sin handlingsplan mot lokal luftforurensing, 
tatt initiativ til å etablere lavutslippssone hvor tunge forurensende kjøretøyene må 
betale avgift for å kjøre i en sone sentralt avgrenset i Bergen. Dette er et tiltak som 
i første rekke er effektivt for å bedre luftkvaliteten lokalt. Effektene for 
klimagassutslipp vil ikke være store.  
 
Oppsummering av tiltak 
Mye av drivkreftene bak bilbruk ligger utenom lokal påvirkning. Bilbruk henger 
nøye sammen med inntekstutvikling og betalingsvillighet i befolkningen.  
                                                                 
 
 
 
 
2 Effekten er lavere i Bergen fordi det der allerede er bompenger på 15 kr. Effekten av køprising er vurdert 
sammenlignet med denne bomavgiften. 
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Kommunen har imidlertid kontroll på bruk og regulering av offentlig disponering av 
parkeringsplasser og ved tilrettelegging for innfartsparkering. Viktigst er det like vel 
at bompenger og køprising bare kan skje dersom det er lokalt ønske om det. De 
formelle tillatelsene kommer fra sentrale styresmakter. Fra statlig hold er det gitt 
klare signaler om at man ser køprising som et tjenelig virkemiddel, men er like klar 
på at dette må komme som et lokalt initiativ (jfr avsnitt 9.4.2 om køprising i [3]).  
Bergen kommune har satt i gang en utredning av køprising som skal foreligge i 
løpet av høsten 2009 [15].  
 
Bergen kommunes viktigste virkemiddel for regulering av bilbruk er: 

• Bompenger eller køprising i et omfang som gir tilstrekkelig regulering av 
trafikken 

• Som planmyndighet i forbindelse med nye veganlegg 
• Innretning på veginvesteringer ved forlengelse av Bergensprogrammet  
 
Samlet tiltakspakke 
Som understreket innledningsvis i dette avsnittet, er det de samlede virkemidlene 
som må til om utslippene fra vegtransport skal påvirkes vesentlig. I arbeidet med 
Transportanalyse for Bergensområdet 2010-2030, ble det gjort en 
virkemiddelanalyse hvor flere virkemiddel ble sett i sammenheng. Ett av 
alternativene var 20 prosent frekvensøkning i kollektivtransporten, 20 prosent 
bedre flatedekning, takstfrys, bybane til Åsane og Flesland, moderat utbygging av 
vegnettet og ti prosent reduksjon i parkeringsplasser i sentrum fram til 2030 [16, 
17].  Analysen konkluderer med at dette ville snu en svakt nedadgående trend for 
kollektivtrafikken til en vekst på 30 prosent flere kollektivreiser pr person. Effekten 
for biltrafikken er mer beskjeden, men i stedet for en trendvekst på åtte prosent 
flere bilreiser pr person, ga resultatene en nullvekst.  
 

4.4.7 Redusere utslipp fra hvert kjøretøy 

I tillegg til reduserte utslipp oppnådd gjennom tiltak som reduserer 
transportomfanget, er det også et betydelig potensial i reduserte utslipp fra hvert 
enkelt kjøretøy.  Reduserte utslipp fra kjøretøy kan knyttes til kjøremønster og 
motorteknologi.  
 
Kjørestil og kjøremønster 
Det kan oppnås betydelige besparelser i drivstofforbruk fra vegtrafikk knyttet til 
kjørestil, gjennom såkalt ”Eco-driving” eller økonomikjøring.  Det rapporteres en 
gevinst på 12-17 prosent redusert drivstofforbruk [18, 19]. Det er også en rekke 
tiltak knyttet til kjøretøyene som riktig dekktrykk, fjerne skiholder og takboks når 
de ikke er i bruk, oppvarming før kaldstart osv, som samlet kan redusere 
energibehovet og utslippene med flere prosent.  Også kjørehastigheten og 
omfanget av køkjøring virker inn på utslippene pr km. 
 
Energieffektivisering av kjøretøy 
Den største effekten er knyttet til endringer i spesifikt utslipp pr km utkjørt 
distanse. EU har vedtatt at nye personbiler innen 2012 ikke skal ha høyere utslipp 
enn 130 gram CO2 pr km, og at det gjennom andre tiltak i tillegg skal oppnås 
ytterligere 10 g reduksjon for nye biler.  EUs langsiktige mål er at utslippet fra nye 
biler skal være på 95 g/km i 2020 [20]. Norsk utslippsmål for bilparken legger også 
opp til å nå et mål 120 gram CO2 pr km for nye biler innen 2012.  Dette skal bl.a. 
oppnås gjennom omlegging av CO2 -komponenten i engangsavgiften for å motivere 
kjøpe biler med lave utslipp. I tillegg har biler med høyere CO2 -utslipp enn 250 
g/km fått økt avgift. I forhold til dagens gjennomsnittlige CO2 -utslipp, innebærer 
det at utslipp pr km i 2030 kan reduseres med en tredjedel når hele bilparken er 
skiftet ut og har utslipp i tråd med de nye kravene.  
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Det foreligger ikke tilsvarende krav for tyngre kjøretøy, fokuset der har i hovedsak 
vært rettet mot utslipp av betydning for lokal luftforurensing.  Det må like vel 
forventes utvikling av motorteknologi med mindre drivstofforbruk og utslipp av 
disse kjøretøyene.  
 
Elektrifisering av vegtransporten 
Det meste av potensialet for å effektivisere motorer basert på fossilt drivstoff, vil 
trolig være tatt ut i 2020. Ytterligere reduksjon knyttet til teknologi ligger i en 
større innfasing av klimanøytrale drivstoff. Som et ledd i dette har en 
ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet lagt fram en tiltakspakke for å 
oppnå 10 prosent ladbare bil (elbiler og hybridbiler) innen 2020 [21].   
 
Ressursgruppen ser for seg en todelt innfasing av ladbare biler. Første fase, 
introduksjonsfasen, varer inntil ladbare biler er fullt tilgjengelig, konkurransedyktig 
på pris og tilstrekkelig antall ladepunkter og servicefunksjoner er bygd ut. Etter en 
tid vil denne fasen gå over i en kommersiell fase hvor ladbare biler konkurrer på 
like vilkår med andre bilteknologier. Tiltak fra offentlige myndigheter vil i hovedsak 
være knyttet til første fase.   
 
De tyngste virkemidlene for å realisere elektrifisering av bilparken ligger på 
nasjonale myndigheter, men kommunale myndigheter må også bidra gjennom 
tiltak og virkemidler som man rår over lokalt. Ressursgruppen påpeker bl.a. 
følgende bidrag fra lokale myndigheter. 

• Bygging og støtte til bygging av ladepunkter (kommunene kan søke om støtte til 
dette hos Transnova) 

• Forsøk med beboerparkering for ladbare biler 
• Innkjøp av ladbare biler til eget bruk, og sette krav om bruk av ladbare biler ved 

kjøp av tjenester 
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Figur 3.8 Antall elbiler i Bergen siden 1998.  I forhold til folketallet er det flest 
elbiler på Askøy. Dette skyldes at elbiler slipper bompenger.  Etter at bompengene 
på Askøybroen ble avviklet, har antall elbiler gått ned.  I dag er det bare halvparten 
så mange elbiler på Askøy enn for fem år siden [30]. 
 
 
Biodrivstoff og hydrogen 
Store kutt i klimautslipp kan oppnås ved bruk av biologisk baserte energibærerne.  
Disse kan brukes direkte som drivstoff i forbrenningsmotorer, eller de kan blandes 
med bensin og diesel. Det finnes flere ulike typer biodrivstoff, i første rekke 
biodiesel og etanol. Disse drivstofftypene er dyre å produsere og noe produksjon 
av biodiesel kan være problematisk i et bærekraftperspektiv.  Det er store 
forventninger til andre generasjons biodiesel som er billigere å framstille og kan 
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produseres i store kvanta. På sikt vil også hydrogen bidra til å redusere 
klimagassutslippene fra transportsektoren.  
 
 

 
Figur 3.9. Reduksjon ved ulike tiltak i forhold til SFTs referansebane for utslipp fra vegtrafikk. [21] 

 
Andre generasjons biodiesel og hydrogen trenger tid for å utvikles og bli 
kommersielt tilgjengelige. Det teoretiske potensialet for reduksjon av klimagasser 
ved overgang til bioenergi og biodrivstoff er på lang sikt 100 prosent. I praksis er 
EUs mål om å erstatte 20 prosent av det fossile drivstofforbruket med alternative 
energibærere innen 2020 et optimistisk scenario. (jfr bl.a. [22, 23, 24, 25]) 
 
Videre utvikling av biodrivstoff og hydrogen er avhengig av nasjonal og 
internasjonal utviklingsarbeid og virkemidlene ligger i liten grad på lokalt nivå. I 
Norge er det Transnova opprettet for å fremme overgang til miljøvennlige drivstoff 
i transportsektoren, bl.a. med støtte til å opprette ladestasjoner. Det er først når 
disse teknologiene er tilstrekkelig tilgjengelig at det gjennom lokale tiltak kan være 
aktuelt med tiltak for å øke bruk og overgang til disse energibærerne. 
 

4.4.8 Andre mobile utslippskilder. 

Fly 
Det ventet betydelig økning i flyreiser fram til 2030.  Luftfartssektoren har gjennom 
ulike tiltak anslått at utslipp fra innenriks flyvinger vil være mellom 10 og 22 
prosent lavere enn i 2007. Dette skal oppnås gjennom en rekke tiltak der 
flytekniske og flyoperative tiltak, samt bruk av nye typer drivstoff vil gi de største 
bidragene til utslippsreduksjoner. [26] 
 
Kommunale myndigheter har liten og ingen innvirkning på utslippe fra luftfart. 
Myndighetens ansvar for å følge opp tiltak er i hovedsak et ansvar for Avinor. 
 
Sjøtransport 
Sjøtransport utgjør to prosent av mobile utslipp i Bergen og representerer ikke stor 
reduksjonspotensialer.  Lokale myndigheter har liten innvirkning på utslipp av båter 
i fart. Ansvaret for tiltak innen sjøtransport ligger hos Kystverket og 
Sjøfartsdirektoratet.  Lokale myndigheter har større ansvar for båter som ligger til 
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kai. Bergen kommunes arbeid med å tilby landstrøm for skip med lengre liggetid, er 
et bidrag til både reduserte klimagassutslipp og bedre lokal luftkvalitet. 
 

4.5 Forslag til tiltak og effekter 

4.5.1 Tiltakspakker og effekter fram mot 2030 

Vurdering av tiltakspakker og teknologigevinster er delt mellom vegtrafikk og andre 
mobile kilder.  Dette er gjort fordi innenfor mobile utslipp har lokal klimapolitikk 
størst betydning for vegtrafikken. I tillegg er vegtrafikken dominerende innen 
mobile utslipp. For øvrige utslipp er det i større grad nasjonale myndigheter som 
sitter med virkemidlene.  Nasjonale myndigheter sitter også viktige virkemidler for 
utslipp fra vegtrafikk også, men mange av de viktige tiltakene her betinger lokal 
iverksetting og må forankres i lokal politikk. 
 
Det er derfor gjort en egen vurdering av nødvendige tiltak for å nå et mål om 
reduksjon av utslipp fra vegtrafikk til et nivå på 50 prosent av utslippene i 1991. I 
tillegg er det gjort tilsvarende for det samlede mobile utslipp. 
 

4.5.2 Utslipp fra vegtransport 

Dersom utslipp fra vegtrafikk i 2030 skal være halvparten av utslippene i 1991, 
innebærer det at utslippene i referansebanen fram til 2030 må ned med 74 prosent 
og ned 65 prosent i forhold til 2007.  For å nå dette målet er det satt sammen en 
tiltakspakke som inneholder følgende elementer: 
 
Sterk vektlegging av klimahensyn i utforming av areal- og 
transportpolitikken.   
Dette innebærer utvikling av en konsentrert bystruktur som reduserer behovet for 
transport og samordnet regionale arealpolitikk som gir gode vilkår for 
kollektivtransport. Utnytting av fortettingspotensialet langs dagens og kommende 
bybanekorridorer vil være et av de viktigste elementene i arealpolitikken. I tillegg 
vil det være nødvendig med bompenger eller køprising for dreie mer av reisene 
over på kollektivtransport, gang og sykkel. 
 
Energieffektivisering av bilparken 
Det ligger store muligheter for energieffektivisering av bensin- og dieselmotorene. 
Gjennom skatte- og avgiftspolitikken er det allerede oppnådd en betydelig 
reduksjon i CO2 -utslipp pr km utkjørt distanse. I anslagene for Bergen er det antatt 
at nasjonale mål oppnås om at nye biler i 2012 ikke skal ha høyere utslipp enn 120 
g/km.  Etter 2012 er det videre antatt en videre reduksjon til et snitt i 2030 på 105 
g/km. 
 
Stort innslag av elbiler 
I lokale klimaregnskap regnes det ikke utslipp fra drift av elbiler. Dersom strømmen 
kommer fra vannkraft er dette også riktig globalt.  Erstatning av biler med 
forbrenningsmotorer med elbiler vil derfor gi store bidrag i det lokale 
klimaregnskapet.  Det er forutsatt at 10 prosent av bilparken i Bergen i 2020 er 
elbiler, og at denne andelen øker til 20 prosent i 2030.  Dette en heller optimistisk 
forutsetning og krever at det gjennomføres betydelig stimulering til kjøp og bruk av 
elbiler.  
 
Introduksjon av hybridbiler  
Andelen elbiler i forrige punkt er ikke tilstrekkelig til nå 50 prosentmålet for 
vegtransport. Enten må andel elbiler økes, eller en gradvis innføring av hybridbiler. 
Det er forutsatt at andelen hybridbiler gradvis innfases med en samlet andel på 50 
prosent av biler som ikke er elbiler i 2030.  Det er antatt at disse kjører med 60 
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prosent eldrift.  Dersom biodrivstoff og særlig annengenerasjon biodiesel kommer 
på markedet i større omfang, kan dette føre til at andelen hybridbiler eller elbiler 
ikke trenger å være så stor som antatt her for å nå målene. 
 
Økt elektrisitetsforbruk 
En større overgang til ladbare biler vil føre til økt elektrisitetsforbruk.  
Virkningsgraden er vesentlig større for elbiler enn biler med forbrenningsmotor. 
Mellom 80 og 95 prosent av tilført energi benyttes til fremdrift i en elbil, mens det 
tilsvarende for bensindrevet bil er ca 15 prosent. Ladbare bil vil både vri 
energibruken fra fossilt drivstoff over til elektrisitet og være mer energieffektive. 
Med det omfang av ladbare biler som er lagt inn i prognosene for Bergen, vil det 
føre til et økt  elforbruk på ca 110 GWh i 2020 og 220 GWh i 2030.  Dette tilsvarer 
ca 3 og 6 prosent av elforbruket i Bergen i 2006. 
 

4.5.3 Utslipp fra øvrige mobile kilder 

Vegtransporten er dominerende blant mobile utslippkilder. Utslippene fra øvrige 
kilder utgjør 16 prosent og må også trekkes inn i det lokale klimaregnskapet. 
Følgende er lagt til grunn for utvikling av disse kildene: 

• Utslippsmålene anslått av luftfartsnæringen om 20 prosent reduksjon i 2030 i 
forhold til 2007. 

• Ingen økning i utslipp fra sjøtransport, samme nivå som i 2007 fram til 2030. 
Eventuell økt sjøtrafikk antas dermed kompenseres med klimareduserende 
tiltak. 

• De seneres års økning fra summen av diverse andre utslipp reduseres gradvis 
til nivået rundt 2000. Dette antas oppfylt gjennom en rekke små tiltak, bruk av 
elmotorer, mer klimanøytral drivstoff og effektivisering. 

 

4.5.4 Oppsummering av tiltak og effekt av teknologigevinster 

Framtidige utslipp fra mobile kilder i er i stor grad avhengig av teknologiutvikling og 
utskifting til en bilpark som slipper ut mindre CO2 pr km.  Lokale myndigheter har 
begrensede virkemidler til direkte bruk for å påvirke dette. Påvirkningen lokalt 
ligger i første rekke innen areal- og transportpolitikken.  Lokale myndigheter kan 
like vel være pådriver overfor nasjonale myndigheter i å ta i bruk virkemidler som 
fremme en mer miljøvennlig transportteknologi, og motivere og legge til rette for å 
ta i bruk mer miljøvennlige kjøretøy. I tillegg kan Bergen kommune gjennom egne 
eksempler gå foran gjennom sin egen bilpark. 
 
I tiltakstabellen til sist i dette avsnittet, er det gitt en oversikt over tiltak som lokale 
myndigheter har størst innvirkning på rettet mot mobile utslipp.  I tabell 3.1 
nedenfor er det gitt en oversikt over de effekter dette kan gi, sammen med 
nødvendige utviklingstrekk om Bergens mål om 50 prosent reduksjon i forhold til 
1991 også skal gjelde for mobile utslipp. Det er samlet estimert at tiltak som lokale 
myndigheter har råderett over, kan gi en reduserende effekt på ca 116.000 tonn 
CO2-ekvivalenter i 2030 i forhold til en utviklingsbane uten tiltak og med dagens 
teknologi og energieffektivitet. Dette er på langt nær tilstrekkelig til å nå målene 
om 50 prosent reduksjon i forhold til 1991. Det er derfor gjort overslag på hvilke 
teknologigevinster i form elektrifisering av bilparken og bruk av klimanøytralt 
drivstoff som må til for å nå målene. 
 
Ettersom den lokale påvirkningen er størst overfor vegtrafikk og fordi vegtrafikk er 
dominerende kilde til mobile utslipp, er utslipp fra vegtrafikk skilt ut særskilt og vist 
hvilke effekter som må til for at målet om 50 prosent reduksjon skal oppnås fra 
vegtrafikken isolert.  I tillegg er samlete effekter for mobile utslipp også vist.  
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For å nå samlet reduksjon på 50 prosent i forhold til utslippene i 1991, må det 
innføres ekstra tiltak eller bli en større bruk av ladbare biler og klimanøytrale 
drivstoff. Andregenerasjon biodrivstoff og muligens hydrogen i tiden like før 2030 
kan bidra til dette. Dette vil gjelde innen hele transportsektoren. Dette må utgjøre 
om lag tre prosent av samlede reduksjoner for å nå et samlet nivå i 2030 som er 
50 prosent av utslippene i 1991. 
Tabell 3.1 Effekter av tiltak og teknologiutvikling for mobile utslipp i Bergen 

 1000 tonn CO2 -
ekvivalenter 

År 2014 2020 2030 

Referansebaner for mobile utslipp    
Samlet mobile utslipp uten tiltak og energieffekter 546 583 633 
Fra vegtransport uten tiltak og energieffektivisering 469 515 579 
    

Effekter av tiltak og teknologi innen vegtrafikk    
• Tiltak innen arealbruk og transportpolitikken som 

lokale myndigheter har råderett over. -31 -60 -116 

• Teknologigevinster som må komme i tillegg til lokale 
virkemidler.  Dette må komme som nasjonale og 
internasjonale utviklingstrekk  

− Energieffektivisering innen vegtransport 
Mindre utslipp pr km fra forbrenningsmotorer.  
Nye biler med maks 120 g CO2 /km fra 2012 og 
utvikling i retning av EUs langsiktige mål om 95 
g/km i 2020. 
Gjennomsnitt i Bergen i 2030: 105 g/km. 

−  Elektrifisering av bilparken 
10 % elbiler i Bergen i 2020 
20 % elbiler i 2030 

−  Hybridbiler 
Andel av bensin- og dieselbiler erstatte hybrider 
med 60% eldrift, innfasing fra 2010 og med en 
andel på 50% av ikke-elbiler i 2030. 

 
Sum reduksjon innen arealbruk og transporttiltak, samt 
energieffektivisering og alternative drivstoff 

 
 
 
 
-21 
 
 
 
 
-17 
 
 
-7 
 
 
 
-76 

 
 
 
 
-87 
 
 
 
 
-37 
 
 
-41 
 
 
 
-225 

 
 
 
 
-199 
 
 
 
 
-53 
 
 
-63 
 
 
 
-431 

Utslipp fra vegtransport med tiltak og 
energieffekter 393 290 148 

Endring fra 1991 (=297 000 tonn) 32 % -2 % -50 % 
    

Effekter inne øvrige mobile utslipp    

Diverse tiltak innen innenriksluftfart, sjøtransport og 
andre mobile utslipp -5 -9 -14 

Andre generasjon biodrivstoff i transportsektoren og 
etter hvert hydrogen for oppnå 50 % reduksjon i 
samlede mobile utslipp i forhold til 1991   

0 0 -15 

Sum reduksjon i øvrige utslipp eks vegtransport -5 -9 -29 
    

Sum reduksjon alle mobile utslipp -81 -234 -460 
Samlet mobile utslipp med tiltak og 
energieffekter 465 349 172 

Endring fra 1991 ( = 345.000 tonn) 35 % 1 % -50 % 
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4.5.5 Nullutslipp fra transportsektoren? 

Selv med ambisiøse tiltak og betydelig overgang til elbiler og hybridbiler, kan det i 
2030 fortsatt være et utslipp fra mobile kilder på 172 000 tonn CO2-ekvivalenter.  
Dersom Bergen skal være klimanøytral, må den transportaktivitet og de 
energimengder dette representer reduseres og erstattes med karbonnøytrale 
drivstoff. Det foreligger ulike forventninger til hvor raskt og hvordan 
transportsektoren kan bli klimanøytral gjennom teknologiutvikling og nye 
drivstofftyper. Det er både tatt til orde for forbud mot bensinbiler innen 5 til 10 år, 
og en mer avventende holdning til hvordan den internasjonale bilindustrien vil 
møte krav om nullutslippskjøretøy og hvor raskt dette kan gå.   
På lang sikt kan i prinsippet kan alle kjøretøy gå på elektrisitet, biodrivstoff eller 
hydrogen. Forutsetningene for dette ligger i at disse alternativene er teknologisk og 
kommersielt tilgjengelige. Dette er i så fall en utvikling som vil være både 
internasjonal og nasjonal om Bergen skal bli karbonnøytral innen 
transportsektoren.  
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Referansene uten tiltak og teknologigevinster 

Tiltak innen areal- og transportpolitikken 

+ mindre utslipp pr kjøretøy, 105 g CO2/km i 2030 

+ 10 % el-biler i 2020 og 20 % i 2030  

+ innfasing av hybridbiler fra 2014 til 50 % i 2030  

+ ytterligere endring i bruk av drivstoff og 
kjøretøyteknologi for å oppnå samlet 50 % 
reduksjon i totale mobile utslipp fra 1991   

Registrert 
utvikling 

Prognoser ift tiltak og 
utviklingstrekk 

Figur 3.10  Ulike utviklingstrekk for utslipp fra mobile kilder i Bergen i forhold til tiltak, energieffektivisering og innfasing 
av ladbare biler og bruk av klimanøytrale drivstoff for å oppnå 50 prosent reduksjon innen vegtrafikk og 50prosent 
innen samlede mobile utslipp i forhold til 1991. 
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Tabell 3.2.   Lokale tiltak rette mot mobile utslipp (Anslag på teknologigevinster ut over dette er vist i tabell 3.1) 

Tiltak  Beskrivelse Konsekvens Ansvar Tidsplan 
Effekt 1000 
tonn CO2 -
ekv i 2030 

Kostnad 

A-1. Konsentrert 
arealbruk 

    - 35  

A-1.1 
Fortetting ved 
kollektivknutepunkt

Jfr prosjekt 1.2 i Framtidens byer og 
arealstrategiene i kommuneplanenes arealdel 
og arbeidet med rullering av arealdelen. 

