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Klimaregnskap for Rælingen 

kommune 
Regnskap, budsjett og tiltaksanalyse for Rælingen kommunes klimapåvirkning  

1 SAMMENDRAG  

Dette notat er først og fremst et klimaregnskap for Rælingen kommune, både på egen virksomhet og 

for kommunen totalt. På egen virksomhet benyttes klimakostmodellen til å beregne 

klimafotavtrykket for kommunen som tjenesteprodusent, altså både direkte og indirekte utslipp. For 

kommunen som helhet benyttes vi to ulike perspektiv; både SSB sine geografiske fordelte 

klimagassutslipp og en vurdering av privat klimafotavtrykk. Sistnevnte er alle direkte og indirekte 

klimagassutslipp innbyggere i Rælingen forårsaker, uavhengig av hvor utslippene skjer. I tillegg 

inneholder dette notat en tiltak- og målvurdering. Det er også vurdert fremtidige utslippsbaner for 

kommunens direkteutslipp og virksomhetens fotavtrykk, basert på trendutvikling og tiltak.  

 

 

  

Klima-

fotavtrykk av 

egen 

virksomhet: 

 14 kt 

Klimafotavtrykk private husholdninger: 

 155 kt 

Geografiske utslipp innen kommunen: 

 45 kt 

Figur 1 – Oppsummeringsfigur: bidrag fra ulike klimaregnskap i Notat 
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2 BAKGRUNN  
 

FNs klimapanel slår med all tydelighet fast at klimagassutslipp fra menneskelig aktivitet er – med 

ekstrem sannsynlighet – hovedårsaken til den observerte temperaturøkningen fra 1951 til i dag. 

Globalt så slipper vi nå ut sju tonn klimagasser per innbygger. Litt avhengig av beregningsmetodikk 

og hvilke bidrag som inkluderes så har vi i Norge et fotavtrykk på ca. 10,5 tonn CO2 ekv. per 

innbygger1. Under klimakonferansen i Paris i 2015 forpliktet 174 land seg til å aktivt jobbe med 

utslippsreduserende tiltak. Skal Paris-målsetningen nås er det estimert at klimagassutslippene må 

reduseres til 1,5-3,1 tonn CO2 ekv. per innbygger innen 2050. Sistnevnte intervall er for øvrig 

omtrent på det nivået klimafotavtrykket til all offentlig virksomhet i Norge ligger på per i dag. 

Offentlig virksomhet inkluderer kommunal, fylkeskommunal og nasjonal virksomhet. Dette viser 

med all tydelighet det omfattende arbeidet man står ovenfor.  

Som en del av kommuneplan for klima og energi for Rælingen kommune skal det utarbeides et 

klimaregnskap. Dette for å kunne si noe om historisk utvikling, nåværende status, og fremtidige 

fokusområder for reduksjoner. Dette notat vil i tillegg til klimaregnskap også se nærmere på mulige 

tiltak og indikatorbruk, samt også diskutere målsetninger og strategi fremover.  

Målet med klimaregnskapet i dette notat er å gi kommunen et så godt som mulig utgangspunkt for å 

kunne si noe om de viktigste kildene/drivere til klimagassutslipp for Rælingen kommune. Vi 

kommer til å gjøre en todeling av klimaregnskap: ett på kommunens egen virksomhet og ett på 

kommunen totalt. I begge tilfeller ønsker vi å vurdere klimafotavtrykk, altså både direkte og 

indirekte klimagassutslipp. For kommunens egen drift generelt, har flere analyser vist at indirekte 

utslipp dominerer, noe som åpner for å stille miljøkrav i anskaffelser. Imidlertid er det viktig å være 

klar over at kommunenes påvirkningskraft – 

både som tjenesteprodusent og som 

myndighetsutøver – trolig er større for 

direkteutslipp. En oppsummering av de ulike 

systemgrensene er illustrert i Figur 2. Her er 

det skissert to dimensjoner; en som skiller på 

kommunenes egen virksomhet (kommunal 

tjenesteproduksjon) og kommunen totalt, og 

en som skiller mellom direkte og indirekte 

klimagassutslipp. Sirklene indikerer 

eksempler på bidrag, og pilen indikerer ulike 

grad av påvirknings-potensial. Opplagt er 

det lettere å iverksette utfasing av fyringsolje 

i kommunale bygg, fremfor å påvirke 

husholdninger til et mer bærekraftig forbruk.  

                                                      
1 Steen-olsen, K., Wood, R., & Hertwich, E. G. (2016). The Carbon Footprint of Norwegian Household Consumption 

1999 – 2012,1–11. http://doi.org/10.1111/jiec.12405 

Figur 2 - Ulike systemgrenser i utvikling av klimaregnskap for kommuner 
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3 METODE 

3.1 KLIMAREGNSKAP FOR KOMMUNENS EGEN VIRKSOMHET 
Som indikert i Figur 2 så vil klimaregnskapet av egen virksomhet i sin helhet dekkes av 

klimakostmodellen2. Klimakost er en modell som beregner komplette klimafotavtrykk. Et 

klimafotavtrykk kjennetegnes med at man tar med alle klimabidrag, både direkteutslipp fra 

forbrenning av fyringsolje og drivstoff (scope 1), men også indirekte gjennom energibruk (scope 2), 

og indirekte gjennom alle andre kjøp av varer og tjenester (scope 3).  Denne inndelingen er mye 

brukt, blant annet i den velkjente GHG-protokollen3.  Motivasjonen bak å også inkludere scope 3 

bidrag i klimaregnskapet er at studier viser at dette utgjør omtrent 4/5-deler av klimafotavtrykket til 

kommunal tjenesteproduksjon, noe som åpner for nye muligheter i å redusere klimagassutslipp 

gjennom eksempelvis at kommunen benytter sin innkjøpsmakt til å stille miljøkrav i anskaffelser. 

 

Figur 3 - Fordeling av bidrag i en klimafotavtrykksanalysen iht. scope-definisjon til GHG-protokol 

For å beregne komplette klimafotavtrykk benytter modellen en kombinasjon av livsløpsanalyse 

(LCA) for fysiske innsatsfaktorer og miljøutvidet kryssløpsanalyse (EEIOA) for økonomiske 

innsatsfaktorer. I en miljøutvidet kryssløpsanalyse benyttes utslipp og aktivitetsdata for et standard 

utvalg næringslivs-sektorer (SN2007 /NACE rev2) for å beregne utslippene et gitt innkjøp innen 

hver sektor forårsaker.   

Fysiske tall på energibruk og økonomiske tall på innkjøp er begge innhentet via KOSTRA-systemet 

til SSB4. Bruk av økonomiske innsatsfaktorer – altså hvor mye kommunene kjøper inn av matvarer, 

undervisningsmateriell, byggematerialer, diverse tjenester, osv. – har vist seg som en god og effektiv 

måte å få et godt oversiktsbilde av klimafotavtrykket. Begrensingen er at man må benytte sektorsnitt 

av typen «matvareproduksjon», og er ikke i stand til å skille mellom ulike produkter innen hver 

kategori. Til dette trengs det mer detaljerte LCA-analyser. En klimakostanalyse er derfor ment som 

en innledende analyse av klimafotavtrykk for å identifisere fokusområder i klimahandlingen.  

                                                      
2 www.klimakost.no 

3 http://www.ghgprotocol.org/ 

4 https://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra/ 

http://www.klimakost.no/
http://www.ghgprotocol.org/
https://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra/


Klimaregnskap for Rælingen kommune 

   

Metode  5 

3.2 KLIMAREGNSKAP FOR HELE KOMMUNEN 
I de fleste energi og klimahandlingsplaner utviklet har man sett på «hvor mye klimagasser skjer 

innen våre geografiske grenser». Dette har på mange måter vært det mest intuitive utgangspunkt, 

samt data på dette har vært gjort tilgjengelig av SSB. Bruk av data hadde imidlertid to utfordringer: 

1) På systemgrenser: geografiske fordelinger av utslipp fungerer dårlig på et såpass detaljert 

nivå som kommuner. Nedleggelser, flytting, etablering av industri gir store fluktuasjoner i 

datamaterialet uten å egentlig si noe om hvor bærekraftig kommunen er.  

2) Fordelingsnøkler: SSB benytter makrodata til å allokere utslipp på hver enkelt kommuner, og 

ofte er det fordelingsnøkler av typen «km vei» (for veitrafikk) og «antall dyr» (for jordbruk) 

for å bestemme kommunenes andel. Dette har vist seg å være for usikkert og er spesielt lite 

egent til å fange opp effekten av tiltak. 

