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Kort sammendrag
Asplan Viak har på oppdrag fra Haugesund kommune utarbeidet et klimabudsjett for kommunens
egen virksomhet (fotavtrykk), og for samfunnet som helhet (geografiske utslipp).
I rapporten presenteres innledningsvis rammebetingelser og metodikk, før det gis en status for
klimagassutslippene i Haugesund kommune. Deretter blir de planlagte klimagassreduserende
tiltakene gjennomgått og diskutert, før anslått effekt på utslippene vises for hver sektor i
klimaregnskapet for egen virksomhet og for geografiske utslipp. Til slutt presenteres klimabudsjett
for 2021 og framskrivinger mot 2030.
Rapporten til Haugesund kommune har følgende hovedkapitler og innhold:
Viktige rammebetingelser. Presentasjon av sentrale målsetninger og tiltak som setter rammene for
det globale, nasjonale og lokale klimaarbeidet.
Metoder. Presentasjon av metodikken som legges til grunn for de ulike klimaregnskapene som
utarbeides.
Klimaregnskap. Resultatet for klimaregnskapet for kommunens egen virksomhet og for kommunen
totalt presenteres.
Fokusområder og fremtidig utvikling. Her diskuteres viktige områder Karmøy bør legge fokus på for
fremtidig bærekraftig utvikling av kommunen og for å redusere klimagassutslipp.
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1. INNLEDNING
1.1. Haugesund kommune
Haugesund er en bykommune på 68 km2 lokalisert ved det nordre innløpet til Karmsundet nord i
Rogaland. Haugesund er regionssenteret for Haugalandet, et distrikt med om lag 100.000
innbyggere. Haugesund kommune hadde i 2. kvartal 2020 et innbyggertall på 37.305, og det er
forventet at befolkningsmengden vil vokse forsiktig, med et anslag på 39.028 innbyggere i 2030 og
41.545 i 20501.
Etter offentlig og privat tjenesteyting er varehandel og reparasjon av motorvogner Haugesunds
viktigste næring, målt etter sysselsetting2, med 14 prosent av arbeidsplassene. Varehandelen er en
viktig næring i kommunen, og detaljomsetning per innbygger er langt høyere for Haugesund enn for
omliggende kommuner. Dette tilsier at innbyggere fra omliggende kommuner drar inn til Haugesund
for å handle. Nest størst er industri med 10 prosent av de sysselsatte, hvor en stor del av aktiviteten
er knyttet til olje- og gassutvinning offshore3. Det er lav aktivitet i primærnæringene, med 0,2
prosent av de sysselsatte.
Haukeliveien (E134) går gjennom Haugesund kommune. Vegen går mellom Haugesund lufthavn
(Karmøy) og ender i Follo kommune. Fylkesvei 47 forbinder E134 og E39, og går gjennom Haugesund
kommune. Gjennom Haugesund sentrum har fylkesvei 47 en årsdøgntrafikk (ÅDT) opp mot 27.650,
med sju prosent lange kjøretøy. E134 har en ÅDT opp mot 15.500, hvorav ti prosent er lange
kjøretøy. En del av trafikken skyldes pendlertrafikk mellom Haugesund og de omliggende
kommunene, spesielt mellom Haugesund, Karmøy og Tysvær. I 2019 var 9.089 sysselsatte som
pendlet mellom disse kommunene, hvorav en stor andel trolig reiste gjennom Haugesund til og fra
jobb4. I tillegg kommer reiser til og fra jobb intern i kommunen.
Siden 2013 har Haugesund vært cruisehavn, og i 2019 var det 49 anløp med om lag 90.000
passasjerer, et volum som var ventet å øke sterkt før utbruddet av COVID-19. Basert på tall fra
Innovasjon Norge, har Karmsund havn anslått at regionen har hatt en verdiskaping på 220 millioner
fra første anløp i 20135.
Gjeldende energi- og klimaplan for Haugesund, gjeldende for 2012-2020, ble vedtatt av bystyret i
2012. Den angir en visjon om at Haugesund kommune skal være «et karbonnøytralt, livskraftig og
robust regionsenter i 2030», med et mål om at kommunens klimagassutslipp skulle være 20% lavere i
2020 enn i 1990. Det fremgår ikke hvorvidt dette er utslipp fra kommunens egen virksomhet, eller
geografiske utslipp, men tallgrunnlaget tilsier at dette dreier seg om geografiske utslipp6. Planen
beskriver delmål og tiltak for kommunen som tjenesteleverandør og eier, som samfunnsplanlegger,
og som kunnskapsbank, organisator og pådriver.
Kommuneplanens samfunnsdel, gjeldende fra 2014 til 2030, angir også strategier og grep for
klimagassreduksjon gjennom planlegging av arealbruk og transportløsninger.

1 SSB (2020). Kommunefakta for Haugesund kommune. Hentet fra
https://www.ssb.no/kommunefakta/haugesund
2 Alle stillingsprosenter, aldersgruppe 15-74 år.
3 SSB (2020). 12539: Lønnstakere. 4. kvartal, etter region, alder, næring (SN2007), arbeidstid, statistikkvariabel
og år [Datasett]. Hentet fra https://www.ssb.no/statbank/table/12539/
4 SSB (2020): 03321: Sysselsatte (15-74 år), etter arbeidssteds- og bostedskommune. Pendlingsstrømmer. 4.
Kvartal [Datasett]. Hentet fra https://www.ssb.no/statbank/table/03321/
5 Verdiskapningen er da anslått med antall turister multiplisert med snittverdien på cruiseturisters forbruk per
døgn basert på nasjonale tall.
6 Utslippstall på kommunenivå for 1990 er ikke lenger tilgjengelig fra Statistisk sentralbyrå. SSB har en avsluttet
tidsserie for utslipp til luft som dekker årene 1991-2009 (Statistisk sentralbyrå, 2011). Denne angir et utslipp på
72 kilotonn CO2e for 1991.
side 4 av 38

2. BAKGRUNN
2.1. Viktige rammebetingelser
FNs klimapanel (Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC) konkluderer med at
klimagassutslipp fra menneskelige aktiviteter – med all sannsynlighet – er hovedårsaken til den
observerte temperaturøkningen fra 1951 til i dag. På et globalt nivå slapp vi i 2017 ut omtrent fem
tonn klimagasser per innbygger. I Norge var vi ansvarlig for nesten det doble, og også mer enn dette,
hvis en legger et forbruksbasert klimafotavtrykk til grunn.

Figur 2-1: Historisk oversikt over globale gjennomsnittstemperaturer fra førindustriell tid til i dag. Kilde: NASA7

I nesten 30 år har det pågått et internasjonalt arbeid for avtaler om klimagassreduksjoner. Det
begynte allerede med Rio-konferansen i 1992 hvor klimakonvensjonen og Agenda 21 ble vedtatt.
Kyoto-avtalen fra 1997 førte til at 37 industrialiserte land kvantifiserte sine klimamål. Figur 2-2 viser
hvordan utviklingen av internasjonale klimaavtaler har vært siden starten i 1992. Paris-avtalen8 som
tredde i kraft i 2016, var i stor grad startskuddet for videre klimaarbeid, ved at land nå må forplikte
seg til å utarbeide nasjonale utslippsmål, og samtidig rapportere på arbeidet med å nå dem. For å
begrense den globale oppvarmingen til under 2°C, og aller helst under 1,5°C, har Norge forpliktet seg
til å redusere sine klimagassutslipp med 40%, målt mot 1990-nivå, innen 2030. Dette er nå forsterket
til9:

«Norges forsterkede klimamål er å redusere utslippene med minst 50
prosent og opp mot 55 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990nivå»

https://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs/
https://www.fn.no/Om-FN/Avtaler/Miljoe-og-klima/Parisavtalen
9 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norge-forsterker-klimamalet-for-2030-til-minst-50-prosent-og-oppmot-55-prosent/id2689679/
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Figur 2-2: Utvikling av internasjonale klimaavtaler

FNs Klimapanel (IPCC) publiserte i oktober 2018 en spesialrapport som for første gang vurderer
effekten av 1,5-graders global oppvarming, samt at de sammenligner det opp mot 2-graders global
oppvarming. Hovedfunnene viser at 2-graders global oppvarming gir betydelig risiko for at ulike
økosystem, mennesker og samfunn over hele verden opplever alvorlige konsekvenser, sammenlignet
med en økning på 1,5 grader10. Videre viser rapporten at for å klare å begrense den globale
temperaturøkningen til 1,5 grader, må globale utslipp av klimagasser reduseres med mellom 40 og
50 % innen 2030, sammenlignet med 2010.
Forskjellen og fordelen med å begrense oppvarmingen til 1,5 grader sammenlignet med 2 grader, er
funnet å være betydelig. Oppsummert er dette noen av hovedforskjellene:


Mindre risiko for ekstremvær i befolkede områder. Dette inkluderer både ekstremnedbør og
hete.



Global havnivåstigning i 2100 som er 10 cm lavere. Dette betyr at 10 millioner færre
mennesker er utsatt for risiko ved slik stigning.



Betydelig lavere risiko for tap av naturmangfold.



Mindre reduksjon i hvete-, mais- og risavlinger.



Opptil 50 % færre mennesker vil oppleve vannmangel i verden.



Flere hundre millioner færre mennesker vil være utsatt for fattigdom og risiko for
klimaendringer.

FNs Klimapanel presiserer at de fleste av teknologiene og økonomien tilknyttet tiltakene er på
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/fns-klimapanel-ipcc/rapporter-og-faktaark/sjettehovedrapport/spesialrapporten-om-15-grader/
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plass. Dette betyr at det aller viktigste er mobilisering blant politikere og beslutningstakere for å
iverksette tiltak som kan kutte utslipp og begrense oppvarmingen på jorda.