Redusert transportbehov.  
Mer kollektivtrafikk. 

Bergen kommune. 2009-2030
 

Ingen ut over 
planinnsats. 

A-1.2 
Utnytte arealpoten-
sialet langs dagens 
og framtidige 
bybanekorridorer 

Utredning av fortettingspotensialet viser at 
det er fysisk rom for en byutvikling i disse 
områdene som dekke befolkningsveksten i 25 
til 30 år. Innarbeides i arbeidet med rullering 
av kommuneplanens arealdel. 

Redusert transportbehov.  
Større adel av 
befolkningen nær 
bybanetilbud. 

Bergen kommune. 2009-2030

 

Ingen ut over 
planinnsats. 

A-1.3 
Transporthensyn i 
næringslokalisering

Sikre at virksomheter med mange 
arbeidsplasser og stor besøkstrafikk 
lokaliseres med god tilgjengelighet til et 
kollektivtilbud med høy frekvens. 

Redusert behov for 
privatbil ved 
arbeidsreiser og 
besøksreiser. 

Bergen kommune. 2009-2030

 

Ingen ut over 
planinnsats og 
planbehandling. 

A-1.4 
Redusere 
byspredning 

Restriktiv arealpolitikk for utbygging i 
områder med dårlig kollektivbetjening og 
bidra til regional koordinert boliglokalisering.  

Mindre bilavhengighet og 
mer effektiv 
kollektivbetjening. 

Bergen kommune 
Hordaland 
fylkeskommune 
Nabokommunene 

2009-2030

 

Ingen ut over 
planinnsats og 
planbehandling. 

A-1.5 
Klimahensyn ved 
behandling av 
plansaker 

Generell fokus på å redusere 
transportbehovet og sikre byutvikling med 
god kollektivdekning gjennom behandling av 
enkeltsaker. 

Bidrar til at tiltakshavere 
følger opp klimavennlige 
intensjoner i 
byutviklingen. 

Bergen kommune, 
planbehandling og 
byggesak 

2009-2030

 

Ingen ut over 
planinnsats og plan- 
og byggesaks-
behandling. 

A-1.6 
Lokalisering av 
kommunale 
tjenester 

Lokalisering av kommunale tjenester og 
kontorer i forhold til god 
kollektivtilgjengelighet for ansatte og 
besøkende. 
 

Bidrar til at offentlige 
kontorer og tjeneseter 
kan nå med 
kollektivtransport, og økt 
kollektivandel ved 
arbeidsreiser. 

Bergen kommune 2009-2030

 

Ingen 

A-2 
Styrke kollektiv-
transporten 

    
- 15 
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Tiltak  Beskrivelse Konsekvens Ansvar Tidsplan 
Effekt 1000 
tonn CO2 -
ekv i 2030 

Kostnad 

A-2.1 
Videre utbygging 
av bybanenettet 

Jfr prosjekt 1.1 i Framtidens byer.  
Reguleringsplan for bybane forlengelse til 
Flesland, traseavklaring til Åsane, og 
utredning om framtidig samlet bybanenett 
gjennomføres i løpet av 2009. Dette vil danne 
grunnlag for videre utbygging av bybanen. 

Gjør det mulig med 
større overgang til 
kollektivtrafikk.  

Bergen kommune 
Statens vegvesen 
Hordaland 
fylkeskommune 

2009 
 
2010-2030  

I første omgang 
ingen kostnad ut 
over planinnsats. 
Gjennomføring som 
del av Regionpakke 
Bergen. 

A-2.2 
Bedre framkom-
melighet for 
kollektivtransporten

Oppfølging av prosjektet Fram-Bergen om 
framkommelighet for kollektivtransporten. 

Større regularitet og 10-
20% raskere kollektiv-
transport, Styrker 
kollektivtrafikkens 
konkurranseevne. 

Bergen kommune 
Statens vegvesen 
Hordaland 
fylkeskommune 

2009-2019

 

Kostnader for alle 
enkelttiltak er gitt i 
”Fram Bergen”.  

A-2.3 
Bedring av 
kollektivtilbudet 

Kontinuerlig vurdering av kollektivtilbudet 
mht på forbedring av frekvens, kapasitet, 
takster, informasjon, nytt billetteringssystem 
og ruteopplegg. 

Styrker kollektivtrafikkens 
konkurranseevne. 

Hordaland 
fylkeskommune og 
Skyss 

2009-2030

 

Inngår i arbeidet til 
Skyss, 
ekstrakostnader 
avhengig av tiltak og 
inntjening. 

A-2.4 
Sikre klimahensyn i 
overordnet 
transportplanleggin
g 

Langsiktig utvikling av kollektivtilbudet gjøres 
gjennom Bergensprogrammet og dets 
forlengelse.  
I første omgang sikre at klimahensyn får en 
framtredende plass i forslag til utforming av 
framtidig transportsystem gjennom arbeid 
med KVU for regionpakke Bergen i 2009 og 
2010. 

Langsikte rammer for økt 
kollektivandel og 
redusert bilavhengighet. 

Bergen kommune 
Statens vegvesen 
Hordaland 
fylkeskommune 

2009-2030

 

I første omgang 
ingen kostnad ut 
over planinnsats. 
Gjennomføres som 
del av Regionpakke 
Bergen. 

A-3 
Styrke gang- og 
sykkeltrafikk 

    
- 6 

 

A-3.1 
Oppfølging av 
Sykkelstrategien for 
Bergen 
 

Planlegge og bygge minst 50 km manglende 
hovedsykkelvegnett 
Prioritere sykkeltrafikk framfor biltrafikk 
Etablere 1500 nye sikre 
sykkelparkeringsplasser i sentrum 
Oppnå høyere standard på drift og 

Tredobling av sykkel-
andelen, men dette er 
også avhengig av andre 
tiltak (Jfr 
Sykkelstrategien for 
Bergen). 

Bergen kommune 
Statens vegvesen 
Hordaland 
fylkeskommune 
 
 

2009-2019

 

I Sykkelstrategien 
for Bergen for 
Bergen anslått til 
over 100 mill kr.  
Finansiering som del 
av 
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Tiltak  Beskrivelse Konsekvens Ansvar Tidsplan 
Effekt 1000 
tonn CO2 -
ekv i 2030 

Kostnad 

vedlikehold, barvegstrategi på hovedrutene 
0-visjonen skal legges til grunn for trafikk-
sikkerhetsarbeidet 
Arealplanleggingen skal legge til rette for økt 
sykkelbruk 
Bedre overgangsmulighetene mellom sykkel 
og andre transportmidler 
Utføre informasjons- og mobilitetstiltak 

 
 
 
 
 
Mobilitetsråd-
givningstjenesten i 
Bergen kommune 

Bergensprogrammet 
og Regionpakke 
Bergen. 

A-4 
Begrense 
biltrafikken 

    
- 60 

 

A-4.1 
Bompenger / 
køprising 

Jfr prosjekt 1.4 i Framtidens byer.  
Utredning av køprising vil foreligge høsten 
2009. Videre konklusjoner avventer denne. 

Avhengig av avgiftsnivå, 
plassering av 
innkrevingssted og 
variasjon over døgnet. 
Kan variere fra 5 til 20 % 
redusert biltrafikk. 

Bergen kommune 
Hordaland 
fylkeskommune 

2009 
 
2010-2030  

Utredes. 

A-4.2 
Parkering 

Parkeringsrestriksjoner i sentrum sammen 
med etablering av innfartsparkering i 
ytterområdene. 40 mill er bevilget allerede til 
utbygging av innfartsparkering samt sikring 
av at innfartsparkeringsplasser blir benyttet til 
kollektivreisende.   

Innfartsparkering alene 
har liten effekt, men 
kombinert med restrik-
sjoner ellers, vil de ha 
direkte effekt på 
biltrafikken. 

Bergen kommune 
Hordaland 
fylkeskommune 

2009-2030

 

190 mill kr for å 
dekke et mulig 
langsiktig behov.  
Inntekter er ikke 
anslått. Vil delvis 
inngå som del av 
Regionpakke 
Bergen. 

A-4.3 
Avstemt utbygging 
av vegkapasitet 

Unngå utbygging av ny vegkapasitet som 
skaper ny trafikk og som forverrer 
situasjonen for kollektivtrafikken. 

Påvirker konkurranse-
forholdet bil/kollektivt og 
dermed kollektivandelen. 

Bergen kommune 
Statens vegvesen 
Hordaland 
fylkeskommune 

2010-2030

 

Vil inngå som del av 
Regionpakke 
Bergen. 

A-4.4 
Mobilitetsrådgivnin
g 

Videreføring av Bergen kommunes mobilitets-
rådgivning for å endre reisevaner. Dette 
omfatter bedriftsrettet og personlig 
reiserådgivning for å få flere til å reise 

Begrenser bilbruk. Mobilitetsråd-
givningstjenesten i 
Bergen kommune 

2010-2030

 

Ingen kostnader ut 
over administrative 
ressurser. 
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Tiltak  Beskrivelse Konsekvens Ansvar Tidsplan 
Effekt 1000 
tonn CO2 -
ekv i 2030 

Kostnad 

miljøvennlig, samt ulike kampanjer som 
mobilitetsuken og andre tiltak og arrange-
ment som fremmer miljøvennlig transport.  
Særlig fokus rettes mot kommunens egen 
virksomhet og egne ansatte. 

A-5. 
Energieffektiviser-
ing og bruk av 
ladbare biler 

    Effekt avh av 
tekno-logiut-
vikling og 
marked for 
drivstoff og 
biler. 

 

A-5.1 
Informasjon og 
opplæring i 
drivstoffbesparende 
kjørestil 

Tilbud om opplæring i EcoDriving både hos 
eksterne og i egen virksomhet. 

Mindre utslipp pr biltur. Mobilitetsråd-
givningstjenesten i 
Bergen kommune 

2009-2020

 

Ingen kostnader ut 
over administrative 
ressurser. 

A-5.2 
Krav om 
lavutslippsbiler hos 
underleverandører 

Krav om bruk av ladbare biler hos 
underleverandører med stort lokalt 
transportbehov. 

Mindre utslipp pr biltur. Bergen kommune, 
innkjøpsavdelingen

2009-2020

 

Ingen kostnader. 

A-5.3 
Lavutslippsbiler i 
egen virksomhet 

Bruk av ladbare biler i kommunal virksomhet. 
 

Mindre utslipp pr biltur. Bergen kommune 2009-2020
 

Ingen kostnader. 

A-5.4 
Etablere 
ladepunkter 

Etablere og gi støtte til nye ladepunkter for 
elbiler. Støtteordningen til Transnova 
utnyttes. 

Øker tilgjengeligheten for 
lading og bidrar til økt 
bruk av ladbare biler. 

Bergen kommune 2009-2020

 

7- 9.000 kr pr 
punkt. Evt. grave-
kostnader kommer i 
tillegg. 

A-5.5 
Forsøk i områder 
med 
beboerparkering 

Forsøk med beboerparkering for ladbare biler 
i områder med fellesparkering og boligsone-
parkering. 

Øker tilgjengeligheten for 
lading og bidrar til økt 
bruk av ladbare biler. 

Bergen kommune 2009-2020

 

Som i punktet over. 
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5 Stasjonær energibruk og 
klimautslipp 

5.1 Status og framtidig utvikling 
Stasjonær energibruk omfatter all energibruk knyttet til faste installasjoner som 
boliger, bygg, anlegg mv. Den stasjonære energibruken omfatter også 
energiforsyning til bybane, lufthavner og kaier, men altså ikke energibruken til 
selve transportmiddelet som biler, fly og båter, selv om f.eks. elbiler og trikker er i 
”gråsonen”. 
 

5.1.1 Stasjonær energibruk i Bergen 

Det stasjonære energiforbruket i Bergen har vært stabilt økende, i gjennomsnitt 
med 1,7 prosent pr år for perioden 1996-2006 [1].  Husholdningene utgjør den 
desidert største forbrukskategori i Bergen med om lag 45 prosent (2186 GWh) av 
totalforbruket i 2006 (4825 GWh). Videre følger privat og offentlig tjenesteyting, 
industri og fjernvarme. Fjernvarmen er relativt ny i Bergen.  Fjernvarme har hatt en 
stabil vekst de siste årene og hatt en stabiliserende virkning på de øvrige 
energibærere.  
 
Bryter man disse tallene opp på de ulike energibærere ser man at elektrisitet er 
den dominerende ressurs, se tabell 4.1 på neste side. Videre kommer fossile 
brensler i form av olje/parafin og gass. Med introduksjon av fjernvarme så har 
avfall som ressurs fått en økende betydning i energiforsyningen til byen. 
 

Samlet stasjonært forbruk fordelt på
forbrukskategorier i Bergen 2006

Husholdninger
45 %

Offentlig 
tjenesteyting

15 %

Privat 
tjenesteyting

22 %

Industri
10 %

Fjernvarme
8 %

Annet
0,4 %

 
 



  

 57

Figur 4.1. Fordeling av stasjonær energiforbruk på forbrukskategorier, Bergen 2006 
[1] 
Det knytter seg noe usikkerhet til tallene for fjernvarme. BKK Varme oppgir at 
fjernvarmen var produsert av 98 GWh avfall, 26 GWh gass, 4 GWh elektrisitet og 3 
GWh olje, til sammen 131 GWh. Avvikene mellom BKK og SSBs tall gjelder 
vesentlig for avfall og påvirker derfor i liten grad aktiviteter innenfor stasjonær 
energi.  
 

5.1.2 Dagens situasjon 

Foruten utviklingen av fjernvarme i Bergen har det de siste årene ikke skjedd store 
endringer i energitilførselen til byen. Riktignok har naturgass kommet til like etter 
årtusenskiftet, primært til industrielle formål samt som spisslast for fjernvarmen. 
Samtidig kan man observere at en rekke eneboliger har fått montert varmepumpe 
til oppvarmingsformål, uten at det finnes tilstrekkelig statistikk over dette. Videre 
har ordningen med utskifting av gamle oljekjeler og vedovner pågått over noen år. 
 
Utslippene av klimagasser har vært noe varierende, med en svakt økende tendens 
etter år 2000, hovedsakelig pga økt bruk av naturgass. Erfaringsmessig vil bruk av 
olje også variere noe avhengig av prisforholdet mellom olje og elektrisitet. 
Utslagene er relativt små og vanskelig å spore i foreliggende statistikk. 
 

5.1.3 Foreliggende planer og aktiviteter 

De kommunale strategi- og handlingsdokumenter innen området har de siste årene 
hovedsakelig dreiet seg om klimautslipp og i mindre grad berørt alminnelig 
energiforsyning. Siste rullering av Lokal Energiutredning for Bergen [1] som BKK 
Nett AS er pålagt av NVE å utarbeide, omtaler riktignok en del forhold knytte til 
elektrisitetsforsyning samt andre aktuelle utviklingsprosjekter. 
 
I den videre utviklingen av fjernvarmen tar BKK Varme sikte på å øke kapasiteten 
fra dagens 150 GWh til om lag 250 GWh i 2015. Denne veksten er imidlertid 
avhengig av en del større utbygginger av bolig- og næringseiendommer og 
områder, og at disse utbygges med vannbåren varme. 
 
Bergen tomteselskap har under prosessen med planen orientert om en del 
prosjekter som vil kunne innvirke på det stasjonære forbruket avhengig av når og 
hvordan disse blir realisert:  

• Nøttvedt i Fana 
• Ulset Vest i Åsane 
• Hetlevikåsen i Laksevåg 
• Almåshaugane i Åsane 
• Torvmyra i Laksevåg 

Tabell 4.1 Hovedtall for stasjonær energibruk i GWh, Bergen 2006  [1] 
 Elektrisitet Olje / 

parafin Gass Biobrensel Avfall, 
koks, kull Sum 

Husholdning 1 815 181 61 126 2 2 186 
Offentlig tjenesteyting 587 75 54 0 0 717 
Privat tjenesteyting 908 139 5 2 0 1 053 
Industri 391 72 24 0 0 487 
Fjernvarme 0 22 31 0 309 362 
Annet 14 6 0 0 0 20 
Sum 3 715 496 174 128 311 4 825 
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I disse områdene vil det kunne være berøringsflater mot fjernvarmen, enten 
direkte eller i forbindelse med etablering av fjernvarmesatellitter. 
 
Videre vil en i nær framtid ta i bruk bybanen. Det innebærer en økning i 
elektrisitetsforbruket, men samtidig en begrenset nedgang i bruk av diesel for 
busstransport som følge av et økt samlet transporttilbud. Likeledes har Bergen 
Havn i gang et arbeid med å etablere landstrøm til enkelte skipsanløp. Og det 
pågår et arbeid med å etablere ladestasjoner for elbiler.  
 
Kommunens eget arbeid med energiøkonomisering i egen bygningsmasse (støttet 
av Enova SF) er i sin sluttfase uten at nye aktiviteter er initiert. 
 
Samarbeidet med BKK og Naturvernforbundet gjennom prosjektet ”oljefri.no” som 
ble etablert i 2008, er videreført i 2009 på årlig basis. 
 
Det er etablert samarbeid med Stavanger og Kristiansand om utvikling av 
næringsklynger rundt energi, kalt Storbyprosjektet - Energi-miljø i Sør-Vest. 
 

5.1.4 Framtidsutvikling 

Basert på framtidig befolkningsvekst samt generell kjøpekraftutvikling, vil det uten 
at tiltak settes inn, bli en betydelig vekst i energiforbruket. Basert på prognoser fra 
SSB og antatt utvikling angitt i Lokal Energiutredning 2007, vil energikonsumet øke 
med i overkant av 34 prosent fram til 2030. [1] 
 

5.2 Målsetting for stasjonær energibruk 
Reduksjon i CO2-utslipp er langt enklere og normalt mer kostnadseffektiv innenfor 
stasjonær energibruk enn for transport. For å kunne nå den overordnede 
målsettingen om 50 prosent reduksjon av CO2-utslippene innen 2030, bør det 
derfor legges enda strengere måltall til for den stasjonære energibruken enn for de 
andre sektorer.  
 
Det legges derfor opp til ca. 80 prosent reduksjon i forbruket av olje og 30 prosent 
reduksjon i bruken av gass i 2020 og absolutt ingen utslipp i 2030. 
 
Det generelle energiforbruket per innbygger senkes i takt med forventet folkevekst, 
1,3 prosent pr år, eller ca. 20 prosent regnet ut fra dagens forbruk. 
 
Det vil innebære at man holder den samlede energibruken på dagens nivå for i 
2020 og i 2030, men at man oppnår en betydelig nedgang på ca 20 prosent sett i 
forhold til forbruk per innbygger. År 2020 er benyttet som et mål med tanke på 
jevnførbarhet med EU’s målsetting for år 2020 som Norge ventelig vil knytte seg til.  
Målsetting for utslipp av CO2 fra stasjonær energibruk er vist i figuren på neste 
side.  Volumene for de to hovedtiltakene, hhv reduksjon i bruk av fossile brensler 
samt generell reduksjon i elektrisitetsforbruket, er angitt både i GWh og 
korresponderende tusen tonn CO2 i tabellen under. 
 
Tabell 4.2 Måltall for utvikling i CO2 (tusen tonn) og energibruk (GWh), stasjonært 
energibruk 
 2006-2020 2020-2030 
 GWh CO2 GWh CO2 
CO2 /Olje og gass tiltak 443 118 228 54 
Energieffektivisering 540 0 461 0 
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Mål for reduksjon av utslipp fra av olje gass 
til stasjonært forbruk, 1000 tonn CO2-ekv
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Figur 4.2.  Mål for utvikling utslipp fra bruk av fossile brensler til stasjonære formål 
2006-2030 
 
 
Utfasing av fossile brensler innen stasjonær energibruk er både teknisk sett enkelt 
å gjennomføre, samtidig som det i liten grad er kostnadsdrivende for sluttbruker. 
Dette skyldes at en del av utfasingen vil kunne skje ved bruk av lønnsomme 
varmepumper og biokjel løsninger. I forbindelse med kortere, harde kuldeperioder 
er det behov for annen oppvarming, men dette representerer et lite volum og 
derav begrensede kostnader selv om enhetsprisen kan være noe høyere.    
 
Erstatningsløsninger for dagens olje- og gassbruk tilbys som tidlige nevnt 
hovedsakelig gjennom varmepumper samt ved, pellets, bioolje og biogass.  
 

5.3 Sammenheng mellom energi, miljø og 
økonomi 

Energieffektiviserende tiltak er ofte både bedrifts- og samfunnsøkonomisk 
lønnsomt. Som følge av introduksjon av ny teknologi vil en i mange sammenhenger 
oppleve at gårsdagens løsninger ikke lenger er optimale. Ved å kartlegge disse 
forhold nærmere, vil man kunne avdekke store innsparingspotensialer. 
 
Energieffektivisering av energibruk i bygg kan redusere energibruken med 10 
prosent innenfor en inntjeningstid på 2-3 år uten at dette går ut over komfort eller 
lignende, snarere tvert om. En 20 prosent reduksjon i energibruk oppnås ofte 
innenfor 3-7 års inntjeningstid. Slike tiltak vil da også innebære en reduksjon i bruk 
av fossile brensler i tillegg til elektrisitet. 
 
Typiske eksempler på dette kan være introduksjon av varmepumper, 
rentbrennende vedovner, automatiske styresystemer for oppvarming og 
ventilasjon, skifte av belysning mv. Ved skifte til f eks mer energieffektiv belysning 
vil en oppnå mindre energibruk, benytte lyskilder med mindre skadelige stoffer 
samt øke lyskvaliteten for bruker. 
 
Bergen kommunale bygg (BKB) gjennomførte i 2008 energieffektiviseringstiltak ved 
9 skoler og sykehjem for totalt 5 mill kr og med en inntjeningstid på 5 år. For 
eksempel har Lynghaug skole fått installert varmepumpe i gymsalen, mens Varden 
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skole har fått installert sentral driftskontrollanlegg for styring og overvåking av 
varme og ventilasjon. 
 

