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Alle mennesker har rett til en hverdag preget av
trygget og forutsigbarhet. Derfor er det viktig at
norske kommuner tar klimakrisen på alvor, og slett
ikke bare med tanke på sine egne innbyggere.

Ifølge filosofen Kants prinsipp for moralsk hand-
ling skal du handle på en slik måte at dine hand-
linger kunne være en allmennmenneskelig lov for
handling, eller sagt på en annen måte: Du skal
behandle andre slik du vil de skal behandle deg.

Prinsippet må gjelde overfor folk i Sør som aller-
ede rammes kraftig av den globale oppvarmingen,
som flykter, kriger, sulter og dør på grunn av klima -
endringene. Det er kanskje vanskelig å tenke seg,
men årets vinter var den nest varmeste noensinne
målt på jordkloden. Gjennomsnittstemperaturen
har steget med 0,8 grader siden 1880. Fortsetter
denne utviklingen, kan vi få plutselige og raske
endringer av klimaet.

Den moralske handlingsregelen er viktig også
med tanke på våre barn og barnebarn, som vil merke
konsekvensene av de valgene vi tar i dag, og som vil
måtte slite med effektene av den globale oppvar-
mingen - kraftige stormer, tørke, oversvømmelse,
flom, ras og økosystemer som blir kraftig forstyrret.

Forskningen er klar på at oppvarmingen kom-
mer som en følge av menneskelige handlinger.
Denne erkjennelsen må vi ta inn over oss. Så må vi
komme i gang med å skape et bærekraftig samfunn,
der vi setter mennesker og natur først, ikke profit-
ter og kortsiktige interesser.

Men hva kan kommunene gjøre i dette store bil-
det? Ganske mye, viser det seg. I Sverige har klima -
gassutslippene sunket med 9,1 prosent siden 1990.
Mye av dette har skjedd lokalt. I Norge har utslip-
pene økt med 11 prosent i samme periode.

Ifølge Cicero - Senter for klimaforskning - har
kommunene virkemidler som berører 20-30 pro-
sent av de nasjonale klimagassutslippene. Kommu-
nene har ansvaret for viktige samfunnsområder som
avfallshåndtering, arealplanlegging, energibruk og
transport.

Helt konkret: Regjeringen pålegger alle kom-
muner til om å lage og levere inn en energi- og
klima plan innen 1. juli i år. Du kan lese mer om
dette på www.klimakommune.enova.no.

I dette temaheftet prøver vi å vise noen eksem-
pler på tiltak kommuner allerede er i full gang med.
I Oslo skal alle de kommunale oljefyrene erstattes
av fornybare energikilder i løpet av 2011. I Fred-
rikstad tester kommunen ut busser som kjører på
biodrivstoff. I Verdal lager de grønn energi av råt-
ten mat og kloakk. I Skien og på Lilleaker har vakt-
mestere senket energiforbruket i skolebygningene
og i Nedre Eiker er de racere på å resirkulere avfall.

Åpenbart er det mye penger å spare på å drive
energiøkonomisk. Og en stortsatsing på fornybar
energi og alternativ organisering burde også gi rom
for mange nye arbeidsplasser. Vi håper dette tema-
heftet kan gi inspirasjon og gode ideer. God les-
ning!

LEDER

En sterk oppfordring om 
å ta klimakrisen på alvor

KIRSTI KNUDSEN,

ansvarlig redaktør
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Klokka har passert tolv. Dagens middag fordeles i
porsjonsbokser, puttes i varmekasser og trilles ut.
Forbi raden av konteinere for matavfall, plast, papp
og restavfall og inn i bilen som venter utenfor. Kjøk-
kenet på Solberglia bo- og aktivitetssenter i Nedre
Eiker forsyner eldre over hele kommunen med varm
mat, og de siste par årene har stadig mer av maten
blitt tilberedt fra økologiske råvarer. Flere av behol-
derne er i vaskbart stål i stedet for plast, og all
emballasjen maten har vært pakket inn i, blir 
kildesortert.

Kjøkkenet er Debio-godkjent, noe som betyr at
det driver økologisk og bærekraftig matproduksjon,
og hele sykehjemmet har akkurat fått miljøfyrtårn-
sertifikat. Et miljøfyrtårn er en bedrift som kan
dokumentere at den driver miljøvennlig og energi-
økonomisk.

Foregangskommune
Nedre Eiker satser på å bli den første kommunen i
landet som kan skilte med miljøsertifisering av alle
kommunale foretak. For å bli sertifisert, har Sol-
berglia gjennomført en rekke strømsparende tiltak.
De har byttet til sparepærer og sparedusjer i alle
rom, senket nattemperaturen med to grader og
montert nye termostater.

Halvparten av søppelet skal gjenvinnes i stedet
for å gå til forbrenning. Ifølge Klima- og forurens-
ningsdirektoratet (Klif) er det særlig gjenvinning
av plast som har en positiv effekt på klimaet. For
hvert tonn plast som gjenvinnes, spares atmosfæ-
ren for to tonn utslipp av co².

– Nedre Eiker har vært en foregangskommune

på dette området siden tidlig på nittitallet, sier ord-
fører Elly Therese Thoresen fra Høyre.

Den gang var det bevaring av grøntområder og
biologisk mangfold som sto øverst på agendaen. Nå
har reduksjon av klimagassutslipp overtatt.

– Vi er opptatt av å ta vår del av ansvaret for å
redusere belastningen på det ytre miljø, sier Tho-
resen.

Kommunene må tenke klima
Regjeringen krever at alle kommuner tenker slik
som Nedre Eiker. I fjor høst ble det vedtatt nye stat-
lige retningslinjer som pålegger kommunene å ta
miljøperspektivet med når de planlegger.

– Norge har langt igjen for å nå sine mål om å
redusere klimagassutslippene med 15 millioner tonn
innen 2020, og her kan kommunene gjøre mye.
Beregninger viser at norske kommuner rår over vir-
kemidler som kan påvirke tjue prosent av klima-
gassutslippene fra fastlands-Norge, forteller sek-
sjonssjef Alice Gaustad i Klif.

Når kommunepolitikerne vedtar utbyggings-
planer, kan de sørge for at transportbehovet blir
minst mulig, og legge til rette for miljøvennlige
transportmidler. Kommunene eier også mange byg-
ninger og driver store virksomheter, og kan gjøre
mye for å spare strøm og tenke miljøvennlig når de
gjør innkjøp.

Innen 1. juli i år må alle norske kommuner ha
utviklet egne klima- og energiplaner. Planene skal
inneholde oversikt over kommunens klimagassut-
slipp, og mål og virkemidler for reduksjon av både
utslipp og energiforbruk. Nedre Eiker er en av 147

Felles klimaløft
I Nedre Eiker har verneombudene blitt lokale miljøfyrtårn.

Fagforbundet, politikerne og kommuneledelsen samarbeider

om kommunalt klimaløft.

Tekst: INGVILL BRYN RAMBØL Foto: INGER MARIE GRINI
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kommuner som allerede har en slik plan. 236 kom-
muner har vedtatt å lage planer, mens 48 kommu-
ner mangler både planer og vedtak.

– Det er særlig de minste kommunene som heng-
er etter. Noen mener de mangler kompetanse til å
drive slikt arbeid, men da oppfordrer vi flere kom-
muner til å gå sammen om planene. Alle trenger
ikke å sitte på den samme kompetansen, sier Alice
Gaustad.

Verneombudene ble miljøombud
Nedre Eiker har utviklet sin egen modell for miljø -
arbeidet. Modellen ble født på et møte mellom
Naturvernforbundet og Fagforbundet i 2006. Tema-
et var «verneombudene og det ytre miljø».

– Hvorfor ikke gjøre hensynet til det ytre miljø-
et til en del av det daglige HMS-arbeidet i virk-
somhetene, tenkte daværende hovedverneombud i
Nedre Eiker, Tor Arne Bjørn.

Han så fort at deler av innholdet i det obliga - <

– Sortering av søppel og
økologisk kjøkkendrift har
gjort arbeidsdagen bedre,
mener fagansvarlig for
kjøkkenet ved Solberglia
bo- og aktivitetssenter,
Kjell Eriksen.
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toriske 40-timerskurset for verneombudene kunne
byttes ut, slik at miljøkompetansen kunne komme
inn nærmest uten ekstra kostnader. Slik kunne
verne ombudene bli i stand til å ta ansvaret for miljø -
sertifisering av sin egen virksomhet, og kommunen
ville spare utgifter til miljøkonsulenter.

– Det viktigste er likevel ikke pengene vi sparte,
men at miljøkompetansen på denne måten ble
værende i virksomheten, sier Tor Arne Bjørn i dag,
og får støtte fra sin etterfølger, hovedverneombud
Anne Mette Johansen, som også er hovedtillitsvalgt
i Fagforbundet.

– Hvis vi hadde hatt en konsulent inne som fore-
slo noen endringer og dro igjen, ville kanskje noe
av entusiasmen sluknet. Nå har vi folk i hver enes-
te virksomhet som følger opp og har ansvar. Jeg tror
det trengs noen sånne «vaktbikkjer» som passer på
at folk fortsetter å kaste søpla på rett sted og skru
av lyset når de går, sier Johansen.

Lokale ildsjeler
Randi Larsen, som er Nedre Eikers prosjektleder
for miljøsatsingen, tror også at bruken av verne-
ombudene og samarbeidet med Fagforbundet har
vært viktig for prosjektets suksess. Ved å gjøre verne -
ombudene til lokale miljøfyrtårn ute i virksom -

hetene, ble prosessen forankret blant de ansatte, og
de lokale ildsjelene sørget for å spre entusiasme for
prosjektet.

– Vi begynte med de virksomhetene vi visste var
mest positive. Når du har gode eksempler å vise til,
er det lettere å få i gang andre. Nå har vi folk med
miljøkompetanse og ansvar i alle virksomheter, der-
med har vi fått en miljøbevissthet som er spredd
rundt i hele kommunen, forteller Randi Larsen.

Sorterer søppel og slukker lys
Uten ildsjeler og engasjement er det vanskelig å
endre på rutinene i en kommunal bedrift. Det kan
Anita Mile, verneombud ved Solberglia bo- og
omsorgssenter, skrive under på.

– Alle synes det er viktig å bedre miljøet, men
det er ikke så lett å få nye rutiner til å gå i hop med
alle gjøremål i hverdagen.

Hun innrømmer at det var litt motstand i star-
ten. Når søpla skal sorteres i fire beholdere i stedet
for én, betyr det litt mer arbeid for den enkelte. Når
plastbegre og papirlaken blir erstattet med vaskbart
stål og tekstiler, må noen kjøre flere omganger i
vaskemaskinene. Men etter to år med miljøtiltak
har de nye rutinene blitt en del av hverdagen. Nå
sorterer hjelpepleierne ut glass, metall og plast, og
de bærer sekker med restavfall som om de aldri har
gjort noe annet. Bekken og medisinbegre i stål har
blitt en selvfølge på samme måte som de var for
noen år tilbake, og lappene med «husk å slukke lyset
når du forlater rommet» har blitt så falmet at de
nesten er uleselige.

Passer på hverandre
– Alt nytt er jo litt pes i begynnelsen, sier hjelpe-
pleier Liv Bråthen.