2.2. Om klimaregnskap og klimabudsjett
Det finnes flere tilnærminger til hva som skal inkluderes i et klimaregnskap. Med tanke på det
overordnede målet om at samlede globale klimagassutslipp må reduseres mest mulig, er det av
interesse å inkludere alle de utslipp som Haugesund kommune har helt eller delvis ansvar for eller
påvirkningskraft over. I forbindelse med kommunale klimaregnskap er man i utgangspunktet
interessert i de utslipp som fysisk finner sted innenfor kommunegrensene, heretter kalt «geografiske
utslipp». Dette inkluderer samlede utslipp fra alle aktører, enten disse aktørene hører hjemme i
kommunen eller andre steder. Utslippene kommer fra både jordbruk, industri og næringsliv,
veitrafikk, privathusholdninger og så videre. Dette er utslipp som kommunen har gode muligheter til
å påvirke gjennom reguleringer, insentiver eller annen tilrettelegging.
I tillegg til det geografiske perspektivet har man
i økende grad begynt å snakke om såkalte
klimafotavtrykk, som er mål på de samlede
klimagassutslipp en gitt aktørs aktiviteter og
forbruk medfører. Klimafotatrykket inkluderer
utslipp enten de fysisk finner sted innenfor
kommunegrensene, i andre kommuner, eller
andre steder i verden. Det inkluderer dessuten
alle indirekte (oppstrøms) effekter. For
eksempel vil innkjøp og bruk av en bil inkludere
både utslipp fra selve kjøringen, fra produksjon
av bilen, fra produksjon av stål og andre
materialer i bilen, og så videre. For kommunens
del har man et eget fotavtrykk knyttet til selve
den kommunale driften, heretter kalt «utslipp
fra kommunens egen virksomhet». Dette er
Figur 2-3: Skjematisk forklaring av ulike nivå
fotavtrykket fra kommunens innkjøp og drift, for
eksempel av kommunens skoler og barnehager, helse- og omsorgssenter, kommuneadministrasjon
og så videre. I tillegg vil kommunens innbyggere ha sine egne klimafotavtrykk knyttet til deres private
forbruk. Denne firedeling mellom direkte og indirekte utslipp (fotavtrykk), samt egen virksomhet
versus og innbyggerne, er skjematisk illustrert i Figur 2-3.
Det geografiske perspektivet skiller seg altså fra fotavtrykksperspektivet ved at utslippene blir
tilordnet henholdsvis der utslippene fysisk skjer og der forbruket (som antas å være årsaken til
utslippene) skjer. Utslippene fra en tysk bilfabrikk vil altså fra det geografiske perspektivet bli
tilordnet utslippene til Tyskland eller den regionen i Tyskland der fabrikken ligger, mens de fra et
fotavtrykksperspektiv vil bli fordelt mellom de regionene der de som faktisk kjøper bilene bor.
Det kan være lett å bli forvirret av hva som hører inn under de ulike perspektivene, spesielt fordi det
er en del overlapp mellom dem. I Figur 2-4 illustrerer vi disse ulike bidragene for en tenkt kommune.
I tillegg til størrelsen på bidrag må en også vurdere påvirkningspotensialet. Det er betydelig lettere å
påvirke direkteutslipp fra kommunens egne virksomhet, enn å påvirke forbruksvaner til innbyggere.
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Figur 2-4. Skjematisk fremstilling av hvilke utslipp som er inkludert i de ulike utslippsperspektivene. Størrelsen
på utslippene er et eksempel, ikke reelle utslipp for Haugesund. Merk at de to delene av kommunens
geografiske utslipp som er farget med en mørkere grønnfarge er de samme fysiske utslippene som feltene med
samme farge til høyre.

I denne rapporten gir vi en oversikt over geografiske utslipp i Haugesund, og over utslippene fra
kommunens egen virksomhet. Klimafotavtrykket til kommunens innbyggere er ikke analysert, men
som en tommelfingerregel kan man anta at fotavtrykket for en gjennomsnittlig nordmann er omkring
10 tonn CO2-ekvivalenter i året11. Vi vil foreslå klimatiltak som i hovedsak fokuserer på å redusere de
to førstnevnte, men også kvalitativt diskutere hvordan kommunen kan bidra til at innbyggernes
fotavtrykk reduseres.

2.3. Kort om energibruk og klimafotavtrykk
I rapporten omtales energibruk i flere tilfeller, eksempelvis i tilknytning til oppvarming. Det er viktig å
presisere at alt arbeid krever energi, men at energibæreren kan variere. Dersom du varmer huset
med vedfyring er trevirket energibæreren, bruker du en panelovn er strøm energibærer. Tilsvarende
er det for kjøretøy. For en fossildrevet bil er diesel eller bensin energibærere, for en elbil er det
elektrisk strøm lagret i batteriet. Avhengig av hvilken energibærer som benyttes vil utslippet av
klimagasser variere. For elektrisk strøm er det eksempelvis ingen direkte utslipp av klimagasser, men
elektrisk strøm vil likevel ha at fotavtrykk fra et livsløpsperspektiv. Dette gjelder for fossilbasert
kraftproduksjon, men også for fornybar energi, for eksempel fra materialene og anleggsarbeidet som
kreves for å bygge ut et vannkraftverk. Fotavtrykket er heller ikke begrenset til utslipp av
klimagasser; energiproduksjonen kan også ha konsekvenser for økosystemtjenester, naturmangfold,
tilgjengelighet av rent vann osv.
I praksis betyr dette at tiltak som baserer seg på elektrifisering gjerne kan redusere de direkte
utslippene til null, men det vil fremdeles være utslipp fra et livsløpsperspektiv. For kommunens
CO2-ekvivalenter er en felles størrelse for å uttrykke samlet klimagasseffekt av utslipp av flere typer
klimagasser, der utslipp av hver type klimagass blir omregnet til tilsvarende mengde CO2-utslipp.
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geografiske utslipp betyr dette at en elektrifisering av veitransport kan gi nullutslipp. For kommunens
egen virksomhet, hvor en legger hele livsløpet til grunn, vil en elektrifisering av bilparken normalt
sett gi reduserte utslipp, men ikke nullutslipp. Dette betyr at i enkelte tilfeller kan tiltak for forlenget
levetid gi lavere utslipp enn nyinvesteringer.
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3. KLIMAREGNSKAP FOR KOMMUNENS VIRKSOMHET
Haugesund kommunes virksomhet hadde i 2019 et klimafotavtrykk på 30,1 kilotonn CO2-ekvivalenter
(ktCO2e), som er en nedgang på 8 %sammenlignet med 2018. I dette kapittelet går vi igjennom de
ulike områdene som bidro til dette fotavtrykket, fra to perspektivet: Først ser vi på hvordan
fotavtrykket fordeler seg på ulike typer innkjøp, deretter hvordan fotavtrykket er fordelt mellom
kommunens ulike tjenesteområder, samt en mer detaljert nedbryting av begge disse perspektivene
samtidig. Kapittelet avsluttes med en gjennomgang av hvordan klimafotavtrykket har utviklet seg
over tid.

3.1. Fordeling på tjenesteområder oginnkjøpsarter
Figur 3-1illustrerer fordelingen av fotavtrykket på de ulike hovedgruppene av innkjøpsarter.
Nærmere en tredjedel av utslippene i kommunens klimafotavtrykk kom fra innkjøp i kategorien bygg
og infrastruktur. Dette er utslipp som kan variere mye fra år til år, avhengig av om det er flere store
utbyggingsprosjekter på gang. Slike utbygginger gir store enkeltutslipp i byggeåret, og representerer
dermed også et viktig område der kommunen kan arbeide mot å redusere utslipp.

Figur 3-1. Klimafotavtrykk fordelt på hovedgrupper av innkjøpsarter (tCO2e).

Innkjøp av ulike tjenester medførte også store utslipp, 8,3 ktCO2e. Denne kategorien inkluderer blant
annet kjøp av ulike konsulenttjenester og drift av private barnehager som to viktige bidragsytere.
Kommunens energibruk stod for utslipp på 5,7 ktCO2e, mens forbruksvarer og transport stod for
henholdsvis 3,5 ktCO2e og 2,8 ktCO2e.
Figur 3-2 viser hvordan kommunens ulike tjenesteområder bidrar til det totale fotavtrykket. Helse- og
sosialsektoren står for det største klimafotavtrykket blant kommunens tjenesteområder, med 9,5
ktCO2e. Dette er et omfattende tjenesteområde som inkluderer ulike tjenester som kommunen yter
innen helse, pleie og omsorgs-tjenester, barnevern og sosialtjenester. Området omfatter også
utslippsbidrag fra drift og vedlikehold av sektorens institusjonslokaler. I tillegg til helse- og
sosialsektoren er det et stort bidrag på 7,1 ktCO2e fra samlekategorien «Annet», som blant annet
inkluderer kommunale boliger, kultur og idrett, samferdsel og beredskap. Grunnskole og barnehage
er to andre av kommunens viktige ansvarsområder, som også bidrar til betydelige utslipp på
henholdsvis 4,3 og 3,2 ktCO2e. Aktiviteter innenfor selve kommuneadministrasjonen stod for utslipp
på 2,6 ktCO2e.
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Figur 3-2. Klimafotavtrykk fordelt på hovedgrupper av tjenesteområder (tCO2e).

Tabell 3-1 er en kryssløpstabell som viser i mer detalj hvordan klimafotavtrykket for hvert
tjenesteområde fordeler seg på ulike typer innkjøp. Her ser vi at helse- og sosialsektoren hadde
betydelige utslippsbidrag i alle innkjøpskategorier, spesielt knyttet til innkjøp av tjenester.
Tjenestekjøpene er innkjøp av ulike konsulenttjenester og andre tjenester fra private aktører,
spesielt knyttet til kjernetjenester innen pleie, omsorg og hjemmebehandling.
Videre ser vi at en stor del av de samlede utslippene fra kjøp av tjenester skriver seg fra kjøp av
barnehagetjenester, siden de aller fleste av barnehagene i kommunen er private. Disse
barnehagenes utslipp blir dermed ført under tjenestekjøp i kommunens klimaregnskap, selv om
utslippene fra barnehagene sitt ståsted i stor grad hører hjemme i andre kategorier, som energi, bygg
og forbruksvarer. Også i helse- og sosialsektoren er det betydelige utslipp fra kjøp av tjenester.

Tabell 3-1. Nedbrytning av Haugesunds klimafotavtrykk i 2019 på hovedgrupper av tjenesteområder og
innkjøpsarter. Alle tall i tCO2e.

Hovedgrupper

Administ
rasjon

Barnehage

Grunnskole

Helse &
Sosial

VAR

Annet

SUM

Forbruksvarer

747

107

519

1 473

232

464

3 543

Reise og transport

237

107

582

1 377

200

265

2 767

Energi

303

53

1 424

1 263

881

1 814

5 738

Byggoginfrastruktur

980

90

981

1 565

1955

4 222

9 792

Kjøp av tjenester

366

2 870

813

3 827

95

320

8 291

2 633

3 227

4 319

9 505

3 363

7 085

30 132

SUM

3.2. Utviklingav klimafotavtrykket over tid
Haugesund kommunes klimafotavtrykk hadde en ganske kraftig økende tendens fra starten av 2000tallet frem til 2013, men siden da har trenden vært nedadgående. Figur 3-3 illustrerer at utviklingen
av utslipp bundet i innkjøp i kategorien «Bygg» forklarer mye av utviklingen totalt sett. De byggside 11 av
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relaterte innkjøpene er for de fleste år den største bidragsyteren til de samlede klimagassutslippene,
og disse utslippene var også stigende i perioden frem til 2013, før trenden snudde. Utslipp bundet i
innkjøpte tjenester viste en kraftig økning spesielt i femårsperioden fra 2006 til 2011, og har siden
holdt seg på et stabilt høyt nivå.

Figur 3-3. Haugesunds klimafotavtrykk 2001-2019, både totalt (høyre akse) og per hovedgruppe av
innkjøpsarter (venstre akse). Tall i tCO2e.