På bakgrunn av spesielt punkt 2 bestemte SSB i 2012 for å legge ned publiseringen av 

kommunefordelt klimadata5. Nedleggelsen førte til at mange kommuner sto på bar bakke, og det ble 

fra flere hold indikert sterke ønsker om å få på plass statistikken igjen. I 2016 ble reviderte tall 

publisert (for 2009, 2011 og 2013). Statistikken ble forbedret, men inneholder på sentrale punkt 

fremdeles store kilder til usikkerhet6. I dette notat kommer vi til å benytte nevnte data fra SSB, men 

de vil bli benyttet kritisk og vil i liten grad knyttes direkte opp mot indikatorer på måloppnåelse. 

For å supplere SSB data, og gi Rælingen kommune et komplett bilde av sitt påvirkningspotensial, 

ønsker vi også å se på indirekte utslipp fra sluttforbruk, ut over det kommunale. Det er dette som er 

indikert i firkant oppe til høyre i Figur 2. I stor grad er denne delen knyttet til husholdningsforbruk, 

altså fotavtrykket til innkjøpte varer og tjenester til privat sluttkonsum. Selv om bidraget her er stort, 

så er påvirkningspotensialet noe begrenset, men ikke totalt fraværende. Både holdningskampanjer, 

tilrettelegging, og avgifter kan være med på å påvirke dette. Legges det høye avgifter på matavfall 

vil dette eksempelvis kunne påvirke matsvinn, og igjen påvirke klimafot-avtrykket til 

matvareinnkjøp til husholdninger, som er et av de viktigste elementer til indirekte utslipp for 

kommunen totalt.  

Klimafotavtrykksanalyser av annet sluttforbruk vil i dette notat begrense seg til enkle analyser av 

forbruk basert på forbruksvaneundersøkelsen7, med enkelte regionale tilpasninger, da det ikke 

eksisterer kommunefordelte forbruksdata av god kvalitet. Variasjoner mellom ulike husholdninger 

er imidlertid begrensede slik at de viktigste element vil uansett komme frem i klimaregnskap. 

Tallene vil altså være med på å rette fokus mot de viktigste tiltak, men ikke være egnet til bruk som 

indikator på måloppnåelse, i likhet med data fra SSB.  

 

                                                      

5 http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima/Klima--og-energiplanlegging/Bruk-av-statistikk-og-andre-

tall/Statistikk-for-utslipp-for-2009/ 

6 https://www.ssb.no/natur-og-miljo/artikler-og-publikasjoner/utslipp-til-luft-av-klimagasser-fordelt-pa-kommune 

7 https://www.ssb.no/innrapportering/personer-og-husholdning/fbu-svar 

http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima/Klima--og-energiplanlegging/Bruk-av-statistikk-og-andre-tall/Statistikk-for-utslipp-for-2009/
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima/Klima--og-energiplanlegging/Bruk-av-statistikk-og-andre-tall/Statistikk-for-utslipp-for-2009/
https://www.ssb.no/natur-og-miljo/artikler-og-publikasjoner/utslipp-til-luft-av-klimagasser-fordelt-pa-kommune
https://www.ssb.no/innrapportering/personer-og-husholdning/fbu-svar
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3.3 TILTAK OG INDIKATORER 
Hovedpoenget til et klimaregnskap er å indentifisere hvor tiltak mest effektivt kan settes inn. Men 

en vurdering av tiltak må også vurdere andre element enn bare størrelsen av bidraget. 

Påvirkningspotensialet er som vi har vært inne på også svært viktig. I tillegg er andre element som 

økonomi, andre ressurser, tid, spredningseffekt også viktig å vurdere. Vi vil i etterkant av 

klimaregnskap presentere en kort tiltaksvurdering. Tiltaksvurderingen gjennomført baserer seg på 

de tre første parameterne skissert: bidrag, påvirkningspotensial og økonomi. Det er selvsagt mulig å 

supplere denne med flere parametere etter hvert, oppdatere poenggivingen med eventuell ny info, 

samt gjøre vektinger.   

For å vurdere tiltak må en også utvikle et sett med indikatorer. Indikatorer trenger ikke å være 

direkte koblet med klimaregnskapet, men skal være et robust mål på å fange opp effekten av tiltaket. 

Som vi har vært inne på er mye av klimaregnskapet lite egnet direkte til indikatorbruk. Data på 

veitrafikk fra SSB er i mange tilfeller lite egnet til å fange opp faktisk trafikkutvikling, da 

fordelingsnøkler baserer seg i hovedsak på «km vei». Det er derfor for eksempel bedre å benytte 

faktiske trafikktellinger på utvalgte strekninger som indikator på utvikling av veitrafikk. 

3.4 MÅL OG STRATEGI 
Til slutt i rapporten vil det gis en vurdering av mål og strategi. Etter en tiltaksanalyse er det mulig å 

si noe om målsetning for reduksjoner. Tidligere har kommuner stort sett satt seg målsetninger basert 

på nasjonale målsetninger, uten å realitetsorientere seg om det lokale potensialet. I tillegg er det ofte 

begynt i feil ende, ved å først bestemme seg for mål, og senere gjøre beregninger på hva som er 

mulig. En mer naturlig prosess er skissert i figur under. En visualisering av trenden til fremtidige 

utslipp basert på tidligere utslippsnivå, vil gi et bilde av hvorvidt man er i rute til å nå målsetninger, 

samt potensiale for reduksjon basert på ulike scenarier. 
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4 KLIMAREGNSKAP AV EGEN VIRKSOMHET 

Klimaregnskapet for Rælingen kommune sin egen virksomhet viser et totalt klimafotavtrykk på     

14 083 tonn CO2 ekvivalenter. Bidragene fordeler seg på forbruksvarer (2,2 kt), reise og transport (1,1 

kt), energi (1,7 kt), bygg og infrastruktur (4,6 kt) og kjøp av tjenester (4,5 kt). Her er det interessant å 

merke seg at kjøp av tjenester har et bidrag på 32% av det totale fotavtrykket. Det innebærer bidrag 

fra flere IKS og kommunale foretak. De største virksomhetene som faller under kjøp av tjenester er 

Romerike Avfallsforedling, (ROAF), Nedre Romerike Vannverk, Nedre Romerike Avløpsrensing, og 

Nedre Romerike brann- og redningsvesen. Investeringer i bygg og infrastruktur har også et relativt 

stort bidrag på 33%.  

Fordeler vi klimaregnskapet på ulike tjenesteoppgaver ser vi – ikke overaskende – at helse og sosial, 

og vann, avløp og renovasjon (VAR) er viktige områder med henholdsvis 28% og 16% av 

klimafotavtrykket. Også skole har et viktig bidrag på 13%. Annet kategorien er en miks av tjenester, 

herunder idrett og kultur, samferdsel og kommunale boliger med et bidrag på 20%. En nærmere 

fordeling av tjenesteoppgaver finnes i vedlegg 2.  

År 2015, tall i t CO2e Admin Barnehage Grunnskole Helse & Sosial VAR  Annet SUM 

Forbruksvarer 561 226 499 681 9 225 2200 

Reise og transport 93 30 309 471 10 165 1078 

Energi 97 134 503 352 37 600 1723 

Bygg og infrastruktur 195 233 354 1218 1283 1318 4601 

Kjøp av tjenester 418 1149 231 1189 964 530 4480 

SUM 1363 1773 1896 3911 2303 2837 14083 

  

Ser vi på utviklingen i klimafotavtrykket til Rælingen kommune sin egen virksomhet over tid, ser vi 

en økning fra 2001. Den brå økningen i 2008 skyldes i stor grad økte investeringer i bygg og 

infrastruktur. Dette kan delvis forklares med et visst etterslep fra investeringsstopp under 

finanskrisen. Vi legger også merke til at det er en nedgang i energibruk, både på grunn av 

energieffektivisering og en renere nordisk miks av strøm. Rælingen kommunes klimafotavtrykk ser 

en betydelig variasjon fra år til år. Dette skyldes hovedsakelig store år-til-år forskjeller i 

investeringer i bygg og anlegg. Det kan være nyttig å se hvor stor del av fotavtrykket skyldes 

«vanlig» drift, og hvor stor del som skyldes investeringer fra år til år. Resultater både med og uten 
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Barnehage

Grunnskole

Helse & Sosial

VAR

Annet



Klimaregnskap for Rælingen kommune 

   

Klimaregnskap av egen virksomhet  8 

investeringer presenteres på klimakost-web (www.klimakost.no). En egen analyse av bygg 

investeringer mot vedlikehold og drift er inkludert i vedlegg 3.  

 

Figur 4 - Utvikling av klimafotavtrykket til kommunal tjenesteproduksjon i Rælingen kommune 

Fordeler vi klimafotavtrykket for 2015 per innbygger ser vi av Figur 5 at Rælingen ligger markant 

under både fylkessnittet og det nasjonale snittet. For Rælingen bidrar kommunal tjenesteproduksjon 

med omtrent 0,8 tonn CO2 per innbygger. Snittet for kommunene i Akershus fylke er over 0,9 tonn 

og det nasjonale snittet er godt over 1 tonn. Av strukturen i klimafotavtrykket, kan vi se at Rælingen 

har en relativt lav andel investeringer i bygg og anlegg i forhold til snittet. Det er imidlertid et 

relativt stort bidrag fra kjøp av tjenester grunnet store kjøp fra IKS.  

