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Kommunedelplan energi og klima 2017-2030
- Klimaarbeid i Trondheim kommune

Gisle Bakkeli
Avdelingsleder - Klima og samfunn
Miljøenheten, Trondheim kommune 







http://www.youtube.com/watch?v=Z4bSxb5THm4


Varmere og våtere
                                Større kontraster
Mer ekstremvær                   Landskapet endres
                               Jordbruket utfordres
Drikkevannskvalitet             Havnivåstigning
                                                
  Biodiversitet -                           ….og  ytre miljø                             
     

Økt naturfare - klimatilpasning
                      Uforutsette kommunale kostnader
Klima som finansiell risiko

        Globale endringer og klimaflytninger?



Norge er blitt varmere og våtere (og tørre).
Endringene skjer nå, ikke om 100 år!

Dette har betydning for Trondheim kommune og 
andre kommuner i landet.

Og det påvirker folks hverdagsliv.



Vår klimavisjon:
Trondheim kommune skal være 

en internasjonal foregangskommune 
for utvikling av gode klima 

og miljøløsninger



I 2020 er:
1. Trondheim en internasjonalt 

kjent teknologi - og 
kunnskapsby.

2. Trondheim en bærekraftig 
by hvor det er lett å leve 
miljøvennlig. 

3. Trondheim en inkluderende og 
mangfoldig by.

4. Trondheim kommune en aktiv 
samfunnsutvikler og en 
attraktiv arbeidsgiver.



Vedtatt 18.mai 2017
Første helhetlige energi 

og klimaplan i 
Trondheim som 
omfatter hele 
bysamfunnet.



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

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

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

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

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



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

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

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

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

Mål 10. I 2030 er Trondheim kommune en nullutslippsvirksomhet



For Trondheim kommune handler dette om 
byutvikling, kunnskap om et klima i endring og et 
behov for store mengder av data for å gjøre de 

riktige beslutninger. 

Og vi skal skape en 
bærekraftig by og et bærekraftig bysamfunn.



"Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, 
motstandsdyktige og bærekraftige"

Delmål nr. 2: Sørge for at alle har tilgang til trygge, lett tilgjengelige og 
bærekraftige transportsystemer[...] 

Delmål nr 3: Oppnå inkluderende og bærekraftig urbanisering med mulighet 
for en integrert og bærekraftig bosettingsplanlegging og -forvaltning som gir 
medbestemmelse i alle land.

Delmål nr 4: Styrke innsatsen for å verne om og sikre verdens kultur- og 
naturarv.

Delmål nr. 6: Innen 2030 redusere negative konsekvenser for miljøet i 
storbyene, blant annet ved å legge særlig vekt på luftkvalitet samt offentlig 
og annen form for avfallshåndtering.



"Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene 
og konsekvensene av dem"

13.1) Styrke evnen til å stå imot og tilpasse seg klimarelaterte farer og 
naturkatastrofer i alle land.

13.2) Innarbeide tiltak mot klimaendringer i politikk, strategier og planlegging 
på nasjonalt nivå.

13.3) Styrke enkeltpersoners og institusjoners evne til å motvirke, tilpasse 
seg og redusere konsekvensene av klimaendringer og deres evne til tidlig 
varsling, samt styrke kunnskapen og bevisstgjøringen om dette.

FNs bærekraftsmål 7, 9, 11 og 13 
er direkte koblet til Kommunedelplan 

Energi og klima 2017-2013



Klimaomstilling
Klimagassreduksjon                             +                             Klimatilpasning

Utslippsreduserende 
tiltak for å nå 2° målet 

globalt

Tiltak for å tilpasse 
samfunnet et klima i 

endring

Klimaomstilling bringer 
frem et behov for 

betydelige 
samfunnsendringer i de 

neste generasjoner

Forskning, teknologi 
og det grønneskiftet

Forskning, 
samfunnsplanlegging 

og tilrettelegging



Direkte klimagassutslipp i Trondheim. 



11 år

80%







Vi skal oppnå langsiktige resultater 
ved å stille byen til disposisjon

I samarbeid med næringsliv, FoU nasjonalt 
og internasjonalt, EU og FN, offentlig sektor,  

virkemiddelapparat og byens innbyggere 
bygger vi kompetanse og plattformer for 

felles utvikling som skal gjøre Trondheim til 
en klimavennlig, smart og bærekraftig by!  



PLAYGROUND



https://trondheim2030.no/tag/litt-smarter/

https://trondheim2030.no/tag/litt-smarter/


Har Trondheim kommune behov for gode databaser, 
analyser og funksjonelle kartløsninger for å oppnå 

resultater i klimaarbeidet?

JA!



Takk for oppmerksomheten

Gisle Bakkeli
Avdelingsleder Klima og samfunn
Miljøenheten, Trondheim kommune
Mob: 41460279
E-post: gisle.bakkeli@trondheim.kommune.no