Figur 3-4 viser utviklingen av klimafotavtrykket brutt ned på tjenesteområder. Utslipp knyttet til
helsetjenester økte i perioden frem til ca. 2013, og har siden 2008 vært den største bidragsyteren til
samlede utslipp.
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Figur 3-4. Haugesunds klimafotavtrykk 2001-2019, både totalt (høyre akse) og per hovedgruppe av
tjenesteområder (venstre akse). Tall i tCO2e.
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4. KLIMAREGNSKAP FOR GEOGRAFISKE UTSLIPP I HAUGESUND
KOMMUNE
De geografiske utslippene for Haugesund kommune er beregnet med grunnlag i åpne data fra
Miljødirektoratet. De tilgjengelige dataene dekker utslipp innenfor kommunens geografiske område i
perioden 2009-2018.
Tidligere publiserte Statistisk sentralbyrå statistikk for energibruk og klimagassutslipp for kommuner
for årene 1991 til 2009. Denne statistikken er i dag avviklet, delvis på grunn av utfordring med
kvaliteten. Miljødirektoratet anbefaler at en i klima- og energiplanlegging kun benytter utslippstall
fra 2009 og utover, uten at disse kobles til tidligere statistikk (Miljødirektoratet, u.d.). Haugesund
kommune har imidlertid vedtatt en målsetning for reduksjon av geografiske klimagassutslipp knyttet
til 1990-nivået. Av hensyn til dette har vi tatt med historiske klimagassutslipp fra 1991-2009 i et eget
avsnitt. Dette er de tidligste tilgjengelige dataene for klimagassutslipp som er tilgjengelig på
kommunenivå for Haugesund. Dataene er med hensikt presentert uten bearbeiding. Dette er gjort
for å ha et klart skille mellom gammel og ny statistikk.

4.1. Utslippsdata fra Statistisk sentralbyrå, 1991-2009

kilotonn CO2e

De historiske utslippene viser en stigende trend fra 1991, hvor de totale utslippene var på 72 ktCO2e,
til et utslipp på 86 ktCO2e i 2009. Statistikken viser en topp i 2005. At det ikke foreligger data mellom
2005 og 2008 gjør det vanskelig å identifisere årsak til reduksjon uten en grundig analyse. Det er
imidlertid rimelig å anta at finanskrisen som startet i 2008, hvilket førte til en nedgang i økonomisk
aktivitet i Norge.
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Figur 4-1: Utslipp av klimagasser i Haugesund kommune, 1991-2009. Tall i ktCO2e (Statistisk sentralbyrå, 2011).
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4.2. Geografiske utslipp fra 2009-2018
De geografiske utslippene for Haugesund kommune er beregnet med grunnlag i åpne data fra
Miljødirektoratet. De tilgjengelige dataene dekker utslipp innenfor kommunens geografiske område i
perioden 2009-2018.
Tabell 4-1: Geografiske klimagassutslipp i Haugesund kommune, 2009-2018 (kt CO2-ekvivalenter).

Hovedgrupper

2009

2011

2013

2015

2016

2017

2018

Snitt

Annen mobil forbrenning

3,13

6,17

5,00

8,88

8,35

7,37

4,59

6,21

Avfall og avløp

0,59

0,07

0,07

0,01

0,01

0,41

0,40

0,22

0

0

0

0

0

0

0

0

Industri, olje og gass

4,43

2,92

2,42

1,42

2,72

2,61

1,26

2,54

Jordbruk

3,45

4,00

3,71

3,54

3,44

3,29

3,43

3,55

0

0

0

0

0

0

0

0

9,55

8,86

12,08 10,63 11,62

9,96

6,29

9,86

50,72 40,61

36,54
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Sjøfart

30,9512 30,9512 30,9512 30,95 40,70

Veitrafikk

33,00

32,14

31,31 30,89 29,03
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SUM

85,10

85,10

85,55 86,31 95,85 101,18 84,44
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Figur 4-2: Haugesund kommunes geografiske utslipp, 2009-2018 (tonn CO2e).

Haugesund hadde i 2018 et geografisk utslipp av klimagasser på 84 kilotonn CO2-ekvivalenter, noe
under snittet for perioden 2009-2018. Gjennomsnittet for perioden er 24 prosent høyere enn
utslippet i referanseåret 1991, da utslippet var på 72 kilotonn CO2-ekvivalenter13. Perioden sett under
ett har klimagassutslippet vært relativt stabilt, med unntak av årene 2016 og 2017.

For perioden 2009-2013 foreligger ikke detaljerte utslippstall for sjøfart, og verdien er estimert av
Miljødirektoratet.
13 Haugesund kommune (2012). Kommunedelplan for energi og klima. Haugesund kommune 2012-2020.
Hentet fra: https://www.haugesund.kommune.no/images/EBY/EBYPlan/Filer/Kommuneplaner/Klima_energi/Hovuddokument.pdf
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4.2.1. Sjøfart
Den klart største utslippskilden er sjøfart. Som det kommer frem av Tabell 4-1 er utslippene fra
sjøfart i årene 2009-2013 satt lik utslippene for 2015. Dette gir trolig et for lavt anslag, da aktiviteten
i offshoreindustrien fremdeles var lav etter oljeprisfallet i 201414.
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Figur 4-3: Utslipp fra sjøfart fordelt på utslippskilder (tonn CO2e), 2015-2018.

Dette viser også igjen i utslippsstatistikken hvor utslippene fra offshore serviceskip mer enn dobles
fra 2015 til 2016, med fortsatt økning frem til 2018. For offshore forsyningsskip er utslippene høyest i
2017. For råoljetankere går utslippene fra 1.728 tonn i 2015 ned til nærmest null påfølgende år. Disse
variasjonene samsvarer med aktiviteten i norsk petroleumsvirksomhet offshore. Data for
flåteutnyttelse indikerer at det faktiske utslippet i årene før 2015 trolig var høyere enn estimatet.
Som vist i Figur 4-4 var utnyttelsesgraden for ankerhåndterings- og offshore forsyningsskip
nedadgående i 2015. Denne trenden begynte å snu i 2017 i takt med stigende oljepris, som fikk en
topp på 85 USD / fat i 2018, før prisen igjen gikk ned.

Figur 4-4: Utnyttelsesgrad av ankerhåndterings- (AHTS) og offshore supplyskip (PSV), 2008-2017 (Clarksons
Research; Clarksons Platou)15.

Som vist over er utslippene fra sjøfart i vesentlig grad avhengig av aktivitet på norsk sokkel. Basert på
Statistisk sentralbyrås referansebane («business as usual») for norsk petroleumsaktivitet frem mot
2050, er det forventet en produksjonstopp i 2024/25, fulgt av et kraftig produksjonsfall frem mot
Oljeprisen nådde et bunnpunkt på under 30 dollar per fat i januar 2016, se NOU 2016:15. (2016).
Lønnsdannelsen i lys av nye økonomiske utviklingstrekk.
15 Hentet fra https://www.norskindustri.no/contentassets/097441511e01499280bdcc7a2d3e3099/erik-tonne--clarksons.pdf.
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2030, før nedgangen flater noe ut (Aune, Cappelen, & Mæland, 2020). Det er rimelig å anta at vi vil se
tilsvarende variasjoner i utslippene fra sjøfart, men at reduksjonene kan bli større enn fallet i aktivitet
vil tilsi, da oljeselskap også stiller krav til utslippskutt i offshorevirksomhet. Eksempelvis har
operatørselskapet Equinor har stilt krav om 50 prosent reduksjon av klimagassutslipp i
forsyningskjeden til norsk sokkel innen 2030 (Equinor, 2019). Reduksjonene er tenkt oppnådd
gjennom landstrøm og hybriddrift.
I 2018 var utslippene knyttet til cruisetrafikk i Haugesund på 2235 tonn i 2018, og trenden var
stigende. COVID-pandemien i 2020 satt en brå stopp for anløpet av cruiseskip i kommunen. Det er
usikkert hvordan dette vil påvirke fremtidig aktivitet. Cruiseturismen i Norge er tidligere ansett som
et vekstområde, og er ønsket velkommen av mange aktører innen reiseliv. Samtidig rettes det også
kritikk mot cruiseturisme, både med hensyn til utslipp av klimagasser, men også på grunn av lokale
miljøpåvirkninger. Totalt sett gir dette et usikkert bilde for hvordan denne næringen vil utvikle seg
fremover. Miljødirektoratet angir lave utslippsreduksjoner for cruiseskip i perioden 2021-203016.
I Klimakur 2030 er det beregnet et reduksjonspotensial på 7,5 millioner tonn CO2e innen sjøfart, fiske
og havbruk på nasjonalt nivå. Dette innebærer tiltak som erstatning av tradisjonelt drivstoff med
alternative energibærer og økt bruk av landstrøm. Mye av teknologien som legges til grunn for
tiltakene er umoden, og det er følgelig stor usikkerhet knyttet til innfasingstakt (Miljødirektoratet,
2020). For Haugesund kommune er handlingsrommet begrenset, men tilrettelegging for landstrøm
gjennom eierskap i Karmsund Havn IKS er et aktuelt tiltak. Det må også anmerkes at Rogaland
fylkeskommune har fått tildelt klimasatsmidler fra Miljødirektoratet for ombygging av motorene på
MS Fjordøy og MS Fjordled (Røvær- og Feøyruta) til helelektrisk drift. Disse vil komme i drift i
2021/22. Dette vil fjerne de direkte utslippene fra denne fergetrafikken, og er et positivt bidrag, om
enn beskjedent sammenlignet med de totale utslippene. I framskrivingene er disse reduksjonene
dekket under teknologisk utvikling.
4.2.2. Veitrafikk
For veitrafikk er brorparten av utslippene knyttet til personbiltrafikk. Som angitt i innledningen er
Haugesund regionssenter for Haugalandet, det går pendlertrafikk til, fra og gjennom kommunen,
samt at innbyggere i omkringliggende kommuner gjør en andel av sin varehandel i byen (Rogaland
fylkeskommune, 2017). Sammenlignet med andre byområder i Norge lå Haugesund i 2014 på topp
for bilturer, på bunn for gåing og kollektivtransport, men var blant de beste på sykling (Statens
vegvesen, 2017). Studier viser også at Haugesundere bruker bil som transportmiddel for 74-81% av
arbeids- og handelsreiser utenfor sentrumskjernen og sentrumsnære områder (Tennøy, Øksenholt, &
Nore, 2014). Dette gjør at biltrafikk står for en høy andel av utslippene fra veitrafikk, som vist i Figur
4-5.

https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimatiltak/klimatiltak-for-ikke-kvotepliktige-utslipp-mot2030/sjofart-fiske-og-havbruk/tiltak-pa-cruiseskip/
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Figur 4-5: Utslipp fra forskjellige kjøretøytyper i Haugesund (tonn CO2e), 2009-2019.