5.3.1 Alternative energikilder 

De mest benyttede energikildene til stasjonære formål i Norge er vannkraft, olje, 
ved og fjernvarme. Gass, solvarme, biopellets, koks og kull utgjør en liten del. Vind 
som lokal energikilde er ikke aktuell i større skala. Dette gjelder også for solceller, 
som i Norge nesten utelukkende benyttes til fritidsboliger og som foreløpig har et 
begrenset omfang på grunn av vår begrensede soltilgang om vinteren. Men 
solcelleteknologien er under sterk utvikling som gjør at solfangere for varming av 
tappevann og romoppvarming kan få en økende betydning også i Norge. 
 
Med vårt klima er følgende alternative energikilder mest relevante: 

• Varmepumpe 
• Fjernvarme basert på fornybar energi 
• Bioenergi i foredlet form, som flis, pellets, briketter mv. 
• Biogass 
• Elproduksjon fra bioenergi basert kraftvarme i kombinasjon med 

fjernvarme 
• Solvarme 
 

Gjennom etableringen av fjernvarmesentralen i Rådalen har en økt 
gjenbruksgraden av avfall samt bruken av bioenergi betydelig. Fjernvarmenettet i 
Bergen benytter riktignok så langt ikke varmepumpe, hvilket er vanlig i en rekke av 
landets byer. BKK Varme ser på slik utnyttelse i samarbeid med VA-etaten. 
 
TrygVesta inngikk i 2008 avtale med Enova om varmepumpe ved selskapets bygg i 
Bergen. Besparelsen er angitt til 1 GWh pr år. 
 

5.3.2 Reduksjon av energiforbruket 

All bruk av energi påvirker miljøet.  
Uttrykket ”Den reneste energien er den vi ikke bruker” sier noe om dette. Den 
ubrukte energien krever heller ingen infrastruktur, administrasjon eller andre 
fordyrende mellomledd. En bør derfor legge stor vekt på å effektivisere dages 
energibruk før man ser seg om etter alternativer og nye supplerende løsninger.  
 
For å nå de overordnede målsettinger er det viktig å målrette tiltakene inn mot de 
mest kostnadseffektive og miljømessig beste løsninger: 

1) Reduksjon av fossile brensler er derfor høyt prioritert. For større anlegg bør 
utfasingen skje ved energieffektivisering, introduksjon av alternativ forsyning og 
så til slutt benytte dagens oljekjeler som spisslast (noe få dager/timer i året) 
men da fortrinnsvis basert på bioolje. 

 
2) Deretter bør en arbeide målrettet for en generell effektivisering og reduksjon av 

det elektriske forbruket. I enkelte tilfeller vil en overgang til fjernvarme og eller 
nærvarmeanlegg være en god løsning, men først etter at 
effektiviseringspotensialet er forsøkt utløst. En relativt stor andel av dagens 
fossile energibruk vil bli erstattet med varmepumpe, som igjen vil medføre et 
økt forbruk av elektrisitet. Dette må det da kompenseres for om veksten skal 
holdes tilbake. 

 
Selv om dagens både forurensende og ineffektive gamle vedovner ikke direkte gir 
CO2-utslipp, er de nye ovnene langt mer energieffektive, reduserer vedbehovet og 
bidrar til betydelige reduksjon i utslipp til luft. Vedfyringens sammenfall med kalde 
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perioder med stillestående kalde luftmasser (inversjon) i deler av byen, gjør det 
viktig å redusere disse helseskadelige utslippene. 
 

5.4 Virkemidler 
I etterkant av oljekrisen på 1970-tallet ble det satt inn betydelige ressurser på å 
utvikle virkemidler med formål å begrense energibruken og gjøre seg mindre 
avhengig av fossile energikilder. I de senere år har det blitt et ytterligere fokus på 
reduksjon av CO2 spesielt. I etterkant av dette har en i ulike land og regioner 
opparbeidet en betydelig erfaring med de ulike tiltakene som ble iverksatt.  
 
Det er fullt ut mulig å utfase alle CO2-utslipp knyttet til stasjonære formål med 
dagens teknologi. Videre er det i dag tilgjengelig et sett med løsninger som man 
vet har den ønskede effekt. En kan på denne måten styre utviklingen i ønsket 
retning. En rekke av disse virkemidlene vil i seg selv ikke øke de samlede 
energikostnadene for forbrukeren, men vil kunne kreve finansielle stimuli i form av 
forenklet lånetilgang. Videre vil det for å øke takten i og målrette aktiviteten være 
behov for støtte og subsidier. 
 
For eksempel kan fyringsolje erstattes med bioolje utvunnet i fra avfall, for 
eksempel fiskeavfall, og slik sett ikke legge beslag på dyrket mark. BKK Varme skal 
utrede bruk av bioolje for sine forbrenningsanlegg.  
 

5.4.1 Regulatoriske virkemidler, endring av lovverk, skatter mv 

Danmark var tidlig ute med å benytte særskilt energiavgift på strøm for 
husholdninger. Gjennom en betydelig (nær dobling av energikostnaden) har man 
over tid oppnådd en betydelig reduksjon av forbruket. I tillegg har man fått en 
omfordeling mot mer fjernvarme, bioenergi, varmepumpe og annen fornybar 
energi som sol og vind, det siste særlig innen husholdninger i landbruket. 
 
EU har de siste årene iverksatt en rekke tiltak (direktiver) for ulike innsatsområder, 
herunder merkeordning for varer med tilhørende forbud og utfasing av de mest 
ineffektive teknologiene, skjerpede byggeforskrifter, energisertifikat for bygninger 
mv. 
 
I Norge var vi tidlig ute med ”ny energilov” i forbindelse med deregulering av 
markedet for omsetning av elektrisk kraft.  Dette har ledet til fri prisdannelse og 
ikke underpriset kraften som man hadde i enkelte kommuner forut for loven. 
 
I dag er de viktigste driverne for en mer energieffektiv utvikling i Norge i hovedsak 
knyttet til innføring av EU’s direktiver innen energimerking av bygninger 
(Energisertifikat), nye byggeforskrifter (Tek 07) samt skjerpede minstekrav til ulike 
energiforbrukende produkter (EuP). Den norske forbrukeravgiften (elavgiften) på 
elektrisitet har et begrenset nivå, samt at enkelte sektorer er unntatt og har 
dermed liten innvirkning på energibruken. 
 
Bergen kommune har nært samarbeid med det kommunalt eide Bergen 
Tomteselskap. Ved å regulere virksomheten til tomteselskapet kan de gjennom 
avtaler sikre energieffektive bygg. Om det årlig bygges 200 boliger med 
lavenergistandard, 100 boliger med passivhusstandard samt 100 vanlige boliger, vil 
det årlige forbruket til disse boenhetene bli 2 GWh mindre enn med dagens 
byggeløsninger. 
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5.4.2 Støtte og subsidier 

Når det gjelder støtte til energieffektiviserende tiltak ligger Norge langt framme i 
både europeisk og internasjonal sammenheng. Med etableringen av Enøk-fondet i 
Oslo på 1980 tallet, i dag på nær 600 mill. kr., og etableringen av Energifondet 
administrert av Enova SF i 2001 med i dag en kapitalbase på nær 20 milliarder, har 
man et meget vidtrekkende virkemiddel både for Oslo spesielt og for landet 
generelt. Innenfor området Bolig, bygg og anlegg har Enova de siste år inngått 
avtaler om besparelser i størrelsesorden 400-450 GWh/år (150-200 mill. kr./år inkl. 
tilskuddsordningen til boliger). 
 
I Tyskland har en gjennom betydelig subsidiering etablert verdens mest 
omfattende vindkraftpark samt solcellepark gjennom garantert pris på levert energi 
til nettet fra disse energiprodusentene. I Hellas har tilsvarende løsninger resultert i 
at en svært høy andel av varmtvannsoppvarmingen nå skjer med solfangere, og til 
en rimelig kostnad. 
 
I Danmark (Elsparefonden) og Sverige (Klimp) har egne støtteprogram til utfasing 
av bl.a. elektriske panelovner gitt god uttelling. 
 
En rekke private og kommunale virksomheter benytter seg i dag av Enova SF sitt 
tilbud om offentlig støtte til energieffektiviserende tiltak. 
 
Bergen kommune etablerte i 2007 (Bystyrevedtak av dato 06 07 07, sak 1397/07) 
et klimafond på 10 mill. kr. Fondet brukes til etablering av miljøledelse i 
kommunale virksomheter mv. 
 
I følge Husbanken i Bergen vil en kunne redusere det årlige energiforbruket med 
10 GWh dersom 600 eksisterende boliger pr år renoveres til passivhusstandard. 
 

5.4.3 Kompetanse, kunnskap og holdningsskapende arbeid 

Gjennom årene har en rekke land og miljøer satset betydelige ressurser på å bygge 
opp gode forbrukervaner gjennom informasjon, utdanning og kampanjer. Særlig 
innen kildesortering har man sett gode resultater i å endre folks reelle vaner (f. 
eks. i Tyskland) i betydelig grad. Mange nasjoner har i dag et omfattende program 
for kunnskapsbygging innen energieffektivisering rettet mot barnehager, skoler og 
universtiter. I Norge hadde Olje- og energidepartementet et betydelig tilbud om 
kurs og enkel opplæring innen effektiv energibruk. Videre oppnådde Husbanken på 
70-og 80 tallet meget gode resultater gjennom ”byfornyelsesprogrammet” som 
også inkluderte kompetansebygging. De senere år har Husbanken hatt noen 
ressurser til å få fram lavenergi og passivhus, men disse bevilgninger har de siste 
årene bortfalt og kompetansen står i fare for å forsvinne. Flere av 
utdanningsinstitusjonene har likevel vist gryende interesse for fagfeltet og enkelte 
universitet har egne fag rettet mot energibruk, dog i begrenset omfang. 
 
Bergen kommune samt en rekke støttespillere deltok i ”Klimakampen” som ble vist 
på NRK. Prosjektet var et samarbeid med Enova SF og inngår i myndighetenes 
satsning på holdningsskapende arbeid. 
 
Bergen kommune har også ved å etablere en egen stilling som ”Klimasjef” 
tydeliggjort behovet for å synliggjøre og styrke det allmenne arbeidet innen 
energiområdet.   
 
Videre etablerte man i 2008 i samarbeid med Naturvernforbundet ordningen 
”oljefri.no” for utfasing av oljefyringsanlegg i husholdninger. Det er et nært 
samarbeid med ulike lokale markedsaktører. 
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5.4.4 Øvrige virkemidler 

Foruten de tre mest vanlige virkemidlene, finnes det en rekke andre enten 
sektorovergripende og eller mindre omfattende løsninger. Herunder kommer arbeid 
med nasjonale standarder (Norsk standard), miljømerker, kontraktsmaler, 
innkjøpsordninger mv. For eksempel er krav til livssyklusanalyser (LCC) i enkelte 
land etablert som lovverk, mens de i andre land inngår i frivillige ordninger. En ser 
også at krav om klimaregnskap er et nytt virkemiddel, for eksempel i forbindelse 
med byggesøknader og offentlige innkjøp. 
 
Videre er arbeid med demonstrasjonsprosjekter, forskning, miljøledelse, 
gebyrpraksis mv., virkemidler som kan ha en meget lokal forankring og stor 
gjennomslagskraft lokalt. 
 
Bergen kommune samarbeider med flere lokale miljøer. Sammen med Høyskolen i 
Bergen, BAS og NHH er det etablert samarbeid om ”Klimahuset”.   
 
Bergen kommune satte i 2007 krav til at alle kommunale enheter skulle 
miljøfyrtårnsertifiseres. Dette arbeidet ble igangsatt i 2008 og skal ferdigstilles i 
løpet av 2010.  
 

5.5 Forslag til tiltak og effekter 
De ulike virkemidlene vil være mer eller mindre relevant for kommunen i forhold til 
for eksempel statlig ansvar. Noen virkemidler vil kunne benyttes aktivt lokalt, andre 
ikke. For Bergen foreslås følgende to hovedvirkemidler for å kunne oppnå de 
oppsatte mål: 

• Utvidet mandat og virkeområde for Klima- og energifondet 
• Målrettede tiltak i kommunal sektor 
 

5.5.1 Klima-, miljø-  og energifond 

Det foreslås opprettelse av et klima-, miljø- og energifond som må tilføres 
betydelige midler. Fondet får primært i oppgave å betjene markedet med et sett 
med virkemidler, herunder støtte til investeringer i prioriterte tiltak (i tillegg til 
statlige incentiver), støtte kartlegging av tiltak samt kunnskapsbygging. 
 
Fondet vil få en pådriverrolle i forhold til å nå mål i energi- og klimaplanen.  Dette 
gjelder eksempelvis informasjonsvirksomhet, initiere endringer i den lokale 
forvaltning og rapportere resultater. Fondet skal utarbeide årlige aktivitetsplaner og 
budsjett. 
 
Forslaget er at det avsettes 25 mill kr årlig til fondet for perioden 2010 til 2020. De 
to første driftsårene bevilges ytterligere 10 og 5 mill kr for å dekke 
etableringskostnader og informasjonsarbeid. For perioden 2020 til 2030 er beløpet 
anslått til ca 17 mill kr pr år. 
 

5.5.2 Målrettede tiltak i kommunes egen virksomhet 

Det etableres en egen samlet handlingsplan for kommunale virksomheter og 
kommunale foretak. Planen innebærer en ansvarliggjøring av de enkelte etater og 
virksomheter. Dersom de aktuelle tiltakene ikke kan framvise tilstrekkelig 
lønnsomhet, eller krever økte likvide midler, skal virksomheten fremme forslag om 
slike. Virksomhetene skal også utnytte statlige incentiver og støtteordninger, 
eventuelt også kommunens klima- og energifond. 
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I den vedlagt tiltakstabellen er det satt opp konkrete mål for den enkelte 
virksomhet. Listen er ikke uttømmende. Med få unntak vil ikke handlingsplanen 
kreve ytterligere finansiering, men i enkelte tilfelle vil det bli økt behov for midler. 
 

5.5.3 Organisering av de ulike tiltak 

Det vil bli behov for en grensedragning samt etablere en god praksis mellom Klima- 
og energifondets arbeide og arbeidet i de enkelte virksomheter. Nedenfor er det 
vist hvilke oppgaver som kan legges til de fondet og til de enkelte virksomheter: 
 
• Oppgaver for fondet:  
- Tilby finansiering av tiltak, energieffektivisering og konvertering 
- Inngå frivillige avtaler herunder også avtaler med kommunale foretak 
- Stimulere til aktiv bruk av statlige virkemidler lokalt 
- Tilrettelegge for eller koordinere holdningsskapende arbeid i skoler, 

barnehager, etater mv. 
 
• Oppgaver for kommunal overordnet forvaltning: 
- Oppfølging av plan- og bygningsloven (PBL) i forbindelse med areal- og 

reguleringsplaner 
- Aktiv bruk av livssyklus analyser (LCC) ved innkjøp 
- Energimerking av kommunale bygg  
- Miljøkrav i fm. kommunale innkjøp og leiekontrakter 
- Vise vegen ved å etablere demonstrasjonsanlegg, f eks passivhus 
- Tilrettelegge for tredjepartsfinansiering (”Energy Saving COmpanies”, ESCO’s) 
- Benytte eierskap i ulike organisasjoner og virksomheter, herunder 

avfallsselskap, energiselskap, transportselskap, tomteselskap mv målrettet 
- Benytte sertifiseringsordninger som Miljøfyrtårn, Svanemerket, LEED mv. 
- Etablere klimagassregnskap for kommunen 
- Etablere demonstrasjonsprosjekter/signalbygg 
- Kompetansebygging i egen virksomhet 
- Kontroll med at dagens energikrav (TEK) følges i offentlig og privat sektor ved 

nybygging og større rehabiliteringer 
- Sikre fjernvarme tilfortetningsområder, og at tilknytningsplikten overholdes i 

konsesjonsområder. Evt søknader om unntak skal behandles særskilt 
- Øke andelen fornybar energi i fjernvarmen 
- Benytte solcelle (PV) eller f.eks. solfangere i egne bygg, primært til 

vannvarming 
 

5.5.4 Beregning og forutsetninger for størrelsen på incentiver og tiltak 

For å beregne klima- og energifondets omfang legges følgende til grunn: 

• At Bergen oppnår sin prosentvise andel (etter befolkningstall) av Enova SF sine 
støttemidler 

• At Bergen supplerer med målrettede virkemidler slik at spesifikke mål oppnås 
• At Bergen sikrer framdrift gjennom betydelig informasjons- og 

kompetansevirksomhet 
• At Bergen gjennomfører tiltak i egne virksomheter minimum på linje med 

øvrige energibrukere 
 
Statistikk fra bla Enøk-fondet i Oslo og Enova SF viser at det kreves incentiver i 
størrelsesorden 0,3 -1,0 kr./kWh spart. Støttenivå vil bl.a. avhenge av tiltakenes 
inntjeningstid og målgruppen for støtten. Legger man til grunn 0,5 kr./kWh vil en 
GWh i reduksjon være anhengig av 500.000 kr. i støtte. Tar man utgangspunkt i et 
måltall for perioden 2006-2020 på i underkant av 1000 GWh, så vil respektive 
incentiver utgjøre 500 mill. kr., eller om lag 50 mill. kr. pr år over en tiårs periode. 
Av dette vil Enova, basert på dagens aktivitetsnivå bidra med om lag 25 mill. kr. På 
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dette grunnlaget er det satt opp en sammenstilling av behov for ytterligere 
incentiver som vist i tabell 4.3 på neste side: 
 
 
Tabell 4.3 Midler til klima- og energifond perioden 2010-2030 
  2010-2020 2020-2030 

Behov for incentiver i perioden 50 mill. kr./år  34 mill. kr./år 
Aktiviteter dekket gjennom Enova 
SF 

25 mill. kr./år 17 mill. kr./år 

Fondsavsening fra Bergen 
kommune 

25 mill. kr./år 17 mill. kr./år 

 
 
Disse 25 mill. kr. er det naturlig at går til spesielle lokale initiativ som målrettet 
informasjon og støtte til f eks vedovner, oljefri.no kampanjen, kommunale 
prosjekter, demonstrasjonsprosjekter, analyser mv.  
 
Det må tilføres ekstraordinære midler (15 mill. kr.) for å etablere klima- og 
energifondet og dets aktivitet de to første årene. Til sammenligning utbetalte Enøk-
fondet i Oslo 50 mill kr i 2008. 
 

Tabell 4.4 Årlig fordeling av midler til klima- og energifond perioden 2010-2030 
GWh / år og mill 
kr/år 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Tiltak CO2 443 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
Tiltak energi-
effektivisering 540 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
Tiltak CO2 228 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
Tiltak energi-
effektivisering 461 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
Sum GWh 0 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

0 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

10 5

35 30 25 25 25 25 25 25 25 25 25 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

Incentiver mill kr/år

Klima- og energi-fond 
Bergen kommune

Incentiver dekket av 
Enova SF

Oppstarts-kostnader

 
 
 

5.5.5 Samlet framstilling av tiltak og effekter 

For å nå de overordnede målsettinger er det gjort beregninger av ulike virkemidler. 
Det må her skilles mellom aktive virkemidler for å redusere dagens forbruk, og å 
tilrettelegge for og redusere virkningen av den framtidige veksten i befolkning og 
levestandard. 
 
Det er lagt opp til følgende hovedgrep: 

• Utfasing av fossile brensler ved konvertering til andre energikilder 
• Tiltak for å kompensere for den vekst i andre energikilder denne 

konverteringen innebærer 
• Redusere forbruket pr. innbygger i samme takt som veksten i folketallet 

(stabilisere forbruket)  
 
Det er lagt til grunn en konvertering fra fossile brensler til elektrisitet og bioenergi, 
angitt i netto tilført i GWh. Beregningen er utført med basis i følgende 
forutsetninger: 

• Gass erstattes med 1/3 varmepumpe og 2/3 bio i form av biogass eller bioolje. 
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• Olje erstattes med 2/3 varmepumpe og 1/3 bio i form av ved, pellets eller 
bioolje 

 
Fordi varmepumper leverer tre ganger sitt eget forbruk (henter 2/3 fra jord, luft 
eller sjø) vil det til tross for at elektrisitetsforbruket øker, bli en samlet nedgang i 
”kjøpt” energi med denne konverteringen. Når gass og olje erstattes med bioenergi 
blir derimot energiforbruk uendret.  Ved utfasing og konvertering av olje og 
gassforbruket, vil elektrisitetsforbruket som sådan øke, mens fossile brensler går 
ned. Dette er vist i figur 4.3.  I figuren er det ikke tatt hensyn til befolkningsøkning 
og vekst i energietterspørselen.   
 
Figur 4.4 viser den generelle forventede forbruksøkning på 1,2 prosent pr år bla 
som følge av økt folketall [1].  Figuren viser videre nødvendig omfang av 
energieffektiviserende tiltak for å kunne oppnå målsettingen om å stabilisere 
forbruksøkningen på dagens nivå. Dette vil utgjøre 540 GWH for perioden 2006-
2020 og ytterligere 461 GWh for perioden 2020 til 2030. 
 

 
 

5.5.6 Tiltaksportefølje 

Tiltaksporteføljen er delt i to hovedbolker. De kortsiktige tiltakene er delvis allerede 
initiert, og en rekke av disse inngår i arbeidet med ”Framtidens byer” prosjektet. 
Disse tiltakene er i begrenset grad angitt med effekter da de i hovedsak er 
utviklingsprosjekter. De mer langsiktige tiltak er angitt med effekter basert på de 
aktuelle virkemidler. Her er i liten grad angitt reelt investeringsbehov til 
tiltaksinnehaver. Positive lokale ringvirkning av disse omfattende investeringer er 
heller ikke målsett i denne sammenhengen.   
 

5.5.7 Kortsiktige tiltak 2010-2014  

I tabell 4.5 på neste side vises listen over kortsiktige tiltak, primært som beskrevet 
i handlingsprogrammet for ”Framtidens Byer”. Det er ikke utført effektberegninger 
av disse tiltakene.  
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Figur 4.3. Endring i fordeling mellom energibærere til 
stasjonær forbrenning, utvikling uten hensyn til vekst i 
befolkning og økt etterspørsel.  