Til tross for et relativt lavt fotavtrykk fra kommunal virksomhet er det allikevel nødvendig med en 

ytterligere nedgang for å være på rett vei i forhold til nasjonale målsetninger. Målsetninger og tiltak 

for å nå disse vil få en nærmere gjennomgang senere i rapporten.  

kg CO2 ekv per innbygger Rælingen Akershus Norge 
Forbruksvarer 128 144 176 
Reise og transport 62 90 113 
Energi 100 136 155 
Bygg og infrastruktur 268 295 311 
Kjøp av tjenester 261 253 267 
Sum 819 918 1 022 

 

Figur 5 – Klimafotavtrykk per innbygger, kommunal tjenesteproduksjon 
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4.1 SCOPE-FORDELT KLIMAFOTAVTRYKK 
Ofte er det hensiktsmessig å fordele klimaregnskapet på de ulike scopene, slik som skissert i 

metodekapittelet. Komplette scope 3 bidrag anbefales utredet i de tilfeller dette gir store bidrag, slik 

vi ser for kommunal tjenesteproduksjon. I mange tilfeller er det imidlertid direkteutslipp i 

tjenesteproduksjon (scope 1) og innkjøpt energi (scope 2) som får størst oppmerksomhet. En årsak til 

dette er at det her er enklere å iverksette tiltak og måle effekten av dem. De siste årene har imidlertid 

miljøkrav i innkjøp av varer og tjenester blitt prioritert høyere i en del kommuner, men 

oppfølgingen bremses ofte av begrensninger i lov om offentlige anskaffelser. EUs nye direktiver for 

offentlige innkjøp (Public Procurement Directives) under innføring ser ut til å åpne for scope 3-

relaterte kravspesifikasjoner ved innkjøp av varer og tjenester. 

Scope  Bidrag tonn CO2 ekv. % av tot. 

Scope 1 Forbrenning av bensin i kommunale 

kjøretøy 
43 0,31% 

Scope 1 Forbrenning av diesel i kommunale kjøretøy 227 1,62 % 

Scope 1 Km-godtgjørelse transport 52 0,37 % 

Scope 1 Bruk av fyringsolje i kommunale bygg 34 0,24 % 

Scope 1 Bruk av naturgass i kommunale bygg 0 0,00 % 

Scope 2 Innkjøpt elektrisitet, nordisk miks 128 

g/kWh 
1 545 10,98 % 

Scope 2 Innkjøpt fjernvarme, /kWh 144 1,03 % 

Scope 3 Forbruksvarer (materiell, utstyr, mat, etc.) 2 200 15,65 % 

Scope 3 Reise og transporttjenester 756 5,37 % 

Scope 3 Bygg og infrastruktur 4 601 32,72 % 

Scope 3 Kjøp av tjenester 4 480 31,81 % 

Sum scope 1 357 2,53% 

Sum scope 2 1 689 12,01% 

Sum scope 3 12 038 85,48% 

SUM alle bidrag 14 083 100,0% 
Tabell 1 - Klimaregnskap for Rælingen kommune fordelt på ulike scope-bidrag. 

Som i flertallet av kommunale klimafotavtrykksanalyser, dominerer scope 3-bidraget også i 

Rælingen kommune, med 85,5 % av klimafotavtrykket. Også innkjøpt energi gir et viktig bidrag, 

med 12 %. Direkteutslippene (scope 1) er begrenset til kun 2,5 %. Dette er i hovedsak knyttet til bruk 

av drivstoff og fossil energibruk. Det høye bidraget til scope 3, totalt sett, indikerer det store 

potensialet miljøkrav i anskaffelser har; både innen forbruksvarer, tjenestekjøp, og ikke minst: bygg 

og infrastruktur.  
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5 KLIMAREGNSKAP AV KOMMUNEN SOM HELHET 

Når man skal sette opp klimaregnskap for en kommune totalt er det i hovedsak to strategier. 

Historisk sett er det geografiske perspektivet mest brukt. Her trekker man systemgrensene ned som 

en kuppel over kommunen, og ser på alle klimagassutslipp som skjer innenfor de geografiske 

systemgrensene. Metoden har vært populær blant annet siden SSB publiserer slike data på 

kommunenivå. Som diskutert i metodekapittelet er det imidlertid visse begrensinger i disse data.  

På grunn av disse begrensinger ønsker vi i dette prosjektet å supplere SSB data med estimater på 

klimafotavtrykk. Når man beregner klimafotavtrykket til en kommune utvider vi systemgrensene til 

å inkludere alle indirekte klimagassutslipp som er bakt inn i alt som kjøpes inn til sluttkonsum i 

kommunen. Som en konsekvens av å allokere klimagassutslipp til sluttforbruk, vil et klimafot-

avtrykk ekskludere utslipp fra industri/næringsliv/jordbruk, i de tilfeller produksjonen eksporteres 

til sluttforbruk i en annen kommune eller land. Altså, det geografiske perspektivet inkluderer 

utslipp fra jordbruksaktivitet i Rælingen kommune, men inkluderer ikke importerte matvarer til 

husholdninger. Klimafotavtrykket på sin side inkluderer alt av klimagassutslipp som forårsakes av 

mat som kjøpes inn til husholdninger, men ekskluderer samtidig klimagassutslipp fra 

jordbruksaktivitet i de tilfeller maten som produseres eksporteres ut av kommunegrensene. 

Begge perspektiv er nyttige, og har supplerende egenskaper. Geografisk perspektiv er spesielt nyttig 

der kommunene har påvirkningspotensial på industri og produksjon, mens klimafotavtrykk ofte 

anses som et bedre mål på den reelle bærekraft en kommune har. I Norge varerier geografisk utslipp 

per innbygger fra 1-100 tonn CO2 ekv. per innbygger, avhengig av industriaktivitet, noe som gjør 

dette til en uegnet indikator, all den tid kommunens innbyggere uansett er avhengig av denne 

industri. I dette notat setter vi opp klimaregnskap på begge perspektiv, som skissert i Figur 6. 

 

Figur 6 - Systemgrenser for klimaregnskap 
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5.1 DIREKTEUTSLIPP FRA KOMMUNEN 
Tabell 2 viser de reviderte kommunefordelte klimagassutslippene8 for Rælingen kommune. Det 

største bidraget til de geografisk fordelte klimagassutslippene er veitrafikk, med 15 kt fra lette 

kjøretøy og om lag 4 kt fra tunge kjøretøy.  

kt CO2 ekv./% av total  2009 2011 2013 

Avfallsdeponigass 0,01 0,04 % 0,01 0,04 % 0,01 0,04 % 

Avløp og avfall unntatt deponi 0,35 1,53 % 0,35 1,47 % 0,36 1,57 % 

Dieseldrevne motorredskaper 0,25 1,09 % 0,63 2,65 % 0,24 1,05 % 

Jordbruk - husdyr og husdyrgjødsel 1,15 5,01 % 1,21 5,09 % 1,21 5,29 % 

Jordbruk - kunstgjødsel og annet jordbruk 0,35 1,53 % 0,35 1,47 % 0,33 1,44 % 

Oppvarming i andre næringer og husholdninger 2,14 9,33 % 2,01 8,46 % 1,35 5,91 % 

Veitrafikk - lette kjøretøy  14,91 65,00 % 15,19 63,93 % 15,04 65,79 % 

Veitrafikk - tunge kjøretøy 3,78 16,48 % 4,01 16,88 % 4,32 18,90 % 

SUM alle utslipp (ekskl. industri)  22,94 100,00% 23,76 100,00% 22,86 100,00% 

 

Tabell 2 – Direkteutslipp (2009-2013) for Rælingen kommune.  

SSB har også kommunefordelte data tilbake til 1991. Den eldre statistikken er noe mer omfattende, 

men også noe mer usikker. Tall fra industri kan vi finne på Norske Utslipp9 og Weber Leca Rælingen 

vises som en stor utslippskilde for direkteutslipp her. Weber Leca Rælingen viser til et utslipp i lik 

størrelsesorden som de resterende utslippene i kommunen. Disse utslippstallene er derfor vist 

separat i Figur 8. Dette er utslipp som kommunen i liten grad kan påvirke, samtidig som 

innbyggerne i kommunen uansett forbruker varer fra den aktuelle industrien. SSB anbefaler ikke å 

kombinere gammel statistikk med (1991-2009) med ny statistikk (2009-2013) på grunn av forskjeller i 

beregningsgrunnlag mellom de to. I Figur 7 er imidlertid dette gjort, men med noe bearbeiding av 

statistikken.  