Trenden indikerer at utslipp fra veitrafikk er nedadgående, noe som skyldes en kombinasjon av
teknologiutvikling og insentiver for innkjøp av kjøretøy med elektrisk drivlinje. På nasjonalt nivå er
det vedtatt et mål om at det kun skal omsettes utslippsfrie personbiler og bybusser fra 2025. Fra
2030 skal alle varebiler, tre fjerdedeler av langdistansebussene og halvparten av de tunge godsbilene
være utslippsfrie (Fridstrøm & Østli, Kjøretøyparkens utvikling og klimagassutslipp. Framskrivinger
med modellen BIG., 2016).
Under utarbeidelsen av Nasjonal transportplan (NTP) for 2022-2033, utviklet Transportøkonomisk
institutt utviklet framtidsbaner for veitrafikk. NB19-banen er basert på målsetninger fra
nasjonalbudsjettet for 2019, mens NTP-banen samsvarer med målsetningen i NTP 2018-2029. Begge
disse tilsier en betydelig reduksjon i CO2-utslipp fra veitrafikk (Fridstrøm, 2019).
For 2020 vil situasjonen rundt COVID-19 trolig gi utslag på utslippene fra vegtrafikk. Det har vært en
reduksjon i bruken av kollektivtrafikk, samtidig som mange av de som har muligheten til det har hatt
hjemmekontor. Det foreligger ikke gode nok data til å tallfeste dette i skrivende stund, og det er
vanskelig å vurdere om endringene i reisevaner vil få virkning også etter at tiltak og anbefalinger
oppheves som følge av en endret smittesituasjon.

4.3. Oppvarming
Utslipp fra oppvarming stammer i stor grad fra fossil oppvarming. I 2017 offentliggjorde regjeringen
et forbud mot bruk av mineralolje for oppvarming av boliger, midlertidige bygninger, offentlige og
næringsbygg som tredde i kraft 1.1.2020. Fra 1.1.2025 gjelder forbudet også driftsbygninger i
landbruket. Utslippene i Haugesund viser en betraktelig nedgang i 2018. For fossil oppvarming var
nedgangen fra 2017 til 2018 på 38 prosent. I samme periode var nedgangen for vedfyring på 23%.
Dette indikerer at nedgangen kan skyldes en kombinasjon av utskifting av fossile anlegg med
varmere gjennomsnittstemperatur i perioden. Det er rimelig å anta en betraktelig nedgang i utslipp
fra fossil oppvarming fra 2020, men forbudet gjelder ikke oppvarming med naturgass, og flere
boligområder i Haugesund forsynes med naturgass for oppvarming.

4.4. Avfall og avløp
For avfall og avløp er utslippene utelukkende knyttet til avløp. Dette er metan og lystgassutslipp som
rapporteres Miljødirektoratet SSB om antall innbyggere koblet til renseanlegg, til urenset
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ledningsnett, og antall innbyggere som har tettetanker og septiktank inngår som datagrunnlag for
utslippsberegningene.
Selv om Haugesund kommune ikke står oppført med klimagassutslipp knyttet til avfall, så er det
faktiske utslipp knyttet til avfallshåndtering. Tabell 4-2 viser en oversikt over avfall levert fra HIM i
perioden 2017-2019 fra alle tilknyttede kommuner, samt et estimat for avfall som kommer fra
Haugesund.
Tabell 4-2: Oversikt over avfall (tonn) levert fra alle kommuner som eier HIM, og andel estimert for Haugesund i
2019, basert på innbyggertall.

Avfall levert fra HIM
Bildekk
Metaller
EE-avfall
Hagevirke
Inert til deponi
Gips
Matavfall
Glass- og metallemballasje
Plastemballasje
Papp og papir
Farlig avfall
Rest
Trevirke
Totalt

2017
2018
2019
Snitt:
Haugesund, 2019
208
266
169
214
101
875
972
643
830
386
548
363
535
482
321
1 566
1 759
1 466
1 597
880
997
972
1 185
1 051
711
366
321
364
350
218
3 307
3 435
3 981
3 574
2 388
611
946
993
850
596
421
358
415
398
249
2 809
2 639
2 783
2 744
1 670
1 088
1 108
1 105
1 100
663
12 628
11 750
10 735
11 704
6 441
4 954
3 426
4 152
4 177
2 491
17 116

De fleste avfallsfraksjonene fraktes ut av kommunen, og tas derfor ikke inn i kommunens geografiske
klimagassutslipp. Dette betyr ikke at dette avfallet ikke bidrar til utslipp; det betyr at avfallet skaper
utslipp et annet sted, eksempelvis gjennom forbrenning til energiproduksjon, deponigass eller andre
former for avfallshåndtering.
På grunn av manglende grunnlagsdata for beregning av utslipp fra deponi, og den usikkerheten det
gir for resultatene, har Miljødirektoratet fjernet utslippstallene for deponi i nåværende statistikk.
Haugesund står heller ikke oppført med utslipp fra komposteringsanlegg. Dette skyldes metodikken
for beregning av utslipp fra kompostering. Miljødirektoratet beregner dette utslippet ved å samle inn
data for alt avfall som komposteres i Norge, og deretter fordele utslippet på de kommunene som er
registrert med komposteringsanlegg (Jakobsen, et al., 2019). Haugesund er ikke registrert med
komposteringsanlegg, følgelig er utslippet satt til null.
Haugaland Interkommunale Miljøverk, som ivaretar renovasjon for private husholdninger i
Haugesund, bruker deponigass til lokal energiproduksjon. Figur 4-6 viser de årlige utslippene fra
energiproduksjonen på Årabrot. Dette utslippet skulle normalt sett vært regnet med under utslipp
fra energiforsyning i regnskapet. I 2019 var utslippet på like over 2 tonn CO2e, og utgjør derfor et
beskjedent bidrag til kommunens klimaregnskap. Det anmerkes at dersom HIM har meldt inn utslipp
fra forbrenningen, så kan dette være medregnet under industri, olje og gass.
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Figur 4-6: Utslipp fra forbrenning av deponigass for energiproduksjon ved Haugaland Interkommunale
Miljøverks anlegg på Årabrot (tCO2e). Den høye målingen i 2014 skyldes en feil på gassmåleren. Fra 2015 er
målingene gjennomgående høyere enn før gassmåleren ble byttet, noe som bør tas høyde for når en ser på
trenden. Det anmerkes også at utviklingen av deponigass kan variere – avhengig av en rekke faktorer – men på
lang sikt skal trenden være nedadgående.

Ifølge informasjon fra Haugesund kommune har HIM et komposteringsanlegg for matavfall på
Årabrot. Her vil det imidlertid komme en endring fra 1.1.2021. Da vil matavfallet med båt til Danmark
og trolig brukes til produksjon av fjernvarme. Som anmerket over viser imidlertid regnskapet for
Haugesund ikke utslipp fra kompostering. Da volumet er kjent, er det imidlertid mulig å beregne
utslippet etter samme metodikk Miljødirektoratet benytter for sitt regnskap (Jakobsen, et al., 2019,
s. 44). Tabell 4-2 viser et estimat på 2.388 tonn matavfall for 2019. Dette gir et utslipp på 410 tCO2e.
Dette tilsier en fordobling sammenlignet med utslippet oppgitt for avfall og avløp i Tabell 4-1.
Samtidig er det lavere enn hva som er oppgitt for kommuner som Karmøy og Arendal.
Det er vesentlig å påpeke at selv om avfallsproduksjon i Haugesund i begrenset grad gir direkte
utslipp innenfor kommunens grenser, så gir det utslipp andre steder. Det er derfor viktig at
Haugesund, på lik linje med andre kommuner, søker å gjennomføre tiltak som kan redusere
utslippene fra avfall. Et vesentlig grep er å redusere volumet av avfall gjennom generelt lavere
ressursforbruk. Dette kan også gi betraktelig reduksjon i innbyggernes økologiske fotavtrykk.

4.5. Øvrige utslipp
Utslipp fra annen mobil forbrenning utgjorde seks prosent av de geografiske utslippene i Haugesund i
2018. Utslipp innenfor denne sektoren kommer hovedsakelig fra bygge- og anleggsvirksomhet. I
tillegg kommer andre dieseldrevne motorredskaper som bruker avgiftsfri diesel, eksempelvis fra
militær aktivitet, jord- og skogbruk, og til en viss grad i private husholdninger. For Haugesund antas
bygge- og anleggsvirksomhet å være den største bidragsyteren.
Fra 2021 er det planlagt noen større utbyggingsprosjekt i Haugesund kommune, eksempelvis bygging
av et nytt svømmeanlegg, ungdomsskole og utvidelse av Karmsundgata. Disse vil trolig gi en økning i
utslipp, men dette avhenger av hvilke miljøkrav som stilles av de respektive byggherrer. Innenfor det
offentlige stilles det i økende grad krav om fossil- og utslippsfrie byggeplasser. Krav om bruk av
syntetisk biodiesel kan eksempelvis redusere utslippet fra anleggsmaskiner og massetransport med
50 prosent. Reduksjonspotensialet knyttet til fossil- og utslippsfrie bygge- og anleggsplasser er
imidlertid knyttet til usikkerhet, både grunnet usikkert startpunkt og usikker referansebane.
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For landbruk er utslippene i Haugesund begrenset. 58 prosent av utslippene stammer fra
fordøyelsesprosesser hos husdyr, 25 prosent fra jordbruksareal, og de resterende 17 prosentene fra
gjødselhåndtering.
Utslippene knyttet til industri, olje og gass er begrenset. I Haugesund er flere industribedrifter
knyttet til offshoreindustrien, og følgelig sårbare for den utviklingen i oljemarkedet.

4.6. Utslipp og opptak av klimagasser fra arealoverganger
Et gitt areal kan ta opp og avgi klimagasser, avhengig av arealbruk og prosessene som finner sted på
arealet. Arealbruksendringer vil påvirke hvor mye karbon som lagres på arealet og i jorda, i tillegg til
at de kan endre nedbrytningsprosessene i jorda, noe som også kan gi utslipp. Kommunene har derfor
en viktig rolle, og et godt virkemiddel, i klimaarbeidet gjennom arealplanlegging. NIBIO har derfor
utarbeidet et klimagassregnskap for denne sektoren på oppdrag fra Miljødirektoratet. Regnskapet
dekker kun årene 2010 og 2015. Denne informasjonen kan fungere som et nyttig kunnskapsgrunnlag
i kommunens arealplanlegging for å redusere utslipp relatert til arealbruksendringer. Det bemerkes
at det er noe usikkerhet forbundet med de arealinformasjon, utslippsfaktorer og aktivitetsdata i
statistikken.