Figur 4.4. Utvikling med forbruksvekst bl.a. som følge av 
befolkningsvekst, og omfang av energieffektiviserende 
tiltak for å få nullvekst i samlet forbruk. 
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Tabell 4.5  Kortsiktige tiltak innenfor stasjonær energi (B-tiltak) 
Tiltak Beskrivelse Konse

kvens 
Ansvar Tidsplan Effekt 

GWh 
Effekt 
Tonn 
CO2-
ekv 

Kost-
nad 

Kost
/nyt
te 
 

Komment
ar 

B-0.1  
Energieffektive 
bygninger i nye 
utbyggingsområder 

Retningslinjer for energieffektive bygninger i 
nye utbyggingsområder 

 
Klimaseksjon
en 

2010-
2014    

  

B-0.2  
Passivhusboliger i 
Sædalen 

Bygging av passivhusboliger i Sædalen 

 
Bergen 
tomteselskap 

2010-
2014    

  

B-0.3  
Hordaland 
Fylkeskommune 

Bygging av ny svømmehall og videregående 
skole med fremtidsrettede energiløsninger 

 

Fylkeskom-
munen og 
BKB 

2010-
2014    

  

B-0.4  
Ny Søreide skole 

Ny Søreide skole 
 BKB 

2010-
2014    

  

B-0.5  
Kommunale boliger 
med 
passivhusstandard 

Kommunale boliger for vanskeligstilte med 
passivhusstandard 

 BBB 
2010-
2014    

  

B-0.6  
Utskifting av oljekjeler 

Utskifting av oljekjeler utenfor 
konsesjonsområdet for fjernvarme  

Klimaseksjon
en 

2010-
2014    

  

B-0.7  
NyKrohnborg skole  

Ny Krohnborg skole - et nytt lokalsenter med 
energi- og miljøambisjoner  

Plan og 
Geodata 

2010-
2014    

  

B-0.8  
Rehabilitering av 
kommunale boliger 

Rehabilitering av kommunale boliger 

 BBB 
2010-
2014    

  

B-0.9  
Utvidelse av 
fjernvarme i Bergen 

Utvidelse av fjernvarme i Bergen 

 BKK Varme 
2010-
2014    

  

B-0.10  
Lokale fjernvarmenett 

Lokale fjernvarmenett 
 BKK Varme 

2010-
2014    

  

B-0.11  
Ny fornybar 
energiproduksjon 

Ny fornybar energiproduksjon 

 VA 
2010-
2014    
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Tiltak Beskrivelse Konse
kvens 

Ansvar Tidsplan Effekt 
GWh 

Effekt 
Tonn 
CO2-
ekv 

Kost-
nad 

Kost
/nyt
te 
 

Komment
ar 

B-0.12  
Borettslag til 
passivhusstandard 

Rehabilitering av borettslag til 
passivhusstandard 

 
Klimaseksjon
en 

2010-
2014    

  

B-0.13  
Energiledelse  

Det ble innført arbeid med energiledelse i 2006 
og alle kommunens enheter skal være 
sertifisert i løpet av 2010.   BKMB 

2010-
2014    

  

B-0.14  
Earth Hour 

Bergen kommune og fleste mulig offentlige og 
privat bygg skal slukke lyset, en time på et gitt 
tidspunkt og dag i året.   BKMB 

2010-
2014    

  

B-0.15 
Tid for Tre 

Tresatsing i Bergen. Bruk av biomasse knyttet 
til treproduksjon, som pellets, ved, tømmer, 
bygg etc.. Utgangspunktet er at skog binder 
og lagrer CO2.  

 BKMB 

2010-
2014 

     

B-0.16  
Fornybar energi. 

Byrådet har vedtatt å benytte en opsjon i 
avtalen med Fjordkraft AS, som sikrer at 
Bergen kommune kun kjøper kraft som 
kommer fra fornybare kilder. 

 Innkjøp 

2010-
2014 

     

B-0.17  
Elektrifisering av 
havnen 

Etablere landstrøm for skip i Bergen havn.   BKK nett og 
BK 2010-

2014 

     

B-0.18  
Oljefri.no 

Fossil energi skal fases ut.    Naturvernfor-
bundet, BKK 
og BKMB 

2010-
2014 

     

B-0.19  
Alternative 
energikilder 

Utredning for mulig bruk og småskala 
produksjon, som bioenergi til nærvarme og 
fjernvarmeanlegg, lokal energiproduksjon i 
forbindelse med utbygginger, og alternativ 
energi for transportsektoren.  

 Mange;  
VA, BKK. BK 

2010-
2014 

     

B-0.20  
Energiløsninger i 
kommunale bygg 

Inkluderer energieffektivitet og alternative 
energikilder 

 BKB 
2010-
2014 

     

B-0.21  
Vrakpantordningen 

Bytte ut gamle vedovner med rentbrennende 
vedovner 

 Bergen 
brannvesen 

2010-
2014 
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Tiltak Beskrivelse Konse
kvens 

Ansvar Tidsplan Effekt 
GWh 

Effekt 
Tonn 
CO2-
ekv 

Kost-
nad 

Kost
/nyt
te 
 

Komment
ar 

B-0.22  
Ikke bruk av fossil 
gass 

Ikke legge til rette for fossil gassbruk i 
kommunen 

 BKB 
2010-
2014 
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5.5.8 Langsiktige tiltak 2010-2030 

I tabell 4.6 vises listen over langsiktige tiltak fordelt på de to viktigste virkemidlene: 

• Utvidet mandat og virkeområde for Klima- og energifondet 
• Målrettede tiltak i kommunal sektor  
 
Tiltakene er kategorisert i tråd med disse to virkemidlene, gruppert sli: 
• B-1 tiltak:  kommunale tiltak  
• B-2 tiltak:  tiltak knyttet til Klima- og energifondet er.  
• B-3 tiltak:  Statlige virkemidler  
 
De statlige virkemidlene til Enova SF inngår i de effekter som er angitt under hver 
av kategoriene B1 og B2. 
 
Samlet effekt er beregnet til 1 672 GWh i energieffektivisering og 173 000 tonn 
reduksjon i CO2. Tabellen angir kost/nytte som God, Middels og Dårlig. Tiltak med 
dårlig kost nytteverdi er ikke tatt med. Evalueringen mellom god og middels er 
vurdert ut i fra kostnad sett i forhold til effekt, samt det samlede potensial som 
tiltaket eventuelt kan ventes å ha. 
 
Ikke alle tiltak er satt opp med effekt. Det betyr likevel ikke at disse ikke kan ha 
effekt, men at omfang og innretning ikke er behandlet. 
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Tabell 4.6 Langsiktige tiltak innenfor stasjonær energi (B-tiltak) 
Tiltak Beskrivelse Konsekvens Ansvar Tidsplan Effekt

GWh 
Effekt 
tonn 
CO2-
ekv 

Kostna
d 

Kost/ 
nytte 
 

Kommentar 

B-1.1  
Konvertering 

Erstatte fossile brensler, 
7 GWh/år 

Konvertering olje/gass BKB 2010-2020 7 2 
 

God 
 

B-1.2 
Energieffektivisering 

Tiltak i bygningsmasse, 
250 GWh/år 

Redusert energibruk BKB 2010-2030 50  
 

God 
 

B-1.3 
Energieffektivisering 

Varme- og lysstyring av 
kirker og kapeller 

Redusert energibruk Bergen 
kirkelige 
fellesråd  

2010-2020 1,5  

 

God 

 
B-1.4  
Konvertering 

Erstatte fossile brensler Konvertering olje/gass Bergen 
kirkelige 
fellesråd  

2010-2020 0,1  

 

Middel
s 

 
B-1.5 
Energieffektivisering 

Optimere drift av 
pumper, UV-beh. og 
ventilasjon 

Redusert energibruk 
behandlingsanlegg 

VA etaten 2010-2020 6  

 

God 

 
B-1.6 
Energieffektivisering 

Trykkreduksjon 
vanntilførsel 

Produksjon av el VA etaten 2010-2030   
 

God Estimat 
mangler 

B-1.7 
Energieffektivisering 

Utnytte biogass fra 
behandlingsanlegg 

Produksjon av el VA etaten 2010-2020   
 

Middel
s 

Estimat 
mangler 

B-1.8 
Energieffektivisering 

Samordne/samle Miljøsertifisering BK  2010-2020 1  
 

God 
 

B-1.9 
Energieffektivisering 

Optimering av 
belysningsanlegg/dimmi
ng 

Redusert energibruk 
vegbelysning 

BK 2010-2020 1  

 

God 

  
B-1.10 
Energieffektivisering 

Energieffektive 
ford.trafoer 

Redusert energibruk  BKK Nett 2010-2030 19  

 

God Redusert 
tomgangstap 
ved kjøp av 
nye 

B-1.11 
Energieffektivisering 

Forbildeprosjekt Bergen Rådhus BK (BKB) 2010-2014 1  
 

God 
 

B-1.12 
Energieffektivisering 

Ved innkjøp, samt 
nattedrift 

PC'er og dataservere BK IT 2010-2020   
 

God 
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Tiltak Beskrivelse Konsekvens Ansvar Tidsplan Effekt
GWh 

Effekt 
tonn 
CO2-
ekv 

Kostna
d 

Kost/ 
nytte 
 

Kommentar 

B-1.13 
Energieffektivisering 

Ved innkjøp samt 
styring, hvitevarer, 
belysning mm 

Redusert energibruk 
Utleie- og sosialboliger 

BBB 2010-2030 5  

 

Middel
s 

 
B-1.14  
Konvertering 

Varkpantordningen - 
bytte til nye 
rentbrennende vedovner 

Utskifting av gamle 
vedovner 

BK 2010-2020 0 0 

 

God 

  
B-1.15  
Konvertering 

Oljefri.no - til 
varmepumpe eller 
biopellets 

Utskifting av gamle 
oljefyrer Bolig 

Naturvern-
forbundet/B
K og BKK 

2010-2030 181 46 

 

God 

 
B-1.16 
Energieffektivisering 

Opplæring Introduksjon av 
biopellets/VP i nybygg 

Leverandøre
r, BK 

2010-2030   
 

Middel
s  

B-1.17 
Energieffektivisering 

Opplæring Introduksjon VP for 
tappevannsproduksjon i 
nybygg 

Leverandøre
r, BK  

2010-2030 30  

 

Middel
s 

 
B-1.18 
Energieffektivisering 

Tilrettelegge for 
renovering 

Byfornyelse BKB 2010-2030   
 

God 
  

B-1.19  
Fjernvarme 

Vekst Fjernvarme i 
Bergen fra 2008-2015 

 BKK Varme 2009-2015 90 27 
 

God 
 

B-1.20  
Fjernvarme 

Vekst Fjernvarme i 
Bergen fra 2016-2020 

 BKK Varme 2016-2030 50 15 
 

God 
 

B-1.21  
Konvertering 

Nye 
forgreninger/satelitter 

Konvertere Olje - 
Fjernvarme 

BKK Varme 2010-2020 22 7 
 

God 
 

B-1.22  
Konvertering 

Økt markedsarbeid Konvertere Gass - 
Fjernvarme 

BKK Varme 2010-2020   
 

God 
 

B-1.23  
Fjernvarme 

Fjernvarme i Åsane Anvende fornybar energi BKK Varme 2011-2015 30 9 
 

God 
 

B-1.24  
Fjernvarme 

Fjernvarme i Loddefjord Anvende fornybar energi BKK Varme 2012-2015 25 8 
 

God 
 

B-1.25  
Konvertering 

Fase ut fossile spisslast 
reserver 

Utrede bruk av BIO olje 
som tilleggsenergi 

BKK Varme 2011 10  
 

Middel
s  

B-1.26  
Fjernvarme 

Vekst fjernvarme Varmepumpe basert på 
avløpsvann 

BKK Varme 
/VA etaten 

2014 5  
 

Middel
s  
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Tiltak Beskrivelse Konsekvens Ansvar Tidsplan Effekt
GWh 

Effekt 
tonn 
CO2-
ekv 

Kostna
d 

Kost/ 
nytte 
 

Kommentar 

B-1.27  
Fjernvarme 

Ny teknologi Enkle varmeløsninger i 
bygg 

BKK Varme 2010-2020 1  
 

God 
 

B-1.28 
Energieffektivisering 

Energirevisjon av planl. 
nyanlegg/drift 

Redusert energibruk 
infrastruktur bybane  

Samferdsel 2010-2020 1  
 

God 
 

B-1.29 
Energieffektivisering 

Optimering av 
belysningsanlegg/dimmi
ng 

Redusert energibruk 
belysning 

Bergen 
Havn 

2010-2020 0,5  

 

God 

 
B-1.30 
Energieffektivisering 

Reguleringsbestemmelse
r 

Redusert energibruk 
Næring 

BK  2010-2030 5  
 

God 
 

B-1.31 
Energieffektivisering 

Reguleringsbestemmelse
r 

Redusert energibruk 
Bolig 

BK  2010-2030 2  
 

God 
 

B-1.32 
Energieffektivisering 

Frivillige avtaler Redusert energibruk 
Bolig 

Boligbyggel
ag og 
Sameier 

2010-2030   

 

God 

 
B-1.33 
Energieffektivisering 

Frivillige avtaler Redusert energibruk 
Bolig 

BBB 2010-2030 5  
 

God 
 

B-1.34 
Energieffektivisering 

Frivillige avtaler Redusert energibruk 
Bolig 

Bergen 
tomteselska
p 

2010-2030 20  

 

God 

 
B-1.35 
Energieffektivisering 

Frivillige avtaler Redusert energibruk 
Skoler 

Fylkes-
kommune 

2010-2030 5  
 

God 
 

B-1.36 
Energieffektivisering 

Energisertifisering Redusert energibruk 
Bygg 

BK 2010-2030 5  
 

God 
 

B-1.37 
Energieffektivisering 

Covenant of Mayors Delta i nettverk Byråd 2010-2020   
 

Middel
s  

B-1.38 
Energieffektivisering 

Avtale med Enova SF Redusert utslipp Byråd 2010-2020   
 

God 
 

B-1.39  
Kvotehandel 

Kjøpe andeler i Offshore 
vind 

Økt elproduksjon Byråd 2010-2030   
 

Middel
s  

B-1.40  
CO2 binding 

Aktiv skogforvaltning Økt CO2 binding Byråd 2010-2030   
 

God 
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Tiltak Beskrivelse Konsekvens Ansvar Tidsplan Effekt
GWh 

Effekt 
tonn 
CO2-
ekv 

Kostna
d 

Kost/ 
nytte 
 

Kommentar 

B-1.41 Konvertering Koordinerte innkjøp Krav til EE og NFE ved 
kjøp av materiell og 
kontorutstyr 

BK  2010-2020   

 

God 

 
B-1.42 
Energieffektivisering 

Koordinerte innkjøp Krav til leverandørs CO2 -
fotavtrykk 

BK  2010-2020   
 

God 
 

B-1.43 
Energieffektivisering 

Passivhus Nybygg BK, 
husbanken, 
HIB 

2010-2030   

 

Middel
s 

 
B-1.44 
Energieffektivisering 

Passivhus Rehabilitering BK, 
husbanken, 
HIB 

2010-2030   

 

Middel
s 

 
B-1.45 
Energieffektivisering 

Selvfinansierende 
kommunalt 
investeringsfond 

Utrede kommunalt 
"Revolving fund" som 
supplement til Klima- og 
energifond 

Byråd 2010-2030   

 

God 

 
B-2.1 
Energieffektivisering 

Varmepumpe erstatter 
direkte el 

Redusert energibruk 
boliger og mindre 
næringsbygg 

Klima- og 
energifond 

2010-2030 446  

 

God 

 
B-2.2 
Energieffektivisering 

Etterisolasjon, bedre 
vinduer 

Redusert energibruk 
boliger og mindre 
næringsbygg 

Klima -og 
energifond 

2010-2030 100  

 

God 

 
B-2.3 
Energieffektivisering 

Kurs/informasjon/opplæ
ring 

Redusert energibruk 
Privatboliger 

Klima- og 
energifond 

2010-2030 52  
 

God 
 

B-2.4 
Energieffektivisering 

Tilskudd/Kurs/informasj
on 

Redusert energibruk 
Næring 

Klima- og 
energifond 

2010-2030 118  
 

God 
 

B-2.5 
Energieffektivisering 

Frivillige avtaler Redusert energibruk 
Industri 

Klima- og 
energifond 

2010-2030 59  
 

God 
 

B-2.6 
Energieffektivisering 

Forenklede 
varmeløsninger, økt 
tilgjengelighet for 
kunder 

Redusert energibruk 
Næring/boliger 

Klima- og 
energifond 

2010-2030 10  

 

God 
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Tiltak Beskrivelse Konsekvens Ansvar Tidsplan Effekt
GWh 

Effekt 
tonn 
CO2-
ekv 

Kostna
d 

Kost/ 
nytte 
 

Kommentar 

B-2.7  
Konvertering 

Avhende gassbruk Konvertere Gass Næring, 
Bolig, off. tj, 

Klima- og 
energifond 

2010-2020   
 

God 
 

B-2.8  
Konvertering 

Avhende oljebruk Konvertere Olje Næring, 
industri, off og priv 
tjenest.  

Klima- og 
energifond 

2010-2020 218 60 

 

God 

 
B-2.9  
Konvertering 

Avhende gassbruk Konvertere gassbruk 
næringsbygg, boliger og, 
off. tjenest. 

Klima - og 
energifond 

2010-2020   

 

God 

 
B-3.1 
Energieffektivisering 

Nye EU 
forskrifter/forbud 

Redusert energibruk ved 
utskifting av alle 
glødelamper 

Statlig 
virkemiddel 

2010-2014 50  

 

God 

 
B-3.2 
Energieffektivisering 

Frivillige avtaler Redusert energibruk i 
statlige bygg 

Statlige 
etater 

2010-2030 40  
 

God 
 

Sum tiltak     1 672 173    
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6 Avfall og forbruksmønster 

6.1 Status og framtidig utvikling  
Prosessutslipp omfatter gassutslipp fra deponier, prosessutslipp fra industri, 
naturlige utslipp fra landbruk og klimautslipp fra avfallshåndtering. I klimaplanen er 
dette samlet under begrepet avfall og forbruksmønster. 
 

6.1.1 Dagens avfallssituasjon 

Dagens forbruksmønster og det avfallsproblemet dette gir, er kilde til betydelige 
klimautslipp. Dette var et ekstra stort problem tidligere, hvor avfallsdeponi var 
hovedløsningen. I dag er Bergen en by med et godt utviklet og framtidsrettet 
avfallssystem, som det jobbes kontinuerlig med forbredringer av.  
 
All håndtering av avfall fra husholdningene ivaretas av BIR Privat AS i tråd med 
gjeldende forskrift. BIR AS er et interkommunalt avfallsselskap med Bergen 
kommune som største aktør. Håndtering av næringsavfall fra institusjoner og 
private virksomheter er basert på fri konkurranse om innsamling, transport og 
behandling, så lenge lover og forskrifter er overholdt. 
 
Mengdene husholdningsavfall som ble behandlet av BIR steg betydelig gjennom 
mange år; fra ca. 99 000 tonn i 1996 til 133 000 tonn i 2002 [3].  Fra 2003 har det 
skjedd en utflating i Bergen, slik at det kun var en beskjeden økning til 139 000 
tonn i 2007. En oppsummering av dagens avfallshåndtering kan settes opp som 
følger [4]: 
• Det er etablert henteordninger fra husholdningsabonnentene for papir/papp, 

drikkekartong og emballasjeplast. 
• For metall og glass er det etablert et nettverk av ca. 300 mindre returpunkt 

hvor abonnentene kan levere dette. En del returpunkt tar også i mot tekstiler. 
• Det er etablert tre større gjenvinningsstasjoner i Bergen, hvor innbyggerne kan 

levere alle materialfraksjoner, restavfall, hageavfall og farlig avfall. 
• Bergen har et stort forbrenningsanlegg som brenner kommunens restavfall og 

våtorganisk avfall fra husholdningene. Forbrenningsanlegget er under utvidelse 
med økning i behandlingskapasitet fra 105 000 til 221 000 tonn/år. Anlegget vil 
være i drift i 2010. Det er tilkoblet et stort fjernvarmenett til anlegget, og dette 
er under løpende utvidelse. 

• Det er ingen deponi i drift i Bergen kommune, med deponiet i Rådalen (og i 
noen grad en del mindre avsluttede deponier) vil fortsatt slippe ut en betydelig 
mengder metan, selv om mengdene er på retur. Deponigassanlegget i Rådalen 
er i dag bare i delvis funksjon. 

• Det er etablert et nedgravd anlegg for boss-sug i den sentrale bykjernen, og 
dette vil være under utvidelse de neste årene slik at hele bykjernen etter hvert 
vil bli dekket. Anlegget skal primært håndtere husholdningsavfall, men 
næringskunder oppfordres også til å bruke tilbudet. 

• Totalt ble det i 2007 generert ca. 105 000 tonn husholdningsavfall. Av dette 
gikk 50 prosent til forbrenning, ca. 38 prosent til materialgjenvinning og ca. 15 
prosent til deponering.  

• Ut fra nasjonale statistikker og innbyggerantall i Bergen, blir det i tillegg årlig 
generert ca. 60 000 tonn avfall fra tjenesteytende næring, ca. 40-50 000 tonn 
lettere industriavfall og ca. 40-50 000 tonn bygg- og anleggsavfall, slik at 
samlet avfallsmengde er ca. 250 000 tonn/år i Bergen. 
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• Det materialgjenvinnes 70 kg papir/papp pr. innbygger og år, 10 kg 
glass/metall og i underkant av 1 kg plast    

 
Figurene over viser avfallsbehandling i Bergen sammenlignet med nasjonale tall 
[1]. Totalt sett ligger Bergen godt an mht. god avfallsbehandling på et høyt nivå. 
Materialgjenvinningen er på landsgjennomsnittet, og samlet forbrenning og 
gjenvinning er på 85 prosent mot 71 prosent for landet. 
 
Hvis ingen nye tiltak ville blitt gjennomført, er det anslått at totalt utslipp ville vært 
på ca. 99 000 tonn CO2-ekvivalenter pr. år i 2011, 91 000 tonn i 2014, 79 000 tonn 
i 2020 og 70 000 tonn i 2030. 
 

6.1.2 Foreliggende planer og forventet utvikling 

BIR Privat AS har en avfallsplan med en rekke tiltak som dekker en 5-års periode. 
Foreløpig konklusjoner i denne er blitt gjennomgått [4]. Foreliggende avfallsplan 
gjaldt for 2004-2008. Denne er nå under vurdering mht. måloppnåelse, og en ny 
plan for 2009-2013 vil foreligge i løpet av dette året. Foreløpige resultater fra dette 
arbeidet er tatt inn i vurderingene av klimatiltak. 
 
BIR Bedrift og BKK Varme utreder i samarbeid bygging av to biobrenselanlegg med 
tilhørende fjernvarmenett, først ett i Åsane og deretter ett i Loddefjord. Brenselet 
vil være avfallstrevirke som i dag delvis blir lagt på deponi og delvis sendt til 
Sverige. Hvert anlegg planlegges med en kapasitet på ca. 10.000 tonn flis pr år, og 
kan levere opp til ca. 28 GWh. 
 