                                                      

8 http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima/Klima--og-energiplanlegging/Bruk-av-statistikk-og-

andre-tall/Dagens-utslipp-og-energibruk-og-historisk-utvikling/ 

9 www.norskeutslipp.no 
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Figur 7 – Tidsserie for geografiske utslipp, tilpasninger mellom ny og gammel statistikk. 

Fra Figur 7 ser vi at direkteutslippene for Rælingen kommune har steget noe siden 1991. Dette med 

forbehold om usikkerheten skissert. Som tidligere nevnt utgjør direkteutslipp fra transport det 

største bidraget, og det er også her vi ser økningen i utslipp. Denne økningen kan delvis bremses av 

forbedringer i drivstoffeffektivitet og en renere bilpark, også i fremtiden. Dette vil bli videre utdypet 

i scenario-kapittelet. Den store svingningen i transportutslipp fra 2000-2009 er vanskelige å forklare 

da det kan skyldes flere faktorer. Rælingstunellen bygget i 1998 har sannsynligvis bidratt til økte 

utslipp fra riksvei 159. Samtidig har det vært en stor satsning på kollektivtransport rundt 

kollektivknutepunktet Lillestrøm etter 2005, som kan ha bidratt til reduksjon i utslipp. 

Fordelingsnøklene for fordelingen av nasjonale utslipp diskutert i vedlegg 1 kan også ha bidratt til 

en reduksjon som er større en den faktiske nedgangen og dermed kun være feil i SSB beregninger.  

 

Figur 8 - industriutslipp fra Weber Leca Rælingen 
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5.2 HUSHOLDNINGSFOTAVTRYKK 2013 
Klimafotavtrykket til privat forbruk er det største bidraget til klimagassutslipp for de aller fleste 

kommuner. Klimafotavtrykket av privat forbruk er i mange analyser beregnet fra 9 til 11 tonn CO2 

ekv. per person, litt avhengig av hvilken modell som er benyttet, og antagelser i analysen. Asplan 

Viak har nylig beregnet klimafotavtrykket til norske husholdninger basert på forbruksvane-

undersøkelsen (FVU) til SSB10. Disse forbruksdata er gitt med et gjennomsnittlig forbruk per 

inntektsgruppe. Ved å bruke inntektsfordelingen i kommunen er det mulig å knytte det 

gjennomsnittlige forbruket til et klimafotavtrykk.  

Privat klimafotavtrykk, tonn CO2  ekv. Per husholdning Per person Totalt % 

Mat og drikke 3,50 1,52 24 922 16 % 

Klær og fottøy 0,65 0,28 4 603 3 % 

Huskjøp, reparasjoner 3,25 1,41 23 145 15 % 

Energi 2,08 0,90 14 820 10 % 

Annet husholdningsforbruk 1,63 0,71 11 647 8 % 

Tjenester 1,40 0,61 9 990 6 % 

Transport og reise 6,65 2,89 47 412 31 % 

Forbruk ikke inkludert i FVU 2,62 1,14 18 671 12 % 

Total 21,78 9,45 155 210 100 % 

 

Vi ser at hver innbygger i Rælingen kommune har et klimafotavtrykk på nær 9,5 tonn per 

innbygger. Dette skyldes et relativt høyt inntektsnivå i regionen Oslo og Akershus. Det viktigste 

bidraget er reise og transport (31%), men også mat og drikke (16%) og huskjøp og reparasjoner (15%) 

er viktige bidrag. Klimafotavtrykket av bolig dekker både investeringer og vedlikehold av hus. 

Energi er en egen kategori og utgjør 10% antatt en nordisk miks på 128 g CO2 ekv/kWh.  

  

                                                      

10 https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/statistikker/fbu/aar/2013-12-17 
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6 TILTAK OG INDIKATORER  

Når et klimaregnskap er på plass, er det neste naturlige steg å se på mulige tiltak, samt finne ut 

hvordan man skal måle utviklingen. I all hovedsak bør et klimaregnskap sees på som et 

hjelpemiddel til å se hvor man skal rette fokus. Sjelden så fungerer et klimaregnskap alene som en 

god indikator på utvikling av bærekraft. Her må man se klimaregnskapet i sammenheng med 

tiltakene og indikatorene som er valgt for de forskjellige områdene, samt utviklingen over tid. Man 

kan se på et klimaregnskap på sammen måte som man ser på utgiftsposter til en bedrift; det 

indikerer hvor besparelser kan gjøres, men høyere utgifter indikerer ikke alltid en dårlige økonomi.  

På egen virksomhet finnes det flere eksempler på at høyere klimagassutslipp kan være en positiv 

utvikling, satsning på kollektivtrafikk, mer frukt og grønt til skoler og nye energieffektive bygg. 

Sistnevnte vil øke utslippene det året bygget bygges, men de vil betale seg tilbake gjennom lavere 

energibruk over tid. Det er også viktig å vurdere andre element av tiltak enn kun størrelsen på 

bidraget. Som vi har vært inne på er også påvirkningspotensialet viktig, altså hvor mye av bidraget 

man har mulighet til å redusere det med. Et annet viktig element er økonomi, hvor kan man 

redusere mest for minst mulig penger.  

Nedenfor har vi listet opp 20 bidrag, med utgangspunkt i de som vi finner i kommunedelplan klima 

og energi 2015-2026 for Rælingen kommune. De fleste punktene er vurdert overordnet basert på 

delmålene i klimaplanen, men noen av tiltakene er også inkludert, da disse vurderes å ha en spesielt 

stor klimaeffekt. Noen tiltak er utelatt da de er vurdert å ha en liten direkte effekt på utslipp i 

kommunen. Det er også gitt eksempel på noen tiltak som kan være nyttige å ha med i fremtidige 

klimaplaner. En gjennomgang av tiltaksdelen i klimaplanen er gjort i vedlegg 4 – Gjennomgang av 

klimaplan. 

Som forklart innledningsvis er et klimafotavtrykk kjennetegnet ved at man tar med alle klimabidrag, 

både direkteutslipp fra forbrenning av fyringsolje og drivstoff (scope 1), men også indirekte 

gjennom energibruk (scope 2), og indirekte gjennom alle andre kjøp av varer og tjenester (scope 3).  

1) Bidrag: (Bid) mot hvor stort klimabidrag (tonn CO2 ekvivalenter) retter tiltaket seg mot. Her 

er det satt utgangspunkt i de tilhørende bidragene fra klimaregnskapet.  

2) Påvirkningspotensial: (Påv) hvor mye kan vi redusere klimabidraget med ved innføring av 

tiltak. 

3) Økonomi: (Øko) En enkel vurdering av økonomien i tiltaket, livsløpskostnader der naturlig 

Spesielt punkt 3 vil inneholde en stor grad av usikkerhet. Økonomien i et tiltak vil først kunne 

avgjøres ved en detaljert gjennomgang av gjennomføringsplanen av tiltak. Dette er ikke noe som er 

gjort i denne analysen. Vurderinger som er gjort er at de fleste energitiltak vil ha god økonomi i en 

livsløpssammenheng. Spesielt energigjenvinning innen VA vurderes som positivt. Økonomien 

innen transporttiltak er stort sett god, men både forbedringer i kollektivtrafikk og sykkelveier er ting 

som erfaringsmessig koster. Tiltak innen planlegging bygg og forbruk vurderes å ha lave kostnader, 

selv om dette er noe som fordrer kompetanseheving innen kommuneadministrasjonen.  

Inkluderes vurderinger på økonomi ser vi at tiltak som kommer best ut er energigjenvinning VA (3), 

krav til energi i offentlig bygg (2), innføring av el-biler (4), og stille miljøkrav til leverandører (16). 
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Ser man bort i fra økonomi ser vi imidlertid at å redusere veitrafikk med økning av kollektivtrafikk 

(7) og sykkeltrafikk (6) er det som er viktigst, sammen med å stille miljøkrav til leverandører (16).  

Forklaring på klassifisering  1 2 3 4 5 

Klassifisering av bidrag, målt i tonn CO2e.  0-100 100-1000  1000-5000 5000-10000 > 10 000 

Vurdering av påvirkning, hvor mye kan reduseres (i %) 0-10  10-25  25-50  50-75 75-100 

Enkel vurdering av økonomi, fra høye utgifter til gevinst høye middels lave nøytral gevinst 

 Tiltak Område Scope Bid Påv Øko Pri 

1 Olje som energiform skal være utskiftet i alle 

kommunale bygg innen 2018. 

Energi EV: Scope 

2 
1 4 4 9 

2 All eksisterende bygningsmasse bygd i 2014 eller 

tidligere skal ha et årlig energiforbruk som 

tilsvarer energimerke C, målt i kWh/m² innen 

2020. 