– Men vi ser jo nå at det ikke er så mye mer
arbeid, bare litt annerledes arbeid. Hjelpepleier -
yrket rommer mange forskjellige oppgaver, og nå
må vi være litt vaktmestre også, smiler hun.

– Det har blitt mer ryddig på avdelingen, fordi
alt blir sortert i egne beholdere. Og så synes vi det
er positivt å gjøre en innsats for miljøet og etter-
kommerne våre. Det går nesten litt sport i det, og
nå har det blitt sånn at vi passer på hverandre, slik
at ingen sorterer noe feil.

Budskapet spres
Sjefen for det økologiske kjøkkenet er også fornøyd
med miljøforandringene.

– Tidligere kunne vi være plaget av vond lukt fra
søpla fordi matavfallet gikk i samme dunk som alt

KLIMA OG 
ENERGIPLANER
Statlig planretningslinje for
klima- og energiplanlegging i
kommunene, vedtatt 4. septem-
ber 2009, pålegger kommunene
å vedta klima- og energiplaner
innen 1. juli 2010. En slik plan
skal inneholde:
• Oversikt over kommunens kli-
magassutslipp, energiforsy-
ning og energiforbruk.

• Forventet økning i energifor-
bruk og utslipp hvis det ikke
gjennomføres tiltak.

• Ambisiøse mål for reduksjon
av utslipp og energiforbruk.

• Utredning av virkemidler som
skal brukes for å nå målene.

• Handlingsprogram med tydelig
ansvarsfordeling for oppføl-
ging av planen.

Kilde: Miljøverndepartementet

Med egne dunker for avfall
som kan gjenvinnes, blir
mengden forurensende
restavfall mindre.
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det andre. Nå som matavfallet sorteres i egne,
avkjølte beholdere, er ikke det noe problem leng-
er, forteller Kjell Eriksen.

– De ansatte er også veldig fornøyde. De har gått
på kurs i økologisk matlaging og synes det er spen-
nende å være med på noe nytt.

Miljøprosjektet i Nedre Eiker handler hoved -
sakelig om søppelsortering og energisparing, og det
økologiske kjøkkenet ved Solberglia er mer som en
positiv spin off-effekt å regne. Slike har det vært
flere av, forteller Anne Mette Johansen.

– Vi har barnehager som har begynt med bytte-
ringer, der foreldre kan bytte brukt barnetøy. Vi har
holdt kurs i økologisk matlaging, og vi skal snart ha
kjøkkenhagekurs for barnehageansatte. Ved å star-
te prosjektet i barnehagene, skaffet vi oss også de
beste ambassadørene vi kunne få. Barna tar bud-
skapet med seg hjem og sørger for at mor og far
også sorterer søpla riktig, sier Johansen.

Randi Larsen har også merket at miljøbevisst-
heten i rådhuskvartalet har økt.

– For en stund siden skrev vi et brev til firmaene
som sendte ut reklame til oss og ba dem slutte med
det. Det resulterte i 50 kilo mindre papiravfall på
én måned!

I tillegg til å gjøre alle kommunale virksomheter til
miljøfyrtårn, har Nedre Eiker en egen plan for å
redusere energiforbruket i kommunale bygg. Også
her har en presset kommuneøkonomi ført til krea-
tive løsninger.

I 2003 inngikk Nedre Eiker en kontrakt om
avtale festet energisparing med firmaet Norsk Enøk
og Energi. Kontrakten innebærer at kommunen
bruker pengene de sparer på strømmen til å ned-
betale investeringene. Nedre Eiker har gjennom-
ført energisparingstiltak for 12 millioner kroner, og
nedbetalingstiden er åtte år.

– Allerede første året merket vi effekten, og nå
er energiforbruket gått ned med 20–25 prosent i de
bygningene som er med i prosjektet, sier Enøk-
ansvarlig Bjørn Diseth i Nedre Eiker kommune.

35 kommunale bygg på til sammen 50.000 kva-
dratmeter har vært med. Tiltakene spenner fra
utskifting av flere hundre lysrør til etterisolering
og bytting av hele ventilasjonsanlegg. Steinberg
skole fikk installert vannbåren varme og varme-
pumpe, og flere av byggene har fått såkalt sentral
driftskontroll. Det betyr at Diseth kan fjernstyre
temperaturen og sjekke at alle installasjonene fun-
gerer som de skal.

– Til tross for at kommunen har hatt en areal-
økning på 20 prosent siden 2003, har vi hatt en
reduksjon i energiforbruket i 2009 på to GWh. Hvis
vi går ut fra en strømpris på 85 øre per kWh, betyr
det at vi sparer 1,7 millioner kroner i året, sier Bjørn
Diseth.

Bruker mindre strøm

Lærling Maja Blyverket
passer på at søpla går 
i riktig dunk.
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– Vårt bidrag til den globale oppvarmingen går ikke
an å benekte, og jeg er ikke blant dem som mener
vi bør vente med å handle til vi er helt sikre. Vi må
komme i gang nå, før det er for sent, sier Guld-
brandsen, som er ansvarlig for klimapolitikk i for-
bundet.

De siste årene er blant de varmeste som er målt
på jordkloden. Oppvarmingen skyldes vårt forbruk
samt måten vi forbruker på, sier en så å si enstem-
mig forskerstand. Bruken av fossilt drivstoff er en
vesentlig bidragsyter til klimakrisen. Det har gått
så langt at vi risikerer å varme opp tundraen i nord
og slippe ut enorme mengder metangass som lig-
ger fastfrosset under bakken. Denne klimagassen
er 20 ganger verre enn co².

Norge har et stort ansvar
– Norge har et spesielt klimaansvar, siden landet
har blitt et av verdens rikeste som en følge av olje-
eksporten. Det norske utslippet av farlige klima-
gasser ligger på rundt 50 millioner tonn i året, mens
eksporten av olje og gass representerer ti ganger så
store utslipp, klargjør Guldbrandsen.

– Av hensyn til dem som bor i sårbare områder
i Sør og av hensyn til generasjonene etter oss, er
det viktig at vi slutter å brenne fossile brennstoffer.

– For å få til dette, må vi åpne opp for det loka-
le engasjementet. Fagforbundet tar helhetsansvar.
Vi har medlemmer i alle kommuner, i hundrevis av
yrkesgrupper, og jeg tror de fleste ønsker seg en
interessant og klimavennlig arbeidsplass. Det er i
alles interesse at det er trygt og godt å bo i hele lan-
det, og folk slipper å være redde for ras og stormer,
mener Guldbrandsen.

En måte å slippe til folks kreativitet og kunnskap
på er gjennom kommunalt trepartssamarbeid, hvor
de ansattes representanter planlegger utviklingen

sammen med lokalpolitikerne og administrasjonen.
I Nedre Eiker inngikk Fagforbundet en avtale om
at verneombudene også skulle jobbe med det ytre
miljøet, ikke bare arbeidsmiljøet. Siden de ansatte
har vært pådrivere, har kommunen kommet langt
med energiøkonomisering, blant annet ved å skif-
te til høyisolerglass i offentlige bygg. I Fredrikstad,
var det de ansatte som foreslo at bussene kunne gå
på biometangass.

Busser på biometangass
– Biometangass vil en tid framover være det mest
fornuftige drivstoffet i tungtrafikken, og all tung-
trafikk bør over på biometangass. Denne er kli-
manøytral, og teknologien for å forbrenne gassen
er velkjent. Her har Norge en mulighet til å senke
co²-utslippene med to-tre millioner tonn, en bety-
delig andel av de 15-17 millioner tonn karbon -
dioksid regjeringen har forpliktet seg til å redusere,
sier Stein Guldbrandsen.

Men siden biometangasskjøretøyer er dyrere enn
dieselbiler, har svært få kommuner og tungtran-
sporteiere satset på dette drivstoffet. En buss som
går på gass, koster for eksempel 450.000 kroner mer
enn en som går på diesel.

– Regjeringen burde forby innkjøp av nye, for-
ursensende dieselbusser. For det andre burde regje-
ringen senke veiavgiften, men høyne co²-avgiften.
Da blir det billigere å komme seg fram på veiene,
men samtidig mer fornuftig å kjøpe kjøretøyer som
ikke slipper ut farlige klimagasser. 

For det tredje, mener Guldbrandsen, er det nød-
vendig å oppmuntre til innkjøp av tungtransport-
kjøretøyer som forbrenner biometangass. Men det
forutsetter en god offentlig finansieringsordning.
En årlig satsing på 200 millioner kroner ville bety
400 nye busser hvert år som går på biometangass. 

Ønsker storstilt fornying
– Klimakrisa er alvorlig, og staten må vise langt større

vilje til å satse fornybart, mener Stein Guldbrandsen 

i Fagforbundets arbeidsutvalg.

Tekst: VEGARD VELLE
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Stein Guldbrandsen, 
Fagforbundets arbeidsutvalg
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Skandaløst lite midler
– Skal vi komme i nærheten av de målene regje-
ringen har satt for utslippskutt, må det offentlige
vise politisk vilje til å styre utviklingen og legge inn
de nødvendige investeringene. Transnova, det
offentlige programmet for mer miljøvennlige trans-
portløsninger i Norge, gjør for eksempel en god
jobb, men har skandaløst lite midler, med et total-
budsjett på 50 millioner kroner, sier Guldbrandsen.

Transnova er ikke i nærheten av å ha midlene til
å finansiere for eksempel merkostnadene for kjøp
av biometangassbusser, noe som er fornuftsstridig
gitt at nær halvparten av klimagassutslippene i byene
stammer fra biltrafikk. Nasjonalt utgjør eksosen en
tredjedel av karbondioksidutslippene.

Dyreste løsning kan være riktigst
Stein Guldbrandsen mener det ikke tjener klima-
kampen å organisere samfunnet som en butikk, der
anbud styrer politiske valg.

– På kort sikt er gode klimaløsninger dyre, og
anbudstvangen gjør at innkjøperne velger vekk de
dyreste løsningene. Økonomiske hensyn kommer
i første rekke, og klimahensyn etterpå.

Norge har ikke bare et stort ansvar og en sterk
økonomi, som gjør det mulig å legge om i forny-
bar retning, men også kompetansen og ressursene,
mener han.

Generelt er jeg skeptisk til å la de tusen blom-

ster blomstre når det gjelder produksjon av ny ener-
gi, fordi du da raskt vil ende opp med en masse bitte
små prosjekter som ikke gjør noen forskjell. Det er
bedre å satse stort på det vi vet virker.

Tusenvis av arbeidsplasser
– En klimafornyelse gir store nye muligheter til å
skape tusenvis av nye arbeidsplasser. I Nord-Trøn-
delag kan for eksempel biometangass bli en viktig
attåtnæring, siden fylket har masse dyregjødsel. Men
noen må investere i infrastrukturen for å lagre og
frakte biometangassen. I Sverige har staten for
eksempel bygget en rørledning som kobler sammen
Malmø og Gøteborg.

Også produksjon av ovnspellets fra skogbruks-
avfall kunne bli en langt større satsing, med mange
grønne arbeidsplasser, dersom staten var villig til å
satse. Guldbrandsen mener også vi burde være mer
opptatt av nærreist mat, og ønsker at Bondelaget
og Småbrukarlaget får en sentral rolle i dette.

