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1 Innledning 

Denne delleveransen inngår i det overordnede prosjektet Endrava utfører på oppdrag fra Viken 

fylkeskommune om referansebane og tiltaksanalyser for klimagassutslipp, energibruk og -produksjon og 

karbonopptak i fylket.  

Delleveranse 1 er avgrenset til referansebane og tiltak for direkte klimagassutslipp innenfor Viken som 

geografisk område. Den inneholder en kort redegjørelse av de historiske klimagassutslippene i Viken, og 

en framskrivning av utslippene fram mot 2030. Hoveddelen av leveransen er en tiltaksanalyse av tiltak for 

reduserte klimagassutslipp mot 2030, fordelt på sektorer og utslippskilder. Analysen inneholder alle de ni 

utslippssektorene, men er mer detaljert for de tre største utslippssektorene Veitrafikk, Industri og Jordbruk.  

 

2 Utslippsmål og omfang 

Til grunn for oppdraget ligger Regional Planstrategi for Viken, vedtatt i desember 2020. Denne slår fast at 

de direkte klimagassutslippene i Viken skal være kuttet med minst 80 % i 2030, sammenlignet med nivået i 

2016. Viken skal bli et lavutslippssamfunn uten fossile utslipp, der det ikke slippes ut mer klimagasser enn 

det tas opp gjennom karbonfangst og naturlige prosesser. Tiltaksanalysen vil vise en mulig vei mot 80 

prosent-målet. 

Klimabudsjettene i Viken har så langt vært avgrenset til direkte klimagassutslipp fra Viken fylkeskommune 

som virksomhet. I 2022 skal Viken fylkeskommune for første gang ha et klimabudsjett for hele Viken som 

geografisk område. Delleveransen fra Endrava skal være en del av kunnskapsgrunnlaget Viken 

fylkeskommune skal bygge på når de skal utvikle tiltak og virkemidler til klimabudsjettet for 2022.  

Vår analyse er derfor avgrenset til de direkte utslippene innenfor Viken som geografisk område, og vi tar 

utgangspunkt i Miljødirektoratet sitt kommunefordelte utslippsregnskap. Virkningen tiltakene eventuelt har 

på indirekte utslipp, eller tiltak som primært har som formål å redusere de indirekte utslippene, er ikke 

inkludert.  

Metodisk tilnærming for utvikling av referansebane og tiltaksanalyse er nærmere beskrevet innledningsvis i 

de neste kapitlene.   

https://viken.no/Handlers/DownloadPrintPdf.ashx?url=https%3a%2f%2fviken.no%2ftjenester%2fplanlegging%2fsamfunnsplanlegging%2fregional-planstrategi%2fveien-til-et-barekraftig-viken%2f%3fprint%3d1%26securelevel%3dtoken&title=Veien%20til%20et%20b%C3%A6rekraftig%20Viken&token=b6a0babeb1d6
https://viken.no/_f/p1/i5db2f168-41a1-4b4f-8c76-523fb0b8d1ef/arsbudsjett-2021-og-okonomiplan-2021-2024.pdf#page78
https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-kommuner/?area=618&sector=-2
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3 Historiske utslipp  

Endrava legger til grunn det kommunefordelte utslippsregnskapet fra Miljødirektoratet, i siste tilgjengelig 

utgave. Dette utslippsregnskapet gir en tidsserie på utslipp fra hver kommune i Norge fra 2009 frem til 

2019, brutt ned i sektorer og i noen tilfeller også på utslippskilder. Miljødirektoratets metodenotat for 

hvordan utslippene fordeles på kommuner er benyttet som bakgrunnsinformasjon. Vikens utslippsregnskap 

som fylke er derfor summen av utslippene fra Vikens 51 kommuner.  

Utslippsregnskapet inneholder ni utslippssektorer med følgende klimagasser: CO₂, CH4 og N2O. Sektorene 

er listet i alfabetisk rekkefølge nedenfor. I tillegg er hver sektor brutt ned på utslippskilder. For eksempel er 

det innen Annen mobil forbrenning utslipp for to kilder: ‘dieseldrevne motorredskaper’ og ‘snøscooter’.  

- Annen mobil forbrenning  

- Avfall og avløp 

- Energiforsyning 

- Industri, olje og gass 

- Jordbruk 

- Luftfart 

- Oppvarming 

- Sjøfart 

- Veitrafikk 

Det kommunefordelte utslippsregnskapet blir stadig bedre. Til tross for dette gjenstår det fortsatt 

usikkerheter i hvordan utslippene beregnes og allokeres til hver kommune. Nærmere metodisk tilnærming 

for analyse av historiske utslipp innen hver sektor samt viktige tilhørende usikkerheter er beskrevet innen 

hvert sektorkapittel (kapittel 6-14).  