Energi EV: Scope 

2 
2 3 4 9 

3 Kommunen skal vurdere energigjenvinning i 

vannrenseanlegg og pumpestasjoner  (ny). 

Energi EV: Scope 

1/2 
2 4 5 11 

4 Utrede muligheten for å gjennomføre anskaffelse 

av nullutslippskjøretøy til kommunens eget bruk 

neste gang det er anskaffelsesprosess på biler. 

Transport  
EV: Scope 

1 
2 4 4 10 

5 Innføring av ordning hvor de ansatte kan få 

sykkelgodtgjørelse i stedet for bilgodtgjørelse 

(ny). 

Transport 
EV/KT: 

Scope 1 
2 2 4 8 

6 
Økt bruk av sykkel og gange i kommunen. 

Transport 

 

KT: Scope 

1 
5 2 1 8 

7 Økt bruk av kollektiv transport i kommunen. Transport KT: Scope 

1 
5 2 1 8 

8 Tilpasse eksisterende traseer for kollektiv-trafikk. 

Og nye til fremtidige utbyggingsfelt. (ny) 

Transport KT: Scope 

1 
4 2 3 9 

9 
Økt bruk av alternative kjøretøy. 

Transport KT: Scope 

1 
4 1 4 9 

10 Rælingen kommune vurderer tilrettelegging av 

system for bildeling i Rælingen (ny) 

Transport KT: Scope 

1 
4 1 4 9 

11 Kvalitetsprogram som ivaretar energi- og 

klimaspørsmål i nye boligområder (ny). 

Bygg KT: Scope 

2/3 
5 1 3 9 

12 Sikre at miljøhensyn er gjennomgående i alle 

bygg- og anleggsprosjekter. 

Bygg EV: Scope 

2/3 
5 1 3 9 

13 Redusert avstand mellom bolig, servicetilbud og 

arbeidsplasser. 

Arealplan EV/KT 

Scope 1 
4 2 3 9 

14 Bevisstgjøre aktører i landbruket på 

klimagevinsten ved ulike driftsmetoder og 

oppfordre og informere om muligheter og 

støtteordninger knyttet til dette. 

Landbruk KT: Scope 

1  
3 2 3 8 

15 Gjennomføre en utredning knyttet til 

miljøsertifisering av egne bygg, med en 

målsetting om å miljøsertifisere alle kommunale 

virksomheter. 

Forbruk EV: Scope 

2/3 
4 1 3 8 

16 Sikre at miljøhensyn er gjennomgående i alle 

større anskaffelser og i saksbehandlingen for 

øvrig. 

Forbruk EV: Scope 

3 5 2 3 10 
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17 Holdningsskapende arbeid og samarbeid med 

eksterne parter 

Forbruk KT: Scope 

3 
5 1 3 9 

18 Holde seg orientert om nasjonale og fylkeskom. 

tiltak og forslag for energi/klimagassred., samt 

tilskuddsordninger. 

Forbruk 
KT: Scope 

3 
5 1 3 9 

19 Synliggjøre klima- og miljøarbeidet internt og 

eksternt, samt aktivt motivere innbyggere og 

næringsliv til å handle i tråd med planens 

målsettinger  

Forbruk KT: Scope 

3 
5 1 3 9 

20 En ressursside med miljørelatert informasjon til 

innbyggere og næringsliv om energi og 

klimatiltak 

Forbruk KT: Scope 

3 5 1 3 9 

 

Figur 9 – Klassifisering av tiltak etter systemgrenser 

Det er interessant å plotte de ulike tiltakene mot systemgrensefiguren. Her ser vi blant annet: 

- Det eneste tiltaket som kun går på reduksjon av direkteutslipp innen egen virksomhet er 

tiltak 4: innføring av lavutslipp/el-biler. Imidlertid er det noen som ligger i grenseland: tiltak 

3 vil kunne redusere direkte prosessutslipp gjennom bruk av biogass. Tiltak 5 omhandler 

blant annet hvordan ansatte reiser til og fra jobb, og vil i de fleste tilfeller regnes som private 

valg og ikke en del av virksomhetens klimaregnskap. I andre tilfeller så regnes imidlertid 

ansattes pendling inn i klimaregnskap. Vi legger derfor tiltaket midt mellom. Tiltak 13 vil 

påvirke både hvordan ansatte kommer seg til jobb, og hvordan innbyggere benytter seg av 

tjenester i nærområdet.  

- Det er mange tiltak på egen virksomhet som retter seg mot fotavtrykket, noe som er gledelig 

da det er et stort bidrag. Tiltak 1, 2 og 3 er alle energitiltak mot egen virksomhet. Tiltak 16 er 

et generelt viktig tiltak på å stille miljøkrav til leverandører. Her foreslås det i tillegg til tiltak 

15 (miljøsertifisering) å stille mer konkrete krav til prestasjon gjennom krav til 

miljødokumentasjon av innkjøpte varer og tjenester. Tiltak 12 ligner 16 men er direkte rettet 
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mot miljøkrav til byggematerialer og valg av miljøvennlige løsninger i byggeprosessen. 

Tiltak 17 og 18 er generelle tiltak som er viktige, men vanskelig å vurdere effekten av. 

- For kommunen totalt så er de fleste tiltak mot direkteutslipp innen kommunegrensene rettet 

mot transport (6-10). Dette er fornuftig da vi vet at veitrafikk utgjør en stor del av 

direkteutslippene. I tillegg er det ett tiltak mot landbruk (14) som klassifiseres her.  

- For fotavtrykk for kommunen ser vi ett tiltak rettet direkte mot bygg (11). Resterende tiltak 

her går mer på planlegging (18), holdningsskapende arbeid (19) og informasjon (20). På 

samme måte er dette tiltak som potensielt dekker et stort spekter med viktige bidrag, men 

som er vanskelig å kvantifisere noen utslippsreduksjoner ut i fra. 

Basert på tiltakslisten er det naturlig å utvikle noen indikatorer som bruk på vurdering av 

måloppnåelse. Vi har valgt å i stor grad frikoble indikatorer fra klimaregnskap, og inndele de 

tematisk som vist i Tabell 3. Vi fordeler indikatorer på egen virksomhet og kommunene totalt. Et 

forslag til konkret fordeling av indikatorer på klimatiltakene er vist i vedlegg 4 – gjennomgang 

av klimaplan.  

 Egen virksomhet Kommunen total 

Energi 

- kWh energi formålsbygg (kWh/m2) 

- Energibruk ut over formålsbygg (kWh) 

- Egenproduksjon (biogass etc.) kWh 

- Totalt energibruk 

- Fraksjon fornybar 

- Egenproduksjon (solcelle etc.) 

Transport 

- Fraksjon lavutslipp/elbiler i egen bilpark 

- Gram CO2/km snitt for egen bilpark 

- Gjennomsnittlig gang/sykkelavstand til 

formålsbygg 

- Utbetalt sykkelgodtgjørelse ift. bilgodtgjørelse 

- Andel kollektivreiser/sykkelbruk 

- Gram CO2/pkm buss/fergeflåte 

- Trafikktellinger, sentrale strekninger 

- Andel elbiler i kommunen 

Bygg 
- Grad av miljøsertifisering av bygg (BREEAM etc.) 

- Grad av klimaregnskap for bygg, inkl. beliggenhet 

- Energibruk per bygningsmasse/type 

- Andel fossil oppvarming/fyringsolje 

Forbruk 

- Andel av anskaffelser med miljøkrav 

- I snitt %-vis vekting av miljø i anskaffelser 

- % miljøsertifiserte bedrifter som leverandører 

- Avfallsmengder 

- Antall treff/klikk på ressursside 

- Antall deltagere på klima og miljødag 

Tabell 3 - Forslag til indikatorer 

7 MÅL OG STRATEGI 

I følge St.meld. nr 34 så foreslår regjeringen følgende nasjonale mål: 

- Norge skal være karbonnøytralt i 2050 

- Norge skal redusere globale klimagassutslipp tilsvarende 30 % av Norges utslipp i 1990 

innen 2020. 

- Norge skal skjerpe sin Kyoto-forpliktelse med ti prosentpoeng til ni prosent under 1990 nivå.  

Spesielt de to første målsetninger har ofte blitt adoptert ned til kommunenivået. Som skissert er det 

imidlertid noe problematisk å benytte slike geografiske systemgrenser på så detaljerte områder som 

kommuner. Fluktuasjoner i industriaktivitet og endringer i gjennomgangstrafikk er eksempler på 

ting som i stor grad kan påvirke geografiske utslipp, uten å si noe om hva den globale konsekvensen 
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av tiltak er. Nyere veiledninger er derfor noe mer åpne på hva kommunal målsetninger bør være, 

med det spesifiseres at det bør settes ambisiøse mål11  

- Ambisiøse mål for utslippsreduksjoner. 

- Ambisiøse mål for mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunal 

bygningsmasse og i kommunen for øvrig. 