– Klimaendringene skjer mye raskere enn tidli-
gere antatt. Vi er fremdeles ikke i nærheten av å
være forberedt på det som vil komme. Den tid er
forbi da vi kunne behandle utviklingen av klimaet
som noe atskilt fra den normale virkeligheten, fra
økonomi og valgkampanjer. Vi må begynne å dis-
kutere de nødvendige omstillingene i fellesskap og
på alle nivåer, understreker Stein Guldbrandsen.
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Ecopro produserer biogass og biogjødsel med hun-
dre prosent gjenvinning og null utslipp av klima-
gasser. Bedriften ligger langt inne i de nordtrøn-
derske skoger. Den strømlinjeformede arkitekturen
og de store glassvinduene kan gi feil assosiasjoner.
For, nei, dette er ikke et kulturhus, selv om det har
kostet kanskje vel så mye. 

Det flotte anlegget til vel 170 millioner kroner
tar hånd om det ekleste avfallet vårt. Det vil si vel
30.000 tonn kloakkslam og råtnende mat årlig. Eco-
pro åpnet for to år siden etter en lang etablerings-
fase, og ble fort en suksess i den forstand at anleg-
get allerede kjører med full kapasitet. Skal det ta
imot mer, må det utvides. 

I store byer som Oslo og Trondheim kildesor-
teres fortsatt ikke matavfall. Det sendes til for-
brenning sammen med restavfallet, selv om mat -
avfall er uten brennverdi. Andre steder i landet gis
det dispensasjon fra deponeringsforbudet. Mat og
slam komposteres i deponi, det vil si i det fri, med
dertil hørende utslipp av metan – en klimagass som
er hele 20 prosent mer skadelig enn co².

Strøm fra klimagass
Avfallshåndteringen i Verdal reduserer utslippene
med 40.000 tonn mer co² årlig enn ved deponering.
Men miljøgevinsten dreier seg slett ikke bare om

klimagasser. Her skapes også nyttige produkter.
Gass produsert fra utråtningsprosessen brukes i et
kraftvarmeverk. Her produseres elektrisitet i to gass-
motorer og dampvarme til sterilisering av avfallet.

Anlegget gir 12 millioner kWh strøm, alt fra
egenprodusert gass. Noe av denne energien brukes
internt på anlegget. Resten, tilsvarende strøm til
rundt 500 husstander, selges og går ut på strøm-
nettet via Nord Pool. Hele det store Ecopro-anleg-
get er selvforsynt med energi og varme.

Også massen som blir igjen etter energiproduk-
sjonen er nyttig. Varmebehandling på 150 grader i
20 minutter gjør at den er fullstendig fri for farli-
ge virus, bakterier og parasitter, men samtidig natur-
lig rikt på plantenæring som fosfor og nitrogen.
Ecopro kaller det biogjødsel, og det tidligere avfal-
let går tilbake til økosystemet som verdifullt til-
skudd til jordbruket.

I Verdal har det inntil nylig vært deponi for våt-
avfall som slam og matrester, faktisk i Ecopros nær-
miljø. Skepsisen de få naboene viste da bedriften
skulle etableres, er for lengst borte. Det som var av
luktproblemer fra det tidligere deponiet, er en saga
blott. En tur rundt i det store anlegget gir få asso-
siasjoner til kloakk og råtnende mat. Bare i innta-
ket er det en viss odør. Ellers skinner det i strøm-
linjeformet, grønn teknologi.

Grønn energi fra råtten mat
Utenfor Verdal ligger drømmen av et avfallsanlegg, eid av 51 midt -

norske kommuner. Hit kjøres kloakkslam og maten vi kaster. 

Tekst og foto: BENTE HAARSTAD

ECOPRO AS
• Bedriften Ecopro AS i Verdal i
Nord-Trøndelag eies av 51
midtnorske kommuner. Den ble
satt i drift i 2008 og behandler
30.000 tonn kildesortert mat-
avfall og kloakkslam årlig.
Eierkommunene har investert
172 millioner kroner i et høy-
teknologisk, lukket biogass -
anlegg som foredler avfall til
bioenergi og næringsrike jord-
produkter (biogjødsel).

• Ecopro bruker teknologi utvik-
let av Asker-bedriften Cambi
AS, som også har fått energi-
gründerprisen for sin teknolo-
giutvikling på området. Anleg-
get tilfredsstiller nasjonale og
internasjonale krav til behand-
ling av organisk avfall.

• Ecopro reduserer klimagassut-
slippene med 40.000 co2-ekvi-
valenter årlig.

Ecopros avfallsanlegg for
matavfall og kloakkslam er
et av de mest moderne og
miljøvennlige i Europa, 
ifølge ledelsen. 



Stolt av arbeidsplassen
Bioenergi- og biogjødselproduksjonen i Verdal skjer
i et lukket og helautomatisk system. Til tross for
størrelsen er det bare fire ansatte her, i tillegg til to
i ledelsen. Driftsoperatør og verneombud Åge Kulsli
forteller at de ansatte er veldig stolt av arbeidsplas-
sen sin, og de ivrer for å holde den ved like.

– Vi yter 120 prosent for at dette anlegget skal
gå optimalt, noe som er en fordel både for oss som
arbeider her og for eierne. Det betyr noe at dette
er en miljøbedrift. Jeg liker det positive det repre-
senterer både globalt og lokalt. Vi har nye utfor-
dringer hver dag. På min tidligere arbeidsplass
hadde vi et verksted som ordnet opp. Her må vi
takle ting selv, og det er inspirerende, sier Kulsli,
som tidligere var skiftarbeider i 24 år ved Norske
Skog Skogn.

Også driftsleder Bjørn Myrvold er stolt av
arbeidsplassen sin.

– Det er ikke uten grunn at anlegget ser veldig
rent og fint ut, og ikke likner noen søppelplass. Vi
legger sjela vår i å holde det sånn, for hvis vi ikke
prioriterer renhold, gror det fort igjen, sier han.

Driftslederen har vært vår guide fra mottaket der
matavfall og slam kommer inn, til den andre enden
av anlegget, der strøm og gjødsel kommer ut. Der
står han nå med en neve av gjødslet jord i neven, et
produkt det blir hele 25 tonn av i døgnet. 

– Alt går til jordbruket. Det er det som er så flott.
Maten kommer tilbake til jorda, og det kun ved
hjelp av naturens gang og prosesser. Vi tilsetter
ingen kjemikalier.

Lukter ikke lenger vondt
Nå stemmer det ikke helt at alle produkter fra
avfallshåndteringen ved Ecopro kommer til nytte.
Prosessene produserer også varme. Med en annen
beliggenhet kunne utnyttelsesgraden vært langt
bedre, forteller daglig leder Odin Krogstad.

– Vi kunne bidratt med fjernvarme til boligfelt,
men det er ingen slike i nærområdet vårt, så den får
vi ikke utnyttet her oppe i skogen. Sånn sett var det
litt dårlig planlegging, men frykt for lukt gjorde nok
sitt til at anlegget ble lagt der det ligger i dag. De
få naboene vi tross alt har, har blitt våre beste
ambassadører. Det ble kompostert matavfall i nabo-
laget tidligere med stort luktproblem. I dag er
aksjonsgruppa som opprinnelig var imot oss, glad

Driftsoperatør og verneombud
Åge Kulsli staker opp ei mate-
pumpe og fjerner alt det vi ikke
gidder å sortere ut fra matavfal-
let, som spiker, ståltråd, sand og
annet ikke-nedbrytbart. 

<
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for utviklingen. Vi har et anlegg som ikke lukter.
Krogstad er ikke i tvil om at avfallshåndtering

som det i Verdal representerer framtida. Og miljø-
teknologien fins. 

– Utfordringen framover er bokstavelig talt et
luksusproblem. Vi lever i overflod her til lands og
skaper stadig mer avfall. Kapasiteten vår nådde taket
omtrent med en gang vi kom i drift. 

Nå vil de gjerne utvide for å kunne ta imot
20.000 tonn til årlig. 

– En utbygging ville gitt en stordriftsfordel. Det
å håndtere 10–20.000 tonn til årlig gir en marginal
ekstra driftskostnad, og netto inntekt. Men en
utbygging må finansieres, sier Krogstad.

Og er straks inne på det han virkelig er opptatt
av.

Savner offentlig støtte
– Norge har ikke gode nok rammevilkår for avfalls-
håndtering, grønn teknologi og fornybar energi.
Hvis vårt anlegg hadde blitt bygd i for eksempel
Tyskland, ville vi fått så mye støtte fra staten at 40

prosent av inntektene våre ville ha kommet fra
energi salg. Hos oss er bare fire prosent av omset-
ningen resultat av energisalg.

Hovedinntekten hos Ecopro er avgiften som
eierkommunene betaler for å levere avfall i Verdal.
I Sverige og Tyskland derimot støtter det offentli-
ge bygging og drift av gjenvinningsanlegg for avfall.

– Norge er ei sinke, særlig når det gjelder grøn-
ne sertifikater. Omtrent alle land i Europa har dette
på plass, men ikke vi. Det betyr bortfall av store
inntekter for oss.

Dårligere rammevilkår for gjennvinningsindus-
trien, og dermed høyere priser, er årsaken til at
mange norske kommuner heller velger å kjøre avfal-
let til Sverige enn til et norsk mottak.

– Over 100.000 tonn matavfall kjøres fra Norge
til Sverige årlig. Det å kjøre hundre mil fordi avfalls-
håndteringen er billigere i nabolandet, er neppe
noen god miljø- eller klimapolitikk. Ecopro i Ver-
dal er det mest moderne og miljøvennlige anlegget
i sitt slag, ikke bare i Norge, men i Europa, hevder
Odin Krogstad.

NEDBRYTBART 
AVFALL I NORGE
• Siden 2004 har det vært for-
budt å deponere våtorganisk
avfall som slam og matavfall,
men dispensasjoner innvilges.
Fra 1. juli 2009 er det forbudt å
deponere biologisk nedbryt-
bart avfall som papir, papp,
trevirke og tekstiler.

• Mengden av nedbrytbart avfall
lå i 2006 på 4,8 millioner tonn.
I 2007 økte det til ca 5,1 millio-
ner tonn.

• Om lag 700.000 tonn nedbryt-
bart avfall ble deponert i 2006.
Når nedbrytbart avfall depone-
res, fortsetter utslippene i opp-
til 100 år etter at avfallet ble
deponert.

• Totalt ble 455.000 tonn organ -
isk avfall kompostert eller 
biogassbehandlet i 2008.

• Av annet avfall ble 2,4 millio-
ner tonn lagt i deponi (avfalls-
fylling) i 2008, en økning på 10
prosent fra året før og på 69
prosent siden 2005. 981.000
tonn avfall ble brent i 2008, vel
6 prosent mer enn året før, og
20 prosent mer enn i 2005.
Mengden kommunalt avfall per
innbygger i Norge var 824 kilo i
2007. Gjennomsnittet for de 27
EU-landene var 522 kilo.

Kilder: Ecopro, Miljøstatus Norge, SSB

En av visjonene ved Ecopro
er at matavfallet skal 
tilbake til jorda. Driftsleder
Bjørn Myrvold med gjødsel
fullpakket med plante -
næring som nitrogen og
fosfor etter at det er 
produsert bioenergi på
massen.
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– Biogass kan gi 
bussbransjen et løft
I Fredrikstad ruller sju busser lydløst avgårde i gatene

med klimautslipp som ligger på nesten null. De går på

biometangass i stedet for diesel.