2010

2015

Utslipp i tonn CO2e

0,0
-1,0
-2,0
-3,0
-4,0
-5,0
-6,0
-7,0
-8,0
Skog
Annen utmark

Dyrket mark

Beite

Vann og myr

Utbygd areal

Figur 4-7: Utslipp og opptak av klimagasser som følge av arealoverganger. Negative verdier angir opptak,
positive verdier utslipp.

Figur 4-7 viser nettoutslipp og -opptak av klimagasser fra skog og annen arealbruk i Haugesund. Fra
figuren ser vi at det i 2015 var et nettoopptak av klimagasser knyttet til arealbruk i kommunen, men
opptaket er redusert fra 2010 til 2015, og i stor grad knyttet til tap av skog. Opptaket fra vann og myr
er begrenset, og også her var det en nedgang mellom 2010 og 2015. Her vil vi anmerke at utgraving
av myr frigjør de allerede lagrede klimagassene i myrvolumet. Ved overgang til andre arealtyper som
bebyggelse og beitemark, går arealet fra å være et karbonlager til å slippe ut klimagasser.
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5. TILTAKSVURDERINGER
I dette kapittelet går vi igjennom en del tiltak Haugesund kommune kan vurdere for å bidra til
reduksjon i klimagassutslipp. Vi inkluderer i hovedsak tiltak som er rettet mot å redusere de
geografiske utslippene i kommunen og tiltak for å redusere utslippene fra kommunens egen
virksomhet.
Det er forsøkt gitt en indikasjon på hvor store utslippsreduksjoner som kan oppnås med de ulike
tiltakene. For å vurdere dette har vi for hvert utslippsområde definert en referansebane for antatte
fremtidige utslipp, basert på trenden fra tidligere års utslipp, eller basert informasjon fra andre kilder
der det er tilgjengelig. Utslippsreduksjonene fra hvert tiltak er vurdert opp mot denne
referansebanen. Reduksjonene er vanskelig å tallfeste, og er i betydelig grad en kvalifisert gjetning.
Dette avhenger av hva som har vært tilgjengelig av informasjon, siden en spesifikk analyse av hvert
tiltak blir for omfattende for en slik rapport.
En del av den samlede usikkerheten i vurderte utslippsreduksjoner fra tiltakene kommer fra
usikkerhet i referansebanen de er målt opp mot. I referansebanen for fremtidige utslipp ligger det en
implisitt antagelse om at en del utslippsreduserende tiltak, reguleringer og insentiver uansett vil skje
i de kommende årene, både i Haugesund, men også nasjonalt. Utfordringen for hvert tiltak blir da å
vurdere tilleggseffekten utover det som naturlig vil skje.
For hvert tiltak gjør vi et overslag over hvor store utslippsreduksjoner tiltaket er forventet å gi. Dette
estimatet er basert på en kombinasjon av størrelsen av tilsvarende relevante utslipp i 2019 og den
antatte referansebanen for de samme utslippene (altså hvordan utslippene er antatt å utvikle seg
uten implementering av noen spesielle tiltak utover det som uansett forventes å skje). I
framskrivingene av utslipp er utslippsbaner frem mot 2030 estimert både uten noen tiltak, og med
implementering av alle tiltakene samtidig. Her er det forsøkt justert for samspillstap mellom ulike
tiltak, slik at samlede utslippsreduksjoner vil være lavere enn summen av potensialet for hvert enkelt
tiltak. For eksempel vil utfasing av naturgass i skole- og omsorgsbygg gjøre at den maksimale
utslippsreduksjonen fra energieffektivisering av formålsbygg blir noe lavere, fordi
reduksjonspotensialet av sistnevnte er regnet ut basert på en antagelse om fortsatt bruk av gass på
samme nivå som i 2019.
For hvert tiltak er det forsøkt å gi en konkret, stort sett tallfestet verdi for et mål mot 2030. Dette
målet er for noen tiltak uttrykt som en grad av implementering av tiltaket. I disse tilfellene er anslått
effekt angitt i teksten. For andre tiltak er målet direkte uttrykt som en viss reduksjon i selve
utslippene, i de tilfeller der det er vanskelig å tallfeste en konkret implementering. I teksten er det da
beskrevet generelle eller spesifikke strategier som an bidra til at kommunen når målet.
For hvert tiltak er det angitt om tiltaket vil bidra til å redusere geografiske utslipp i kommunen
(«GEO»), utslipp fra kommunens egen virksomhet («EV»), eller innbyggernes fotavtrykk («INNB»).

5.1. Arealbruk og transport
Utskifting av kommunens kjøretøypark
Konkret mål: Bytte kommunale biler fra fossil til el innen 2028
Innflytelse på: GEO, EV
Totalt disponerer kommunen for tiden i underkant av 200 kjøretøy. Av disse er kun et fåtall elektrisk
drevne. Vi antar at kommunen i snitt leaser eller disponerer et kjøretøy i fem år før det blir skiftet ut.
Videre antar vi at så godt som alle disse, med unntak av noen få tyngre kjøretøy, kan erstattes av et
elektrisk drevet alternativ, eller at dette vil være mulig i løpet av de neste årene. Med dette som
utgangspunkt setter vi som mål at kommunen ved naturlig avgang skal kunne skifte ut 90% av
kjøretøyparken med elektriske alternativer gradvis frem til 2028.
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Basert på tall for drivstoffbruk anslår vi årlige utslipp på omtrent 500 tCO2e fra de fossildrevne
kjøretøyene per i dag. Sammenlignet med fossildrevne biler har elbiler ingen direkteutslipp av
klimagasser, men til gjengjeld er det et visst utslipp forbundet med produksjon av den elektriske
energien. For begge alternativer har i tillegg produksjon av selve kjøretøyet et utslippsbidrag. En elbil
er om lag halvparten så utslippsintensiv som en fossilbil, med antagelse om en nordisk
gjennomsnittsmiks for elektrisitet (Ellingsen & Hung, 2018).
Redusere utslipp fra innkjøpte transporttjenester
Konkret mål: Redusere utslipp med 50% innen 2023 og 75% innen 2030
Innflytelse på: EV, GEO (delvis)
Ifølge Klimakost var de samlede utslippene fra kommunens egen virksomhet knyttet til reiser og
transport omtrent 2,8 ktCO2e i 2019. En liten del av dette kommer fra kjøring med kommunens egne
kjøretøy, mens hovedmengden er indirekte utslipp fra de ansattes jobbreiser med ulike
transportmidler, samt andre utslipp knyttet til reisene. Disse utslippene utgjør en relativt stor del av
det totale fotavtrykket, og her har kommunen store muligheter til å få til store reduksjoner relativt
raskt. Selv om det trolig bare er et fåtall av reisene som gjøres med fly, utgjør hver flyreise så store
utslipp at reduksjon i flyreiser likevel kan føre til store reduksjoner. Pandemisituasjonen i 2020 har
vist at det er mulig å greie seg uten mange av de reisene man kanskje trodde var nødvendige, hjulpet
av den hurtige utviklingen av digitale alternativer på mange ulike plan de siste årene. Vi setter derfor
en ganske ambisiøs målsetning med rask implementering. Tiltak inkluderer både å redusere antall
reiser, og å velge mest mulig klimavennlige reisemåter.
Elsykler til ansatte
Konkret mål: Øke oppslutningen om leasing av elsykler for kommunalt ansatte med 20 per år
Innflytelse på: GEO, INNB
Haugesund kommune har en ordning der kommunalt ansatte kan lease elsykkel. I kommunens
klimabudsjett er det sagt at 45 ansatte benyttet denne ordningen i 2019, og det er et mål at 20 nye
ansatte skal ta ordningen i bruk i 2020. I dokumentet er det anslått at hver sykkel kan erstatte 2000
km bilkjøring i året. Dersom man kan øke antallet med 20 hvert år frem til 2030, kan det bidra til
betydelige utslippsreduksjoner. En slik incentivordning kan dessuten ha en positiv tilleggseffekt ved
at flere innbyggere, i tillegg til de kommunalt ansatte, kan la seg inspirere til å investere i elsykkel.
Med de gitte antagelsene kan dette medføre ytterligere utslippsbesparelser på 8 tCO2e i 2020
sammenlignet med 2019, økende med nye 8 tCO2e årlig (før justering for referansebanen for antatte
fremtidige utslipp).
Reduksjon av det totale transportarbeidet og bruken av personbiler
Konkret mål: Nullvekst i personbiltrafikk
Innflytelse på: GEO, INNB
Begrensning av parkeringsmuligheter: Studier viser at det å begrense parkeringsmuligheter
tidsmessig og i antall plasser har stort påvirkningspotensiale for privat bilbruk. Tiltaket fungerer best i
kombinasjon med tiltak som styrker alternativ til bilbruk.
Arealplanlegging: Det bør planlegges for samlokalisering av funksjoner som påvirker daglige reiser
som bolig, handel, arbeid og kollektivknutepunkt. Det må «bygges slik at det blir kortere avstander til
daglige gjøremål» (Rogaland fylkeskommune, 2017).
Effektive og attraktive kollektivløsninger: Hyppige avganger, rask transport gjennom prioritering av
kollektivtrafikken, og gode kollektivknutepunkt. Pris og samspill med andre løsninger, slik som
bysykler inkludert i månedskort for kollektivtransport gir også økt attraktivitet. For Haugesund er det
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allerede gjennomført tiltak med lave priser og tilgang på elsykler, men tilgjengeligheten på sykler er
begrenset.
Tilrettelegging for sykkel: Haugesund har allerede god sykkelandel. Det er likevel viktig å underbygge
fortsatt vekst i sykkeltrafikk gjennom å tilrettelegge for sykkel, eksempelvis gjennom utbygging av
sykkel- og gangveg, etablering av gode og sikre parkeringsmuligheter for sykkel slik at sykkel fremstår
som et reelt alternativ til bilkjøring.
Elkraft som energibærer i transport
Konkret mål: 50 prosent reduksjon i utslipp fra veitrafikk innen 2030.
Innflytelse på: GEO, INNB
For veitrafikk tilsier TØIs NTP-bane en mulig reduksjon ned mot 50% for 2030 (Fridstrøm, 2019). For
Rogaland er prognosene bedre for utskifting av bilparken fra fossil til elektrisk drivlinje. I tillegg har
Kolumbus som drifter rutebussene i kommunen, en målsetning om å være fossilfrie innen 2024.
For å tilrettelegge for innfasingen av elkraft som energibærer i veitransport er det viktig at det er god
og tilgjengelig infrastruktur for lading. I tillegg kommer tiltak som gjør det attraktivt å benytte
elektriske kjøretøy, slik som gratis parkering og bompasseringer.
Tabell 5-1. Oppsummering av tiltak i kategorien arealbruk og transport.