Klimaregnskapet inkluderer klimagassene karbondioksid (CO₂), metan (CH4) og lystgass (N2O), og viser 

utslippstallene med enhet CO₂-ekvivalenter (CO₂e). Utslippene for hver gass vektes etter gassens globale 

oppvarmingspotensial (GWP) i en 100-årsperiode. Oppvarmingspotensialet er satt til 1 for karbondioksid, 

25 for metan og 298 for lystgass. Det betyr at utslipp av en kilo lystgass vil bidra 298 ganger mer til global 

oppvarming enn utslipp av samme mengde karbondioksid, over en hundreårsperiode. Måleenheten CO₂-

ekvivalenter (heretter CO₂e) brukes for å gjør det mulig å sammenligne oppvarmingseffekten ulike 

klimagasser har på atmosfæren, og for å gjøre det tydelig hvilke utslipp som bidrar mest til global 

oppvarming.  

3.1 Oversikt over Vikens historiske klimagassutslipp  

Vikens klimagassutslipp har gått ned fra 2009 til 2019, som vist i Tabell 1 og Figur 1. I perioden har 

utslippene blitt redusert med 15 %, fra 4,8 til 4,1 mill. tonn CO₂e. Det siste året, fra 2018 til 2019, sank de 

samlede utslippene med 4 %, tilsvarende ca. 171 000 tonn CO₂e.  

https://www.miljodirektoratet.no/klimagassutslipp-kommuner/?area=618&sector=-2
https://www.miljodirektoratet.no/contentassets/684ed944b61948e8adbef6f3f5b699f7/metodenotat_klimagasstatistikk-for-kommuner.pdf/download
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Tabell 1 - Klimagassutslipp i Viken totalt og fordelt på sektor i tonn CO₂e, 2009-2019 (Kilde: 
Miljødirektoratet)  

Sektor 2009 2011 2013 2015 2016 2017 2018 2019 

Veitrafikk 2 304 149 2 243 320 2 207 333 2 183 947 2 070 734 1 920 598 1 975 541 1 876 876 

Annen mobil 
forbrenning 

308 618 343 135 365 125 357 805 374 110 321 907 362 972 346 038 

Sjøfart 160 555 160 555 160 555 160 555 175 550 183 093 181 514 183 134 

Luftfart 216 093 241 962 258 968 258 453 260 972 264 822 276 574 279 L310 

Jordbruk 483 287 476 455 472 500 504 931 512 387 515 796 503 386 496 970 

Avfall og avløp 292 953 319 106 327 482 291 164 279 496 268 580 263 639 264 162 

Oppvarming 373 819 322 548 283 059 183 760 191 769 174 491 186 712 117 537 

Energi- 
forsyning 

189 655 211 949 158 557 154 508 152 529 147 774 150 716 135 555 

Industri, olje og 
gass 

515 492 491 741 392 551 308 475 346 974 352 737 375 964 406 589 

Totalt 4 844 621 4 810 769 4 626 130 4 403 598 4 364 520 4 149 797 4 277 016 4 106 170 

 

 

Figur 1 - Utviklingen i klimagassutslipp i Viken fra 2009 til 2019 fordelt på ulike sektorer (Kilde: Miljødirektoratet) 

De totale utslippene i 2019 er de laveste i tidsserien. Trenden har vært en jevn nedgang fram til 2019, med 

unntak av at utslippene økte fra 2017 til 2018. Den årlige nedgangen er likevel betydelig mindre enn det 

som vil kreves for å nå målet om å kutte utslippene med 80 % i 2030 sammenlignet med 2016-nivået. 

I 2019 var Vikens utslipp i overkant av 4 millioner tonn CO₂e. Dette tilsvarer ca. tre tonn CO₂e per 

innbygger.  

Omtrent to tredjedeler av utslippene stammer fra kun tre sektorer: Veitrafikk, Jordbruk og Industri, olje og 

gass. Veitrafikk er den klart største utslippssektoren, og står i 2019 for nesten halvparten av utslippene. 

Sektoren er fordelt i kildene ‘personbiler’, ‘tunge kjøretøy’, ‘varebiler’ og ‘busser’, hvor omtrent halvparten 
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av utslippene kommer fra ‘personbiler’. Jordbruk er den nest største 

utslippssektoren, og utgjør 12 % av de samlede utslippene. Industri, olje og gass er den tredje største 

utslippssektoren, og bidrar med om lag en tiendedel av utslippene. 

 

Figur 2 - Fordeling av klimagassutslippene per sektor i Viken i 2019. (Kilde: Miljødirektoratet)  

Den resterende tredjedelen av utslippene fordeler seg på Annen mobil forbrenning, Luftfart, Avfall og avløp, 

Sjøfart, Energiforsyning og Oppvarming. 