Bergen kommune har planer om etablering av et sentralt biogassanlegg basert på 
avvannet kloakkslam og matavfall fra næringsvirksomhet, som vil gi brutto ca.17 
GWh energi fra gassen. Energiutnyttelse av biogassen er ikke avklart, det har vært 
vurdert bussdrift og bruk i fjernvarmesystemet. Det er angitt at dersom dette 
anlegget blir vellykket, vil en også vurdere et anlegg for våtorganisk avfall fra 
husholdningene. 
 
Som en del av planlegging av i framtidens byer har Bergen kommune pekt ut en 
del viktige tiltak innen Forbruk og avfall for perioden 2009-2014, som nylig er 
revidert [2]: 

3.1. Ny avfallsplan – økt kildesortering 
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Figur 5.1 Lokal og nasjonal behandling av avfall i 2007 [1] 
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3.2. Returpunkter – kvalitet i byrom. Designkonkurranse 
3.3. Kildesortering og gjenbruk internt i kommunen 
3.4. Samfunnsansvar ved Bergen kommune sine anskaffelser 
3.5. Utnytte ressurser – nye trender - nye arbeidsplasser. 
3.6. Kildesortering i skoler og barnehager 
3.7. Innføring av miljøledelse i Bergen kommune 
3.8. Bossnett 
3.9.  Miljøoppfølging av kommunens reisepolicy 
3.10 Utnytte ressurser - nye trender - nye arbeidsplasser 
3.11. Speilvende reservasjon mot reklame 
3.12. Skattesystem for premiering av gode vaner 
 
Disse er tatt med inn i det videre arbeidet. 
  
Etter lang tids vekst, har det vært en nedgang i husholdningsavfall pr. innbygger 
fra 2003. De framtidige mengder pr. innbygger er vanskelig å forutsi, dette vil 
henge sammen med velstandsutvikling, produktendringer, forbruksmønster, 
holdninger osv. 
 
Systemet med Boss-sug vil utvides og en vil dermed gi et innsamlingssystem i 
bykjernen som er lite ressurskrevende. På den annen side vil boss-sug kunne gi en 
del utfordringer ved en eventuell videre utvikling av systemet for kildesortering. 
Utvalgte nedkast til boss-sugsystemet vil bli kombinert med nedkast til nedgravde 
containere for utvalgte kildesorterte avfallstyper. 
 
Fjernvarmeutbygging vil fortsette til å dekke en betydelig andel av byen. Etter 
hvert vil systemet tilkobles forskjellige fornybare energikilder, som 
biobrenselanlegg, biogassanlegg osv. Dette vil gi god fleksibilitet og 
reservekapasitet i systemet og redusere behovet for energitilførsel fra fossilt 
brensel. 
 
Det er forventet at avfallsbehandlingen vil fortsette i hovedsak som i dag, siden 
byen har et rimelig godt utbygd system. Det kan forventes at det blir økt satsing på 
biologisk behandling av egnede fraksjoner. 
 
Det forventes også økt fokus på forsvarlig behandling av alle typer næringsavfall, 
på lik linje med husholdningsavfall.  
 

6.2 Målsetting for avfall og forbruk 

6.2.1 Overordnet 

Bergen skal være en av de ledende kommuner i utviklingen mot et bærekraftig 
samfunn innen avfall og forbruk. Her vil en naturlig følge være at en tar initiativ til 
og er førende i nasjonale opplegg og kampanjer, men også at en gjennomfører 
egne utbyggings- og pilotprosjekter som andre kan ha som eksempel og modell.  
 
Bergen kommunen vil generelt følge den nasjonal hovedstrategi i arbeidet med å 
løse avfallsproblemene, med følgende prioriteringsrekkefølge for valg av løsninger 
(den såkalte avfallspyramiden): 

1. Avfallsreduksjon - hindre at avfall oppstår. 
2. Ombruk. 
3. Materialgjenvinning inkl. biologisk behandling 
4. Forbrenning med energiutnyttelse. 
5. Deponering. 
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Hvis en tar utgangspunkt i SSB’s statistikk for Bergen, har såkalte prosessutslipp 
hvor avfall er hovedkilden, gått ned fra ca. 149 000 tonn CO2 pr. år i 1991 til ca. 
81 000 tonn CO2 pr. år i 2007, dvs. til ca. 54 prosent av det opprinnelig. (Som 
nevnt ligger det reelle utslippstallet i 2007 på ca. 109 000 tonn CO2-ekvivaleter pr. 
år.) Dette skyldes særlig nedleggelsen av deponiene. Kravet om 50 prosent 
reduksjon er altså i realiteten omtrent oppnådd allerede. Siden det kan være 
vanskelig å oppnå målet om 50 prosent reduksjon for alle sektorer samlet, er det 
naturlig at tiltak innen avfall og forbruk bidrar med mer enn sin ”andel”. En naturlig 
målsetting innen denne sektoren vil dermed være at en skal tilstrebe å oppnå så 
stor reduksjon i klimautslipp som praktisk, realistisk og økonomisk mulig (utover 50 
prosent). 

Det er sannsynligvis mulig å oppnå et tilnærmet nullutslipp i sektoren innen 2030 
pga.: 

• Metanutslipp fra Rådalen og andre deponier vil på lengre sikt bli svært redusert 
(men er teknisk og praktisk meget vanskelig å fjerne helt) 

• Materialgjenvinning av mange fraksjoner har økt meget siden 1990, og 
materialgjenvinning gir en betydelig nettogevinst mht. klimautslipp. 

• Det vil alltid være en viss andel plast og andre fraksjoner som regnes som 
fossilt brensel som går inn i forbrenningsanlegget. Andelen kan imidlertid bli 
svært lav. 

 
Dette vil bli etterberegnet når tiltakene med effekter er vurdert. 
 

6.2.2 Målsetting innen forbruksmønster og avfallsminimering 

Bergen var blant de første som etter mange års økning oppnådde en redusert 
avfallsgenerering pr. husholdning (fom 2003). Der er derfor naturlig å ha som 
målsetting at generert mengde husholdningsavfall pr. innbygger skal videre ned i 
forhold til 2007; med hhv. 3 prosent i 2011, 7 prosent i 2015 og 20 prosent i 2030. 
Det er videre en målsetting at en skal oppnå en betydelig reduksjon i generering av 
næringsavfall.  I forhold til 2007-tall er målsettingen 7 prosent i 2015 og 20prosent 
i 2030 (I 2011 antas nedgang uansett pga. at virkningene fra dagens finanskrise 
enda vil være merkbare).  
 
Indikatorer her vil være kg husholdningsavfall og næringsavfall pr innbygger. 
 

6.2.3 Målsetting innen behandling av avfall fra husholdningene 

Det er en målsetting at mest mulig avfall fra husholdningene skal ivaretas på et 
høyest mulig nivå i avfallspyramiden (med gjenbruk på topp og deponering på 
bunn). Videre er det en målsetting at behandlingsanleggene som er eller satt i 
gang skal bringe Bergen i en ledende posisjon nasjonalt og internasjonalt mht. 
bærekraftig og miljøvennlig avfallsbehandling. 
 
Indikatorer her vil være prosent ombrukt, materialgjenvunnet og energigjenvunnet 
i forhold til den total mengden og de samme behandlingsmåtene uttrykt i 
kg/innbygger. Disse tallene kan i første rekke settes opp for husholdningsavfall.  
 

6.2.4 Målsetting innen behandling av avfall fra næringsvirksomhet og 
institusjoner 

Som for husholdningsavfall er det en målsetting at mest mulig næringsavfall skal 
ivaretas på et høyest mulig nivå i avfallspyramiden. Det skal gjennom kravstilling, 
kommunal oppfølging og incentiver stimuleres til at Bergen får en ledende posisjon 
også mht. avfallsreduksjon og bærekraftig og miljøvennlig behandling av 
næringsavfall. 
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Indikatorer her vil være prosent ombrukt, materialgjenvunnet og energigjenvunnet 
i forhold til den total mengden. 
 

6.3 Sammenhenger mellom avfall, forbruk og 
klimautslipp 

Produksjon og transport av alle varer medfører et forbruk av naturressurser og 
energi i alle ledd. Gjennom reduksjon av forbruket og økt ombruk av produkter, 
unngår en at ressurser går med til produksjon, transport, distribusjon og 
avfallshåndtering av nye produkter. Dette vil variere sterkt fra produkt til produkt, 
for eksempel gir produksjon og distribusjon av 1 kg plast til poser ca. 8 kg CO2-
utslipp (1 kg ren PE-plast 2 kg CO2-utslipp), mens 1 kg papir til poser gir ca. 2 kg 
CO2-utslipp, 1 kg kjøtt ca. 16 kg CO2-utslipp, 1 kg frukt/grønnsaker ca. 1 kg CO2-
utslipp og 1 kg lær (sko) gir ca. 4 kg CO2-utslipp. I snitt er det antatt at dette gir 
ca. 2-3 kg CO2-utslipp pr. kg produkt, som spares ved forbruksreduksjon.  
 
Dette er indirekte utslipp som i liten grad oppstår i Bergensområdet. Den 
ressursinnsparing som oppnås gjennom avfallsreduksjon, ombruk og 
materialgjenvinning er ikke tatt inn i foreliggende utslippsstatistikk fra SSB. Når 
tiltak med konsekvenser listes opp, er det forsøkt skilt mellom slike indirekte 
utslippsreduksjoner og direkte reduksjoner i Bergen. 
 
Mindre avfallsgenerering gir også mindre utslipp fra hele håndteringskjeden - 
innsamling, transport, behandling, og sluttdisponering. Det er her anslått at samlet 
avfallshåndtering i Norge i 2006 av ca.2,6 mill. tonn avfall pr. år ga et utslipp på ca. 
353 000 tonn CO2, dvs. ca. 136 kg CO2 pr. tonn avfall i gjennomsnitt. Dette 
kommer i tillegg til sparte produksjonsressurser ved avfallsreduksjon. Dette er som 
nevnt ikke fanget opp i foreliggende SSB-tall for utslipp. 



  

 82

 
Et annet begrep er klimanytte, hvor en klimanytte på 1,5 x betyr at når 1 tonn 
avfall går til materialgjenvinning, spares miljøet for 1,5 tonn CO2-utslipp. For noen 
materialfraksjoner kan følgende antydes: Papir: 1,5 x, plast: 1,5-2,0 x, glass: 0,6 x, 
stål: 1,0-1,3 x, aluminium: 10 x og kobber nesten 20 x  
 
Det er en klar sammenheng mellom klimautslipp og ulike former for 
avfallsbehandling, noe som er behandlet i en nyere rapport som Østfoldforskning 
har utført for Avfall Norge [5]. Disse tallene er en blanding av direkte og indirekte 
utslippsreduksjoner. Figur 5.2 på forrige side viser en publisert oversikt over 
klimautslipp ved forksjellige typer behandling av viktige materialfraksjoner. Som 
det fremgår er det normalt en klimamessig fordel å gå så høyt opp på 
behandlingspyramiden som mulig. 

 

6.4 Virkemidler og hjemler for tiltak innen 
avfall og forbruksmønster 

6.4.1 Avfallsminimering 

Det finnes en mange eksisterende virkemidler som skal bidra til å redusere 
avfallsmengden, bl.a. som beskrevet i NOU 2002:19: ”Avfallsforebygging- en visjon 
om livskvalitet, forbrukerbevissthet og kretsløptenkning”.  
 
Husholdninger er en betydelig utfordring. For å få til avfallsminimering i denne 

Klimagassutslipp pr kilo avfall ved avfallsbehandling 

      Figur 5.2 Klimagassutslipp ved forskjellige behandling av viktige materialfraksjoner [5] 
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gruppen er bl.a. atferdsendring nødvendig, og dette er avhengig av en rekke 
faktorer. Mange virkemidler må i verksettes på nasjonalt nivå, siden de må settes 
inn mot nasjonale forhold og aktører. 
 
Økonomiske virkemidler er viktige for å generere mindre avfall, enten dette er 
”pisk” eller ”gulrot”. Dette kan være premiering av avfallsreduksjon gjennom 
redusert gebyr eller gjennom å gi økonomiske fordeler for produkter og 
forbruksmønster som gir mindre avfall. Det er også naturlig å ”straffe” handlinger, 
produkter osv. som gir økt avfallsmengde. 
 
Holdningsskapende arbeid er kanskje det viktigste virkemidlet en har på området. 
Dette kan rettes mot hele befolkningen eller mot utvalgte deler som barn og unge. 
Det kan være offentlige kampanjer eller arbeide i lokale arbeidsgrupper.  Arbeidet 
kan være av nasjonal karakter eller av lokal karakter ned til bydeler.  
 

6.4.2 Holdningsskapende arbeid 

Det er lokalt og nasjonalt satset betydelige ressurser på å bygge opp gode vaner 
innen forbruk, avfallsreduksjon og håndtering av husholdningsavfall gjennom 
informasjon og kampanjer. Innen kildesortering og gjenvinning har man sett gode 
resultater i å endre folks reelle vaner i betydelig grad. BIR Privat AS har i dag et 
omfattende program for informasjon og motivasjon rettet mot barnehager, skoler 
og publikum generelt.  
 
Generell erfaring viser klart at det er viktig med både målrettede kampanjer og 
løpende opplegg innen informasjon, motivasjon og holdningsskaping.  
 

6.4.3 Bedre behandling av husholdningsavfall 

Deponiforbudet som kommer i juli i 2009 vil være et viktig virkemiddel, særlig for å 
få bedre behandling av næringsavfall, siden svært lite husholdningsavfall 
deponeres i dag. Det er nasjonale krav om energiutnyttelse ved forbrenning av 
avfall som gir et godt virkemiddel mht. å ha bærekraftige energikilder som forsyner 
mest mulig varmeenergi til byen gjennom fjernvarmesystemet.  
 
De etablerte materialselskapene har strenge krav til gjenvinning av sine respektive 
materialfraksjoner, og dette er viktige virkemidler og incitament også i Bergen. 
Kravet til plastgjenvinning er i dag ca. 30-40 prosent materialgjenvinning og det 
meste av resten til forbrenning og energigjenvinning. 
 

6.4.4 Tiltak ved deponiene 

Det er på gang nye krav til igangværende og større avsluttede deponier fra 
fylkesmennenes miljøvernavdelinger. Disse vil i første rekke kunne omfatte 
deponiet i Rådalen. Grønn Etat i Bergen kommune har nylig gjennomført en 
kartlegging og vurdering av miljøutslipp fra deponiet i Rådalen [6], og konklusjoner 
herfra vil kunne gi føringer til videre opprusting her. Energiutnyttelse av deponigass 
kan i dag få Enova-støtte med opp til 30 prosent av investeringen. I tillegg er det 
innført et såkalt feed-in tilskudd som gis som støtte pr. kWh kraft levert fra 
biogass. Dette er for tiden 10 øre/kWh, som er svært lavt i Europeisk sammenheng 
(30-100 øre/kWh er normalt intervall). 
 
Andre, mindre deponier må sannsynligvis ivaretas gjennom kommunale initiativ ut 
fra miljøhensyn, siden disse ikke kommer inn under andre nasjonale program.  
 
Det foreligger nå planer om nye utspill innen avfallsområdet fra SFT gjennom 
Klimakutt-programmet, men foreløpig er det ikke kjent hvilke konkrete føringer og 
virkemidler som vil bli fremmet her. 
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6.4.5 Bedre håndtering av næringsavfall 

Selv om håndtering av næringsavfall ikke er kommunens ansvar, er det likevel en 
forutseting at innsamling, transport og behandling følger gjeldende krav og 
regelverk til avfallsbehandling i Norge. Her kommer bl.a. det nye deponiforbudet 
inn som et nytt virkemiddel, som medfører at restavfall med organisk innhold ikke 
lenger kan deponeres hos private eller i kommunale deponier i andre kommuner. 
 
Siden næringsavfallet håndteres i et fritt, privat marked, vil økonomiske virkemidler 
være viktige. Miljøavgifter skal i dag hjelpe til at avfallet behandles så langt oppe i 
avfallspyramiden som mulig. Det er også mulig å innføre lokale økonomiske 
incentiver og straffetiltak for å oppnå en ønsket avfallshåndtering. 
 
Avfallsforskriften åpner for at kommunene kan føre tilsyn med at avfallshåndtering i 
bedrifter og institusjoner skjer på en forskriftsmessig og ønsket måte, og at tilsynet 
kan finansieres gjennom gebyrer til de som får tilsyn. Dette er pr. i dag ikke 
benyttet i Bergen. 
 

6.5 Forslag til tiltak og effekter 

6.5.1 Arbeidsprosess 

Tiltakene er framkommet i en prosess som har tatt utgangspunkt i foreliggende 
målsetting, virkemidler, eksisterende avfallssituasjon, foreliggende avfallsplaner og 
i de tiltak som er listet opp i kommunens planlegging i arbeidet med framtidens 
byer. Dette har blitt videreført i en samarbeidsprosess med møter med viktige 
aktører på feltet; som kommunens administrasjon, BIR Privat AS, 
Naturvernforbundet, Grønn Etat, flere organisasjoner osv.. 
 
Basert på de tiltak som er framkommet i denne prosessen er det gjort en videre 
vurdering og beskrivelse av disse, sammen med en vurdering av tiltaksansvarlige, 
kostnader, framdrift, direkte konsekvenser og konsekvenser omregnet til 
klimautslipp hvor dette er mulig.  
 

6.5.2 Muligheter innen deponigassutslipp 

Rådalen 
Deponigassutslipp i Rådalen er det klart største lokale klimautslippet knyttet til 
avfall. Dagens gassuttak går på en minimumsytelse uten utstrakt driftsoppfølging. 
Den pågående undersøkelsen [6] gir en beskrivelse og noe driftshistorikk for 
eksisterende uttaksanlegg. Det er også gjort en del anslag for mulige uttak 
framover, men ikke av totale utslipp. Undersøkelsen sier lite om hva som kan 
gjøres med gassen og hvordan det kontrollerte uttaket kan økes. I arbeidet med 
energi- og klimaplanen er det derfor gjort en supplerende kort vurdering av 
opprustningsmulighetene og potensielle deponigassutslipp. Grunnlag og 
vurderinger er beskrevet i vedlegg 2. 
 
Disse tiltakene er lagt inn som en opprustningspakke, som gir en antatt stigning fra 
dagens uttak (2007) på ca. 1 mill. Nm3/år til ca. 4,5 mill. Nm3/år i 2010. Over en 
periode fram til 2030 er det antatt at opprustingstiltakene kan gi et oppgradert 
tilleggsuttak på i størrelsesorden 30 mill. Nm3. Tiltakene inkluderer også opprusting 
av toppdekket for å få en så god oksidasjonseffekt (biologisk oksidering nedbryting 
av metan i toppdekket) som praktisk mulig. Det antas at dette kan øke 
oksidasjonen med 5 prosent av totalt utslipp. 
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Oppgradering omfatter også energiutnyttelsen, som i dag er basert på en for stor 
motor til å driftes godt nok med rimelig kontinuitet. Med en beliggenhet nær 
forbrenningsanlegget er det naturlig å vurdere en overføring av gass til en 
gassbrenner i energisentralen her. Et annet alternativ er å sette inn en mindre 
motor nær fjernvarmeledningen og tilstrebe en best mulig utnyttelse av 
kjølevarmen inn på denne. Uansett type utnyttelse, må det først gjennomføres 
tiltak i uttaksanlegget og se hvilken effekt dette gir før en går videre. Med en 
energiutnyttelse på ca. 50 prosent i gjennomsnitt, vil en oppgradert 
energiutnyttelse kunne gi totalt 80-100 GWh fornybar energi fram til 2030. 
 
Andre deponier 
Det finnes 7-8 mindre deponier som ble drevet dels parallelt og dels før Rådalen. 
Disse er gjennomgående langt mindre og eldre, slik at restpotensialet er vesentlig 
mindre. Det vil etter all sannsynlighet ikke være praktisk mulig å etablere 
fungerende uttaksanlegg på disse. Hovedtiltaket på disse vil være å gjennomføre 
en kartlegging og evt. registrering/måling av punktutslipp. Hvis behov påvises, kan 
en supplerende tildekking gjennomføres. Dette antas å kunne redusere antatt 
restutslipp på totalt 1-2 mill. Nm3 med 15 prosent over en periode fram til 2030, 
noe som kan gi ca. 0,2 mill. Nm3 i reduksjon. 
 

6.5.3 Muligheter på andre områder 

Deponiene er behandlet spesielt i forrige punkt, siden disse er et relativt lite kjent 
område som samtidig har meget stort potensial mht. utslippsreduksjon.  
 
Det er en rekke andre muligheter inne hele feltet avfall og forbruk. Disse er mer 
selvforklarende og gjenkjennbare for ikke-fagfolk og listes direkte opp i 
tiltaksoversikten. 
 

6.5.4 Hvordan oversikten er bygd opp 

Tiltakene som er framkommet i prosessen er satt opp systematisk i tabellform med 
følgende nøkkelinformasjon i kolonnene: 

• Navn og nummer på tiltaket 
• Beskrivelse av tiltaket og hvilke virkemidler som forutsettes benyttet. 
• Beskrivelse av direkte konsekvens av tiltaket. 
• Hvem som vil stå ansvarlig for gjennomføringen. 
• Tidsplan for tiltakene, inndelt i strakstiltak 2009-2011, kort sikt 2009-2014 og 

lang sikt 2009-2030. 
• Målbar effekt i det som direkte kan måles i forhold til utslipp uten tiltak i det 

samme året. 
• Målbar effekt omregnet til tonn CO2-ekvivalent i forhold til utslipp uten tiltak i 

det samme året. 
• Anslått kostnad for tiltaket (investering). 
• Kost/nytte målt i investering pr. tonn CO2-ekvivalent. 
• Kommentarer/gjennomførbarhet. 
 
Det er satt opp separate tabeller for tiltak innen hhv. 
forbruksmønster/avfallsreduksjon, bedre avfallsbehandling, deponiopprustning og 
bedre løsninger for næringsavfall. 
  