Tiltaksbeskrivelse

Utslippsmengde Potensiell reduksjon
tiltaket retter
seg mot

Tiltakets
påvirkningsområde

Utskiftning av
kommunens
kjøretøypark

Ca 500 tCO2e i
2019

Ca 47% i 2028

EV, GEO

Redusere utslipp
Ca 2300 tCO2e i
fra reiser og
2019
transporttjenester

Ca 75% i 2030

EV, GEO (delvis)

Ansattleasing av
elsykler

28 ktCO2e fra
veitrafikk i 2018

80 tCO2e årlig i 2030 +
spillover-effekter

GEO, INNB

Reduksjon av det
totale
transportarbeidet
og bruken av
personbiler

28 ktCO2e fra
veitrafikk i 2018

Elkraft som
energibærer i
transport

28 ktCO2e fra
veitrafikk i 2018

GEO, INNB

50 prosent frem mot
2030. Kun direkteutslipp.
Bør vurdere å utrede
livsløpsbidrag

5.2. Energibruk, bygg og anlegg
Fase ut gass i skole- og omsorgsbygg, husholdninger og næringsbygg
Konkret mål: Redusere bruk av gass med 80%-100%.
Innflytelse på: GEO, EV
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GEO, INNB

Det benyttes i dag gass som oppvarmingskilde i flere skoler og omsorgsbygg i kommunen, og det er
satt som mål at dette i stor grad skal fases ut i løpet av de neste årene. For omsorgsbygg er målet
100% utfasing, mens målet er 80% for skolebygg. I utregningen av potensiell utslippsreduksjon antar
vi at samme energimengde blir levert med en kombinasjon av elektrisk oppvarming og oppvarming
med biobrensler i stedet for med gass.
Omfanget av næringsbygg og husholdninger som benytter naturgass til oppvarming er ikke kartlagt,
men flere utbyggingsområder i Haugesund er tilknyttet naturgassforsyning. For boliger er det krav til
sekundær varmekilde utover elektrisk oppvarming, følgelig er det problematisk å iverksette
restriksjoner på bruken av naturgass uten overgangsordninger. Gasnor, som leverer naturgass til
husholdninger i Haugesund, har en satsing for å levere biogass og gikk i 2020 inn i Renevo som har et
biogassanlegg under utbygging på Stord17. Kommunens har begrensede muligheter til å påvirke
dette, men kan være en tilrettelegger for planlegging og utbygging. Vi har ikke fått tilgang til
informasjon om volumet av naturgass som går til oppvarming av husholdninger i Haugesund, men vi
anslår at dette kan utgjøre 50 prosent av utslippene fra fossil oppvarming i 2018.
Utfasing av fyringsolje for oppvarming av boliger og næringsbygg.
Konkret mål: 100% reduksjon fra 1.1.2020
Innflytelse på: GEO
Forbudet mot fyring med mineralolje tredde i kraft 1.1.2020. Utslippet antas derfor å gå til null for
rapportering fra 2020. Resterende utslipp fra fossil oppvarming vil da stamme fra naturgass.
Energieffektivisering av formålsbygg
Konkret mål: 60% reduksjon i energibruk innen 2025
Innflytelse på: EV, GEO (delvis)
Kommunen anslår selv at energieffektiviseringstiltak av egne formålsbygg kan medføre
energibesparelser på så mye som 50-70%. I klimabudsjettet er dette målfestet som en reduksjon på
60%. Fra Klimakost estimerer vi samlede klimagassutslipp knyttet til energibruk i kommunens
formålsbygg til å være 3,9 ktCO2e i 2019.
Utslipps- og fossilfrie bygge- og anleggsplasser
Konkret mål: Utslipps- eller fossilfrie bygge- og anleggsplasser som hovedregel innen 2030.
Innflytelse på: GEO, EV
I DNV GL-rapporten «Potensialet for utslippsreduksjon ved fossil- og utslippsfrie bygge- og
anleggsplasser» (Davidsson & Lie, 2018) anslås det at det er stort potensial for å redusere utslipp fra
bygge- og anleggsplasser ved implementering av såkalte utslippsfrie byggeplasser. Reduksjonen er
estimert til omtrent 90% over en tiårsperiode, litt avhengig av implementeringstakt. Tiltakene
innebærer utfasing av fossile drivstoff ved at maskiner, utstyr og kjøretøy har elektrisk drift eller går
på bærekraftig biodrivstoff. Rapporten vurderer potensialet for Oslo kommune, men vi antar at
lignende effekter kan oppnås i Haugesund.
Ved bruk av Klimakost-modellen står Haugesund kommunes innkjøp i kategorien «Vedlikehold og
byggetjenester» for totalt 5,1 ktCO2e. Vi anslår at disse utslippene fordeler seg med 1/3 bidrag (1,7
ktCO2e) fra henholdsvis materialbruk, byggetjenester og byggeplass. I tråd med rapporten nevnt over
anslår vi reduksjonspotensial på 63% innen 2025, økende til 88% i 2030.

Se https://gasnor.no/produkter/fornybar-gass og https://ilaks.no/skal-omdanne-fiskeslam-til-biogass-na-farrenovo-kapital-til-a-bygge-flere-anlegg/
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En stor andel av de geografiske utslippene fra annen mobil forbrenning stammer fra bygge- og
anleggsplasser. I tillegg kommer
Klimavennlige nybygg
Konkret mål: Fra 2025 skal kommunens nybygg som hovedregel (75%) kvalifisere til BREEAM-NOR
Excellent, eller tilsvarende18. Fra 2025 skal kommunens nybygg i snitt kunne produsere fornybar
energi tilsvarende 50% av eget forbruk, økende til 80% innen 2030.
Innflytelse på: EV, GEO
Bygg- og anleggssektoren er en viktig bidragsyter til de samlede klimagassutslippene nasjonalt, og
reduksjoner her vil være av avgjørende betydning for at man skal klare å nå de nasjonale
utslippsmålene.
Valg som tas i forbindelse med oppføring av nybygg kan ha store klimakonsekvenser. For det første
medfører selve oppføringen av et nybygg store utslipp i oppføringsperioden, både fra byggeplass og
fra produksjon av materialer og andre innsatsfaktorer. Mye av utslippene knyttet til bygningsmassen
skjer dessuten i form av byggets energibruk gjennom hele byggets levetid. Det er i dag et betydelig
søkelys på å redusere de samlede utslippene fra bygningsmassen. Det finnes flere
sertifiseringsordninger, slik som BREEAM og LEED, og det er etablert ulike nettverk som arbeider for
mer klimavennlige bygg, som Grønn Byggallianse, Futurebuilt og ZEB/ZEN-forskningssentrene.
Tabell 5-2. De ulike rangeringsnivåene i BREEAM-systemet.

BREEAM-klassifisering

Poengsum

Ytelse

Gjennomsnittlig
reduksjon i
klimagassutslipp

Outstanding

≥85%

Mindre enn øverste
1% av nybygg

55%

Excellent

≥70%

Øverste 10% av
nybygg

35%

Very good

≥55%

Øverste 25% av
nybygg

15%

Good

≥45%

Øverste 50% av
nybygg

5%

Pass

≥30%

Øverste 75% av
nybygg

-

I rapporten «Klimavennlige byggematerialer. Potensial for utslippskutt og barrierer mot bruk» er det
vurdert hvor store utslippsreduksjoner som kan oppnås gjennom bruk av klimavennlige materialer
(Fuglseth, et al., 2020). Sammenligningen er basert på de mest klimavennlige alternativene som er
tilgjengelige i dag, sammenlignet med dagens gjennomsnittlige nybygg. For bygningskategoriene
kontor, skole og sykehjem blir det anslått mulige utslippsreduksjoner på 30-40%, og på 50-60% ved
ombruk og rehabilitering i stedet for nybygg.
ZEB-rammeverket (Zero Emission Buildings) er basert på bygg som skal kunne produsere nok egen,
fornybar energi til å kompensere for byggenes utslipp. Innenfor ZEB-rammeverket opererer man med
fem ulike ambisjonsnivåer, ut fra hvor mye av byggenes livsløpsutslipp som skal regnes med, med
Med tilsvarende menes at man kan se på krav som gir tilsvarende reduksjoner i andre ordninger, eksempelvis
innen ZEB-rammeverket.
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tanke på dette nullutslippsmålet. ZEB-COM er det nest mest ambisiøse nivået, der bygningers egne
fornybare energiproduksjon skal kunne kompensere for byggets utslipp både fra oppføring
(construction – C), drift (operations – O) og materialbruk (materials – M). For å oppnå dette må man
både jobbe for å minimere utslippene fra materialer og byggeprosessen, og samtidig maksimere
energiproduksjon i form av solceller, jordvarme eller lignende.
Siden den anslåtte mulige utslippsgevinsten for materialbruk er anslått til 30-40% basert på dagens
beste tilgjengelige materialer, estimerer vi det maksimale potensialet 35% i dag, økende til 40% i
2030 gitt en antagelse om at beste tilgjengelige materialer vil reduseres noe raskere enn
gjennomsnittsnivået. Vi legger til grunn at ved å ha BREEAM Excellent som hovedregel kan
kommunen i praksis oppnå dette på 75% av sine byggeprosjekter i 2025, økende til 80% i 2030.
Videre antar vi at nybyggenes egen energiproduksjon vil føre til reduksjoner i kommunens samlede
klimafotavtrykk fra energibruk i bygninger. Vi antar for dette formålet at disse nybyggene vil utgjøre
en gradvis økende andel av den samlede bygningsmassen, mot ca. 15-20% i 2030, og at energien
disse bygningene produserer vil ha et klimafotavtrykk som er 75% lavere enn gjennomsnittlig
energimiks i referansebanen.
Rehabilitering i stedet for nybygg
Konkret mål: 40% rehabilitering i stedet for nybygg innen 2030
Innflytelse på: EV, GEO
Selv om man kan gjøre store utslippsbesparelser ved å bygge klimavennlige nybygg, vil det som regel
medføre mindre utslipp dersom man kan benytte seg av eksisterende bygningsmasse. Dette kan
gjøres på ulike nivåer – fra omdisponering og lett rehabilitering til full rehabilitering som ikke
beholder mye mer enn de bærende elementene. Siden både grunnarbeider og bæreelementer i stål
eller betong gjerne står for betydelige utslippsbidrag for et nybygg, kan det være mye å spare selv
ved en slik omfattende rehabilitering.
Ifølge en ZEN-studie kan de samlede klimagassutslippene per kvadratmeter være omtrent halvparten
for et rehabilitert bygg sammenlignet med et gjennomsnittlig nybygg19. Fuglseth mfl. (2020) anslår
lignende gjennomsnittlige utslippsreduksjoner (50-60%) fra materialbruk ved rehabilitering med
klimavennlige materialer sammenlignet med gjennomsnittlige nybygg.
Dette tiltaket er definert som at 40% av byggene som i utgangspunktet ville blitt nyoppført, i stedet
benytter eksisterende bygningsmasse. Siden det er en begrenset mengde tilgjengelig slik
bygningsmasse, kan dette være vanskelig å oppnå, men dersom det i stedet velges klimavennlige
nybygg blir de samlede utslippsreduksjonene ikke veldig ulike.