Nedgangen i utslipp fra 2009 til 2019 skyldes særlig reduksjoner i sektorene Veitrafikk (redusert med 19 %, 

eller ca. 427 000 tonn CO₂e), Oppvarming (redusert med 69 %, eller ca. 256 000 tonn CO₂e) og Industri, 

olje og gass (redusert med 21 %, eller ca. 109 000 tonn CO₂e). Også utslippene fra Avfall og avløp og 

Energiforsyning har gått noe ned. 

Sektorene som har økt mest i utslipp mellom 2009 og 2019 er Luftfart (økt med 29 %, eller ca. 63 000 tonn 

CO₂e), Annen mobil forbrenning (økt med 12 %, eller 37 000 tonn CO₂e) og Sjøfart (økt med 14 %, eller 

ca. 23 000 tonn CO₂e). Utslippene til Jordbruk har også økt noe.  

3.2 Utslipp fordelt på klimagasser  

Fordelingen av utslipp av ulike klimagasser i Viken vises i figuren under. Karbondioksid (CO₂) står for 79,5 

% av utslippene totalt, Metan (CH4) står for 12,9 % og lystgass (N2O) for 7,6 %. Metanutslippene i Viken 

kommer hovedsakelig fra dyr, avfallsdeponier og biologisk behandling av avfall og fra oppvarming med 

fossile brensler. Lystgassutslippene kommer fra bruk av gjødsel, fra avløp, biologiske behandling av avfall 

og avfallsforbrenning.  
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Figur 3 - Fordeling av type klimagassutslipp fra Viken i 2019. (Kilde: Miljødirektoratet).  

Klimagassutslipp fra landbruket 

Viken er landets største jordbruksfylke, og hadde i 2020 20,6 % av den dyrkede jorda i Norge. Viken er 

også et betydelig skogfylke, og har sammen med Oslo 13,8 % av den produktive skogen i Norge, ifølge 

Landbruksstrategi 2021–2030 for Viken fylkeskommune (høringsutkast). 

Landbruket (jordbruket og skogbruket) i Viken bidrar med klimagassutslipp fra biologiske prosesser i 

husdyr, gjødsel og dyrkingsjord, og fra energibruk. Utslippene bokføres i tre forskjellige kategorier i 

Miljødirektoratets utslippsstatistikk: 

● Utslipp fra ‘fordøyelsesprosesser husdyr’, ‘gjødselhåndtering’ og ‘arealbruk’ bokføres i sektoren 

Jordbruk. 

● Utslipp fra ikke-veigående kjøretøy og landbruksmaskiner som benytter avgiftsfri diesel, som 

traktorer, bokføres i sektoren Annen mobil forbrenning, under utslippssektoren ‘dieseldrevne 

motorredskaper’. 

● Utslipp fra oppvarming av driftsbygninger i landbruket bokføres i sektoren Oppvarming. 

I denne rapporten benyttes den opprinnelige sektorinndelingen til Miljødirektoratet i referansebane og 

tiltaksanalyser. Det betyr at sektoren Jordbruk ikke inkluderer utslipp fra landbruksmaskiner og 

oppvarming av landbruksbygg, men at disse utslippene er bokført i henholdsvis Annen mobil forbrenning 

og Oppvarming. Vi har derimot estimert landbrukets bidrag til Vikens totale klimagassutslipp for 2019, 

som vi beskriver overordnet under. Informasjon om beregningene som ligger til grunn finnes i Vedlegg 2. 

Som det kommer fram av figuren under, stod landbruket for om lag 14 % av Vikens totale utslipp i 2019. 

Det er betydelige usikkerheter knyttet til anslagene for maskiner og oppvarming. 

https://viken.no/_f/p1/ide993ce1-8d69-40ef-bf90-0b02ac279228/horingsutkast-landbruksstrategi.pdf
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Figur 4 - Oversikt over utslipp relatert til landbruket i Viken i 2019 (Kilde: Miljødirektoratet, Landbrukets klimaplan, Klimakur 2030 
og intervjuer) 

 
Figuren over viser utslippene fra landbruket som en prosentvis andel av Vikens totale utslipp. Jordbruk 
utgjør 12,1 %. Det er dermed utslipp fra biologiske prosesser i husdyr, gjødsel og dyrkingsjord som 
dominerer utslippene fra landbruket. Oppvarming av landbruksbygg og bruk av landbruksmaskiner utgjør 
kun henholdsvis 0,6 % og 1,3 %. For landbruksmaskiner og landbruksbygg har vi vist grafisk hvor stor del 
energiutslippene utgjør av henholdsvis Annen mobil forbrenning og Oppvarming.  
 
Det totale utslippet fra landbruket i 2019 estimeres til å være omtrent 572 000 tonn CO2e. 
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4 Referansebane for klimagassutslipp  

4.1 Overordnet metode og tilnærming  

Referansebanen for Viken er i stor grad basert på den sektorvise, nasjonale utviklingen som har blitt 

forespeilet i Klimakur 2030. Fremskrivningene i Klimakur 2030 baserer seg på Nasjonalbudsjettet 2020 

(Meld. St. 1 - 2019-2020).  