Etter tabellene med tiltaksbeskrivelsene er det satt opp en samletabell med 
kostnader og utslippsreduksjoner for tiltakene på nøkkeltidspunktene 2014, 2020 
og 2030. 
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6.5.5 Sammenstilling av effekt av tiltakene 

Utslippsreduksjonene som foreslåtte tiltak kan gi må sammenlignes med 
prosessutslippet hvis en ikke gjennomfører tiltak. Dette er gjort og ført opp til tabell 
5.1, beregnet for nøkkelårene 2014, 2020 og 2030. Beregningen er basert på 
antagelsen at avfallsgenereringen pr. innbygger vil stoppe opp uansett, men at 
avfallsmengden øker i forhold til innbyggerantallet. Utslipp fra deponiene uten tiltak 
er lagt inn som et snitt av SSBs beregningsmodell og Norconsults empiriske modell 
tilpasset de stedlige forhold.: 
 
Tabell 5.1. Oppsummering av utslippsreduksjoner innen avfall og forbruk 
År 2007 2014 2020 2030 
Innbyggere 242 

000 
265 
000 

284 
000 

318 
000 

- Utslipp fra avfalls-
behandling 34 000 37 000 40 000 45 000 

- Utslipp fra 
deponier 65 000 42 000 26 000 10 000 

- Landbruk og 
industri 11 000 12 000 13 000 15 000 

Klimautslipp UTEN 
tiltak i tonn CO2-
ekvivalenter 

TOTALT 109 
000 91 000 79 000 70 000 

- Forbruksmønster - 
avfallsminimering  5 950 8 550 10 350 

- Bedre privat og 
off. 
avfallsbehandling 

 39 300 39 300 39 300 

- Deponiopprusting  23 400 13 700 1 000 

Direkte utslipps-
reduksjon i 
Bergen MED tiltak 
i tonn CO2-
ekvivalenter inn-
delt i delområder 
(se etterfølgende 
tabeller) 

- Bedre løsninger 
for næringsavfall  13 700 13 700 13 700 

Samlet direkte utslippsreduksjon i 
Bergen MED tiltak i tonn CO2 -
ekvivalenter 

0 82 000 74 000 63 000 

Netto utslipp etter tiltak i tonn CO2-ekv. 109 
000 9 000 5 000 7 000 

Utslippsreduksjon i forhold utslipp uten 
tiltak til det aktuelle året 0 90 % 94 % 90 % 

Gjenværende utslipp 100 % 10 % 6 % 10 % 
Reduksjon i indirekte klimautslipp fra 
produksjon og transport av varer og 
materialer 

 97 000 123 
000 

160 
000 

Utslippsreduksjon i forhold utslipp i 2007 0 75 % 68 % 58 % 
Utslippsreduksjon i forhold utslipp i 1991  55 % 50 % 42 % 

Som det framgår vil summen av direkte og indirekte utslippreduksjoner kunne bli 
større en hva som ligger inne som utslipp i statistikken. Dette skyldes at 
foreliggende statistikker ikke fanger opp ressurser som spares i nye produksjon når 
en gjennomføring tiltak som gir avfallsminimering (mindre forbruk, mindre 
produksjon og mindre avfall). Et annet forhold er at de indirekte reduksjonene 
kommer i mange produksjonsland, slik at effekten kan være vanskelig å fordele. 
Det er valgt å ikke ta med de indirekte utslippsreduksjonene i samlede oversikter.  
 

6.5.6 Oversikt over foreslåtte tiltak med beskrivelse og konsekvenser 

Tiltakene er listet opp på de følgende sidene i disse tabellene. 
 
Tabell 5.2 Tiltak C-1 Forbruksmønster - avfallsreduksjon/-minimering 
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Tabell 5.3 Tiltak C - 2  Bedre privat og offentlig avfallsbehandling 
Tabell 5.4 Tiltak C - 3  Deponiopprusting 
Tabell 5.5  Tiltak C -4  Bedre løsninger for næringsavfall 
 
Og til sist en oppsummering med effekter i tabell 5.6  
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Tabell 5.2. Tiltak  C-1 Forbruksmønster - avfallsreduksjon/-minimering 
Tiltak Beskrivelse og virkemidler Konsekvens Ansvar Tid

s- 
pla
n 

Målbar 
Effekt i 
2030 

Effekt i 
2030 i 
Tonn 
CO2-
ekv 

Kostnad Kost
/ 
nytt
e 
1) 
 

Barrierer / 
Gjennomførbarhet 

      Direkte 
effekt 
er 
uthevet

   

Bærekraftig forbrukssamfunn - kort og lang sikt         

C-1.1 
Samfunnsdugna
d for 
bærekraftig 
forbruk  
 

Nettverksbygging, diskusjonsforum, 
tankesmier. Opplysnings-
/motivasjons-kampanje, økonomiske 
incentiver til mindre 
avfallsgenerering. 
Miljøfyrtårn og Grønt Flagg 

Endrede 
forbruksvaner, 
mindre forbruk 
og 
avfallsgenerering 

BK og 
lokale 
offentlige 
etater og 
instanser 

200
9- 
203
0 

Info-
kampanje
: 500000 
Nettverks-
bygging 
500000 

G Utfordrende - krever 
omlegging av holdninger, 
forbruk og delvis av 
livsstil. Også utfordrende 
siden redusert forbruk 
normalt gir mindre 
økonomisk vekst. 

C-1.2  
Grønn hverdag  

Introdusere og formidle medlemskap 
i Grønn hverdag 

Mindre forbruk og 
avfallsgenerering, 
bedre 
avfallssortering  

BK og 
publikum 
som blir 
medlem
mer. 

200
9-
201
4 

Stopp i 
avfallsøkn-
ing,  20% 
reduksjon 
på lang sikt 
20000 
tonn/år 
mindre 
avfall 

3000/år 
+ 
52000/å
r 

¼ årsverk 
i BK - 
150 000 
kr/år 

G Inngår i pakken ovenfor 

C-1.3  
Økt klima- og 
miljøvekting i 
offentlig 
anskaffelse -  

Forbedrede innkjøpskrav med 
høynet miljø- og klimaranking og 
vekting mot økonomi og andre 
forhold.  
Opplæring av innkjøpere, evt. 
bistand fra 
spisskompetanse/ekspertise. 
Ha en portal som popper opp før vi 
handler flyreiser som forteller om 
hvor vi har videokonferanseutstyr. 

Mer bærekraftige 
innkjøp og 
mindre 
avfallsgenerering 

BK 
innkjøps-
avd.,  
BIR 
Privat AS 

200
9-
203
0 

På sikt 20% 
red. i BKs 
avfall på 
antatt ca. 
10 000 
tonn/år 

300 + 
4900/år 

Få direkte 
kostnader 

G Må avklare og justere 
forholdet til økonomi. 
Innføre mer gradering og 
ikke bare absolutte 
minimumskrav. 
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C-1.4  
”Renere” 
materialbruk 

Stimulere til ”renere” materialbruk 
uten materialblanding i produkter 
Initiere og støtte påvirkning av 
nasjonale aktører. 

Mer avfall til 
materialgjenvinni
ng  

Nasjonale 
myndighe
ter og 
aktører 

200
9-
203
0 

3% mer av 
totalt 
250 000 
tonn/år til 
materialgjen
vinning på 
lang sikt. 

1000/år 
+ 
15000/å
r 

1/8  
årsverk i 
BK - 
75 000 
kr/år 

G (for eksempel plastbelagt 
papir) 

C-1.5  
Lengre 
produktlevetid 

Initiativ mot nasjonale aktører for å 
stimulere til bedre og mer holdbare 
produkter 
 
 

Mindre kasting og 
mindre 
avfallsgenerering 

BK, 
Publikum, 
næringsli
vet 

200
9-
203
0 

2% reduk- 
sjon på lang 
sikt 
5000 
tonn/år 
mindre 
avfall 

700 + 
12000/å
r 

1/8  
årsverk i 
BK - 
75 000 
kr/år 

G  

Avfallsminimering - strakstiltak         
C-1.6 
Tilrettelegge 
for økt 
gjenbruk  

Opplysnings-/motivasjonskampanje. 
Samarbeid med bedrifter og 
organisasjoner for yrkesvalg 
hemmede for reparasjon og salg 

redusert forbruk 
og mindre avfall 
til behandling 

BK 
innkjøps-
/ 
material-
avd.,  
BIR 
Privat AS 

200
9-
201
1 

1% 
reduksjon i 
husholdning
savfall 

150 + 
3000 

400000 
kr/år 

M Greit gjennomførbart - 
utført mange steder. 
Symboleffekt 

C-1.7 
Mindre 
postutsending 

Redusere reklameutsending, 
Redusere annen papirutsending og 
reklameinnstikk (telefonkataloger, 
årsrapporter osv.) - speilvending av 
reservasjon mot reklame (ja hvis vil 
ha, ellers automatisk nei) - 
Initiativ mot sentrale aktører og 
myndigheter 

Redusert forbruk, 
ressursbruk ved 
utsending og 
mindre avfall til 
behandling 

BK, 
Publikum, 
næringsli
vet, 
Naturver
nforbund
et 

200
9-
201
4 

50% reduk-
sjon i 
mengde via 
posten i 
Bergen -  
4-5000 
tonn/år 

700 + 
11000/å
r 

Kampanje 
150 000 

G ca. 200 000 tonn/år 
diverse reklameutsending  
i Norge. Må påregne 
protester fra næringslivet, 
som mister viktig 
markedsføring. 

C-1.8 
Redusere 
mengde 
engangsposer  

Redusere mengde engangsposer av 
plast og papir i avfallet - Opplysnings-
/ motivasjons-kampanje, stimulere til 
og forsyne handlenett  

Redusert plast til 
forbrenning og 
deponering og 
som produseres 

Publikum, 
næringsli
vet 

200
9-
201
1 

20% 
reduksjon i 
plast-
mengde på 
totalt ca. 6-
8000 
tonn/år 

4000/år
+ 
11000/å
r 

Få direkte G Lettvinthet, trenger en del 
engangsposer til avfall. 
Hvis handlenett gratis må 
det sannsynligvis sponses 
via reklame (gjøres 
allerede) 



  

 90

C-1.9 
Økt hjemme-
kompostering 

Mer hjemmekompostering av 
våtorganisk avfall, med ekstra fokus 
på løsninger for borettslag osv.  . 
Opplysnings-/motivasjons-kampanje, 
økonomisk incentiv, opplæring og 
støtte.  

Mindre 
avfallstransport 
og -behandling, 
mindre utslipp 

BK, BIR 
Privat AS,

200
9-
201
1 

1% 
reduksjon i 
husholdning
savfall, 
1000 
tonn/år 
mindre 
avfall 

200/år 1/8  
årsverk i 
BK - 
75 000 
kr/år 
Kampanje 
ca. 
100000 

M  

C-1.10 
Premiere 
avfallsreduksjo
n 

Premiere avfallsreduksjon hos 
publikum Avgiftsendring til vekt, nytt 
tømme-/beholdersutstyr. Mindre 
avgift for mindre mengder levert   

Mindre 
avfallstransport 
og -behandling  

BK, BIR 
Privat AS, 
publikum 

200
9-
201
4 

2% 
reduksjon i 
husholdning
s- 
avfall, 2000 
tonn/år 
mindre 
avfalll 

300 + 
4700/år 

Fleksibel 
henting: 
små 
Vekt-
basert: 
flere mill. 
kr 

G/M Under utprøving basert på 
fleksibel hentefrekvens. 
Resultater avventes før en 
går videre med mer 
avanserte systemer. 

C-1.11 
Etablere 
miljøfond 

Etablere et miljøfond som kan dekke 
gode avfallsprosjekter 

Introduksjon av 
nye, bærekraftige 
løsninger 

BK, evt. 
BIR 

200
9-
201
1 

Uvisst Uvisst Antar 10 
mill. 

M Uviss, så lenge en ikke 
vet mulig prosjekter 

1) Forklaring: G- God/M- Middels/D- Dårlig 
 
 
 

Tabell 5.3.  Tiltak C - 2  Bedre privat og offentlig avfallsbehandling 
Tiltak Beskrivelse og virkemidler Konsekvens Ansvar Tid

s- 
pla
n 

Målbar 
Effekt  

Effekt i 
Tonn 
CO2-e 
(Direkt
e effekt 
er 
uthevet
) 

Kostnad Kost
/nyt
te 
1) 
 

Barrierer / 
Gjennomførbarhet 
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C-2.1  
Bedre tilbud til 
sortering i 
hjemmene 

Tilby gode løsninger for sortering i 
hjemmene - Informasjon og evt. 
tilbud om egnet sorteringsutstyr, 
informasjonskampanje 

Mer avfall til 
materialgjenvinni
ng og ikke til 
forbrenning 

BK, BIR 
Privat AS, 
Naturver
nforbund
et 

200
9- 
201
1 

3% mer til 
materialgjen
vinning - 
1500 tonn 

1000 + 
2000/år 

Kampanje 
250 000 

G Oppdragende, 
motiverende 

C-2.2 
Forbedret 
sorteringsløsnin
g i borettslag 

Tilby og premiere bedre løsninger 
for oppsamling av flere fraksjoner i 
borettslag (større beholdere) 
Vurdere og kjøpe inn 
annet/supplerende utstyr, endret 
innsamling, stimulere til bedre 
sortering (økonomisk) 

Mer avfall til 
materialgjenvinni
ng og ikke til 
forbrenning  

BK, BIR 
Privat AS, 
avfallsent
reprenøre
r 

200
9- 
201
1 

2% mer til 
materialgjen
vinning - 
1000 tonn 

500 + 
1500/år 

2-3 mill. 
kr 

M BIR Privat AS ser på 
dette. Tilleggseffekt 
gjennom mindre 
forsøpling og mer tilfredse 
abonnenter. 

C-2.3 
Bedre 
informasjon om 
returordninger 

Gjennomføre 
informasjonskampanjer om 
eksisterende mottaksordninger i 
bransjeregi - Kontroll med 
bransjemottaket i utsalgssteder osv. 

- mer avfall til 
gjenvinning 

BK, BIR 
Privat AS 

200
9- 
201
1 

2% mer til 
materialgjen
vinning - 
1000 tonn 

200 + 
1800/år 

Infokamp
anje: 
500000 
 

M Inkludert miljøeffekt pga. 
mer innlevering av farlig 
avfall 

C-2.4 
Forenklede 
gjenvinnings-
fraksjoner 

Mottak av plast og metall som ikke 
er emballasje Gjennomføre tiltak 
som medfører at all plast er ”plast” 
og alt metall er ”metall”. Evt. 
subsidiere marginal plast.  Utvidet 
ettersortering/kontroll 

All plast og metall 
utsorteres og 
materialgjenvinne
s. Mer avfall til 
materialgjenvinni
ng og ikke til 
forbrenning 

BK, BIR, 
andre 
avfallsvir
ksomhete
r 

200
9- 
201
4 

2% mer til 
materialgjen
vinning - 
1000 tonn 

1000 + 
1000/år 

300000 
kr/år 
(subsidieri
ng) 

M Kan kreve nasjonale 
tilpassinger utenom 
bransjeordningene som 
kompliserer. Plast utenom 
emballasjeplast er ikke 
med i nasjonale 
rammeavtaler og denne 
plasten må derfor 
subsidieres. 

C-2.5 
GIS-basert 
avfalls- og 
miljøkart 

Etablere interaktivt miljøkart med 
nøkkelinformasjon til publikum og - 
næringsliv -  

Mer avfall til 
materialgjenvinni
ng og ikke til 
forbrenning 

BK, evt. 
BIR, 
Naturver
n-
forbundet

200
9- 
201
1 

0,5% mer il 
materialgjen
vinning  
500 tonn 

500+ 
500/år 

400000 kr M God info er tilleggseffekt. 
Kan sørge for mer 
gjennomført behandling. 
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C-2.6 
Bedre 
avfallshåndterin
g i all 
kommunal og 
offentlig 
virksomhet 

Tilrettelegge for og stimulere til et 
standardisert, avansert og 
bærekraftig avfallsopplegg ved alle 
offentlige virksomheter. 
Opplysning, instruksjon og 
motivasjon. Koordinering. Supplering 
av nødvendig utstyr til kommunale 
virksomheter. 

Mer avfall til 
materialgjenvinni
ng og ikke til 
forbrenning 

BK og 
kommun
ale 
institusjo
ner 

200
9-
201
1 

0,5% mer il 
materialgjen
vinning - 
500 tonn 

500+ 
500/år 

¼ årsverk 
i BK - 
150 000 
kr/år 

G Må i prinsippet være 
basert på frivillighet. 
Gjøres etter hvert som 
gjeldende avtaler utløper. 

C-2.7 
Etablere 
miljøfond 

Etablere et miljøfond som kan dekke 
gode prosjekter innen 
avfallsbehandling 

Introduksjon av 
nye, bærekraftige 
løsninger 

BK, evt. 
BIR 

200
9-
201
1 

Uvisst Uvisst Antar 10 
mill. 
(felles 
med 
forrige 
tabell) 

M Uviss, så lenge en ikke 
vet mulig prosjekter. Et 
felles miljøfond 

C-2.8 
Forbedret 
returpunkt-
system 

Tettere og utvidet og standardisert 
returpunkt-system - Flere punkter, 
alle punkter med samme mottak og 
utforming. 

Mer avfall til 
materialgjenvinni
ng og ikke til 
forbrenning 

BIR 
Privat AS,

200
9-
201
1 

0,3% mer il 
materialgjen
vinning - 
300 tonn 

300+ 
300/år 

100 * 
10000 = 
1,0 mill. 

M Kanskje samkjørt med 
andre miljøaktiviteter 
(småelektronikk?) 

C-2.9 
Forbedret 
avfallsinnsamlin
g  

Etablering og utvidelse av  Boss-sug, 
-  

Bedre logistikk, 
mindre 
transportvolum 
og ressursbruk 

BK, BIR 
Privat AS, 
Boss-sug 
as 

200
9-
201
4 

10%av 
mengden 
får bedre 
innsamling. 

1000/år Mange 
millioner 

D Kostbart utenfor 
bykjernen. Sparer 
trafikkbelasting i 
bykjernen. 

C-2.10 
Økt 
forbrennings-
kapasitet 

Ny ovnslinje - redusert avfall til 
deponi og mindre oljebasert 
støttefyring 

Mer avfall til 
energigjenvinning

BIR 200
9-
201
1 

Antatt 
10 000 
tonn/år fra 
deponi til 
forbrenning 

25000/ 
år 

  Under bygging - klar i 
2010 

C-2.11 
Biogass av 
våtorganisk 
avfall fra 
husholdningene 

Etablere separat innsamling og 
biologisk behandling (med biogass) 
av våtorganisk avfall fra 
husholdningene - Etablering av 
innsamlingssystem og sentralt 
behandlingsanlegg. Bruk av 
gassenergien i fjernvarmesystemet. 

Våtorganisk avfall 
til ressurs- og 
energigjenvinning 
og ikke til 
energinøytral 
forbrenning 

BK, BIR 
Privat AS 

200
9-
201
4 

37 GWh 
brutto, 
hvorav 2/3 
antas 
utnyttet, 
dvs. ca. 25 
GWh 

6300/år 100 mill. 
kr, 
5 mill. i 
årskostn. 

M Basert på erfaringer fra 
og samkjøring med 
planlagt biogassanlegg for 
kloakkslam. 
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C-2.12 
Utnyttelse av 
biogass 

Bruk av biogass fra utråtning av 
organisk avfall til bussdrift i stedet 
for annen energibruk 

Høyere 
energiutnyttelse 
over året. 
Redusert bruk av 
fossilt drivstoff 

 200
9-
201
4 

12 GWh 
ekstra 

3000/år 10-20 
mill.  
0,6 mill. i 
årskostn. 

M  

1) Forklaring: 
G- God/M- Middels/D- Dårlig 
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Tabell 5.4.  Tiltak  C - 3  Deponiopprusting 
Tiltak Beskrivelse og virkemidler Konsekvens Ansvar Tid

s- 
pla
n 

Målbar 
Effekt  

Effekt i 
Tonn 
CO2-e 
(Direkt
e effekt 
er 
uthevet
) 

Kostnad Kost
/nyt
te 
1) 
 

Barrierer / 
Gjennomførbarhet 

C-3.1 
Bedre 
deponigassanle
gg i Rådalen 

Utbedre, oppgradere og ved behov 
utvide uttaksanlegget  

Redusert 
ukontrollert 
utslipp mindre 
metanutslipp 

Grønn 
Etat 

200
9-
220
11 

30 mill. 
Nm3 
deponigass i 
tillegg i 
uttak t.o.m. 
2030 

180 000 
over 20 
år.  

5-8 mill. 
kr. 

G Basert på en del 
antagelser. 
20-25 000 tonn/år 
innledningsvis, gradvis 
avtagende til 0 tonn/år i 
2030. 

C-3.2 
Bedre 
toppdekke på 
deponi i 
Rådalen 

Bedre tildekking og spesialtilpasset 
toppdekke-  

Redusert 
ukontrollert 
utslipp og økt 
metanoksidasjon 
- mindre 
metanutslipp 

Grønn 
Etat 

200
9-
220
11 

5 % ekstra 
reduksjon i 
restutslipp 
av 
deponigass 
på ca. 50 
mill. Nm3 
t.o.m. 2030, 
dvs. 2,5 
mill. Nm3 

15 000 
over 20 
år 

2-3 mill. 
kr 

G Basert på en del 
antagelser. 
1 200 tonn/år 
innledningsvis, gradvis 
avtagende til 0 tonn/år i 
2030. 

C-3.3 
Utnyttelse av 
deponigass I 
Rådalen 

Fulltids drift av gasskjele eller mindre 
el-aggregat plassert nær 
forbrenningsanlegg og 
fjernvarmenett 
 

Mer miljøvennlig 
varme og evt. 
strøm til nettet 

Bergen 
kommun
e, Grønn 
Etat? 

200
9-
220
11 

80-100 
GWh kan 
leveres 
t.o.m. 2030 

45 000 
over 20 
år 

2-4 mill. 
kr 

G Ca. 11 GWh i 2010, 
gradvis avtagende til 
omtrent 0 i 2030. 
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C-3.4 
Opprusting av 
6-8 nedlagte 
deponier 

Bedre tildekking og spesialtilpasset 
toppdekke.  

Redusert 
ukontrollert 
utslipp og økt 
metanoksidasjon 
- mindre 
metanutslipp 

Grønn 
Etat 

200
9-
220
14 

15 % 
reduksjon 
av 
restutslipp 
fra gamle 
deponier 
t.o.m. 2030, 
ca. 0,2 mill. 
Nm3 

1200 
over 20 
år 

2 mill. kr M Prosjekt om TOP 
CAPPING kan gi 
supplerende info. 

1) Forklaring: 
G- God/M- Middels/D- Dårlig 
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Tabell 5.5  Tiltak C -4  Bedre løsninger for næringsavfall 
Tiltak Beskrivelse og virkemidler Konsekvens Ansvar Tid

s- 
pla
n 

Målbar 
Effekt  

Effekt i 
Tonn 
CO2-e 
(Direkt
e effekt 
er 
uthevet
) 

Kostnad Kost
/nyt
te 
1) 
 

Barrierer / 
Gjennomførbarhet 

C-4.1  
Bedre kontroll 
med 
behandling av 
næringsavfall 

Etablere kommunalt tilsyn av 
håndtering av næringsavfall -  
Ta inn i kommunal forskrift. Innføre 
gebyr som dekker tilsyn. 