Tekst og foto: PER FLAKSTAD

Fagforbundet har sponset en av bussene med
500.000 kroner. Det er merprisen i forhold til en
tradisjonell dieselbuss. Når bussene først er inn-
kjøpt, vil drivstoffprisen ligge på omtrent samme
nivå for gass og diesel.

Da Fagforbundet gikk inn og sponset en av bus-
sene, sa AU-medlem og leder av forbundets Sek-
sjon samferdsel- og teknisk, Stein Guldbrandsen: –
Biometangass kan virkelig gi bussene er solid mil-
jøløft. Dette egner seg godt for kollektivtransport,
spesielt lokale ruter, og forbundet jobber hardt for
at flere skal ta i bruk denne teknologien.

Trenger handling
– Vi har vært overalt, i departementer og på stats-
ministerens kontor, og argumentert for at dette er
en løsning å satse på. Vi er blitt møtt med velvilje
og smil, men ut over dette skjer det lite, sa Stein
Guldbrandsen.

– Nå begynner vi å bli utålmodige. Det er frus-
trerende å oppleve at en regjering med høye og
ambisiøse klimamål ikke handler og følger opp en
så god miljøsak som dette.

– Derfor handler vi selv for å få oppmerksom-
het rundt biometangass, fortsatte han.

Fagforbundet mener myndighetene må satse på
biometangass som et framtidsrettet drivstoff og
sørge for finansiering slik at renseanlegg blir byg-
get om. 

Guldbrandsen mener at myndighetene må få
på plass en finansieringsordning som dekker buss -
selskapenes merkostnader ved å kjøpe biometan-
busser i stedet for ordinære dieselbusser, og at det
bør arbeides mot et forbud for dieselbusser innen
2015.

Eksempel til etterfølgelse
Biometangass-prosjektet i
Fredrikstad er et samarbeid
mellom mellom det kommu-
nale vann,- avløp- og renovasjonsforetaket Frevar
KF og Borg Buss. 

Ved Frevars anlegg utenfor Østfold-byen pro-
duseres gass ved at avløpsslam, sammen med orga-
nisk avfall, går inn i to råtnetanker. Prosessen i tan-
kene er ikke ulik det som skjer ved
varmkompostering. Dette fører til at det blir dan-
net metangass som blir liggende øverst i tankene.
Denne gassen pumpes til et oppgraderingsanlegg
der den blir tilført mer metan for å kunne fungere
i en bilmotor.

Bussene må ut til Frevars anlegg for å fylle driv-
stoff, men nå har staten bevilget to millioner kro-
ner til å bygge en biogasspumpe ved Fredrikstad-
brua. Dermed kan bussene etter hvert tankes opp
med biogass i nærheten av bussanlegget.

Trenger handling
Fagforbundets arbeidsgruppe for kollektivtrafikk
besøkte sommeren 2008 anlegget til Fredrikstad
vann,- avløp- og renovasjon som forsyner Borg-
bussene med biometangass, og de kunne selv se at
bussene og systemene fungerer godt. Sjåførene var
også fornøyd. 

– Helt supert, sa Roger Larsen, som er hoved-
tillitsvalgt i Borg Buss. Han mener biogassbussene
gir bedre arbeidsmiljø på grunn av mindre motor-
støy, at de er en tanke raskere enn dieselbussene,
og med omtrent de samme kjøreegenskapene. 

Han ser gjerne at selskapet får flere busser med
biogass som drivstoff. 

Pumpe for biodrivstoff 
utenfor Fredrikstad.



14 KLIMAKOMMUNE

Allerede ved utgangen av 2011 skal Oslo kommu-
ne ha erstattet sine forurensende oljefyrer med for-
nybar energi – varmepumper, biobrensel, solvarme
og fjernvarme.

Skrinla oljefyrplan
Utenfor den nye Lindeberg skole i Oslo er det hek-
tisk byggeaktivitet. Den planlagte oljefyren skolen
skulle hatt, er kassert.

Skolen får i stedet
et nytt varmeanlegg
som henter varme fra
grunnvannet 200
meter under bakken.
21 brønner er boret
dypt ned for å hente opp den stabile jordvarmen
langt nede i grunnen.

Akkurat som i et kjøleskap produserer varme-
pumpene både varme og kulde. Varmen går til opp-
varming, forbruksvann og ventilasjonsluft inne på
skolen. Kulden kjøler vinterstider ned en kunstis-
bane utenfor skolen. På sommeren fungerer banen
derimot som en aktivitetsbane.

– Under asfalten på banen ligger solfangere. Om
sommeren skal disse fange opp varme fra overfla-
ten og kjøre denne ned i bakken, slik at borehul-
lene over lang tid ikke fryser til, forteller Hans Pet-
ter Tveten, ingeniør i Byggeadministrasjon AS.

Sparer penger
Store varmepumper utnytter temperaturforskjellen
under og over bakkenivå. De henter en stabil og,
over tid, billig energi. I løpet av ca. åtte år regner
Undervisningsbygg med å tjene inn de 12 millio-

nene som er lagt ut for det nye varmeanlegget.
– Kommunen sparer penger, anlegget er miljø-

messig fornuftig og i tillegg får skolen en skøyte-
bane. Dette systemet er absolutt noe å skryte av,
mener Erik Einerkjær, prosjektleder i Undervis-
ningsbygg i Oslo kommune.

På de kaldeste vinterdagene dekker varmepum-
pene bare 60 prosent av behovet for varme. Da slår

skolen også på sitt
reserveanlegg, en
elektrokjele, forteller
han.

Utfordrer staten
– Å skifte ut gamle

oljefyrer er det enkleste og mest effektive klimatil-
taket vi kan gjøre.  Innen utgangen av 2011 skal vi
ha fjernet alle oljefyrene i kommunale bygg, og vi
er godt i gang, sier Guttorm Grundt, miljøvern -
leder i Oslo kommune.

Totalt har Oslo kommune et budsjett på 82 mil-
lioner kroner til utfasing av oljefyrene.

– Klimagassene fra oljefyrene i Oslo utgjør en
tredel av de totale utslippene i byen. Innen 2020
skal kommunen derfor fase ut alle oljefyrer i byen,
både i kommunale og private bygg. Vi utfordrer sta-
ten til å gjøre det samme, sier Grundt.

Generøs tilskuddsordning
Kommunen har også en egen tilskuddsordning til
privatpersoner, borettslag og næringsbygg, som byt-
ter ut gamle oljefyrer. Oslo kommune driver også
med rådgivning og støtte til private husholdning-
er, gjennom Enøketaten. Det holdes informasjons-

Kasserer oljefyrer i ekspressfart

OSLOS KLIMAPLAN
• De samlede klimagassutslip-
pene i Oslo økte med tre pro-
sent fra 1991 til 2005, selv om
det sank per innbygger

• Kasserer samtlige kommunale
oljefyrer innen 2012, i hele
byen innen 2020

• Vil halvere klimautslippene i
byen innen 2030, i forhold til
nivået i 1990

• Det skal føres energi- og klima-
regnskap for alle kommunale
bygg og virksomheter

• Alle kommunale bygg skal
energisertifiseres innen 2012

• Alle nye bygg over 250 m2
innenfor området til Oslos
fjernvarmenett skal ha vann-
båren oppvarming 

Alle oljefyrene skal vekk. Slik gjør Oslo kommune et

kraftig innhugg i sine klimafarlige utslipp.

Tekst: VEGARD VELLE Foto: ERIK M. SUNDT

«Klimagassene fra oljefyrene 
i Oslo utgjør en tredel av de totale

utslippene i byen.»



15KLIMAKOMMUNE

møter om tilskuddsordningene, og det gis inntil 50
prosent støtte til utskifting av oljefyrer. Kravet er
at den nye energikilden er fornybar, det vil si enten
varmepumpe, biobrensel, solvarme eller fjernvar-
me. 

– Vi har god respons på støtteordningen, men
ønsker at enda flere benytter seg av den, sier spesial -
konsulent Helga Slørdahl i Enøketaten.

Teknologisk pionér
I 2010 og 2011 fjerner Oslo kommune henholds-
vis 16 og 23 oljefyrer fra ulike skoler. De fleste sen-
trumsskolene knyttes til Hafslunds fjernvarmenett
(se egen artikkel om dette). Andre steder varmes
skolene med pelletsovner, varmepumper, bio -
fyringsolje eller biogass.

– Vi har fått udelt positiv oppmerksomhet i sko-
ler hvor vi bytter energianlegg. Folk synes det er
bra for miljøet, samtidig som driftskostnadene går
ned, forteller Karen Bruusgaard, prosjektleder i
Undervisningsbygg.

Varmepumper er det dyreste fornybare alterna-
tivet på kort sikt. Fordelen er at kommunen trek-
ker ut gratis energi fra bakken.

På Ris barneskole er det planlagt å hente ener-
gien fra biogass, som skal fraktes i containere til
skolen. Fra containerne går det rør til en gasskjele
på innsiden av skolen.

– Jeg er veldig fornøyd med resultatet. Vi har
vært innovative samtidig som vi har gitt oss selv en
kort frist. Utskiftingen av oljefyrer er et bra tiltak
for klimaet, mener Bruusgaard.

– Kommunen sparer penger, anlegget er miljømessig fornuftig og skolen får en skøytebane, forteller Hans Petter Tveten (t. v.)
fra Byggeadministrasjon AS og Erik Einerkjær fra Undervisningsbygg i Oslo. 

Solfangere samler opp varme som sørger for isfrie brønner
til varmeanlegget.
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I Oslo bidrar også ordfører Fabian Stang til å varme
opp vannet og skape energi når han går på do.
«Energigjenvinning i samarbeid med Viken fjern-
varme» har toalettleverandøren inngravert i dolok-
ket på ordførerens kontor. 

Cirka 90 prosent av Oslos husstander er tilknyttet
kloakkforedlingsanlegget, som trekker ut varme fra
nedfallet i doen og varmer opp boliger, nærings-
bygg, sykehjem og skoler.

Framtidas energi
Under et boligfelt på Skøyen i Oslo ligger en lang
fjelltunnel. Her står apparaturet som gjør kloakk om
til varme og trivsel, tilsvarende oppvarmingsbeho-
vet til 9000 boliger i kommunen. Inngangspartiet
er anonymt, og ingen skulle tro at bak denne døra
ligger framtidas delsvar på produksjon av energi.

– Ekkel, rå kloakk kan bli til noe bra. Så sent som
på åttitallet var det røyk som stammet fra oljefyring
over alt i dette området, forteller Stein Randby,
direktør for salg og marked i Hafslund.

Det en Oslo-beboer slipper fra

seg i do på morgenen, får han til-

bake som varmt dusjvann når

han kommer hjem fra jobb

samme dag.

Tekst: VEGARD VELLE Foto: ERIK M. SUNDT

Når ordføreren besøker doen,
varmer han opp Oslo
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<

Randby viser vei inn til Norges største varme-
pumpesentral for råkloakk. Her produseres 90
GWh ren, fornybar varme i året, som har sitt opp-
hav i kloakken.

– Vi tar vare på energi som ellers ville gått tapt,
og vi unngår utslipp fra masse små skorsteiner, for-
teller han.