For sektorene Veitrafikk og Industri har Endrava lagt en mer detaljert tilnærming til grunn.  

For Veitrafikk har vi sett nærmere på aktivitetsdata, utslippsfaktorer og andre relevante faktorer innen hver 

individuelle utslippskilde for å utvikle en grundigere framskrivning for sektoren som helhet. Vi baserer 

beregningene på historiske data fra Miljødirektoratet og SSB, og på framskrivinger fra TØI. Dette reduserer 

usikkerheten, samtidig som det gir en mulighet til å beregne effekten av ulike tiltak senere i prosessen, mot 

konkrete kilder (f.eks. tunge kjøretøy) og teknologier (f.eks. elektrifisering).  

For Industri har vi tatt en anlegg-for-anlegg tilnærming ved å vurdere anleggspesifikke, rapporterte 

utslippsdata, og ved å ta direkte kontakt med de relevante anleggene for å samle inn data om vedtatte 

tiltak, eller tiltak allerede implementert i perioden 2020-2021. 

Der hvor det ikke har vært hensiktsmessig eller mulig å basere seg på de nasjonale framskrivningene eller 

gjøre detaljerte tilnærminger, har vi lagt endringer i befolkningsvekst til grunn, eventuelt framskrivninger 

basert på den historiske utviklingen (tendens), eller en antagelse om stabil utvikling mot 2030.  

Framskrivingene inneholder bare allerede vedtatte tiltak. Noen tiltak gjenstår å bli implementert/iverksatt, 

men felles er at de er vedtatt og budsjettert for, enten direkte eller indirekte gjennom en vedtatte og 

tilstrekkelige virkemidler. Referansebanen viser et estimat for hvordan utslippene vil utvikle seg dersom det 

ikke gjennomføres ytterligere tiltak som vil påvirke utslippene - det er et “business as usual”-scenario. 

Nasjonale tiltak som er inkludert i referansebanen er: 

● Nasjonalt forbud mot oljefyring i bygg som trådte i kraft 1.1.2020 (sektor: Oppvarming). 

● Nasjonalt omsetningspåbud for biodrivstoff hvor innblandingsgraden skal være 15,5 % fra 1.1.2021 

(sektor: Veitrafikk). 

● Nasjonal virkemiddelbruk for fortsatt vekst i antall elbiler og andre nullutslippskjøretøy. Her 

inkluderes mål om at 75 % av nybilsalget på personbiler i 2030 vil være utslippsfrie biler. Resten 

skal være ladbare hybrider. For varebiler er det lagt til grunn 37,5 % elbilandel i 2030 (sektor: 

Veitrafikk). 

Den neste tabellen oppsummerer tilnærming brukt til å etablere referansebanen for de ulike sektorene og 

utslippskildene i Viken.  

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1625/m1625.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-1-20192020/id2671918/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-922/KAPITTEL_5#%C2%A73-3
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Tabell 2 - Oppsummering av valgt tilnærming til referansebanen for de ulike sektorene  

Sektor Utslippskilder Metodikk 

Veitrafikk Alle utslippskilder Detaljert tilnærming basert på blant annet TØIs 
fremskrivninger av kjøretøyparken (TØI, 2019)  

Annen mobil forbrenning Alle utslippskilder Tilnærming basert på befolkningsutvikling 

Sjøfart Alle utslippskilder Tilnærming basert på nasjonal utredning 

Luftfart Alle utslippskilder Tilnærming basert på tendens 

Jordbruk Alle utslippskilder Tilnærming basert på framskrivninger i Klimakur 

Avfall og avløp Alle utslippskilder Tilnærming basert på tendens 

Oppvarming Annet Tilnærming basert på framskrivninger i Klimakur 

Bioenergi Tilnærming basert på framskrivninger i Klimakur 

Fossil olje Antar 0 i utslipp fra 2020 pga nasjonalt forbud.  

Fyringsparafin Antar 0 i utslipp fra 2020 pga nasjonalt forbud.  

Gass Utslippene antas å være stabile 

Kull Ikke relevant for Viken 

Vedfyring Utslippene antas å være stabile 

Energiforsyning Alle utslippskilder Tilnærming basert på framskrivninger i Klimakur 

Industri, olje og gass Industri Detaljert tilnærming på anleggsnivå for de 10 anleggene 
med størst utslipp i Viken, basert på rapporterte utslippstall 
og dialog med representanter for de relevante anleggene. 

Å forespeile hvordan utslippsutviklingen mot 2030 vil være innenfor de ulike sektorene er vanskelig, og 

resultatene medfører en del usikkerhet. Utviklingen kan skje tregere innenfor noen sektorer og raskere i 

andre. Uventede hendelser innenfor perioden kan bryte med antakelsene i beregningene. Usikkerhetene 

kan påvirke de absolutte tallene (referanseåret 2016) og utviklingen frem mot 2030. Det vil alltid være et 

spenn av mulige utfall av vedtatte tiltak og det er mulig at utslippene kan bli større eller mindre selv om 

betingelsene for scenariet var oppfylt. 