Vi ser at mål både kan gå på utslippsreduksjoner og på energibruk, samt kan dekke både egen 

virksomhet, og kommunen for øvrig. Vi vil her foreslå mål for kommunens egen virksomhet og 

kommunen geografisk. For en nærmere detaljert kobling av mål og delmål mot kommunens 

klimaplan, se vedlegg 4 - gjennomgang av klimaplan. 

Delplan klima og energi gir mange mål og delmål for kommunens klimaarbeid, men det tallfestes få 

konkrete målsetninger. Følgende mål foreslås med bakgrunn i de nasjonale målsetningene. Det 

presiseres at målene er gitt per innbygger, for å fange opp befolkningsøkningen i kommunen.  

 Rælingen kommune skal redusere klimagassutslippene med 30% ift. 1991 nivå innen 2020. 

Dette tilsvarer utslipp på 1,24 tonn CO2 ekv. per innbygger. 

 Siden industriutslipp hovedsakelig faller utenfor kommunens påvirkningsområde foreslås 

det å sette industriutslipp utenfor denne målsetningen. Kommunen skal fortsatt gjennomføre 

tiltak for å redusere utslipp fra industri.  

Disse målene er geografisk basert, og altså satt med utgangspunkt i SSB-statistikken. En umiddelbar 

utfordring er at ny statistikk kun strekker seg tilbake til 2009, og at man må være forsiktig med å 

knytte denne opp mot eldre statistikk, selv om dette er gjort i Figur 7. Industriutslipp er også utelatt 

fra kommunens påvirkningsområde.  

Selv om målene i seg selv er svært ambisiøse er de ikke umulig for enkelte typer bidrag. Spesielt 

tiltak mot prosessutslipp innen avløp/deponi og stasjonær forbrenning innen husholdning og 

næring (utfasing av fyringsolje, hovedsakelig) kan i stor grad eliminere disse bidragene. 

Utfordringen ligger i å redusere klimagassutslipp fra veitrafikken i tilsvarende grad. Selv om man 

kan forvente høyere andel lavutslipp/elbiler frem mot 2020 er en 30 % nedgang på teknologi alene 

lite trolig. Tiltakene skissert mot mer kollektive løsninger og økning i sykkeltrafikk blir dermed 

sentrale for å nå målsetningen på geografiske utslipp. Vi foreslår at kommunen beholder 

målsetninger, men differensierer de på bidrag med konkrete handlingsplaner for å redusere 

utslippene. 

Vi foreslår også en egen målsetning på klimafotavtrykk. Per nå er klimafotavtrykksanalyser på egen 

virksomhet de mest utviklede og med et relativt stort påvirkningspotensial gjennom miljøkrav i 

anskaffelser. Vi foreslår derfor at kommunen setter seg et mål på klimafotavtrykk av egen 

virksomhet. Selv om Rælingen kommune allerede har et lavt klimafotavtrykk av egen virksomhet, 

så er det som vi har vært inne på behov for ytterligere nedgang. Siden klimafotavtrykk og miljøkrav 

                                                      

11 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/planretningslinje-klima-energi/id575764/ 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/planretningslinje-klima-energi/id575764/
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er ting som typisk kan ta mer tid en rene teknologivalg foreslår vi disse målsetninger med noe 

lengre tidshorisont.  

- 40 % i 2030, sett i forhold til 2006. 

- 60 % i 2040, sett i forhold til 2006. 

Er det ønskelig med en målsetning også frem mot 2020 på klimafotavtrykk for egen virksomhet 

anbefales det å sette den til 20 % reduksjon.  

Det vil også være nyttig – både for egen virksomhet og for kommunen totalt – med mer detaljerte 

målsetninger som bygger på indikatorer i Tabell 3. Disse bør imidlertid settes i samråd med 

tilhørende kompetanse og ansvarlige i kommunen. I mange tilfeller er det jo nødvendig med en 

gjennomgang av nåværende status for å kunne sette seg fornuftige mål. Gode målsetninger for å 

«komme i gang» med miljøkrav i anskaffelser er eksempelvis å sette seg mål om å få så høy 

prosentandel av underleverandører miljøsertifiserte, eller prosentandel av utlysninger som vekter 

inn miljø. Kommunedelplan for klima og energi 2015-2026 er et godt utgangspunkt for å nå disse 

delmålene. 
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8 KLIMABUDSJETT 

For å illustrere hva målsetningene innebærer for fremtidige utslipp for Rælingen kommune er de her 

illustrert med en tidslinje frem til 2050. Målene for de forskjellige kategoriene er satt til å være 

proporsjonale med den siste tilgjengelige utslippsfordelingen (2013, for hele kommunen og 2015 for 

kommunens egen virksomhet). Både budsjettet og scenarioanalysene er sett med hensyn til at 

kommunen er en vekstkommune og enheten er derfor klimagassutslipp per innbygger. Det 

fremtidige innbyggertallet er basert på befolkningsframskrivinger utført av Rælingen kommune 

frem til 2025 og SSB i perioden 2025-2050.  

 

tonn CO2 ekv per innbygger Status 2013 Budsjett 2020 Budsjett 2030 Budsjett 2040 

Transport 1,18 0,94 0,63 0,31 

Deponi, avløp, prosessutslipp 0,21 0,17 0,11 0,06 

Husholdninger og næringer 0,08 0,07 0,04 0,02 

Jordbruk 0,09 0,08 0,05 0,03 

Total 1,56 1,25 0,83 0,42 

Figur 10 - Klimabudsjett for Rælingen kommunes direkteutslipp per innbygger og totalt 

ktonn CO₂ ekv. per innbygger Status 2013 Budsjett 2020 Budsjett 2030 Budsjett 2040 

Transport 19,4 18,2 15,2 8,3 

Deponi. avløp. prosessutslipp 3,4 3,2 2,6 1,4 

Husholdninger og andre næringer 1,4 1,3 1,0 0,6 

Jordbruk 1,5 1,5 1,2 0,7 

Total eksl.  25,7 24,2 19,8 10,8 

 

I henhold med de foreslåtte målene er industriutslipp utelatt fra klimabudsjettet for Rælingen 

kommunes direkteutslipp, slik vist i Figur 10. Her ser vi at det må gjøres klart størst reduksjoner i 

transportutslippene og at totalutslippene ligger på 1,25 tonn per innbygger.  
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For kommunens egen virksomhet ser vi at det må gjøres betydelige reduksjoner frem til 2020, 

spesielt innenfor bygg og kjøp av tjenester, for å nå målene. Likevel skal vi se at det er mulig å 

oppnå målene frem mot 2025 med de tiltakene som er foreslått.  

 

Figur 11 - Klimabudsjett for Rælingen kommunes egen virksomhet per innbygger og totalt 

tonn CO₂ ekv. Status 2015 Budsjett 2020 Budsjett 2030 Budsjett 2040 

Forbuksvarer 2 200 1 588 1 465 1 068 

Reise og transport  1 057 763 704 513 

Energi  1 723 1 243 1 148 837 

Bygg  4 601 3 320 3 064 2 234 

Kjøp av tjenester 4 480 3 233 2 984 2 176 

Total 14 061 10 147 9 365 6 829 
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tonn CO2 ekv per innbygger Status 2015 Budsjett 2020 Budsjett 2030 Budsjett 2040 

Forbruksvarer 0,13 0,08 0,06 0,04 

Reise og transport 0,06 0,04 0,03 0,02 

Energi 0,10 0,06 0,05 0,03 

Bygg 0,26 0,17 0,13 0,09 

Kjøp av tjenester 0,26 0,17 0,13 0,08 

Total 0,81 0,53 0,39 0,26 
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9 SCENARIOANALYSE 

 På bakgrunn av resultatene vil vi nå fremstille en scenarioanalyse for å prøve å gi et bilde av den 

videre utviklingen til Rælingen kommunes klimautslipp både for egen virksomhet, og for 

direkteutslipp fra kommunen som helhet, som relatert til nasjonale målsetninger. Det er viktig å 

understreke at scenarioanalysene er basert på en vurdering av effekten av de ulike tiltakene slik 

presentert i tiltaksdelen, og det gis ingen garanti på at tiltakene vil ha like stor effekt som beregnet. 

De vil likevel gi et bilde på om man er på rett vei med de foreslåtte tiltakene basert på vurdering av 

størrelsesorden for reduksjonene. Vi har her analysert to mulige utslippsbaner for fotavtrykk av 

kommunens virksomhet og direkteutslipp fra kommunen totalt. Når man fremskriver utslipp i så 

lang tid fremover, er det naturlig at usikkerheten vil stige betraktelig. Vi vurderer derfor 

usikkerheten som større for framskrivinger lengre frem i tid enn for en kortere tidshorisont. 

Det er gjennomført en regresjonsanalyse for å se hvordan trenden til utslipp i kommunen ser ut. 