19

https://www.sintef.no/siste-nytt/norge-bor-satse-pa-rehabilitering-framfor-nybygg/
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Tabell 5-3. Oppsummering av tiltak i kategorien energibruk, bygg og anlegg.

Tiltaksbeskrivelse

Utslippsmengde
tiltaket retter seg mot

Potensiell reduksjon

Tiltakets
påvirkningsområde

Fase ut gass i skole- og
omsorgsbygg,
husholdninger og
næringsbygg

Ca. 0,8 ktCO2e i 2019
(EV)

Ca. 88% i 2030

EV, GEO

Utfasing av fyringsolje
for oppvarming av
husholdninger og
næringsbygg

Ca 2,8 ktCO2e i 2018.

100% fra 2020

GEO

Energieffektivisering
av formålsbygg

Ca. 3,9 ktCO2e i 2019

Ca. 60% i 2025

EV, GEO

Utslippsfrie
byggeplasser

Ca. 1,7 ktCO2e i 2019

Ca. 88% i 2030

EV, GEO

Klimavennlige nybygg

Ca. 5 ktCO2e i 2019
(materialer pluss
tjenester, eksklusiv
byggeplass)

Ca 35% i 2030, pluss
effekter fra fornybar
energiproduksjon fra
byggene, estimert til
0,4 ktCO2e i 2030.

EV, GEO (delvis)

40% rehabilitering i
stedet for nybygg i
2030

Ca. 5 ktCO2e i 2019
(materialer pluss
tjenester, eksklusiv
byggeplass)

Ca 21% i 2030

EV, GEO (delvis)

Ca 2,8 ktCO2e i 2018.
(GEO)

5.3. Innkjøp og forbruk
Redusere matsvinn
Konkret mål: Redusere matsvinn i kommunen med 50% innen 2023
Innflytelse på: EV
Utslipp fra produksjonskjeden til mat utgjør en betydelig andel av klimafotavtrykket. Samtidig er det
anslått at omtrent 1/3 av mat går tapt som svinn globalt sett (Gustavsson, Cederberg, Sonesson, van
Otterdijk, & Meybeck, 2011). Dette ser ut til å gjelde de fleste deler av verden, men for forbrukere i
rike land som Norge skjer en større andel av dette svinnet i siste ledd av kjeden, etter at maten er
levert til forbrukeren. Gjerris og Gaiani (2013) anslår at norske privathusholdninger kaster 20% av all
mat som blir kjøpt inn.
Innkjøp av matvarer er anslått å bidra til 832 tCO2e av utslippene fra egen virksomhet i 2019. Om
man antar at 20% av dette går til svinn, kan man ved en halvering av svinnet oppnå en
utslippsreduksjon på 83 tCO2e årlig med utgangspunkt i 2019-tall. Reduksjon av matsvinn utgjør ikke
minst et betydelig reduksjonspotensial for kommunens innbyggere, og kommunen kan her gjøre et
viktig bidrag ved å gi informasjon som kan bidra til redusert matsvinn i husholdningene.
Klimavennlig matinnkjøp
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Konkret mål: Redusere klimasporet til innkjøpt mat med 20% innen 2023 og med 30% innen 2030
Innflytelse på: EV
Det er betydelige forskjeller i hvor store utslipp som kreves for å produsere ulike typer mat. Selv om
det kan være store variasjoner innenfor den samme typen mat avhengig av produksjonskjeden som
ligger bak, er det noen tommelfingerregler man kan ta utgangspunkt i. Jevnt over er det slik at
animalske produkter har høyere klimaspor enn plantebaserte produkter. Videre er fisk og sjømat
mindre utslippsintensivt enn kjøttprodukter, og når det gjelder kjøtt er hvitt kjøtt mindre
utslippsintensivt enn rødt kjøtt. Ofte fremheves viktigheten av å velge lokale varer, men fra et
klimaperspektiv er dette stort sett av underordnet betydning, fordi selve transportdelen bare gir et
mindre bidrag til klimasporet. Unntaket er dersom varene blir transportert med fly. Kommunen kan
bidra til å redusere klimafotavtrykket fra innkjøpt mat ved å redusere mengden kjøtt, spesielt rødt
kjøtt, og øke andelen fisk og plantebaserte alternativer.
De forventede utslippsreduksjonene avhenger av graden av utskifting, og hva som skiftes med hva.
Winter mfl. (2009) anslår at norsk hvitfisk som torsk, hyse og sei kan ha fotavtrykk ned mot 10%, og
norsk sild og makrell så lite som 2%, sammenlignet med gjennomsnittlig europeisk rødt kjøtt. Vi
anslår at kommunen bør kunne oppnå en reduksjon på 20% innen 2023, økende til 30% innen 2030.
Økt levetid, inventar og utstyr
Konkret mål: Redusere klimasporet fra innkjøp av materiell med 30% innen 2030
Innflytelse på: EV
Klimafotavtrykket fra innkjøp av diverse mer eller mindre «varige» forbruksvarer utgjør gjerne en
betydelig andel av en virksomhets samlede klimafotavtrykk. Samtidig er det utfordrende å tallfeste
nøyaktig, fordi innkjøpene består av en lang rekke ulike produkter, der hvert produkts klimaspor stort
sett ikke er kjent. Av samme grunn er det også utfordrende for en virksomhet som innkjøper å
redusere disse utslippene ved å velge klimavennlige alternativer.
Det er i hovedsak to strategier for å redusere slike utslipp fra et innkjøperperspektiv, og begge bør
prioriteres samtidig. For det første bør man etterstrebe å velge klimavennlige alternativer der det er
mulig. For å legge til rette for dette bør man tillegge klimavennlighet en relativt høy vekt når man
skal vurdere produkter og leverandører opp mot hverandre – dette vil også legge press på
leverandørsiden til å redusere sine utslipp.
I praksis er det imidlertid ofte slik at det ikke finnes god informasjon om det faktiske klimasporet til
ulike alternativer, eller det er bare en ubetydelig forskjell i klimagassutslippene fra ulike alternativer.
En mer effektiv strategi for utslippsreduksjon kan derfor være ulike måter å redusere selve
innkjøpsvolumet på. For å oppnå dette kan man sette søkelys på å øke produkters levetid gjennom
ombruk, reparasjon, redesign eller omfordeling av ressurser, eller man kan kjøpe brukt der det er
mulig.
Klimavennlige varekjøp
Konkret mål: Redusere klimasporet fra innkjøp av forbruksvarer med 40% innen 2030
Innflytelse på: EV
Kommunens innkjøp av forbruksvarer unntatt matvarer stod i 2019 for 2,7 ktCO2e. Dette består av
bidrag fra en lang rekke innkjøp av alt fra kontorrekvisita til større inventar og utstyr.
I en analyse av grønne anskaffelser for Oslo kommune ble det anslått et reduksjonspotensiale på 3590% (Oslo Economics, 2017). Dette viser at potensialet er betydelig, selv om det er et stort spenn. Vi
anslår et reduksjonspotensial på 40% innen 2030. For å oppnå målet bør kommunen aktivt søke å
velge mest klimavennlige alternativer der det er mulig, og generelt stille krav til leverandører om
dokumentasjon av klimafotavtrykket til de leverte produkter og hva som gjøres for å redusere dette.
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I dette tiltaket inkluderer vi i tillegg en antagelse om at kommunen arbeider for å redusere mengden
innkjøpte forbruksvarer så mye som mulig.
Klimavennlige tjenestekjøp
Konkret mål: Redusere klimasporet fra innkjøp av tjenester med 40% innen 2030
Innflytelse på: EV
Innkjøp av tjenester står for et stort bidrag til kommunens samlede klimafotavtrykk. Samtidig er
dette utslipp som er utfordrende å analysere i detalj, fordi summen består av en lang rekke små og
store tjenesteinnkjøp, og fordi utslippene i stor grad er «skjult» et godt stykke oppstrøms i
leveransekjeden. En viktig strategi for å oppnå reduksjonsmålet inkluderer å stille utslippskrav ved
anskaffelser og å prioritere miljøsertifiserte leverandører. Kommunen bør ha som grunnholdning at
klimaeffekter skal vurderes og vektlegges i alle ledd hos sine leverandører så vel som i egen drift.
Tabell 5-4. Oppsummering av tiltak i kategorien innkjøp og forbruk.

Tiltaksbeskrivelse

Utslippsmengde
tiltaket retter seg mot

Potensiell reduksjon

Tiltakets
påvirkningsområde

Redusere matsvinn i
kommunen

0,3 ktCO2e \

20% eller 60 tCO2e
årlig

EV

Klimavennlig
matinnkjøp

0,8 ktCO2e

Ca. 20% eller 160
tCO2e årlig

EV

Økt levetid, inventar
og utstyr

1,2 ktCO2e

Ca 30% i 2030

EV

Klimavennlige
tjenesteinnkjøp

8,3 ktCO2e

Ca. 50% i 2030

EV

Klimavennlige
varekjøp

2,7 ktCO2e

Ca. 40% i 2030

EV

5.4. Jordbruk, industri, avfall og avløp
Utslipp fra jordbruk, industri, avfall og avløp i Haugesund kommune er begrenset. For disse
områdene legger vi til grunn reduksjonspotensial basert på forventet samfunnsutvikling, erfaringstall
fra andre kommuner, og potensial beskrevet i Klimakur 2030. Som angitt i 4.4 er bidraget fra avfall
lavt fordi avfall kjøres ut av kommunen; det er derfor et betraktelig potensial for å redusere
innbyggernes klimafotavtrykk. Det vil også redusere utslipp fra kommunens egen virksomhet, men
dette er delvis dekket av tiltak angitt i 5.3.
Tabell 5-5. Oppsummering av tiltak i kategorien jordbruk

Tiltaksbeskrivelse

Utslippsmengde
tiltaket retter seg mot

Potensiell reduksjon

Tiltakets
påvirkningsområde

Nedgang som følge av
samfunnsutvikling

1260 tonn CO2e fra
industri, olje og gass i
2018

Ca. 40% i 2030

GEO

Forbedring av praksis i
jordbruk, forbedret
gjødselhåndtering,
omlegging og

3433 tonn CO2e fra
jordbruk i 2018

20% i 2030

GEO
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teknologiforbedringer
Reduksjon av
tettetanker,
septiktanker og
reduserte
prosessutslipp

400 tonn CO2e fra
avløp i 2018.

20% i 2030

GEO

Holdningsskapende
arbeid for
avfallsreduksjon rettet
mot skoler og
barnehager.

Avfall som beskrevet i
4.4, herunder 410
tonn CO2e fra
matavfall som ikke
kommer med i
regnskapet fra
Miljødirektoratet.