Framskrivingene begynner for året 2020, da dette er første året uten klimastatistikk for kommunene fra 

Miljødirektoratet. Det vil naturligvis være stor usikkerhet knyttet til hvordan COVID 19-pandemien har 

påvirket de ulike sektorene og utslippskildene i Viken for 2020 og 2021. Det er også usikkert i hvilken grad 

endringene i 2020-2021 vil påvirke de følgende årene, og utviklingen i utslipp mot 2030 i referansebanen. 

Vi har tatt hensyn til spesifikke, rapporterte data for Industri i 2020, og den viser en liten nedgang i utslipp. 

https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=50202
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Vi antar at pandemien også har påvirket utslippene relatert til 

transportsektorene Luftfart, Sjøfart og Veitrafikk, uten at vi kan estimere nærmere effekt på kort sikt. 

Referansebanen for 2020-2021 er derfor svært usikker, men vår vurdering er at pandemien i mindre grad 

vil påvirke referansebanen på lenger sikt mot 2030. 

I delkapitlene (kapittel 6-14) vil vi forklare nærmere den valgte tilnærmingen til referansebane innenfor hver 

sektor og utslippskilde. Vi vil også omtale konkrete usikkerheter knyttet til hver tilnærming. 

4.2 Referansebane for alle sektorer  

Referansebanen til Viken viser at utslippene er estimert å gå ned, men at reduksjonen går for sakte for å nå 

reduksjonsmålet i 2030. Det store bildet i referansebanen er at utslippene vil bli redusert med 15 % innen 

2030 gitt at ingen nye tiltak eller virkemidler implementeres (sammenlignet med nivået i 2016). Vikens 

klimamål inkluderer et utslippskutt på 80 % innen 2030 (vs. 2016), noe som betyr at det er et gap mellom 

referansebanen og målbanen. Dette gapet er et ytterligere behov for utslippskutt på 65 prosentpoeng. 

Basert på den meste oppdaterte utslippsstatistikken fra Miljødirektoratet, representerer dette et behov for 

kutt på 2,8 millioner tonn CO₂e i 2030, på toppen av referansebanen. 

 

Figur 5 - Referansebane for Viken 

Tabellen nedenfor viser resultatene fra referansebanen i perioden 2020-2030, per sektor. 

Tabell 3 - Referansebane per sektor i perioden 2020-2030 

Sektor 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Veitrafikk 1 918 841 1 836 182 1 801 545 1 773 110 1 745 835 1 712 852 1 681 269 1 650 241 1 620 394 1 589 091 1 557 922 

Jordbruk 498 744 492 092 487 658 488 434 489 321 492 425 492 757 491 981 492 979 493 866 494 864 

Oppvarming 106 830 106 208 105 585 104 963 104 341 103 718 103 096 102 474 101 851 101 229 100 607 

Industri 318 133 379 778 379 778 353 427 353 427 353 427 353 427 353 427 353 427 353 427 353 427 

Sjøfart 178 480 173 825 169 171 164 516 159 862 155 207 150 553 145 898 141 244 136 589 131 935 

Luftfart 286 597 292 009 297 422 302 834 308 246 313 659 319 071 324 483 329 896 335 308 340 720 

Annen mobil 
forbrenning 

356 506 359 494 362 460 365 447 368 297 371 041 373 698 376 303 378 860 381 377 383 844 

Avfall og avløp 262 893 257 538 252 184 246 829 241 474 236 120 230 765 225 411 220 056 214 701 209 347 

Energiforsyning 136 787 136 924 136 924 136 924 136 924 137 061 137 061 137 061 137 061 137 061 137 198 

SUM 4 063 810 4 034 051 3 992 727 3 936 483 3 907 727 3 875 510 3 841 697 3 807 279 3 775 768 3 742 648 3 709 862 
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Ingen av de ni sektorene når 80 % utslippskutt i 2030 i referansebanen, og 

det er et stort spenn i hvordan utslippene utvikler seg for hver sektor i referansebanen: 

● Noen sektorer er på vei i riktig retning, spesielt: 

○ Veitrafikk når 25 % utslippskutt hvor de største utslippskuttene kommer fra ‘personbiler’ 

○ Oppvarming viser en reduksjon på 48 %, hovedsakelig på grunn av utslippsreduksjoner i 

perioden 2009-2019 oppnådd ved forbudet om bruk av fyringsolje og fyringsparafin som 

nylig ble implementert. 

○ Sjøfart viser en reduksjon på 25 %, særlig på grunn av mulige utslippskutt innenfor 

skipskategorien ‘passasjerskip’.  