Mer til 
materialgjenvinni
ng 

BK 
Evt. BIR 

200
9- 
201
1 

5 % mer til 
materialgjen
vinning - 
7500 
tonn/år 

2000 
+13000/
år 

Selv kost 
(gebyr) 

G Gjennomført flere andre 
steder, bl.a. i ØRAS. 
Hjemlet for muligheten i 
nasjonal forskrift.  

C-4.2 
Næringsavfall 
til Boss-nett 

Sørge for at næringsvirksomhet 
benytter Boss-nett når tilgjengelig - 
Tilrettelegge innkast, mottak og 
avgifter. 

Bedre logistikk, 
mindre 
transportvolum 
og ressursbruk 

BK, 
næringsli
vet, BIR; 
Boss-sug 

200
9- 
201
4 

5 % av 
mengden til 
boss-sug 
(7500 
tonn/år) 

700/år Selv kost 
 

G Sparer trafikkbelasting i 
bykjernen. 

C-4.3 
Bedre 
gjenvinning av 
næringsplast 

Stimulere og motivere 
avfallsentreprenører og deponieiere 
til materialgjenvinning framfor 
deponering og forbrenning - 
Samarbeide i regionen - ha høy 
mottaksavgift for plast på deponi. 
Utspill mot nasjonale aktører om 
deponiforbud mot plast 

Mindre energi- og 
oljeforbruk til ny 
plast og redusert 
plast til 
forbrenning 
(fossilt brensel) 

BK, 
næringsli
vet, 
nabodep
onier 

200
9- 
201
4 

50% mer 
nærings-
plast til 
gjenvinning 
2000 
tonn/år 

4000/år 
+ 4000 

Selv kost 
 

G Siden plast kan deponeres 
i hht direktiv er hjemler 
komplisert.  

C-4.4 
Separat 
behandling av 
våtorganisk 
avfall 

Påby/stimulere til separat biologisk 
behandling av avfall fra storkjøkken 
og næringsmiddelvirksomhet -  

Mindre restutslipp 
og økt fornybar 
energi fra biogass

Bergen 
kommun
e, 

200
9- 
201
1 

3 GWh 1500/år Selv kost 
 

G Forutsatt i foreliggende 
planer, men ikke hjemmel 
til å påby det. 
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C-4.5 
Bedre 
kildesortering i 
næringsvirksom
het 

Stimulere og motivere til maksimal 
kildesortering og behandling på 
høyest mulig nivå. 
Info-/motivasjonskampanjer 

Mer avfall til 
materialgjenvinni
ng og/eller 
forbrenning - 
mindre 
restutslipp 

Bergen 
kommun
e, 
nærings-
organi-
sasjonen
e 

200
9- 
201
4 

3 % mer til 
materialgjen
vinning -
5000 
tonn/år 

2000 + 
8000/år 

kampanje
: 
500000 

G For noen fraksjoner er 
miljø/klimanytten 
diskuterbar (papir til 
gjenvinning i Kina) 

C-4.6 
Bedre 
gjenvinning i 
byggebransjen 

Håndheving og oppfølging av krav til 
avfallsplaner for bygg- og anleggs-
virksomhet.  Stimulere til utbygging 
av private 
gjenvinnings/behandlingsanlegg 
(betong osv.) 

Mer til 
gjenvinning/bedr
e behandling og 
mindre 
restutslipp 

BK, evt. 
BIR 
Bygge- 
og 
anleggs- 
markedet 

200
9- 
201
1 

10 % mer 
til 
materialgjen
vinning - 
5000 
tonn/år 

3000 
+9000/å
r 

Selv kost 
 

G  

C-4.7 
Bedre 
avfallsbehandli
ng og 
ressursutnyttels
e i 
primærnæringe
ne 

Biologisk behandling av 
husdyrgjødsel, egnet landbruksavfall 
-  
Bygging av biogassanlegg med 
energiutnyttelse for gjødsel.  
Mottak av andre materialfraksjoner 
fra primærnæring gratis/rimelig ved 
gjenvinningsstasjonene 

Mindre klima- og 
restutslipp 

Bergen 
kommun
e, 
landbruks
-organi-
sasjonen
e, 
primærn
æringen 

200
9- 
201
4 

20 % mer 
til 
materialgjen
vinning - 
2000 
tonn/år + 
1 GWh 
biogass-
energi 

500 
+5000/å
r 

2-4 mill. 
kr 

G/D Biogassanlegget alene har 
begrenset klimaeffekt. 

 
 
  
 
 

6.5.7 Oppsummering av tiltak med kostnader og effekter på nøkkeltidspunkt 

Tabell 5.6.  Oppsummering av tiltak med effekter 
Oppsummering i 2011 Oppsummering i 2014 Oppsummering i 2020 Oppsummering i 2030 Tiltak 

Investering 
2009-2011 i 
kr. 

Års-kostnad 
2011 i kr/år 

Effekt i 
Tonn CO2-e i 
2011 - 
direkte og 
indirekte 

Investering 
2012-2014 

Års-kostnad 
2014 i kr/år 

Effekt i 
Tonn CO2-e 
i 2014 - 
direkte og 
indirekte 

Årskostnad 
2020 i kr/år 

Effekt i 
Tonn CO2-e i 
2020 - 
direkte og 
indirekte 

Årskostnad 
2030 i 
kr/år 

Effekt i 
Tonn CO2-e 
i 2030 - 
direkte og 
indirekte 
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Samfunnsdugnad for 
bærekraftig forbruk  1000000 500000 5000  500000 13000 500000 27000 500000 55000 

Grønn hverdag   150000   150000  150000  150000  
Økt klima- og 
miljøvekting i offentlig 
anskaffelse -  

 100000 2600  100000 5200 100000 5200 100000 5200 

”Renere” materialbruk  75000 2000  75000 5000 75000 10000 75000 15000 
Lengre produktlevetid  75000 1000  75000 4000 75000 8000 75000 13000 
Tilrettelegge for økt 
gjenbruk  500000 400000 3000  400000 3000 400000 3000 400000 3000 

Mindre postutsending 200000  6000   12000  12000 0 12000 
Redusere mengde 
engangsposer  200000  7000   7000  7000 0 7000 

Økt hjemme-
kompostering 100000 75000 200  75000 200 75000 200 75000 200 

Premiere 
avfallsreduksjon 200000  2000  3000   5000 0 5000 

Etablere miljøfond 
prosjekter innen 
avfallsreduksjon 

10000000        0  

C-2.1 Bedre tilbud til 
sortering i hjemmene 250000 75000 2000  75000 3000 75000 3000 75000 3000 

Forbedret 
sorteringsløsning i 
borettslag 

1000000  1000 1500000  2000  2000 0 2000 

Bedre informasjon om 
returordninger 500000  2000   2000  2000 0 2000 

Forenklede 
gjenvinnings-
fraksjoner 

 150000 1000  300000 2000 300000 2000 300000 2000 

GIS-basert avfalls- og 
miljøkart 400000 50000 1000  50000 1000 50000 1000 50000 1000 

Bedre 
avfallshåndtering i all 
kommunal og offentlig 
virksomhet 

 150000 500  150000 1000 150000 1000 150000 1000 
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Etablere miljøfond - 
prosjekter innen 
avfallsbehandling 

        0  

Forbedret returpunkt-
system 1000000  600   600  600 0 600 

Forbedret 
avfallsinnsamling - 
Boss-sug 

  500   1000  1000 0 1000 

Økt forbrennings-
kapasitet   25000   25000  25000 0 25000 

Biogass av våtorganisk 
avfall fra 
husholdningene 

   100000000  6300  6300 0 6300 

Utnyttelse av biogass 
til drivstoff    10000000  3000  3000 0 3000 

C-3.1Bedre 
deponigassanlegg i 
Rådalen 

6000000 200000 23000  200000 19000 200000 12000 100000 1000 

Bedre toppdekke på 
deponi i Rådalen 2500000  1200   1100  500 0 100 

Utnyttelse av 
deponigass I Rådalen 3000000 150000 2800  150000 2300 100000 1000 0 0 

Opprusting av 6-8 
nedlagte deponier 2000000  1200   1000  200 0  

C-4.1 Bedre kontroll 
med behandling av 
næringsavfall 

  10000   15000  15000 0 15000 

Næringsavfall til Boss-
nett   400   700  700 0 700 

Bedre gjenvinning av 
næringsplast   3000   5000  5000 0 5000 

Separat behandling av 
våtorganisk avfall    7000000  1500  1500 0 1500 

Bedre kildesortering og 
materialgjenvinning  i 
næringsvirksomhet 

500000 75000 8000  75000 10000 75000 10000 75000 10000 
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Bedre gjenvinning i 
byggebransjen   8000   12000  12000 0 12000 

Bedre 
avfallsbehandling og 
ressursutnyttelse i 
primærnæringene 

   3000000  5500  5500 0 5500 

Totalt (direkte og 
indirekte) 29 350 000 2 275 000 120 000 121 500 

000  8 028 000 179 000 7 975 000 198 000 7 775 000 224 000 

Samlede direkte 
utslippsreduksjoner i 
Bergen 

  67 000   82 000  75 000  64 000 

Samlede indirekte 
utslippsreduksjoner 
(nasjonalt og 
internasjonalt) 

  53 000   97 000  123 000  160 000 
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7 Tilpasning til 
klimaendringer 

7.1 Innledning 
FNs klimapanel definerer klimatilpasning slik: 

Den evnen et system har til å tilpasse seg klimaendringer (inkl. klimavariasjoner 
og ekstremer) for å begrense potensielle skader, dra fordel av mulighetene, 
eller håndtere konsekvensene, (IPPC, 2007). 

 
Konsekvensene av klimaendringer er usikre, men i stor grad påvirkelige. De vil ikke 
bare variere fra region til region, men også mellom kommunene innen samme 
region. Samfunnets evne til å planlegge og bygge robuste løsninger vil bety mye 
for klimaendringenes effekt på samfunnsfunksjoner og livskvalitet.  
 
Det er viktig at problemstillingene rundt klimatilpasning tas opp lokalt, og at det 
utvikles strategier, mål og tilhørende tiltak. Kommunen er en viktig pådriver i dette 
arbeidet. Gjennom arealplanlegging har kommunene et ansvar og kan utvise stor 
handlekraft [1].  
 
I Hordaland må det tas høyde for økt gjennomsnittstemperatur og havnivå frem 
mot år 2100. I tillegg viser prognosene mer nedbør i vår region. Intens nedbør kan 
inntreffe langt oftere (ekstreme mengder over kort tid) og kraftigere stormer enn 
før. Antall flom- og skredtilfeller forventes å øke.  Disse kan ramme allerede 
bebygde områder som historisk sett har blitt ansett som trygge [2].  
 

7.2 Utfordringer ved klimaendringer 
Klimaendringer i form av varmere, våtere og villere vær vil føre til økt risiko for 
uønskede hendelser. Skred og flom kan forekomme på nye steder og til andre tider 
av året enn tidligere. I arealplanleggingen vil det i økende grad være viktig å ha 
kunnskap om denne utviklingen for å kunne påse at nye utbyggingsområder er 
trygge.   
 
Endringer i samfunnsutviklingen vil i stor grad påvirke sårbarheten for naturskader. 
Bergen forventer økt befolkningsvekst de neste årene. Dette vil medføre behov for 
nye boligområder og økt transportbehov. Dette vil bl.a. legge press på utbygging 
av infrastruktur som må gjøres robust overfor klimaendringer. Eksempelvis kan 
havnivåstigning komme til å skape problemer for eksisterende infrastruktur som må 
oppgraderes, samtidig som planlegging av ny infrastruktur må ta høyde for 
fremtidige havnivåstigninger.  
 

7.3 Lokale tilpasning til klimaendringer 
Bergen kommune har startet et omfattende arbeid innen risiko og sårbarhet. Et 
viktig tema er klimaendringenes innvirkning på risiko og sårbarhet. Følgende 
utredninger/ kartlegginger er foreløpig utført: 

• ROS-analyse Skred – Grovkartlegging (fase 1) og detaljkartlegging av skredfare 
(fase 2) 
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• Kartlegging av ekstreme vindforhold i Bergen kommune 
• Generering av isolinje for flomvannstander i Bergen kommune 
• Utarbeidelse av temakart for nedbør i Bergen kommune 
• Vurdering av ekstremverdier av vannstand og bølgehøyder langs sjølinjen 
• ROS-analyse knyttet til kommuneplanens arealdel 
• Som følge av enkelte utredninger er det utarbeidet risikokart. Bl.a. for lokal 

nedbør, flom, vannstand, rasfarlige områder.   
 
I forbindelse med Fremtidens byer er det både foreslått og igangsatt prosjekter 
med fokus på klimatilpasning. Mange av prosjektene handler om 
kunnskapsoppbygning der utarbeidelse av klimamodeller, registrering av 
klimasårbarhet, prognoser og scenarier står sentralt. Dette vil gi bedre forståelse 
og kunnskap om klimaendringenes lokale virkning og hvilke tilpasninger som vil 
være nødvendige for Bergen kommune.  
 
Noen pågående prosjekt er vist i oversikten under. 
 
Prosjekt Vannforsyning og effekter av klimaendringer.  
Mål Styrke sikkerheten i vannbehandlingen og utvikle bedre indikatorer 

for overvåking av kilde og vannbehandling. 
Beskrivelse 
 

Et multidisiplinært program i regi av EU der SINTEF er 
prosjektleder. Bergen er med i prosjektet både som case og 
sluttbruker. Programmet har fokus på hvordan drikkevannskildene 
blir påvirket av klimaendringene. Temperaturstigning, økning i  
nedbør, mengde og intensitet, og mer vind vil gjøre vannkildene 
mer ustabile. Det vil forekomme økt bioproduksjon i 
nedbørsfeltene med økt innhold av organisk stoff som resultat. 
 
Hovedtemaene i prosjektet som Bergen er med i er: 
• Risiko og sårbarhet 
• Optimalisering av rengjøring, modellering 
• Optimalisering av vannbehandlingsprosesser 
 
Økt temperatur vil føre til høyere snøgrenser enn det en er vant til 
i dag. Dette fører til mindre snømagasin om våren – Bergen må 
dermed øke magasinkapasiteten for å magasinere mer av 
regnnedbøren. Det må etableres ny dam ved Svartavatnet for å 
øke magasinkapasiteten.  
 
Tidshorisont på prosjektet: 2010. 

Ansvarlig Vann og avløpsetaten 

 
Prosjekt Avløpshåndtering og effekter av klimaendringer. 
Mål Modellere hele avløpsnettet for å identifisere kritiske punkter og 

områder for å etablere nye åpne løsninger eller åpne opp igjen 
tidligere bekker. 

Beskrivelse I dag er det som regel slik at kommunene har et kombinert system 
for transport av avløpsvann og overvann. Klimaendringer med økt 
nedbør (mengde og intensitet) vil i fremtiden føre til 
kapasitetsproblemer både i ledningsnettet og for 
avløpsrenseanleggene.  
 
I prosjektet inngår modellering av avløpsnettet for å identifisere 
både kritiske punkter og områder hvor det er mulig å etablere nye 
åpne løsninger eller åpne opp igjen tidligere bekker. Det er en 
prioritert oppgave å separere avløpsvann og overvannet.  
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Det er ønskelig at overvannet skal være en ressurs og det pågår 
delprosjekter innen for klimatilpasning hvor dette blir sett på, jf. 
prosjektene Haukåsvassdraget og Vann mellom 
Lungegårdsvannene. 

Ansvarlig Vann og avløpsetaten 
 
Prosjekt Haukåsvassdraget – en ny bydel med åpne overvannsløsninger. 
Mål 
 
 
Delmål 

Synliggjøre en strategi for klimatilpasning i et vassdrag med 
utbyggingsplaner, der det er små inngrep/ utbygginger fra før. 
 
Opprettholde en mest mulig naturlig håndtering av overvann i 
nedbørsfeltet, også med hensyn på sikkerhet og miljø.  

Beskrivelse Ved fremtidig utbygging av boliger for 10.000 mennesker i 
nedbørsfeltet til Haukåsvassdraget, har Bergen kommune lagt inn 
bestemmelser om overvannshåndtering i kommuneplanen, og 
senere i regulerings- og bebyggelsesplanene.  
 
Det vil ikke bli etablert ledningsbasert overvannssystem i området. 
Lokal overvannshåndtering skal være basert på prinsippene om 
fordrøyning, infiltrasjon, bevare og bruke det naturlige vassdraget.  

Ansvarlig Grønn etat/ Vann og avløpsetaten 
 
Prosjekt Nestunvassdraget. 
Mål 
 
 
Delmål 

Synliggjøre en strategi for klimatilpassning i et vassdrag som 
allerede har store utbygginger i nedbørsfeltet. 
 
Øke kunnskapen om vassdraget, få en god økologisk status, 
planlegge for bruk og vern og stimulere til faglige og økonomiske 
bidrag fra lokalmiljø, myndigheter og næringsliv.  

Beskrivelse Cirka 23 % av nedbørsfeltet er allerede bebygget og det foreligger 
planer om ytterligere utvikling av området.  
Det er et ønske fra kommunen sin side å sikre vassdragets 
omgivelser mot skadeflommer og utvikle vassdragets kvaliteter 
som gjennomgående blågrønn struktur. De muligheter 
flomsikringsarbeidet gir skal utnyttes for å utvikle og 
tilgjengeliggjøre naturkvalitetene i vassdraget.  
 
Tidshorisont på prosjektet: 
2008 – 2010: Registrerings-, utrednings-, og planarbeid. Perioden 
skal danne grunnlag for gjennomføring av konkrete tiltak. 
2010 – 2012: Gjennomføring av konkrete tiltak. Ved inngangen til 
2012 skal sentrale deler av Nestunvassdraget fremstå i ny drakt.  
2015: Være på god veg til å oppnå målet om ”en god økologisk 
status”. 

Ansvarlig Grønn etat/ Vann og avløpsetaten 
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Prosjekt Vann mellom Lungegårdsvannene. 
Mål Åpne opp kanal mellom Store og Lille Lungegårdsvannene.  
Beskrivelse Prosjektet inneholder fem overordnede tema: 

• Prinsipp for skille mellom innsjø og sjø 
• Håndtering av overvann 
• Vannkvalitet 
• Opplevelse og kvalitet 
• Læring og sikkerhet 

Ansvarlig • Plan- og Geodata 
 
Prosjekt Forskningsprosjekt om havnivåstigning 
Mål Utarbeide prognoser/ scenarier for hvordan havnivået vil stige i 

Bergen.  
Beskrivelse Her skal det kartlegges variasjoner i havnivået de siste 150 år., 

status for dagens havnivå vil bli gjennomgått og det vil utvikles et 
estimat for lokal havnivåstigning for 21. og 22. århundre.  
 
Prosjektet vil ha stor nytteverdi for fremtidig planlegging av ny 
infrastruktur langs hele sjølinjen i Bergen kommune.  
 
Kommunen er allerede i gang med et forprosjekt for å se på 
hvordan bygninger som ligger utsatt til i områder som er utsatt for 
oversvømmelser skal håndteres 

Ansvarlig Klimaseksjonen 
 
Prosjekt NORADAPT 
Mål 
 
 

Delmål 

Belyse hvordan klimaendringer henger sammen med endringer i 
sosiale og institusjonelle forhold, og hvordan disse 
sammenhengene påvirker sårbarhet og tilpasning til 
klimaendringer på kommunenivå i Norge. 

Identifisere hvordan kommunene er sårbare for kombinerte 
effekter av klimaendringer, sosiale og institusjonelle endringer. 
Identifisere hvordan disse forholdene forventes å endre seg over 
tid. 
Identifisere kjente tilpasningsstrategier. 
Vurdere hvordan man kan fremme kommuners 
tilpasningskapasitet. 
Sammenligne hvordan institusjonelle forhold i kommunene 
påvirker og skaper sårbarhet, og hvordan de møter 
tilpasningsbehov.  

Beskrivelse Prosjektet er et landsomfattende forskningsprosjekt innen 
klimasårbarhet og klimatilpasning. Prosjektet er et samarbeid 
mellom CICERO, Vestlandsforskning, Østlandsforskning og 
Meteorologisk institutt. 
Det skal utvikles en indikatormodell som skal inneholde faktorer 
som er relevant i forhold til sårbarhet og tilpasning.  
Når det gjelder hvordan kommunen skal tilpasse seg 
klimaendringene har Bergen i dette prosjektet et sterkt fokus på 
bryggen og de historiske områdene rundt vågen, samt de store 
utbyggingsområdene langs sjøfronten i sentrum. 
 
Tidshorisont på prosjektet: 2010 
2008: Analysere hvordan klimaendringer kan komme til å påvirke 
kommunen. 
2010: Hvordan kan kommunen tilpasse seg disse endringene på 
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en mest mulig optimal måte? 
Ansvarlig Klimaseksjonen 

 
Prosjekt Dimensjonering av overvannsystemet – bruk av globale 

klimamodeller og data for lokale klimaendringer 
Mål Utarbeide fremtidige dimensjoneringsgrunnlag for 

overvannsystemet og tiltak i vassdrag. 
Beskrivelse På grunn av store lokale nedbørvariasjoner i Bergen er det en stor 

utfordring å definere det fremtidige dimensjoneringsgrunnlaget for 
overvannssystem og tiltak i vassdragene.  
 
Sammen med Bjerknessenteret skal kommunen nedskalere globale 
klimamodeller for å fremskaffe et bedre grunnlag for å vurdere 
effektene lokalt og regionalt.    
 
Arbeidet forutsettes knyttet opp mot Interreg-prosjektet MARE. 

Ansvarlig Vann og avløpsetaten 

 
Prosjekt Managing Adaptive Responses to Changing flood risk in the North 

Sea region – MARE   Internasjonalt prosjekt om bla risiko for 
oversvømmelser 

Mål Utarbeide nye bærekraftige tilnærminger for håndtering av 
flomrisiko og avbøtende tiltak.  

Beskrivelse Utgangspunkt for prosjektet er klimaendringer, urbanisering og 
andre forhold som gir økt flomfare. Dette internasjonale prosjektet 
har støtte fra Interreg IVB, og partnere fra Dordrecht (Nederland), 
Sheffield (England) og Hannover (Tyskland).  
 
Det vil bli utarbeidet en overnasjonal tilnærming til 
vassdragsforvaltning som tar lokale forholdsregler for flomrisiko 
med bakgrunn i flomdirektivets krav.  
 
En del av prosjektet vil se på risikokommunikasjon. Hvordan 
kommunisere om risikoen for flom og beredskapsopplegg til de 
som vil være utsatt. 