Figur 12 og Figur 13 er kun basert på den tidligere utviklingen av kommunens utslipp, og hensyntar 

dermed ikke noen teknologisk utvikling eller lignende, bortsett fra befolkningsveksten i kommunen. 

For direkteutslipp fra kommunen ser vi at selv om totalutslippene har en lett stigende trend, er 

utslippene per person synkende. Dette er først og fremst fordi transportutslippene har en synkende 

trend, og siden transport står for hoveddelen av direkteutslippene vil dette slå stort ut på totalen. 

Også husholdninger og jordbruk har en synkende trend, mens deponi har en stigende trend.  

 

tonn CO2 ekv per innbygger status 2013 trend 2020 trend 2030 trend 2040 

Transport 1,18 1,22 1,11 1,07 

Deponi, avløp, prosessutslipp 0,21 0,22 0,25 0,27 

Husholdninger og næringer 0,08 0,10 0,08 0,07 

Jordbruk 0,09 0,07 0,06 0,05 

Total 1,56 1,61 1,50 1,43 

Figur 12 - Trendutvikling av Rælingen kommunes direkteutslipp 
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Figur 13 -  Trendutvikling av klimafotavtrykk fra kommunal virksomhet 

Som tidligere sett har fotavtrykk for kommunal virksomhet en stigende trend. Utflatingen i perioden 

2020-2025 skyldes først og fremst at Rælingen kommune forventer en stor befolkningsvekst i denne 

perioden, Rælingen har kun fremskrevet befolkningsveksten frem til 2025, og SSBs prognoser frem 

til 2050 gir en noe lavere vekst. Derfor stiger utslippene per person i denne perioden. Hvis trenden 

2020-2025 antas å fortsette etter 2025 vil fotavtrykket per person være lavere.  
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tonn CO2 ekv per innbygger Status 2015 Trend 2020 Trend 2030 Trend 2040 

Forbruksvarer 0,13 0,14 0,15 0,18 

Reise og transport 0,06 0,07 0,07 0,08 

Energi 0,10 0,14 0,12 0,10 

Bygg 0,26 0,30 0,34 0,40 

Kjøp av tjenester 0,26 0,30 0,33 0,39 

Total 0,81 0,95 1,01 1,14 
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9.1 KLIMAEFFEKT AV TILTAK 
Basis for framskrivingene i Figur 14 og Figur 15, er en kvantifisering av tiltaksanalysen presentert 

tidligere. Bidraget i tonn CO2 ekvivalent og påvirkningspotensiale til hvert av tiltakene er summert 

og vist i figurer. Det er antatt at de tidligere nevnte tiltakene blir gjennomført innen 2025, og de viser 

dermed et slags «best-case» scenario for kommunens fremtidige utslipp.   

 

tonn CO2 ekv per innbygger status 2013 Tiltak mot 2020 Tiltak mot 2025 

Transport 1,18 0,83 0,58 

Deponi, avløp, prosessutslipp 0,21 0,16 0,13 

Husholdninger og næringer 0,08 0,07 0,05 

Jordbruk 0,09 0,07 0,06 

Total 1,56 1,13 0,82 

Figur 14 - Effekt av tiltak mot direkteutslipp i kommunen 

Hvis man sammenligner figurene med budsjettet ser vi at tiltakene i utgangspunktet er tilstrekkelige 

for å redusere utslipp til målsetningene, men ikke før 2025. Reduksjonen over tid vil avhenge av 

nøyaktig når tiltakene gjennomføres. Videre er det nødvendig med ytterligere nedgang. For 

direkteutslipp fra kommunen vil spesielt transportutslipp være viktige å redusere ytterligere. Til 

slutt i rapporten finner vi derfor en analyse av en fremtidig utslippsbane for personbiler som viser at 

denne utviklingen kan fortsette ytterligere.  
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Figur 15 - Effekt av tiltak mot fotavtrykk fra kommunal virksomhet 

9.2 UTSLIPPSBANER FOR PERSONBILER I KOMMUNEN 
Som skissert i tiltaksdelen har kommunen noe påvirkningskraft på direkteutslipp for transport. En 

stor del av utslippet vil likevel skyldes bilparken i kommunen og sammensetningen av denne. Vi vil 

derfor utføre en egen evaluering av fremtidige transportutslipp.   

 

Figur 16 - framskriving av CO2 utslipp fra personbiltransport basert på TØIs analyse 

Transportøkonomisk institutt, har i desember 2016 gitt ut en rapport: «Kjøretøyparkens utvikling og 

klimagassutslipp. Her analyseres to utslippsbaner på spesifikke CO2 utslipp (kg CO2/km) og totale 
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tonn CO2 ekv per innbygger Status 2015 Tiltak mot 2020 Tiltak mot 2025 

Forbruksvarer 0,13 0,09 0,05 

Reise og transport 0,06 0,04 0,03 

Energi 0,10 0,08 0,05 

Bygg 0,26 0,23 0,18 

Kjøp av tjenester 0,26 0,21 0,15 

Total 0,81 0,64 0,47 
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utslipp. Ved skisserte ambisiøse mål for omsetningen av nye kjøretøy, skal alle nye personbiler og 

bybusser i 2025 være utslippsfrie. Det samme skal i 2030 gjelde alle de nye varebilene, tre fjerdedeler 

av de nye langdistansebussene og halvparten av de nye tunge lastebilene. Under mer nøkterne 

forutsetninger vil markedsandelene for nye kjøretøy utvikle seg som en fortsettelse av trenden 2010-

2015. Utslippene fra veitrafikk på nasjonalt nivå vil da synke med anslagsvis 2,3 millioner tonn, eller 

21%. 

Disse forutsetningene kan tas ned på kommunalt nivå og gi en utslippsbane for Rælingen 

kommune, gitt at utviklingen i bilparken tilrettelegges å ha en utvikling lik den nasjonale 

utviklingen. Figur 16 viser denne utviklingen for personbiler i Rælingen kommune. For å oppnå 

dette er det viktig at kommunen gjennomfører tiltak som tilrettelegger bruk av elbiler i kommunen.    
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9.3 VURDERING AV KLIMAEFFEKT AV SENTRUMSNÆR BYUTVIKLING 
Rælingen kommune har som målsetning at det skal fokuseres på byutvikling i sentrumsnære 

områder. boligbyggingen skal skje i sentrum. Det foregår også en omfattende sentrumsnær 

byutvikling som skal samlokalisere mange kommunale tjenester. Det kan være utfordrende å si 

hvilken direkte effekt en økning i befolkningstetthet har på klimafotavtrykket til en kommune. 

Befolkningstettheten er kun en av mange faktorer som spiller inn på det totale fotavtrykket. Likevel 

vil vi her gi en vurdering av effekten av sentralisering av tjenester. Det totale fotavtrykket for 

kommunal virksomhet finner et tilsynelatende bunnpunkt for 100 innbyggere/km².  

 

Figur 17 - Klimafotavtrykk (kommunal virksomhet) per innbygger for norske kommuner fordelt på innbyggertetthet. Vertikal akse viser 

klimafotavtrykk i tonn CO2 ekvivalenter. 

Figur 17 viser at det er en sammenheng mellom befolkningstetthet og fotavtrykket til kommunal 

virksomhet. Den vertikale aksen er tonn CO2 ekv. per innbygger. Vi ser at fotavtrykket for 

kommunal virksomhet flater ut mellom 100-200 innbyggere per km².   

 

 

Figur 18- Klimafotavtrykk (Kommunal virksomhet) fra transport for norske kommuner fordelt på innbyggertetthet 

Figur 18 viser at det er en sammenheng mellom utslipp per person fra transport og 

befolkningstetthet. Tidobling av folketetthet vil føre til en halvering av utslipp per capita. Transport 
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for kommunal virksomhet følger ikke nødvendigvis samme trend som transport totalt i kommunen. 

Likevel, er det klart at en økning i befolkningstetthet vil føre til reduksjoner i utslipp både når det 

gjelder transportbehov, og med tanke på bygg ved at man gjerne har mindre areal per person, og 

leiligheter gjerne har lavere energibruk enn andre boliger.  
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10 BESKRIVELSE AV UTTRYKK OG FORKORTELSER 

Klimafotavtrykk: summen av alle direkte og indirekte klimautslipp knyttet til hele livsløpet av en 

vare eller en tjeneste. Summen av klimafotavtrykk til alle varer og tjenester en virksomhet kjøper inn 

er virksomhetens klimafotavtrykk.   

Green House Gas Protocol (GHG protokoll): En standard utviklet av World Resource Institute 

(WRI) for å måle, styre og rapportere klimagassutslipp.  

Scope-fordeling: klassifisering av klimagassutslipp (og andre utslipp) som utredet i FN klimapanels 

hovedrapport. 