○ Avfall og avløp når 25 % utslippskutt 

○ Energiforsyning viser en reduksjon på 10 %, som skyldes hovedsakelig utslippsreduksjoner i 

perioden 2009-2013. Det finnes ikke anleggspesifikke utslippsdata for denne perioden og 

det er derfor ikke mulig å avklare årsaken for reduksjonen. 

● Andre sektorer har omtrent stabile utslipp mot 2030:  

○ Jordbruk, med 3 % utslippskutt, og lite endring på tvers av utslippskildene. 

○ Industri, med 2 % økning i utslipp. Merk at antagelsene i framskrivingen for denne sektoren 

er konservative, blant annet fordi vi har antatt at de mindre anleggene ikke har planlagt noen 

tiltak som kutter i utslippene. 

○ Annen mobil forbrenning, med 3 % økning i tråd med befolkningsveksten. 

● En siste sektor peker seg ut: Utslippene fra Luftfart er estimert til å øke med 31 % grunnet en 

forventet vekst i både ‘innenriks’ og ‘utenriks’ luftfart. Det er usikkert hvordan pandemien i 2020-

2021 vil påvirke veksten i luftfart over lengre tid.  

Resultatene per sektor dekkes i de sektorspesifikke delkapitlene i denne rapporten.  
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5 Tiltaksbane klimagassutslipp  

5.1 Overordnet metode og tilnærming 

Endrava har beregnet effekten av tiltak  

I tiltaksanalysen har Endrava tatt utgangspunkt i Miljødirektoratets definisjoner av mål, tiltak og virkemidler, 

slik de blant annet er benyttet i Miljødirektoratets metodikk for tiltaksanalyser og i Klimakur 2030. 

Definisjonene for tiltak og virkemidler er vesentlige for oppdragets avgrensning og gjengis nedenfor:  

● Tiltak er definert som en konkret aktivitet som iverksettes for å nå et mål om utslippsreduksjon. 

Tiltak er handlinger som bedrifter, husholdninger, eller statlige og kommunale virksomheter mv. kan 

gjennomføre for å redusere klimagassutslippene.  

● Virkemidler brukes som verktøy til å få utløst ønskede tiltak. Det er de verktøyene som staten, 

fylkeskommunene og kommunene kan bruke, slik som reguleringer, avgifter, subsidier og 

informasjon. 

Vår analyse har kun vurdert nødvendige tiltak for å nå Vikens klimamål om 80 % reduksjon i 2030, 

uavhengig av hvorvidt tiltakene primært er statlige, fylkeskommunale, kommunale og/eller private.  

Vi har ikke sett nærmere på hvilke virkemidler som må til for å utløse de aktuelle tiltakene. Vi har derfor 

heller ikke gjort noen vurderinger av hvorvidt Viken fylkeskommune eller andre aktører har tilstrekkelig med 

virkemidler for å utløse tiltakseffekten. Selv om vi ikke har gjort vurderingen konkret pr sektor eller tiltak kan 

vi likevel med all sannsynlighet fastslå at det kreves et langt kraftigere sett med virkemidler på kommunalt, 

fylkeskommunalt og statlig nivå for å nå utslippsmålene enn det som foreligger pr i dag.   

Metode for å beregne utslippsreduksjoner av tiltakene 

Utgangspunktet for beregning av tiltakseffektene er størrelsen på utslippene fra de ulike sektorene og 

kildene i referansebanen, det vil si slik utslippssituasjonen ville vært uten tiltaket (nullalternativet). 

Tiltakseffekten er differansen mellom utslipp i referansebanen og de estimerte utslippene som følge av 

hvert tiltak. Tilnærmingen for å utarbeide Vikens referansebane er omtalt tidligere i denne rapporten. 

Tilnærming for å beregne utslippsreduksjoner av tiltakene beskrives nærmere nedenfor.  

Som utgangspunkt for ideer til tiltak har vi primært lagt til grunn Klimakur 2030, Miljødirektoratets 

kunnskapsgrunnlag for utslippskutt i ikke-kvotepliktig sektor. I denne publikasjonen listes 60 tiltak (der flere 

er sammenstillinger av mindre enkelttiltak), med grundige beskrivelser av hva som skal gjøres, hvilke 

barrierer som hindrer aktørene i å gjennomføre tiltaket (eksempelvis mangel på moden teknologi, 

merkostnader, adferdsendringer o.l.), effekt av tiltaket målt opp mot en referansebane, kostnader, 

usikkerheter etc.  

For å beregne utslippsreduksjoner for Viken, er beregningene i Klimakur lagt til grunn. Likevel er det ofte 

forskjeller mellom oppnådd utslippskutt og effekt av tiltakene i Viken og i Norge. Disse forskjellene i effekt 

av Klimakur-tiltakene mellom Norge og Viken skyldes flere årsaker:  

● Ulike referanseår: Klimakur har 2005 som referanseår mens for Vikens 2030-mål er det utslippene i 

2016 som er referansen. 