70% i 2030

EV, GEO, INNB

Tiltak for
avfallsreduksjon og
sirkulærøkonomi
rettet mot
næringslivsaktører og
andre virksomheter,
eksempelvis
workshops og
seminarer

Avfall som beskrevet i
4.4

50% i 2030

INNB

5.5. Sjøfart
Som angitt tidligere, er utslippet fra sjøfart påvirket av teknologiske forbedringer og svingninger i
markedet, spesielt for de utslippene som kan knyttes til aktiviteten på norsk sokkel.
Etablering av landstrøm
Konkret mål: 13% reduksjon av utslipp i 2030.
Innflytelse på: GEO
Kommunens påvirkningskraft for utslipp fra sjøfart er begrenset. Kommunen har imidlertid mulighet
til å være en pådriver for etablering av tilstrekkelig infrastruktur for landstrøm gjennom sitt eierskap i
Karmsund havn. Dette vil redusere utslipp fra fartøy ved kailigge og verftsopphold.
Tabell 5-6. Oppsummering av tiltak i kategorien sjøfart

Tiltaksbeskrivelse

Utslippsmengde
tiltaket retter seg mot

Potensiell reduksjon

Tiltakets
påvirkningsområde

Etablering av
landstrøm

41 kt CO2e i 2018

13% i 2030

GEO

Teknologisk utvikling
og tiltak på nasjonalt
nivå

41 kt CO2e i 2018

25% i 2030, inkludert
tiltaket over

GEO
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6. FREMSKRIVNINGER OG SAMLEDE UTSLIPPSREDUKSJONER
6.1. Kommunens egen virksomhet
Dersom kommunen iverksetter alle de foreslåtte tiltakene som er rettet mot utslipp fra kommunens
egen virksomhet, anslår vi at kommunen vil være på god vei mot dette målet innen 2025, men at det
fra 2025 til 2030 vil kreves ytterligere tiltak for å oppnå målsetningen på 55% reduksjon
sammenlignet med 2001-nivået (Figur 6-1).
Sammenlignet med referansebanen estimerer vi at utslippene kan reduseres med 53% frem til 2030,
mens det vil kreves reduksjoner på 68% for å nå målet som er satt. I denne referansebanen er det
antatt at klimafotavtrykket de neste par årene vil være noe høyere enn det var i 2019, for så å
gradvis avta ned igjen mot 2019-nivået i 2030.

Figur 6-1. Utslipp fra Haugesund kommunes egen virksomhet 2001-2019 med fremskrivinger mot 2030 med og
uten implementering av klimatiltak. I tillegg er en tenkt, lineær bane mot kommunens målsetning for 2030
(55% reduksjon sml. med 2001-nivå) indikert.

Referansebanen består av en kombinasjon av reduksjoner og økninger i de ulike underområdene til
sammen, som vist i Figur 6-2. Mens utviklingen for kategoriene bygg og energi er antatt å gradvis
reduseres selv uten implementering av ekstra tiltak, antas utslipp forbundet med tjenestekjøp å øke i
løpet av det neste tiåret. I referansebanen antas tjenestekjøp å overgå bygg som den største
bidragsyteren til kommunens klimafotavtrykk, mens det med innføring av de gitte tiltakene vil være
om lag like store bidrag fra de to i 2030.
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Figur 6-2. Utslipp fra Haugesund kommunes egen virksomhet 2009-2019, og framskrivninger mot 2030 med og
uten implementering av de foreslåtte klimatiltakene, samt en tenkt, lineær bane mot kommunens fastsatte mål
for 2030. Totalt og per innkjøpskategori.

Både utslippene i referansebanen og det estimerte reduksjonspotensialet av tiltakene i de ulike
kategoriene vil til en viss grad være avhengig av utviklinger i samfunn og næringsliv ellers, utenfor
kommunens direkte kontroll. Siden det også på nasjonalt nivå er ønske om relativt kraftige
utslippsreduksjoner over det neste tiåret, er det grunn til å håpe på at det samlede klimafotavtrykket
til kommunen kan reduserer ytterligere enn det som er angitt i figurene ovenfor, men det er ikke her
forsøkt tallfestet hvor stor effekt en kan håpe på utover det som allerede er lagt inn i de estimerte
utslippsreduksjonene fra de vurderte tiltakene i denne rapporten.

6.2. Geografiske utslipp
For de geografiske utslippene er endringene i større grad avhengig av tiltak på nasjonalt nivå og
teknologi- og samfunnsutvikling. Kommunens rolle er først og fremst som tilrettelegger og pådriver
for endringer som gir et lavere fotavtrykk. Kommunen kan bidra til raskere innfasing av tiltak,
eksempelvis redusert transportarbeid langs veg, elektrifisering av veitransport, og reduserte utslipp
fra bygge- og anleggsplasser. Dette kan gjøres gjennom god samfunns- og arealplanlegging, men også
ved at kommunen selv er en foregangsaktør i anskaffelser, og gjennom holdningsskapende arbeid.
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Figur 6-3: Geografiske utslipp i tCO2e innenfor Haugesund kommune 2009-2018, og framskrivninger mot 2030
med og uten implementering av aktuelle klimatiltakene, samt en tenkt, lineær bane mot kommunens fastsatte
mål for 2030. Per sektor og totalt. Skalaen er logaritmisk.

Haugesund kommune har som målsetning å redusere de geografiske utslippene med 55% i forhold til
referanseåret 1991. Fra Figur 6-3 fremgår det at Haugesund kommune ikke vil nå dette målet, noe
som i stor grad skyldes utslippene fra sjøfart, som alene gir et bidrag som ligger nær målet på snaue
32 kilotonn CO2e. Dersom en ser bort fra utslippene knyttet til sjøfart, vil kommunen, gitt at
framskrivingene slår til, ha et utslipp på drøye 19 kilotonn CO2e i 2030, godt under måltallet. Som
nevnt har kommunen begrenset påvirkningskraft for utslippene fra den maritime virksomheten, og
er i stor grad prisgitt de tiltak næringen selv iverksetter, markedsmekanismer som tilgangen på fossilt
drivstoff eller nedgang i aktivitet, teknologisk utvikling med videre.
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7. KONKLUSJON
Denne analysen har sett på utviklingen av klimagassutslipp for Haugesund kommune. Vi har satt opp
klimaregnskap tilbake i tid, samt vurdert utviklingen fremover i et klimabudsjett. Vi har valgt et
klimabudsjett med et langt tidsperspektiv til 2030 i denne analysen. Dette er gjort for å gi kommunen
en god oversikt over de store linjene, både i bidrag og i vurderinger rundt hvilke tiltak som bør
fokuseres på. Dette klimabudsjettet bør suppleres med år-til-år vurderinger, enten i form av
oppdaterte klimaregnskap for å se om man følger tiltenkt utvikling, eller årlige – mer detaljerte –
klimabudsjett. For sistnevnte må man utarbeide en mer spesifikk handlingsplan for gjennomføring av
tiltak. Denne må inneholde spesifikt hva som skal gjøre, hvem som skal gjøre, og når det skal gjøres.
Dette er nødvendig for mer spesifikke vurderinger. Denne analysen gir imidlertid et godt
startgrunnlag. Estimatene i denne rapporten indikerer følgende:
Når det gjelder utslipp knyttet til kommunens egen virksomhet er Haugesund inne i en god trend
med betydelige reduksjoner i klimafotavtrykket fra toppåret 2013 frem mot 2019. Siden
målsetningen definert i forhold til 2001, i en periode da klimafotavtrykket likevel var mye lavere enn
det har vært det siste tiåret, vil det kreves en stor innsats å nå målet. Med antagelsene som er lagt til
grunn her anslår vi at kommunen kan oppnå store reduksjoner frem mot 2025, i tråd med den banen
som er nødvendig for å nå utslippsmålet. I andre halvdel av 20-tallet blir man likevel nødt til å lete
etter ytterligere reduksjonspotensial, samtidig som man opprettholder implementeringstakten for de
målene som er gitt her. Dette vil være utfordrende, siden de utslippsreduksjonene som kommer først
nok er de som er lettest å gjøre noe med. Vi anbefaler derfor at kommunen allerede nå, parallelt
med implementering av tiltak som beskrevet her, starter arbeidet med å planlegge for perioden fra
2025-2030.
For å oppnå mål om redusert klimafotavtrykk vil kommunen også være avhengig av en generell
forbedring i teknologi og utslippsreduksjoner i alle deler av samfunnet. Kommunen må så langt det er
mulig legge til rette for en slik utvikling med de virkemidler man har tilgjengelig.
For samfunnsutslipp domineres klimaregnskapet av utslipp knyttet til transport, herunder veitrafikk,
anleggstrafikk og båttrafikk. Sistnevnte er i stor grad knyttet til offshore-aktivitet, og behandles med
dette separat. Både båttrafikk og anleggstrafikk er størrelser som i stor grad påvirkes av
aktivitetsnivå, slik at betraktninger fremover i tid med dette blir usikre. Eksempelvis vil store nye
vegprosjekt man ikke har oversikt over nå kunne påvirke mengde anleggstrafikk betydelig. Dette kan
imidlertid reduseres gjennom krav til fossil- eller utslippsfrie anleggsplasser. På kortere sikt krever
det vedtak fra kommunen, teknologien er i stor grad tilgjengelig, og ønsket velkommen av flere
aktører i næringen. Når det gjelder vanlig veitrafikk så er det sannsynlig med en betydelig forbedring
i klimagassutslipp frem mot 2030. Dette henger sammen med elektrifiseringsbølgen man nå er inne i,
sammen med også andre nullutslippsteknologier. Dette gjør at kommunen her vil kunne får store
reduksjoner uten veldig spesifikke tiltak. Det meste her handler om tilrettelegging. For oppvarming
har forbudet mot fyring med fossil olje allerede begynt å gjøre seg gjeldende, og vil trolig gi
betraktelig reduksjon i tallene for 2020. For Haugesund kommune er imidlertid reduksjonspotensialet
mer begrenset enn i andre kommuner, da flere husholdninger og næringer har oppvarming med
naturgass. Kommunen vil likevel få drahjelp fra markedet og teknologiutvikling, da den lokale
leverandøren av naturgass har begynt en satsing mot biogass. Øvrige bidrag til samfunnsutslipp
innenfor kommunens grenser er begrenset, og følgelig med begrensede muligheter for reduksjon.
Også her vil teknologi- og samfunnsutvikling, sammen med føringer på nasjonalt nivå, trolig gi
reduksjoner fram mot 2030.
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For Haugesund kommune er det urealistisk å nå sin målsetning for reduserte samfunnsutslipp innen
2030. Dette skyldes utslippene fra sjøfart, et område hvor kommunen har begrenset
påvirkningskraft, og hvor forventningene til utslippsreduksjon er begrenset også på nasjonalt nivå.
Dette er derfor også et område hvor kommunen bør legge til rette for teknologiutvikling for
utslippsreduksjon innen sjøfart, i den grad dette er mulig.
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