I stedet for at kroppsvarmen vi dumper i do skal
sløses bort til å fyre for kråkene, trekker varme-
sentralen på Skøyen ut varmeenergi fra folks avfø-
ring, som blir brukt til å varme opp vannet som sir-
kulerer i fjernvarmenettet i Oslo.

Et fjernvarmeanlegg er i praksis et stort sentral-
varmeanlegg som forsyner mange bygg med ener-
gi til oppvarming, ventilasjon og varmt tappevann.
Vannet distribueres til innbyggerne gjennom iso-
lerte rør nedgravd i bakken.

– Innholdet i kloakken holder en temperatur på
rundt ti grader. Etter at Hafslunds varmepumper
har hentet ut varme fra ekskrementene, ligger tem-

peraturen på ca. seks grader. Deretter går det videre
til renseanlegget på Slemmestad og dumpes i Oslo-
fjorden, forteller Randby.

95 prosent fornybart
Varmen fra kloakken er bare ett av tre trinn for å
holde i gang fjernvarmeanlegget i Oslo. Et annet
viktig tiltak er søppelforbrenning.

Etter at glass, metall, plast, papir og matavfall er
sortert ut, brennes resten av søpla i store forbren-
ningsanlegg. Også spillvarmen herfra går til å varme
opp vannet i fjernvarmeanlegget, etter først å ha
produsert elektrisk kraft i store turbiner.

En tredje oppvarmingskilde er bioenergi – bren-

«I stedet for at kroppsvarmen vi dumper i do skal sløses 
bort til å fyre for kråkene, trekker varmesentralen på Skøyen 

ut varmeenergi fra folks avføring.»

Stein Randby, direktør
for salg og marked 
i Hafslund fjern -
varme AS



ning  av restvirke fra skogen, næringsavfall og riv-
ningsvirke.

Hafslund Fjernvarme skal i løpet av de neste fem-
seks årene doble fjernvarmekapasiteten i Oslo. Ener-
gien i varmenettet skal ha en fornybarandel på 95
prosent.

Bystyret har samtidig vedtatt en ambisiøs plan
for utfasing av oljefyring i skoler, sykehjem og andre

kommunale bygg. Byggene som ligger i nærheten
av fjernvarmeledningene skal heretter hente sin
energi fra disse. Dermed graves det over hele byen,
ettersom stadig flere kommunaleog private bygg
knyttes til det energieffektive nettet.

Varme fra Oslofjorden
Samtidig blir nye oppvarmingsmetoder utprøvd.
På Holmlia i Oslo skal Hafslund Fjernvarme instal-
lere en gedigen kjele for brenning av biofyringsol-
je. Hva slags biomateriale oljen stammer fra, er
fremdeles usikkert, men både slakteavfall og andre
restprodukter kan være aktuelle.

Parallelt jobber varmeleverandøren med en stor
varmepumpe som skal stå i Bjørvika og hente ut
varme fra 40 meters dyp i Oslofjorden.

– Det er gøy å få lov til å være med på noe som
har så store positive miljømessige konsekvenser, sier
Stein Randby, som i 15 år har jobbet med å forme
fjernvarmeanlegget i Oslo.
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Ekkel, rå kloakk kan bli til noe
bra. Ved fjernvarmeanlegget 
i Oslo produseres varme til
skoler og sykehjem.



Kretsløpsbasert avfallshåndtering kalles den hel-
hetlige prosessen som handler om å utnytte mat-
avfallet vi kaster i søpla. I stedet for å gå til for-
brenning i forbrenningsovner, skal avfallet i Oslo
kommune fra 2012 ende opp på råtnetanker. I for-
råtnelsesprosessen omdanner matrestene seg til en
stadig mer sydende og giftig lapskaus, som avgir
biometangass.

Denne gassen er såpass full av futt at den kan
erstatte dieselen som helles på dagens kommunale
tungtrafikkjøretøyer. I Oslo kommune skal den fyl-
les på tankene til både busser og renovasjonsbiler.

– Avfall er ressurser på avveie. Vi kan skape for-
nybar energi, gjøre gull av gråstein, sier Pål A. Som-
mernes, direktør i Renovasjonsetaten i Oslo.

Fra problem til ressurs
Innen utløpet av 2011 skal hele Oslo resirkulere
plastemballasje og matavfall. I det nye kretsløpsba-
serte avfallssystemet skal matavfall samles inn til et
biogassanlegg som skal stå ferdig i 2012. I dette
anlegget skal biogass fra nedbryting av matavfall
samles opp og oppgraderes til drivstoffkvalitet,
som for eksempel Oslos busser kan bruke som
drivstoff.

Biogassanlegget vil også produsere bio-
gjødsel som er rik på plantenæringsstof-
fer og som kan benyttes i jordbruket
eller videreforedles til ulike jord- og
gjødselprodukter. Anlegget vil pro-
dusere nok gjødsel til rundt 100
mellomstore gårder.

Fordelene med å bytte ut diesel
med biogass fra avfall og kloakk er
at det blir mindre klimagassutslipp,
bedre luftkvalitet i byen og mer støy-
svake busser. Et tidligere avfallspro-
blem blir til en ressurs.

Driver 170 busser
Det er beregnet at kommunen kan pro-
dusere nok biometangass til å drive 170
busser, noe som reduserer co²-utslippene

Søppel blir drivstoff 
på søppelbilene
Matavfall blir framtidas «bensin». Og gjødsel på jordene.

Tekst: VEGARD VELLE

med 10.000 tonn årlig. I tillegg jobber Vestfjorden
avløpsselskap med å bygge nytt biogassanlegg på
Slemmestad, som kan gi biometangass til ytterli-
gere 200 busser.

– Da jeg fikk høre om kretsløpsbasert avfalls-
håndtering, ble jeg glad. Nå kan vi lage fornybar
energi også til transport, ikke bare oppvarming av
boliger og offentlige bygg, sier Stein Randby, direk-
tør for salg og marked i Hafslund.

Tidligere dumpet kommunen matavfallet i depo-
nier, som hadde den uheldige bieffekten at det rant
ned i grunnvannet og forgiftet dette. I tillegg slapp
det råtnende avfallet ut metangass, en klimagass
som bidrar til global oppvarming.

Foredlingen av matavfallet er både til miljøets
og klimaets beste.

Illustrasjon: Hafslund
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– Hvis temperaturstigningen følger samme kurve
som i dag, kan vi ha en gjennomsnittstemperatur
i 2050 som ligger over den kritiske grensen på to
grader, sier Helge Drange ved Bjerknessenteret
for klimaforskning. Hvis det skjer, frykter forsk -
erne uopprettelige klimaendringer.

– Mot slutten av århundret kan gjennomsnitts -
temperaturen ha økt mellom fem og ti grader. I så
fall har vi hatt en temperaturutvikling i løpet av 100
år som tilsvarer utviklingen på tre millioner år i tid-
ligere tidsperioder, sier Drange.

Varmere og våtere
Som eksempel på utviklingen bruker han hetebøl-
gen i Mellom-Europa sommeren 2003, da mellom
60- og 70.000 mennesker døde.

– Samtlige somre fra rundt 2050 kommer til å
bli varmere. Og det er bare begynnelsen, sier
Drange.

I Norge kommer temperaturen til å øke mest
om vinteren, slik at den blir kortere. Samtidig vil
nedbøren øke på en slik måte at perioder med vold-
somt regnvær kommer tettere. Dette kommer til å
gi flomskader og økt fare for jordskred flere steder
i landet.

I tillegg venter forskerne at havet stiger, men
effekten av dette dempes noe fordi landjorda også
hever seg.

– Under istiden ble landet trykket ned, og siden

har det steget svært sakte oppover igjen. Problemet
nå er at havet vil stige mer enn landjorden. For Nor-
ges del venter vi en havstigning på  mellom 20 og
75 cm, sier Drange.

– Mange steder vil dette føre til problemer, og
særlig i områder som også ligger ved utløpet av store
elver, som for eksempel byer som Fredrikstad og
Halden som får flomvannet i tillegg.

Endringer uansett
Uansett om klimautslippene reduseres, vil utvik-
lingen gå sin gang i flere tiår, i alle fall de neste 20-
30 årene, ifølge Drange.

– Grunnen er at CO² blir værende i atmosfæren
lenge, og at det er en treghet i naturens systemer
som gjør at effektene av reduserte utslipp først kom-
mer etter mange år, sa Drange.

– Derfor er det viktig at kommunene ikke bare
tenker på hvordan utslippene kan reduseres, men
at de allerede nå begynner å forberede seg på de
klimaendringene som vi vet kommer de neste tiå-
rene, fortsatte han.
– Vi må tilpasse oss nå, om noen år kan det være i
seneste laget. Blant annet må det forberedes å lage
alternative vannløp for flomvann, og kritiske instal-
lasjoner og elektriske anlegg bør flyttes opp fra kjel-
lere. Det ville i alle fall være en fornuftig start, sier
Helge Drange.

Må planlegge for 
klimaendringer
Forskere og samfunnsplanleggere er samstemte på at temperaturen

vil fortsette å stige de nærmeste 20–30 årene uansett hva vi gjør.

Derfor er det viktig både å redusere klimautslipp og planlegge for 

klimaendringer.

Tekst: PER FLAKSTAD

VEILEDERE TIL 
KLIMAPLANER
• Innen 1. juli i år må alle landets
kommuner ha en klima- og
energiplan som en del av sin
kommuneplan.

• Klima- og energiplanene skal
blant annet ha et konkret
handlingsprogram.

• Statsforetaket Enova, som eies
av Olje- og energidepartemen-
tet, er etablert for å fremme
en miljøvennlig omlegging av
energibruk og energiproduk-
sjon i Norge, og foretaket har
laget to veiledere til dette kli-
maplanarbeidet. 

• Den ene er ganske generell og
sier en del om hvorfor klima-
og energiplaner er viktige, og
den er i første rekke beregnet
på beslutningstakere i kommu-
nene. Den andre er mer rettet
mot faglig fordypning og
beregnet på kommunenes
administrasjon som en form
for «kokebok» når de skal gå i
gang med denne delen av
kommuneplanverket.

Helge Drange, Bjerknes-
senteret for klimaforskning
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For å si noe om framtidens klima, bruker forsker-
ne databaserte klimamodeller i arbeidet.

En klimamodell er bygget opp av en rekke natur-
lover som mates inn i datamaskiner som ligninger.
I tillegg mates maskinene med beregninger av
klima gassutslipp, befolkningsutvikling, energibruk
osv. Modellen må også ta hensyn til vegetasjon og
fargen på jordens overflate, siden snø og is reflek-
terer lys og varme, mens mørke overflater absor-
berer sollyset.

Klimamodellene brukes til å simulere hvordan
klimaet endrer seg i framtiden, og til å utforske kon-
sekvensene av forskjellige påvirkninger. En klima-
modell betraktes derfor som et laboratorium der
forskerne for eksempel kan undersøke hva som skjer
hvis innholdet i atmosfæren dobles eller halveres.

Ifølge modellene ville den globale temperaturen
på jorda ha gått ned de siste hundre årene uten men-

neskeskapte klimagassutslipp. I stedet har økte kon-
sentrasjoner av drivhusgasser i atmosfæren ført til
at temperaturen har økt.