● Ulike omfang: Klimakur dekker kun ikke-kvotepliktige utslipp, mens Viken også inkluderer 

kvotepliktige utslipp innenfor EUs kvotesystem (EU ETS). Dette kan resultere i forskjeller for 

sektorene Industri, Energiforsyning og Luftfart, som inkluderer en stor andel kvotepliktige utslipp. 

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1084/m1084.pdf
https://www.miljodirektoratet.no/klimakur
https://www.miljodirektoratet.no/klimakur
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● Ulike antall tiltak: vi har inkludert de fleste Klimakur-tiltakene, dog 

ekskludert de tiltakene med forespeilet lavest effekt. I noen sektorer, eksempelvis Jordbruk, finnes 

det også tiltak i Klimakur som ikke kvantifiseres eller bokføres i utslippsregnskapet, og disse er 

derfor ikke inkludert i tiltaksbanen for Viken. 

● Ulik sammensetning av utslippssektorer: Selv om det er en del fellestrekk mellom Viken og Norge 

som helhet, er det også forskjeller i hvor stor andel av utslippene de ulike sektorene representerer. 

For eksempel representerer Veitrafikk 46 % av utslippene i Viken i 2019, men kun 20 % i hele 

Norge (når man ekskluderer olje og gass til havs). Landbasert Industri og Olje og Gass 

representerer 38 % av utslippene i Norge, men kun 10 % i Viken.  

Tiltakseffektene fra Klimakur gjelder Norge, på nasjonalt nivå. Der det er mulig og der vi vurderer at Viken 

ser ut til å representere et “Norge i miniatyr” har vi nedskalert effekten ved å bruke en egnet 

konverteringsnøkkel, ofte basert på forholdstallet mellom nasjonale utslipp og utslipp i Viken for 

utslippskilden det gjelder. Dette er også gjort i de tilfellene der vi ikke har aktivitetsdata og utslippsfaktorer 

tilgjengelig for å vurdere effekt i Viken. I andre tilfeller har ikke denne nedskaleringen fra Klimakur gitt 

mening. Her har vi benyttet aktivitetsdata og utslippsfaktorer for Viken (f.eks. lokal registreringsstatistikk 

salg av nye kjøretøy for ulike kjøretøy fra SSB, trafikkarbeidnedbryting fra TØI, etc.) og vurdert hvordan 

tiltakets effekt vil påvirke disse.  

Utover tiltakene fra Klimakur har det vært nødvendig å utarbeide ytterligere skjerpede tiltak. Dette er ofte 

mer radikale endringer (f.eks. raskere innfasing av elektriske varebiler, eller kraftigere reduksjoner i 

transportarbeid) enn det som er lagt til grunn i Klimakur. Det kan også være tiltak som er hentet fra andre 

kilder. Realismen for disse tiltakene varierer, er avhengig av mange faktorer, og omtales nærmere for hvert 

enkelt tiltak.  

Tiltak som er direkte nedskaleringer av effekt fra Klimakur benevnes med “K” i tiltakstittelen. Tiltak som er 

skjerpede, enten mer radikale varianter av Klimakur eller hentet fra andre kilder benevnes med “S” i 

tiltakslisten.  

Uskalerte og skalerte tiltak  

Vi har først beregnet hvert tiltak med såkalte uskalerte effekter, slik at det fremkommer hvor stor effekt 

hvert enkelt tiltak har på referansebanen om kun det tiltaket gjennomføres. Flere tiltak har imidlertid 

overlappende effekt (se boks nedenfor), det vil si at effekten av flere tiltak samlet er mindre enn summen av 

hvert tiltak enkeltvis. Derfor har vi også skalert effektene av tiltakene mot hverandre, slik at vi i tiltaksbanen 

så langt det lar seg gjøre unngår å dobbelttelle effektene av tiltakene. Vi har derfor også inkludert en tabell 

under hver sektor, hvor overlappende tiltakseffekt er hensyntatt og tonn CO₂e som reduseres forutsetter at 

alle andre relevante tiltak også gjennomføres. Dette blir omtalt som skalerte utslippsreduserende effekter i 

resten av dokumentet.   
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Overlappende tiltakseffekt og behov for å unngå dobbelttelling 

Tiltak med overlappende effekt påvirker utslipp fra den samme utslippskilden slik at utslippsreduksjoner 

må justeres for å ikke telles dobbelt. Vi har hensyntatt overlappet mellom tiltak når vi vurderer den 

samlede tiltakseffekten. Inspirert av Klimakur vurderer vi i praksis først effekten av effektiviseringstiltak 

(for eksempel bedre logistikkløsninger som gir lavere transportarbeid, mindre energiforbruk pr produsert 

enhet, etc), deretter overgang til fossilfrie løsninger (innfasing av elbiler, utfasing av fossil gass i 

oppvarming), og endelig innblanding av biodrivstoff i det som gjenstår av fossile utslipp.  