Scope 1: Alle direkte utslipp (forbrenning av drivstoff, fyringsolje osv.) knyttet til en virksomhet. 

Scope 2: Utslipp fra produksjon av strøm som virksomheten forbruker, selv om de skjer utenfor et 

geografisk område (f.eks utenfor kommunegrensen).  

Scope 3: Indirekte utslipp knyttet til produksjon av varer eller tjenester som en virksomhet 

forbruker.  

Klimaregnskap: Kartlegging av historiske direkte klimautslipp eller fotavtrykk som har 

forekommet i en virksomhet eller et geografisk område.   

Klimabudsjett: Kartlegging av maksimum fremtidige utslipp innenfor en virksomhet eller et 

geografisk område som kan slippes ut for å nå en gitt målsetning (klimamål).  
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VEDLEGG 1 -  VURDERING AV KVALITET PÅ SSB SINE 

KOMMUNEFORDELTE KLIMAGASSDATA 

Utslippskilde Variabler som brukes for å fordele utslippene på kommuner Kvalitetsforringelse 
sammenlignet med 
nasjonale utslippstall 

Olje og gassutvinning, 
Industri og bergverk 
og energiforsyning 

Utslipp punktkilder. Kildene olje- og gass- produksjon, 
industri og bergverk og energiforsyning vil bli publisert 
samlet for de største kommunene forutsatt at dette er mulig 
ut fra konfidensialitet. 

Liten/ingen 

Oppvarming i andre 
næringer og 
husholdninger 

Beregner utslipp til oppvarming basert på salgstall i 
petroleumsstatistikken (PS) per kommune for alle næringer 
unntatt industri og videreforhandlere. Ikke alt salget av 
energivarer er plassert på kommuner. Salg i PS minus 
forbruket i industrien minus det som er kommunefordelt fra 
PS gir en «rest». Denne resten er ikke fordelt til de ulike 
kommunene. 

Det er ingen informasjon 
om hvor den ufordelte 
resten er brukt. Sum 
kommuner blir derfor ulik 
den nasjonale totalen. Det 
er usikkert om salg i en 
kommune tilsvarer 
forbruket i samme 
kommune. 

Veitrafikk Nasjonale utslipp fordeles til kommuner basert på beregnet 
trafikkarbeid på kommune-, fylkes-, riks-, og europaveier. 
Trafikkarbeid på kommunale veier er modellert av SSB, mens 
riks-, europa-, og fylkesveier er basert på tall fra 
Vegdatabanken (NVDB). Beregnet trafikkarbeidet på 
kommunale veier gjelder 2014 og er tilbakeskrevet til 2013, 
2011 og 2009 ved hjelp av fylkesindeksen for veitrafikk 
utarbeidet av Statens Vegvesen/Vegdirektoratet. 

Modellering av trafikk på 
kommunale veier er heftet 
med stor usikkerhet. 
Tilbakeskriving fra modellår 
til beregningsår ved hjelp 
av fylkesindeks fanger ikke 
opp omfordeling mellom 
kommuner innen fylket. 

Dieseldrevne 
motorredskaper 

Fordeles til den enkelte kommune basert salg av avgiftsfri 
diesel til næringer utenom industri og videreforhandlere i 
petroleumsstatistikken (PS). Det er igjen en ufordelt rest når 
forbruket i industrien og det som er kommunefordelt fra PS 
er fratrukket totalt salg i PS. Denne resten er ikke fordelt til 
de ulike kommunene. 

Det er ingen informasjon 
om hvor den ufordelte 
resten er brukt. Sum 
kommuner blir derfor ulik 
den nasjonale totalen. Det 
er usikkert om salg i en 
kommune tilsvarer 
forbruket i samme 
kommune. 

Jordbruk Nasjonale og fylkesvise utslipp fordeles til kommuner ut fra 
dyrket areal, antall husdyr og beregnet mengde gjødsel. 

Fordelingsnøklene er basert 
på god statistikk, og de er 
nært relatert til utslippene. 
Utslippsendring på 
kommunenivå vil være 
basert på endret utslipp på 
fylkes- eller landsnivå og 
volumendringer i 
kommunen. Egne tiltak i 
kommunen utover dette vil 
ikke fanges opp. 

Avfallsdeponigass Siden 2009 har det vært forbud mot å deponere nedbrytbart 
avfall. Utslipp vil fortsatt forekomme basert på det som 

I mange tilfeller vil 
utslippsfaktor for et anlegg 
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tidligere er deponert i den enkelte kommune. Uttak av 
metan reduserer utslippene.  Uttak rapporteres til 
Fylkesmannen/ Miljødirektoratet. 

variere mellom kommuner. 
Det er ikke utviklet 
utslippsfaktorer for de 
enkelte deponiene. I og 
med at utslippsfaktoren er 
svært forskjellig avhengig 
av deponiets/anleggets 
alder og sammensetning, vil 
bruk av gjennomsnittlig 
utslippsfaktor for alle 
anlegg gjøre at beregnet 
utslipp på kommunenivå 
blir vesentlig mer usikkert 
enn beregningen for hele 
landet. 

Komposteringsanlegg/ 

Biogassanlegg 

Utslipp fordeles til kommuner etter mengden avfall som er 
levert til det enkelte anlegget. 

Som for deponier 

Avløp og 
avløpsrensing 

Noen kilder er fordelt fra fylkestall til kommunetall ut fra 
folketallet i kommunene.  For store avløpsrenseanlegg 
fordeles utslippene etter tilførsel av nitrogen til anleggene. 

Det er stor usikkerhet 
knyttet til utslipp som er 
fordelt til kommuner basert 
på folketallet. Endringer 
mellom kommuner i 
samme fylke fanges ikke 
opp. Det er mindre 
usikkerhet i tallene som er 
beregnet for store 
avløpsrenseanlegg. 
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VEDLEGG 2: KLIMAREGNSKAP EGEN VIRKSOMHET, RÆLINGEN 
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SUM 

Materiell 74 63 294 19 237 23 5 5 6 24 0 8 2 1 0 7 0 767 

Matvarer 94 143 58 4 277 11 5 2 1 14 0 1 0 0 0 3 0 615 

Adm tj. 218 11 49 12 65 7 2 9 13 12 0 3 14 0 0 1 0 416 

Reise  58 9 53 19 84 7 104 4 4 6 0 5 0 0 0 3 0 355 

Transport 34 21 256 7 212 21 18 6 16 16 0 110 3 0 0 4 0 723 

Elektrisitet 83 123 481 3 177 25 15 37 14 259 0 127 154 21 0 26 0 1545 

Fjernvarme 0 10 2 0 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 

Fyringsolje 14 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 

Naturgass 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bioenergi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Inv. & utstyr 393 20 147 12 77 9 3 2 5 52 0 95 1 0 0 3 0 818 

Bygg 144 153 147 0 1119 41 1 809 14 119 0 175 668 1 0 6 0 3396 

Drift bygg 51 80 207 3 44 7 4 475 20 64 1 202 45 0 0 1 0 1205 

Konsulent 109 88 99 42 265 13 9 21 14 21 0 15 72 0 1 0 0 769 

Kjøp offent. 49 111 39 98 40 11 75 0 0 1 0 0 0 12 0 0 0 435 

Kjøp private 4 938 44 133 280 52 35 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 1495 

IKS og KF 38 0 0 0 43 7 1 933 0 0 0 0 0 0 339 2 0 1364 

SUM 1363 1773 1896 351 3051 232 277 2303 110 595 2 741 960 36 339 55 0 14083 
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VEDLEGG 3 -  FORDELING AV FOTAVTRYKK FOR BYGG MELLOM 

DRIFT OG INVESTERING FOR TJENESTEOMRÅDER I RÆLINGENS EGEN 

VIRKSOMHET 

Tonn CO2 ekv.  Vedlikehold og 
reparasjoner 

Investering Total 
 

Institusjonslokaler 10 1051 1061 

Kommunalt disponerte boliger 153 556 709 

Distribusjon av vann 30 638 668 

Avløpsnett/innsamling av avløpsvann 22 583 605 

Kommunale veier, miljø/trafikksikkerhet, parkering 130 239 369 

Skolelokaler 292 26 318 

Førskolelokaler og skyss 85 137 223 

Administrasjonslokaler 14 129 143 

Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 80 56 136 

Administrasjon 51 0 51 

Pleie, omsorg, hjelp, rehabilitering i institusjon 38 0 38 

Grunnskole 11 25 36 

Kjernetjenester, pleie, omsorg, hjemmeb. 28 7 35 

Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid 33 1 34 

Kommunale kulturbygg 30 3 33 

Naturforvaltning og friluftsliv 19 13 31 

Aktivisering og servicetj., eldre, funksjonsh. 28 0 29 

Total 1053 3465 4518 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

to
n

n
 C

O
2

ek
v

.

Vedlikehold og reparasjoner Investering