De nyeste klimasimuleringene tyder på at natu-
rens evne til å absorbere CO² vil svekkes i en var-
mere verden, og at en større andel av de mennske-
skapte utslippene derfor vil bli værende lenger i
atmosfæren og på den måten forsterke den globa-
le oppvarmingen.

I Bergen er det utviklet en klimamodell som
inkluderer naturens opptak og frigjøring av CO².
Modellen viser at for å avgrense den globale opp-
varmingen til to grader, som er målet til EU og 190
andre nasjoner, så må CO²-utslippene flates ut fra
og med i dag, for så å reduseres kraftig ned mot et
nullutslippssamfunn i andre halvdel av dette hun-
dreåret.

Kilde: Bjerknessenteret for klimaforskning

Hva er klimamodeller?

DRIVHUSEFFEKTEN
• Drivhuseffekten er noe vi snak-
ker om når vi skal fortelle hvor
galt alt er blitt. Men uten den
ville gjennomsnittstemperatu-
ren på denne planeten ligget
på 18 minusgrader.

• Drivhuseffekten kan forklares
slik: Sola sender ut synlig og
ultrafiolett stråling. Skyer, par-
tikler og gasser tar opp eller
reflekterer halvparten. Av det
som når bakken, reflekteres
noe, men det meste absorbe-
res og varmer opp jorda.

• Jorda har en gjennomsnitt-
stemperatur på 15 grader, og
sender ut usynlig langbølget
infrarød stråling med liten
energi. Varmestrålingen tas
opp i atmosfæren, der litt for-
svinner til verdensrommet,
mens mesteparten går tilbake
igjen til jorda.

• Slik sørger atmosfæren for at
en høyere gjennomsnittstem-
peratur. Dette kalles drivhusef-
fekt fordi skyer, gasser og par-
tikler i atmosfæren virker som
et drivhus rundt jorda. De slip-
per solstrålingen relativt uhin-
dret gjennom atmosfæren,
men absorberer den utgående
varmestrålingen fra jorda. Der-
med bevares mer varme i
atmosfæren, og vi får en opp-
varming.

• Gassene som bidrar til dette
kalles drivhusgasser. De mest
kjente er co2 og metan. I løpet
av de siste 50 årene har co2-
innholdet i atmosfæren økt
med ca. 40 prosent, mens inn-
holdet av metan har økt med
ca. 17 prosent. Dette skyldes i
hovedsak menneskelig akti-
vitet.

• Vi må mer enn én million år til-
bake i tid for å finne et høyere
innhold av klimagasser i atmo-
sfæren.

Kilde: Bjerknessenteret for klimaforskning
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Det første året som klimanøytral kommune redu-
serte Arendal sine CO²-utslipp fra 7000 tonn i 2007
til 1500 tonn i 2008.

– Mesteparten av reduksjonen er et resultat av
økt bruk av fornybar energi, sier Robert Svendsen,
miljørådgiver i Arendal kommune.

Hele 90 prosent av utslippene fra Arendal kom-
mune kommer fra oppvarming av bygninger; sko-
ler, sykehus, pleie- og omsorgshjem og kontorbyg-
ninger.

– Det betyr at det er mulig å oppnå enorme
reduksjoner i CO²-utslippene bare ved å fase ut olje-
relatert oppvarming og erstatte det med biogass,
fjernvarme eller andre fornybare energikilder, sier
Svendsen.

Klimanøytralitet
FNs program for klimanøytralitet er en metode for
å redusere utslipp av klimagasser. Metoden ble lan-
sert av FNs miljøprogram Unep (United Nations
Environment Programme) i 2008. Samme året ble
Arendal kommune den første kommunen i landet
som gikk inn for programmet. 

– Metoden synliggjør kommunens utslipp slik at
det blir målbart hva slags tiltak vi kan sette i verk
for å redusere utslipp av klimagasser, sier Torill Rol-
stad Larsen (Ap), ordfører i Arendal. 

– Å være klimanøytral betyr at du måler klima-
gassutslippene dine for deretter å redusere dem ved
hjelp av ulike tiltak. Kommunen forplikter seg til å
redusere sine klimautslipp og kjøper klimakvoter
for restutslippet, sier Svendsen. 

Restutslipp er utslipp av klimagasser som kom-

munen ikke har klart å redusere. Årlig kommer det
fram i kommunens klimaregnskap hvor stort rest -
utslippet er. 

– Det skal lønne seg å redusere utslippene sine,
og det bør koste hvis man ikke klarer det. Med
klima regnskapet har vi full oversikt og vet hvilke
tiltak vi må sette inn for å forbedre oss, sier miljø-
rådgiveren. 

Lønnsomt å redusere
Robert Svendsen understreker at klimakvoter ikke
er avlat, men en metode for å gjøre det lønnsomt å
redusere utslipp framfor å holde et høyt utslipps-
nivå. Ved å sette en pris på utslipp av klimagasser,
vil lavutslippsprodukter og fornybar energi bli kon-
kurransedyktig i forhold til produkter og energi-
former med store utslipp av klimagasser. 

Prisen på restutslippet betales én gang i året. I
2008 kostet det Arendal kommune 213.000 kroner.
Arendal har sammen med Aust-Agder fylkeskom-
mune utviklet et eget kvoteprosjekt i Tanzania. Kli-
makvoten fra sørlendingene brukes til å bygge et
energigjenvinningsanlegg for avfall i landet.

– Det reduserer co²-utslippene i Tanzania, og er
et konkret eksempel på at programmet for klima -
nøytralitet bidrar både lokalt og globalt til et bedre
miljø, sier Svendsen. 

Rydder i eget bed
Torill Rolstad Larsen understreker at klimanøytra-
liteten gjelder kommunen som bedrift. Beslutningen
om å være en klimanøytral kommune omfatter ikke
innbyggere og bedrifter i Arendal. Kommunen er

Arendal er verdens første kommune som har forpliktet

seg til å følge FNs program for klimanøytralitet.

Tekst: ATLE CHRISTIANSEN Foto: KJELL INGE SØREIDE

Kommunal klimapionér
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Arendals største bedrift, med rundt 3000 arbeids-
plasser. Mellom fem og sju prosent av utslippene i
Arendal kommer fra kommunens drift. 

– Kommunen ønsker først å rydde i eget bed og
ta ansvar for egne utslipp. Vi tenker med andre ord
litt annerledes enn staten, som ofte skyver ansvaret
for klimaet over på kommuner, bedrifter og vanli-
ge innbyggere. I Arendal kommune sørger vi først
for at våre egne utslipp er under kontroll, dernest
ønsker vi selvfølgelig at næringsliv og befolkning
skal følge opp, sier Rolstad Larsen.

– Vi går foran med et godt eksempel og ønsker
at andre aktører tar etter, sier Svendsen. 

Klimapartnere
Flere bedrifter i Arendal har med kommunens hjelp
også gått inn for å bli å bli klimanøytrale. Det gjel-
der blant annet Kitron, som med sine godt og vel
600 arbeidsplasser er den største private bedriften
i Arendal. Også Otera og Skanska og en rekke andre
bedrifter har meldt sin interesse for klimapro-
grammet. Fra 2009 har også Aust-Agder fylkes-
kommune bestemt seg for å bli klimanøytrale. 

– Vi har ikke gått aktivt ut for å hente inn kli-

mapartnere; bedriftene kommer til oss og ber om
råd fordi de skjønner at klimanøytralitet lønner seg.
Ved å velge klimanøytralitet, kommer man både
norske myndigheter og EU i forkjøpet. Når det
vedtas nye krav til klimautslipp, vil klimanøytrale
kommuner og bedrifter allerede være kvalifisert,
sier Svendsen.

Arendal har skjerpet egne krav til utslipp. Nå
stilles strengere krav ved innkjøp. Da kommunen
forrige gang inngikk nye bilavtaler, var miljøspørs-
mål vektet 30 prosent ved anbudet. 

– Klimanøytralitet stiller krav til oss om å være
en god bestiller dersom vi skal oppnå våre mål om
lavutslipp, sier Rolstad Larsen. 

Satser stort
– Det er ikke noe hokuspokus å redusere utslippene
sine, det er bare å gjøre det. ABC-en for å lykkes
som klimanøytral kommune, er å forbruke mindre,
utnytte mer fornybart og resirkulere og gjenvinne
så mye som mulig, sier Svendsen.

I 2008 la kommunen en sju kilometer lang gass-
rørledning fra Heftingdalen avfallsdeponi til byens
sentrum for oppvarming av kommunale bygning-

Miljørådgiver Robert
Svendsen og ordfører 
Toril Rolstad Larsen  går 
i bresjen for en klima -
nøytral kommune, her på
Fløyheia med utsikt over
Arendal sentrum.

Kommunal klimapionér
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er. Arendal kommune er også en av hovedarkitek-
tene og investorene bak energigjenvinningsanleg-
get Returkraft, som koster 1,6 milliarder kroner å
bygge. Anlegget starter brenning av avfall fra Agder-
regionen i løpet av høsten.

– Hovedprinsippet er å være tidlig ute med å
tenke klimavennlige tiltak ved nye utbygginger. Vi
bygger for eksempel nær kollektivaksene for å mini-
malisere trafikken, sier ordføreren. 

På Myra nord i Arendal bygges det nå videregå-
ende skole og idrettspark. Utbyggingen skal stå fer-
dig i 2012. Kommunen har gått utenom landsde-
lens kraftkonsern og har selv søkt og fått konsesjon
for nærvarme i området. Planen er at spillvarme fra
skøytebanen på Myra skal brukes til oppvarming av
de kommunale byggene i området. 

Vekker oppmerksomhet
Rolstad Larsen er glad for engasjementet omkring
miljø og klimanøytralitet lokalt i Arendal, men er
også fornøyd med at kommunens tiltak og hold-
ninger til klimapolitikk blir lagt merke til utenfor
byen. 

– Vi opplever en positiv oppmerksomhet fordi
vi går foran som miljø- og klimakommune. Det er
viktig for Arendal å være en moderne og attraktiv
kommune som tiltrekker seg kompetent arbeids-
kraft. Det er ingen tvil om at en bevisst holdning
og bevisste handlinger i forhold til klimaspørsmål
blir stadig viktigere for å vinne kampen om kom-
petent arbeidskraft, sier Rolstad Larsen.

Kompetansemiljø 
Miljø- og klimastiftelsen Grid ble etablert i Aren-
dal i 1989, og er senter for FNs miljøprogram Unep.
Bortsettt fra Grid har Arendal kommune aldri hatt
noen spesielle fortrinn som skulle tilsi at kommu-
nen ble verdens første klimanøytrale kommune. 

– Vi ønsket å ta føringen på vårt eget klimafor-
bruk, og fikk god drahjelp av Grid og kommunens

– Ved å velge klima -
nøytralitet, kommer man
både norske myndigheter
og EU i forkjøpet, sier 
miljørådgiver Robert
Svendsen. Til høyre ord -
fører Torill Rolstad Larsen.
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egen miljøavdeling. En dyktig miljøavdeling er en
forutsetning for å lykkes med slike prosjekter, sier
Rolstad Larsen, som oppfordrer andre kommuner
til å følge i Arendals fotspor.

Fakta om klimabyen Arendal
Arendal er Norges første klimanøytrale kommune
og medlem av miljøprogrammet til FN (Unep) som

satser på klimanøytrale land, byer, bedrifter og orga-
nisasjoner.