Ansvarlig Klimaseksjonen 
 
Prosjekt Regionalt klimapanel 
Mål Fange opp regionale utfordringer, registrerer dem slik at 

kommunene kan ta stilling til dem i sitt arbeid.  
Beskrivelse Regionalt klimapanel med representanter fra Bergen kommune, 

regionrådet og Business Region Bergen. Klimapanelet skal ta opp 
følgende tema 
• Regionalt klimaarbeid, transportsystem med mer. 
• Hver kommune må utvikle egne klimaplaner – og så bør 

arbeidet med klima samordnes i regionene 
• Klimautfordringer gir potensial for ny næringsutvikling. 

Hvordan kan det gjennomføres en mest mulig bærekraftig 
utvikling av regionene? 

Ansvarlig • Klimaseksjonen 
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Prosjekt ROS-analyse i kommuneplanen arealdel. Oppfølging/ rullering 
Mål Utarbeide en konsekvensanalyse av utvalgte hendelser og foreslå 

tiltak for å kunne tilpasse seg uønskede hendelser.  
Beskrivelse Prosjektet er nært knyttet til NORADAPT som er beskrevet overfor. 

 
Bergen kommune har gjennomført en ROS-analyse som en del av 
kommuneplanens arealdel. Kartleggingen er en grovanalyse av 
hendelser. Det er også utarbeidet registreringer/ temarapporter 
innenfor enkelte områder: 
 
• Skredrapport fase 1, grov kartlegging av utsatte områder 
• Skredrapport fase 2, detaljkartlegging av skredfare 
• Vindrapport, kartlegging av ekstreme vindforhold i Bergen 

kommune 
• Flomrapport, generering av isolinje for flomvannstander i 

Bergen kommune 
• Nedbørsrapport, temakart for nedbør 
• Vannstand, en vurdering av ekstremnedbør av vannstand og 

bølgehøyde langs sjølinjen.  
 
Utfordringen videre for prosjektet er å bruke de utredningene som 
er utført til å kunne beskrive konsekvensene og foreslå tiltak slik at 
kommunen kan tilpasse seg uønskede hendelser.  

Ansvarlig Plan- og geodata 
 
Prosjekt GIS – Oppfølging/ videreutvikling av aktsomhetskart/ 

klimasårbarhet 
Mål Videreutvikle GIS som verktøy til bruk i planleggingen for å tilpasse 

seg uønskede hendelser 
Beskrivelse Bergen kommune har utviklet et GIS verktøy som brukes i 

planleggingen. Prosjektet skal videreutvikle og forbedre dette 
verktøyet.  

Ansvarlig Plan- og geodata 

 
 

7.4 Videre arbeidet med klimatilpasning og 
arealplanlegging 

Utfordringene i det videre arbeidet med klimatilpasning og arealplanlegging er: 
• Integrere kunnskap om klimaendringer i samfunnsplanlegging, ta hensyn til ny 

kunnskap fremkommet gjennom pågående prosjekter og gjennomførte 
utredninger, ROS-analyser.  

• I ny plan og bygningslov som trer i kraft 1. juli 2009 stilles det i § 4-3 
Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse krav om gjennomføring av 
ROS-analyser for arealplaner. Kravet gjelder både kommuneplanens arealdel, 
reguleringsplaner og bebyggelsesplaner. I disse analysene må det tas hensyn 
til trender og antakelser om utviklingen i klimaendringer. ROS-analysene må 
ikke bare basere seg på statistikk og historiske data. Trender blir viktig input i 
analysene.  

• Integrere kartfestet informasjon om klimaendringer inn i kommunens 
arealplankart.  

• Arealer som allerede er bebygd vil i fremtiden kunne bli utsatt for farer som det 
tidligere ikke var mulig å forutse. Slike områder vil kreve kartlegging og sikring, 
dette kan gjelde både boligområder og infrastruktur.  
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8 Oppsummering og videre 
arbeid 

8.1 Ambisiøse mål krever kraftfulle tiltak  
Norges utslipp av klimagasser økte med nesten 11 prosent fra 1990 til 2007. I 
Bergen økte utslippene med 17 prosent i samme periode. De nasjonale målene er 
30 prosent lavere utslipp i 2020 enn i 1990 og Norge skal være klimanøytral i 2030. 
Bergen kommunes mål er 50 prosent reduksjon i utslippene i 2030 i forhold til 
1991-tallene.   
 
For å nå målene må det gjennomføres tiltak på alle forvaltningsnivå. Klima- og 
energihandlingsplanen fokuserer på tiltak som lokale myndigheter har innflytelse 
over. I gjennomgang av tiltak er det lagt til grunn at klimaeffekter gis høy prioritet i 
den lokale politikken, og at det er nødvendig med omfattende tiltak innenfor alle 
sektorer. 
 

8.2 Framskiving av basisprognosen, 
referansebane uten tiltak 

I perioden fra 1991 til 2007 økte de totale årlige klimagassutslippene i Bergen fra 
645 400 tonn til 755 900 tonn CO2-ekvivalenter. Utslipp fra prosess, inklusive 
utslipp fra avfallsdeponier, gikk ned med 45 prosent i denne perioden, mens utslipp 
fra stasjonære energibruk har hatt en økning på litt over 6 prosent.  Utslipp fra 
mobile kilder, i hovedsak vegtransport, har hatt en kraftig vekst på nesten 50 
prosent, og utgjør nå 68 prosent av Bergens totale klimagassutslipp. De største 
utfordringene er derfor å redusere utslipp fra mobile kilder. 
 
Figur 7.1 viser den historisk utviklingen i klimagassutslipp, og en framskriving med 
og uten tiltak. Uten tiltak forventes en økning i utslippene fra mobile og stasjonære 
utslipp, pga befolkningsvekst, økt inntektsnivå og økt energibruk. For 
avfallsdeponier forventes en reduksjon i utslipp som skyldes allerede igangsatte 
tiltak og redusert metanutslipp fra avsluttede deponier  
 
Det totale utslippsnivået forventes å ligge på rundt 916 000 tonn CO2-ekvivalenter i 
2030 dersom det ikke settes i verk tiltak, og uten reduksjoner i form av 
teknologiutvikling. Dette er 42 prosent høyere enn utslippene i 1991. 
 

8.3 Effekt av tiltakspakkene 
Det er teknologisk mulig å erstatte dagens stasjonære energikilder med fornybare 
energikilder (konvertering). Samtidig er det et potensial for energieffektivisering i 
eksisterende bygningsmassen som kan kompensere for økning i forbruket pga 
befolkningsveksten og økning i elforbruk til varmepumper. Tiltakspakken som er 
presentert for stasjonær energi resulterer i null utslipp fra fossile brensler til 
stasjonære formål i 2030.  
 
Ekstra tiltak innenfor avfall og forbruk vil kunne føre til en ytterligere nedgang i 
utslippene frem til 2030. De største effektene er knyttet til tiltak for 
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deponigasskontroll og -utnyttelse i Rådalen, økt forbrenningskapasitet (som gir 
mindre reservedeponering), bedre/økt plastgjenvinning og biogassanlegg for 
våtorganisk avfall fra husholdningene. 

 
Figur 7.1 Historisk utvikling og framskriving av klimagassutslipp uten tiltak og med 
tiltak og utviklingstrekk gitt i handlingsplanen. 
 
Den største utfordringen for å nå klimamålene for Bergen, er å få snudd trenden 
for utslipp fra mobile kilder til en betydelig reduksjon. Gjennomgangen av 
virkemidler og effekter viser at man kan oppnå tilnærmet nullvekst i mobile utslipp 
fra 2007 med lokale tiltak. De store gevinstene er imidlertid avhengig av at 
nasjonale og internasjonale mål for reduserte utslipp fra kjøretøy oppnås. Dette 
innebærer også omfattende overgang til utslippsnøytrale kjøretøy som elbiler, 
hybridbiler og etter hvert også klimanøytrale drivstoff i form av biologisk basert 
drivstoff og hydrogen. 
 
Dette er nødvendig om 50 prosent reduksjon fra utslippsnivået for mobile kilder i 
1991 skal nås i 2030.  De tunge utviklingstrekkene knyttet til teknologiutvikling og 
markedsinnpass av ny kjøretøyteknologi, er i liten grad påvirkbart for lokale 
myndigheter.  Bruk av miljøvennlige kjøretøy i offentlig virksomhet, både egen 
bilpark og hos underleverandører, samt tilrettelegging for infrastruktur for ladbare 
biler, vil bidra til lettere innfasing av slike kjøretøy i Bergen. 
 
Elektrifiseringen av bilparken vil øke behovet for elektrisitet. Økningen er imidlertid 
ikke stor i forhold til det totale omfang av elforbruk. Med det omfang som er lagt til 
grunn i denne planen, vil behovet i 2020 tilsvare rundt tre prosent av dagens 
elforbruk i Bergen, og om lag seks prosent i 2030. 
 
 
Samlet måloppnåelse 
Hvis alle foreslåtte tiltak gjennomføres og med den forutsatte teknologiske 
utviklingen innen transportsektoren, kan klimagassutslippene i Bergen i 2030 
reduseres med 72 prosent i forhold til 1991. Dette er i så fall en overoppfylling av 
målet på 50 prosent.  Det må imidlertid understrekes at det forutsetter omfattende 
tiltak og noe optimistiske forutsetninger til teknologi og klimanøytralt drivstoff.  
Med en lavere andel ladbare biler, mer moderat teknologiutvikling, og fortsatt noen 
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stasjonære utslipp, vil 50 prosent reduksjon innen 2030 fremdeles være et 
ambisiøst mål. 
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Klimanøytral Bergen? 
Innen stasjonær energibruk, foreligger det som vist tidligere, tekniske muligheter 
for å fjerne så godt som alle stasjonære utslipp av klimagasser.  
 
Gjennomgangen av mobile utslipp viser at klimahensyn i areal- og 
transportpolitikken må få hovedprioritet sammen med en omfattende innfasing av 
mer klimavennlige kjøretøy, for å nå de mål som er satt. Dette må forsterkes 
ytterligere om Bergen skal bli klimanøytral. Fullstendig klimanøytral transportsektor 
kan oppnås ved at all fossilt drivstoff utgår til fordel for elektrisitet og biodrivstoff 
og etter hvert også hydrogen. Dette avhenger av utviklingen i framstilling og pris 
på biodrivstoff og hydrogen. Ettersom det er betydelig trafikk over 
kommunegrensene, må tilsvarende utvikling skje innenfor dagpendlingsomlandet til 
Bergen og nasjonalt. 
 
Innen prosessutslipp kan det oppnås utslippsreduksjoner på over 90 prosent. Noe 
restutslipp vil gjenstå, primært en rest av deponigassutslipp som erfaringsmessig 
ikke kan fanges opp. Dette omfatter de direkte utslippene i Bergen. Hvis en 
derimot ser på summen av direkte og indirekte utslippsreduksjoner, kan disse bli 
større en hva som ligger inne som utslipp i statistikken. Dette skyldes at 
foreliggende statistikker ikke fanger opp ressurser nasjonalt og internasjonalt som 
spares i nye produksjon, transport osv. når en gjennomføring tiltak som gir 
avfallsminimering, mindre forbruk, mindre produksjon og mindre avfall.  
 
En klimanøytral kommune i 2030 er trolig ikke oppnåelig, noe utslipp vil uansett 
skje også i Bergen. Bak målet om et klimanøytralt Norge i 2030, er det forutsatt 
kjøp av kvoter og diverse tiltak utenlands innenfor det regelverk som er gitt 
gjennom Kyotoavtalen. Dersom Bergen skal bli klimanøytral, vil det være 
nødvendig både med en ambisiøs lokal klimapolitikk, og tiltak som omfatter f.eks. 
kvotekjøp. 
 
 
Tilpasning til klimaendringer 
I tillegg til tiltak for å redusere utslipp av klimagasser, er det viktig å forebygge 
uønskede hendelser som følge av klimaendringer. Det er imidlertid usikkerhet om 
hvilke konsekvenser klimaendringene vil få for Bergen. Utvikling i form av bl.a. 
arealplanlegging og ulike forbedrende og forebyggende tiltak vil også ha en 
betydning for hvordan klimaendringene vil påvirke oss. Bergen kommune har tatt 
rollen som en viktig pådriver i arbeidet med å forebygge og tilpasse effekter av 

Tabell 7.1 . Utvikling i klimagassutslipp i Bergen, referansebane og med tiltak fram mot 2014, 2020 og 2030 

 1000 tonn Endring fra 2007 Endring fra 1991 
 2014 2020 2030 2014 2020 2030 2014 2020 2030 
Referanse uten tiltak og 
effektivisering          

- Mobile utslipp 552 585 633 8 % 14 % 23 % 60 % 70 % 84 % 
- Stasjonære utslipp 176 189 213 9 % 17 % 32 % 16 % 24 % 40 % 
- Prosessutslipp 91 79 70 - 17 % - 28 % - 36 % - 39 % - 47 % - 53 % 
Samlet utslipp  819 853 916 5 % 9 % 17 % 27 % 32 % 42 % 

Utslipp etter tiltak og 
effektivisering          

- Mobile utslipp 445 340 173 - 13 % - 34 % - 66 % 29 % - 1 % - 50 % 
- Stasjonære utslipp 110 54 0 - 32 % - 67 % - 100 % - 28 % - 64 % - 100 % 
- Prosessutslipp 9 5 7 - 92 % - 95 % - 94 % - 94 % - 97 % - 95 % 

Samlet utslipp 564 399 180 - 28 % - 49 % - 77 % - 13 % - 38 % - 72 % 
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klimaendringer. Dette gjelder både gjennom arealplanlegging der kommunen har 
et særlig ansvar, og gjennom ulike tiltak som skal gjøre samfunnet mer robust 
overfor mer ekstreme værsituasjoner. 
   

8.4 Vegen videre 
Klar ansvarsfordeling og aktiv involvering 
Energi og klimautslipp er tverrsektorielle tema hvor mange aktører er involvert og 
hvor klimamålsetningen dels er sammenfallende og dels motstridene med mål for 
andre samfunnsområder. For å få effekt av denne handlingsplanen er det viktig at 
involverte etater og organisasjoner tar ansvar og får eierskap til de ulike tiltakene, 
og at klimaeffekt blir hovedtema for aktiviteter og tiltak på alle nivå. Noen av 
foreslåtte tiltakene som har størst energi- og klimaeffekt vil kreve 
langtidsplanlegging. 
 
Årlig revisjon og oppfølging 
Plan trenger oppfølging. Det foreslås derfor en årlig revisjon av handlingsplanen 
hvor utslippsstatus og tiltakspakkene følges opp. Oppfølging og nødvendige 
revisjoner bør sikres god forankring hos de ansvarlige for tiltakene. I tillegg til årlig 
rapportering overfor politisk overordnede, kan det være tjenelig å etablere 
faggrupper tilsvarende fremgangsmåten til denne planen. Organisering og mandat 
for disse gruppene bør avklares, og gruppene bør bestå av sentrale fagetater og 
med deltagelse fra interessentorganisasjoner og næringsliv.  
 
”Bærekraftstyring i kommunal sektor”, der Bergen kommune er pilot, er en 
systemløsning for å understøtte kommunenes arbeid med blant annet klima. Et 
viktig formål med dette er at planer og tiltak som gjennomføres blir dokumentert, 
og at effekten av de ulike tiltakene blir analysert. Dette gjelder blant annet at 
klimaregnskap kan benyttes til å dokumentere status og endringer for kommunens 
bidrag til nasjonens samlede klimaregnskap. Dette kan være avgjørende å ha på 
plass dersom det vurderes innført incentivmekanismer til kommunene i forbindelse 
med reduksjon i utslipp. 
 
Overvåke utviklingstrekk 
Det foreligger ingen egentlig statistikk for kommunale utslipp av klimagasser. 
Tallene som publiseres fra SSB er beregninger basert på en rekke datakilder, dels 
kommunale tall og dels tall på regionalt og nasjonalt nivå som er brutt ned til 
kommunale tall.  Dette gjør at noen lokale forhold og kommunespesifikke endringer 
ikke fanges opp.  Det er derfor nødvendig å utvikle et sett med lokale indikatorer 
for å følge utviklingen tett. Arbeid med dette er i gang i Bergen kommune, 
gjennom prosjektet bærekraftsstyring i kommunal sektor.   
 
Gjennomføring krever ressurser 
De direkte budsjettkostnadene ved klimatiltak er svært varierende. I tillegg er det 
ikke riktig å legge alle kostnader ved et tiltak på ”klimapolitikken” når begrunnelsen 
også er knyttet til andre behov. Dette gjelder i stor grad innenfor areal- og 
transportpolitikken hvor klimahensyn er sammenfallende med mål om bedre lokale 
miljøforhold og effektiv transportavvikling. Selv om det finnes sammenfallende mål, 
og kostnadene ikke bare kan knyttes til klimahensyn, må en ambisiøs klimapolitikk 
følges opp med frigjøring av budsjett og ved at det tilføres administrative ressurser 
for å kunne iverksette og følge opp tiltak. Bruk av nasjonale støtteordninger som 
bl.a. Enova og Transnova, vil være viktige ressurser for gjennomføring av lokale 
tiltak.  
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Vedlegg 1. Organisering av 
arbeidet 

I arbeidet med denne Klima- og energihandlingsplanen er det jobbet med ulike 
faggruppene i vinter-vår 2009. Sammenstilling av arbeidsgruppene for de ulike 
fagene er vist nedenfor: 
 
Faggruppe mobilt energiforbruk: 
• Bergen kommune Byrådsavd. for klima, miljø og byutvikling, Ane Margrethe 

Lyng  
• Bergen kommune Byrådsavd. for klima, miljø og byutvikling, Per Vikse  
• Bergen kommune Byrådsavd. for klima, miljø og byutvikling, Nils Høysæter  
• Bergen kommune, Plan og geodata, Ida Hermansen  
• Bergen kommune, Samferdselsetaten, Kirsten Lysen 
• Statens Vegvesen, Region Vest, Sindre Lillebø   
• Hordaland Fylkeskommune, Samferdselsavdelinga, Nils Egil Grude  
• Naturvernforbundet, Erik Natvig  
• NHH, Gunnar Eskeland  
• BKK AS, Veronica S. Kvinge 
• Fylkesmannen i Hordaland Miljøvernavdelinga, Torgeir Flo  
• Norconsult, Hans Petter Duun  
 
Faggruppe stasjonært energiforbruk: 
• Bergen kommune, Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling, Ane Margrethe 

Lyng  
• Bergen kommune, plan og geodata, Bente Florelius  
• BKK-Varme, Øystein Haaland  
• Bergen Tomteselskap, Per Aas Moen  
• Bergen kommunale Bygg, Sølvi Ringås  
• Bergen Bolig og byfornyelse, Harald O. Holmås 
• Husbanken, Steinar Anda 
• Høyskolen i Bergen, Magnar Berge 
• Naturvernforbundet, Silje Østerbø 
• Hordaland fylkeskommunen, Eivind Moe 
• Fylkesmannen i Hordaland, Miljøvernavdelinga, Ingrid Torsnes 
• Fylkesmannen i Hordaland, Landbruksavdelinga, Arne Rikard Stadaas 
• Bergen kommune, Grønn etat, Rune Mikkelsen 
• Norconsult, Tor Mjøs 
 
Faggruppe avfall og forbruk: 
• Bergen kommune, Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling, Ane Margrethe 

Lyng  
• Bergen kommune, Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling, Håvard Bjordal  
• Bergen kommune, Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling, Stig Bang-

Andersen  
• Bergen kommune, Grønn etat, Rune Mikkelsen og Fritz Haffner 
• Fylkesmannens landbruksavdeling i Hordaland, Arne R. Stadaas  
• BIR, Bente Daazenko  
• BIR, Camilla Tangenes  
• Naturvernforbundet, Nils Tore Skogland  
• Bergen og Omland Havnevesen, Stein Garmannslund  
• FN-sambandet, Jonas Kjærvik   
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• Bjørgvin Bispedømme, Lars Ove Kvalbein  
• Norconsult, Jens Erling Frøiland Jensen 
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Vedlegg 2. Muligheter for bedre 
kontroll og utnyttelse av 
deponigass 

Forhold og muligheter ved deponiet i Rådalen 
 
Undersøkelsen konkluderte med følgende potensialer for gassuttak i hht. høyt og 
lavt scenario og med og uten en 50 prosent reduksjon i uttaket pga. vannfylte 
deponivolumer som vist under: 
 

 
 
Figur V2-1 Deponigassanslag i utført undersøkelse 
 
Problemet med dagens og historisk gassuttak er delt på flere områder: 
• Det står mye vann opp i deponiene, som gjør at gassgenereringen forsinkes 

betydelig (men ikke stoppes) i de vannmettede sonene. Det er gjort lite for å 
utbedre dette. 

• Uttaksanlegget med 94 vertikale brønner som ble etablert i perioden 1988-1997 
er sterkt utsatt for setninger og andre driftsproblemer, som i liten grad er blitt 
utbedret. 

• Deler av deponiet (delområder) har ikke gassuttak i det hele. 
• Anlegget er ikke moderne utformet med automatikk, styring og logging. 
• Anlegget har i perioder primært vært kjørt for å drive et el-aggregat på ca. 1,5 

MW (el) som i det meste av tiden har vært for stort for det reelle gassuttaket.  
 
Det er gjort supplerende beregninger av følgende: 
• Framtidige totale utslipp uten gassuttak og fakling eller energiutnyttelse basert 

på SSBs og SFTs offentlige beregningsmodell samt en test med en forenklet 
modell med Norconsults erfaringsdata 

• Antatt mulig uttak i et opprustet og utvidet uttaksanlegg ut fra Norconsults 
erfaringsdata fra en rekke uttaksanlegg 

 
I figuren som følger på neste side, er resultatene fra disse vist sammen med 
registrerte uttaksdata og anslag over uttakspotensialer fra undersøkelsen. 
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Figur V2-2 Beregning av totale deponigassmengder generert og mulig for uttak 
 
Som det framgår er det blitt tatt ut betydelig mindre gass enn det optimaliserte 
uttaket antyder. Figuren viser også at det er meget betydelige utslipp som fortsatt 
vil slippe ut i mange år framover. At deponiet er delvis vannfylt betyr i første rekke 
at det potensielle utslippet er betydelig forskjøvet i tid, ikke at det er forsvunnet. 
Det er derfor svært aktuelt å gjøre tiltak for å ruste opp anlegget og forbedre 
deponiforholdene. Av aktuelle tiltak er: 
• Drenering av vann i deponiet 
• Gjennomgang av ytre ledningsanlegg og utbedring av tette ledninger og 

brønntopper 
• Etablering av nye brønner på dagens uttaksområder samt på nye delområder 

(evt. etter en prøvepumping) 
• Oppgradering/modernisering av de to prosessanleggene 