Arendal er også vertsby for Norges største FN-
virksomhet, stiftelsen Grid-Arendal, som er knyt-
tet til FNs miljøprogram. Grids oppgave er å levere
analyser, kunnskapsbaser og informasjon på miljø-
og klimaområdet.
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Ved Skien videregående skole har vaktmester Odd-
bjørn Almenning redusert energiforbruket med 40
prosent, mens skolevaktmester Sindre Nørgaard
ved Lilleaker skole i Oslo de to siste årene har spart
22,8 og 26,4 prosent energi i forhold til budsjet-
tet.

Stor energisparing mulig
Ved å gjøre smarte grep kan kommuner og fylkes-
kommuner spare – eller omdisponere – store penge -
summer. I tillegg til å spare miljøet.

Så langt kan det se om som om kommunene ikke
har arbeidet så bevisst med energisparing. Nye tall
fra Statistisk sentralbyrå fra februar i år viser at
klima gassutslippene i landets kommuner ligger 15
prosent høyere enn i 1991.

– Kommunene må bruke sine muligheter for å
få ned utslippene, sier Anders Haug Larsen, klima -
rådgiver i Naturvernforbundet.

– Kommunene har potensial for store kutt i
klima gassutslippene. De nyeste tallene viser at det
haster med å fjerne alle oljefyrer, sørge for energi-
frigjøring og velge kollektivt framfor privatbilisme,
fortsetter han.

Kommunenes interesseorganisasjon, KS, mener
kommunene kan kutte sine utslipp med sju millio-
ner tonn co². Dette tilsvarer omtrent halvparten av
hele den norske olje- og gassproduksjonen.

Penger å spare
Ved Skien videregående skole i Telemark kan vakt-
mester Oddbjørn Almenning stå som et eksempel
på at det nytter å redusere energiforbruket. I 2008

fikk han Fjordkrafts enøk-pris etter at energifor-
bruket på skolen var redusert med 40 prosent.

Energisparingen betydde også at fylkeskommu-
nen sparte rundt en kvart million kroner.

– Jeg synes det er gøy å se at den jobben vi gjør
gir resultater, sier en fornøyd Oddbjørn Almenning.

Telemark fylkeskommune installerte et sentralt
driftsstyringsanlegg (SD-anlegg) på Prestejordet i
2005. I utgangspunktet skulle dette være et prøve-
anlegg som skulle gi svar på om fylkeskommunen
burde satse videre på slike anlegg ved andre skoler. 

Leverandøren nærmest garanterte at skolen årlig
ville spare ca 20 prosent av energiutgiftene ved hjelp
av anlegget. De siste årene har Oddbjørn pro-
grammert og omprogrammert og lett etter stadig
nye innsparingsmuligheter. Dermed har han klart
å gjøre besparelsen dobbelt så stor som leverandø-
rens løfte.

Kan styre alt
SD-systemet er ikke noe mer hokuspokus enn en
rekke følere og sensorer som styres fra en datama-
skin. Ved hjelp av systemet kan Oddbjørn regulere
temperaturen i alle klasserom, og han kan senke
termostattemperaturen når det ikke er undervis-
ning.

I tillegg er systemet koblet mot ventilasjonsan-
legget i for eksempel gymsalen. Der slår lyset seg
på og sirkulasjonen starter når det kommer folk i
lokalet. Rundt et kvarter etter at siste person er
borte, når lufta er skiftet ut, slås sirkulasjonen auto-
matisk av.

I tillegg kan han kutte strømmen når den ikke

Personlig engasjement kan gjøre en viktig forskjell og

spare kommuner og fylkeskommuner for store penger 

– i tillegg til å spare klimaet. 

Tekst og foto: PER FLAKSTAD 

Vaktmester med nøkkel
til energisparing
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er nødvendig. Alle elever som bruker datarommet
på skolen, har lært at det er lurt å lagre og skru av
maskinene sine før halv fire!

– Hvis de ikke gir beskjed på forhånd. I forbin-
delse med for eksempel eksamen eller store opp-
gaver kan jeg overstyre systemet slik at elevene kan
bruke rommet også etter skoletid, sier Oddbjørn.

– Mye av programmeringen handler om å kjen-
ne bygget godt, fortsetter han.

– Enkelte rom holder bedre på varmen enn
andre, blant andre de som ligger i nærheten av fyr-
kjelene. Når rommene har mye restvarme, trengs
det mindre energi for å holde på temperaturen, og
det kan jeg ta hensyn til når jeg programmerer, for-
teller han.

Mange små forbedringer
I tillegg til det sentralstyrte anlegget er det også
gjort en rekke andre energisparende tiltak ved sko-
len. Flere av dem krever små investeringer, samti-
dig som de har et stort sparepotensial.

– Vi har en linje for musikk, dans og drama ved
skolen, og i dansesalen er det sju meter opp til taket.
Varmlufta stiger jo opp, men i stedet for å øke tem-

peraturen for å holde det varmt nede ved gulvet,
har vi montert en saktegående vifte i taket, som sir-
kulerer den varme lufta ned igjen mot gulvet, for-
teller Oddbjørn.

– I tillegg har vi byttet 60 armaturer med tradi-
sjonelle lysstoffrør 40 T5-armaturer og spare pærer.
Det har gitt bedre lys, og hver av dem sparer ca 40
prosent strøm. Når de blir mange, så monner det. 

– De store varmtvannstankene er byttet ut og
erstattet av flere små: – De gamle putret og gikk
hele tida for å holde seg varme, mens nå varmes de
opp om natta når strømmen er billigst. Renholderne
har begynt å kjøre maskinene som vasker mopper
før klokka ti på formiddagen, og det er gått ut en
oppfordring til de ansatte om ikke å bruke kaffe-
trakterne midt på dagen.

– Folk har vært flinke til å tilpasse seg, og der-
med kan vi spre forbruket utover døgnet, og unngå
toppene når strømmen er som dyrest, sier Oddbjørn.

Leter etter nye besparelser
Fortsatt leter han etter innsparinger. Arbeidet med
å montere radiatorfølere på skolens andre avdeling,
Brekkeby, er i gang. I tillegg arbeides det med å <

– Enkelte rom holder bedre
på varmen enn andre, 
blant andre de som ligger 
i nærheten av fyrkjelene, 
forteller vaktmester 
Oddbjørn Almenning.
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montere vindusfølere som gjør at termostaten sen-
kes til ti grader hver gang et vindu åpnes.

– Jeg ønsker også å kjøre skolens bookingsystem
for undervisningslokaler inn i det sentralstyrte drifts-
anlegget. På den måten vet anlegget alltid når et
rom ikke skal brukes, og kan senke temperatur og
energibruk, sier Oddbjørn Almenning.

Inspirert av kuttene
Skolevaktmester Sindre Nørgaard ved Lilleaker
skole i Oslo er et annet eksempel på at det nytter.

Han begynte ved skolen for tre år siden, og
startet raskt å tenke gjennom hvor det var mulig å
spare energi.

– Vi har tre bygg og fem vifteanlegg på skolen.
Det første året måtte alt styres manuelt på hvert
sted, men høsten 2008 ble det montert et sentralt
driftsanlegg (SD-anlegg), og nå kan jeg program-
mere alt fra kontorpulten min, forteller han.

I 2008 sparte skolen 22,8 prosent energi i for-
hold til budsjettet, og året etter var besparelsen på
26,4 prosent.

Totalt har Lilleaker skole i disse to årene redu-
sert energiforbruket med ca 399.000 kWh, eller det
samme som årlig trengs for å varme opp 20 leilig-
heter. 

Ta vare på arbeidsmiljøet
Samtidig har Nørgaard en klar filosofi om at ener-
gisparingen ikke må gå ut over arbeidsmiljøet til
lærerne, administrasjonen ved skolen og elevene.

– Poenget er jo å bruke energien smartere, ikke
at elever og lærere skal gå rundt og fryse, sier han
med et lite smil.

Rektor Bjørn Terje Hauge er svært godt for-

nøyd med den jobben Sindre har gjort for å redu-
sere energiforbruket ved skolen.

Samtidig er han veldig klar på at inneklimaet og
arbeidsmiljøet formes i et samspill mellom alle på
skolen – både elever, lærerer og øvrige ansatte.

– Vår skolevaktmester har også vært flink på den
biten som handler om dialog og samspill. Sindre
har vært åpen for innspill fra de andre ansatte og
fleksibel når han har programmert de tekniske
anleggene våre, sier Hauge.

Fremdeles lys og varme på jobb
– Folk trenger lys og varme. Jeg ønsker å bidra til
varige løsninger som reduserer energiforbruket over
lengre tid, ikke raske stunt som i den store sammen-
hengen har minimal effekt, mener Sindre Nørgaard.

Hovedverneombud Hanne Pedersen legger til
at hun ikke har fått noen tilbakemeldinger på at
energisparingen har gått ut over arbeidsmiljøet.
Hun opplever også at de ansatte er godt fornøyd
med dialogen de har med skolevaktmesteren.

– Sindre er veldig flink til å reagere raskt når han
får tilbakemeldinger og ønsker, sier hun.

Foregangsbedrift
– Jeg føler at vi er en foregangsbedrift, og synes det
er viktig å få fram at også det offentlige kan gå foran
og vise kreative utviklingsveier, sier Sindre Nør-
gaard.

– Med tanke på hva vi på vår skole har fått til, vil
jeg si at innsparingspotensialet til skoler rundt om
både i Oslo og i landet for øvrig er ganske enormt.
Her kan det frigjøres veldig store summer som kan
brukes på andre ting, for eksempel flere lærere, nye
skolebøker, eller nytt undervisningsutstyr, sier han.

– Jeg føler at vi er en 
foregangsbedrift, og synes
det er viktig å gå foran og
vise kreative utviklings -
veier, sier skolevaktmester
Sindre Nørgaard (bak) til
rektor Bjørn Terje Hauge og
hovedverneombud Hanne
Pedersen ved Lille aker
skole i Oslo.
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Biobrensel: Er en fornybar energikilde.
Kan for eksempel være torv, ved, flis, spon,
biodiesel, bioolje eller bioetanol. Grunnen til
at biobrensel forurenser mindre enn fossile
brensel er at det fossile brenslet (olje, kull
og gass) har brukt tusenvis eller millioner
av år på å bli dannet, og dermed har det
opprinnelige biologiske materialet gradvis
blitt bundet opp. Biobrensel er derimot
hentet fra biologisk produksjon som har
gått mye raskere. Og så lenge man hele
tiden lar planter få vokse opp på de samme
stedene hvor det er hugget ned, blir hele
tiden nytt CO2 bundet opp.

CO2-avgift: En avgift til staten som
pålegges noen typer virksomheter som
slipper ut karbondioksid. Mens for eksempel
biltrafikk og oljevirksomhet offshore
betaler CO2-avgift, er store deler av
fastlandsindustrien fritatt av hensyn til
konkurransen med utlandet. Avgiften ble
innført i 1991.

CO2-ekvivalent: En term som brukes
for å vise hvor stor oppvarmingseffekt en
klimagass har, ved at man sammenligner
gassen med CO2. Metan har f.eks. en
oppvarmingseffekt som er 21 ganger
sterkere enn CO2. Enhetene i
klimaregnskapet er CO2-ekvivalenter,
dermed må utslipp av metan her ganges
med 21.

CCS: Carbon capture and storage
(karbonfangst og lagring). CO2 fra kraftverk
og industri kan fanges og pumpes i bakken
for permanent oppbevaring. 

Drivhuseffekt: Solstrålene som skinner
på jorda reflekteres ut igjen, men gasser i
atmosfæren begrenser energiutstrålingen
og holder mye av varmen inne, rundt jorda.
I politiske diskusjoner blir det ofte skilt
mellom en naturlig og en menneskeskapt
drivhuseffekt. 

Drivhusgasser: Vanndamp (H2O), CO2
(karbondioksid), O3 (ozon) og metan er
viktige drivhusgasser. Menneskelig aktivitet
kan påvirke atmosfærens sammensetning
av gasser.

EUs kvotedirektiv: Ble vedtatt i 2003
og omhandler handel med kvoter for
klimagassutslipp i EU. I 2005 ble det vedtatt
et system for kvotehandel.

FNs klimapanel (IPCC –
Intergovernmental panel on
climate change): Ble opprettet 1988 og
består av forskere fra mange land. Det skal

objektivt og åpent vurdere den beste
naturvitenskapelige, tekniske og
samfunnsøkonomiske informasjon om
klimaendringer som er tilgjengelig i verden.
Hovedrapporten fra FNs klimapanel ble sist
lagt fram i 2007 og slår fast at naturlige
klimapåvirkninger ikke alene kan forklare
den globale oppvarmingen som har skjedd
de siste 50 årene.

Fornybar energi: Begrep som omfatter
energi fra kilder som har en kontinuerlig
tilførsel av ny energi. For eksempel
solenergi, vannkraft, vindkraft, bioenergi,
bølgekraft, geotermisk energi,
tidevannsenergi og saltkraft. På grunn av at
utnyttelse av fornybar energi generelt ikke
fører til økt global oppvarming, har
oppmerksomheten rundt fornybar energi
økt enormt de siste tiårene.

Global oppvarming: Økningen av den
globale gjennomsnittstemperaturen som er
registrert i løpet av 1900-tallet.

Klima: Værforholdene på ett sted sett
over tid.

Klimaendringer: Naturlige variasjoner
av jordens globale eller regionale klima
over tidsperioder på flere tusen år.

Klimakvote: betegnelsen på fritt
omsettelige tillatelser til utslipp av
klimagasser. Én kvote tilsvarer utslipp av ett
tonn CO2.

Klimanøytral: Betyr at man ikke bidrar
til den globale oppvarmingen. Summen av
virksomhetens aktiviteter, kjøp og forbruk
gir ikke et netto utslipp av klimagasser over
tid. Klimagassproduserende aktiviteter må
balanseres mot karbonbindende prosesser
som skogsvekst eller utslippsreduserende
tiltak, for eksempel kjøp av klimakvoter og
CO2-fangst.

Klimameldingen: Betegnelsen på
Stortingsmelding nr. 34 (2006-2007) - Norsk
klimapolitikk. Meldingen ble lagt fram 22.
juni 2007, og inneholder Regjeringens tiltak
for å redusere utslippene av klimagasser.
Klimameldingen fikk mye kritikk, blant
annet for å inneholde få konkrete tiltak i
Norge.

Kyoto-protokollen: Avtale inngått i
den japanske byen Kyoto i 1997 om kutt i
klimagassutslipp i forhold til i 1990. Avtalen
omfatter bare de land som har undertegnet
protokollen. Betyr at utslipp fra 37 i-land
skal reduseres med 5,2 prosent under 1990-
nivå frem til 2012. Store utslippsland som

USA, Kina og India har ikke undertegnet
avtalen.

Lavutslippsutvalget: Ble oppnevnt i
statsråd våren 2005. Utvalget har utredet
hvordan Norge kan kutte nasjonale utslipp
av klimagasser med 50-80 prosent innen
2050.

Lokale klimaplaner: Er innført i flere
kommuner. Klima- og forurensnings-
direktoratet har en nettside med veiledning
om hvordan en lokal klimaplan kan
utformes.

Menneskeskapt klimaendring:
Forutsetter at klimaet endres på grunn av
utslipp av drivhusgasser fra menneskelig
aktivitet, som brenning av fossilt brensel
(blant annet olje, kull og gass).

Togradersmålet: Målsetting om å
stanse utslipp av klimagasser for å hindre
at jordas gjennomsnittstemperatur stiger
mer enn to grader målt fra førindustriell tid
(1750). For å unngå en slik
temperaturøkning sier FNs klimapanel at
verdens utslipp må reduseres med 50-85%
innen 2050. IPCC antar at temperaturen i
dette århundret vil stige med mellom 1,1
grader og 6,4 grader. Antatt oppvarming de
neste 20 år: 0,2 grader hvert tiår.

UNFCCC: United Nations Framework
Convention on Climate Change, FNs
klimakonvensjon.

Kilder: Teknisk ukeblad, Wikipedia og yr.no



30 KLIMAKOMMUNE

Ole Mathismoen 
Klima. Hva skjer
Font forlag 2007 

Christian Bjørnæs
Klima forklart
Unipub 2009 

Gudmund Skjeldal
Fallande snø
Den norske 
klimautfordringa
Det norske Samlaget 2007 

Mark Lynas
Seks grader. 
Vår fremtid på en
varmere planet
Gyldendal 2007 

Kjerstin Aukrust og 
Lene Aure Hansen (red.)
Kan hende det gjelder 
å redde vår jord
Manifest forlag 2009 

James Hansen
Storm of my 
Grandchildren
Bloomsbury Publishing 2009

BØKER OM KLIMAKRISEN

NETTSTEDER

www.klimakommune.enova.no
Statsforetaket Enova gir deg her en oversikt over kommunenes
arbeid med klima- og energiplaner. All informasjon på disse sidene
bygger på opplysninger mottatt fra kommunene, og oppdateres
løpende. Her ligger en veileder for hvordan å motta økonomisk
støtte.

www.klimakur.no
Innen 2020 skal de norske utslippene av klimagasser reduseres med
15 til 17 millioner tonn. Etatsgruppen Klimakur 2020 har vurdert
virkemidler og tiltak for å oppfylle dette klimamålet.

www.klif.no/klimaplaner
Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) jobber for en
forurensningsfri framtid. Her finner du råd om hvordan lage en lokal
klimahandlingsplan og hva den bør inneholde.

www.klimatkommunerna.infomacms.com
Svenskene ligger som vanlig foran i løypa. Her er nyttig informasjon
fra svenske klimakommuner.

www.klimakommune.no
Prosjektet «Tilpasning til ekstremvær i norske kommuner» er ledet
av Cicero senter for klimaforskning. Hovedmålsettingen er å lage et
informasjonsgrunnlag for kommunenes arbeid med tilpasninger til
klimaendringer. Prosjektet har særlig fokus på drikkevann og avløp,
kulturminner og naturressurser.

www.cicero.uio.no
Cicero – senter for klimaforskning driver forskning, utredning og
rådgiving om nasjonale og internasjonale klimaspørsmål og
klimapolitikk. Cicero tilbyr også gratis abonnement på
klimatidsskriftet Cicerone. Gå inn her: www.cicero.uio.no/cicerone

www.naturvern.no
Norges naturvernforbund er sterkt engasjert i klimakampen, både
som lobbyister, aktivister og rådgivere, blant annet for Fagforbundet.

www.climateact.org
Global migrants for climate action består av innvandrere til Norge
som er engasjert i klimaspørsmålet. Har stoff og vinklinger som er
relevant for fagbevegelsen.

www.folkeaksjonen.no
Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja jobber for å
skjerme nevnte områder for oljeutvinning.

www.guardian.co.uk/environment/climate-change
http://news.bbc.co.uk/weather/hi/climate
De britiske mediene Guardians og BBCs samlesider for klima gir en
god oversikt over hva som skjer på klimafronten i resten av verden.
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DISSE GIR DEG RÅD

1. Hvor mange passasjerer må
det sitte på en buss, før det
er mer miljøvennlig enn om
de hadde tatt hver sin bil?
A. 8 passasjerer
B. 4 passasjerer
C. 12. passasjerer

2. Hva er det prosentvise
målet for reduksjon 
i utslipp av klimagasser 
i 2020 i forhold til 1990,
fastsatt i klimaforliket som
ble inngått mellom alle 
partiene på Stortinget 
unntatt FrP i 2008?
A. 10 prosent
B. 20 prosent
C. 30 prosent

3. Hva er Stoltenbergs
”månelanding”?
A. Utvikling av teknologi for
rensing av CO2 fra kraftverk
og deponering av denne
under bakken eller havbunnen
B. Rensing av CO2-utslippene
fra gasskraftverket på Kårstø
C. Null utslipp av CO2 fra
norsk oljeindustri

4. Hvor stor del av jordas
landareal dekker 
regnskogen?
A. 7 prosent
B. 10 prosent
C. 20 prosent

5. Hva lyder langtids -
værmeldingen for norske
områder?
A. det blir tørrere og lengre
somre
B. det blir varmere, men også
mer vind og nedbør
C. det blir kaldere, mer vind
og nedbør

6. Hvor store menneske -
skapte klimautslipp, i tonn
CO2-ekvivalenter, har
Norge i dag?
A. ca. 35 millioner tonn
B. ca. 55 millioner tonn
C. ca. 75 millioner tonn

7. Hvor mange tonn CO2-
ekvivalenter har Norge
lovet å kutte utslippene
med innen 2012, i henhold
til Kyoto -avtalen?
A. ca 5 millioner tonn 
i forhold til dagens utslipp 
B. ca. 10 millioner tonn 
i forhold til dagens utslipp
C. ca. 16 millioner tonn 
i forhold til dagens utslipp

8. Hvor mye har gjennom-
snittstemperaturen steget
visse steder i det arktiske
området de siste 50 åra?
A. mindre enn 1 grader 
celsius.
B. mer enn 10 grader celsius
C. mer enn 2 grader celsius

9. Hvor stor del av menneske-
skapte klimautslipp 
stammer fra biler? 
A. ca. 1 %
B. ca. 5 %
C. ca. 10 %

10. Hvem rammes hardest av
klimaendringene 
A. de fattige
B. de rike
C. de som ikke bryr seg

11. Hvor mye avfall genererer
en mobiltelefon under 
produksjon? 
A. 3kg
B. 15kg
C. 75kg

12. Hva er navnet på den 
viktigste av de såkalte
drivhusgassene?
A. Ozon
B. Metan
C. Karbondioksid

13. Hvor mye forutser FNs
klimapanel at verdens -
havene vil stige med over
de neste 100 årene?
A. 5–10 cm
B. 18–59 cm
C. 80–150 cm

Enova svarer
Ulike spesialister svarer, avhengig av spørsmålet
Tlf. 08049
Mail: svarer@enova.no

Dag Arne Høystad
Rådgiver for energisparing 
Norges Naturvernforbund
Tlf: 23109610
Mail: dah@naturvern.no 

Gunnar Steinsholt
Rådgiver på klima, Fagforbundet
Tlf: 928 13 391
Mail: gunnar.steinsholt@fagforbundet.no

Carl Ivar Delingrud
Rådgiver for tekniske tjenester, Fagforbundet
Tlf: 959 79 782
Mail: carl.ivar.delingsrud@fagforbundet.no
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