Figuren nedenfor illustrerer et eksempel på hvordan denne overlappende effekten hensyntas i våre 

beregninger. Samlet effekt av de tre tiltakene er 70% utslippsreduksjon, ikke den enkeltvise summen av 

hvert tiltak på til sammen 95 %.   

 

 

Metode for kostnadsberegninger  

Mange klimatiltak vil innebære merkostnader for samfunnet. I Klimakur har de gjort analyser av 

merkostnadene (tiltakskostnadene) for samfunnet knyttet til alle tiltakene de har utredet. Endrava refererer 

til Klimakur sine vurderinger av tiltakskostnad, antar at disse er tilsvarende for Viken som nasjonalt, og har i 

liten grad gjort egne kostnadsberegninger i dette prosjektet.  

I Klimakur er kostnadene knyttet til eventuelle nødvendige virkemidler ikke inkludert, men for 

elektrifiseringstiltakene er kostnader for ladeinfrastruktur og nett lagt inn. Det er flere usikkerheter ved 

kostnadsanslagene i Klimakur. For å synliggjøre hvor usikre disse anslagene er, har Klimakur lagt alle 

tiltakene i brede kostnadskategorier:  

● Kostnadskategori 1: Tiltak med tiltakskostnad under 500 kr/tonn CO₂e 

● Kostnadskategori 2: Tiltak med tiltakskostnad mellom 500 og 1500 kr/tonn CO₂e 

● Kostnadskategori 3: Tiltak med tiltakskostnad over 1500 kr/tonn CO₂e 

Tiltakskostnader er gjennomsnittskostnader over perioden (noen tiltak vil ha en høy kostnad per tonn i 

begynnelsen av perioden, men vil gå ned mot null i slutten av perioden, f.eks. en del av 

elektrifiseringstiltakene). 
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For de skjerpede tiltakene vi har utviklet med utslippsreduserende effekt 

utover Klimakur-tiltakene, har Endrava generelt ikke anslått kostnader.  

5.2 Resultater 

Våre analyser innen hver sektor viser at det overordnet kan være mulig å nå Vikens klimamål om 80 % 

utslippskutt i 2030, sammenlignet med 2016. Figuren nedenfor illustrerer de totale utslippene, 

referansebane fremover, samt to tiltaksbaner. Tiltaksbaner er hva utslippene vil være dersom tiltakene 

gjennomføres.  

● Den første tiltaksbanen, i blått, legger kun til grunn utslippsreduserende effekt av de utvalgte 

Klimakur-tiltakene vi mener er relevante for Viken. Samlet medfører disse tiltakene 43 % kutt i 2030, 

sett opp mot 2016. 

● Den andre tiltaksbanen, i grønt, legger opp til å gjennomføre de samme utvalgte Klimakur-tiltakene 

som i den første tiltaksbanen. I tillegg legger vi til grunn utslippsreduserende effekt av et bredt sett 

med skjerpede tiltak innenfor hver sektor. Samlet vil disse nye tiltakene bidra med ytterligere 36 

prosentpoeng kutt, slik at man oppnår et totalt utslippskutt på 79 % i 2030, sett opp mot 2016.  

Til sammen er det beregnet utslippsreduserende effekt av 63 tiltak, hvorav 39 utvalgte fra Klimakur, og 24 

skjerpede. I tillegg, ikke vist i tiltaksbanene nedenfor, er det også beregnet effekt av to bio-CCS-tiltak, samt 

to tiltak på jordbruk. Effekten av disse fire tiltakene er imidlertid ikke inkludert i tiltaksbanene da det er 

usikkert hvordan den utslippsreduserende effekten vil bli bokført hos Miljødirektoratet. Vi viser til kapittel 7 

om jordbruk og kapittel 15 om karbonfangst- og lagring for ytterligere informasjon.  

Vår analyse har ikke konkret vurdert eller sammenlignet realismen i å gjennomføre hvert enkelt tiltak, 

verken fra utvalget av tiltak hentet fra Klimakur (antatt ambisiøst) eller fra vårt sett med skjerpede tiltak 

(enda mer ambisiøst). På generell basis kan vi likevel si at vi anser det som ekstremt krevende å nå Vikens 

utslippsmål. Dette igjen fordrer et mangfold av nye og forsterkede virkemidler, raskt, og på tvers av 

offentlige aktører for å utløse tilstrekkelig med handling hos aktørene.    

 

Figur 6 - Referansebane og tiltaksbane for Viken 
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I den følgende tabellen lister vi hver sektor med tilhørende utslippskutt gitt 

at alle tiltakene gjennomføres, og angitt i flere kategorier: 

1. I hvor stor grad de kutter utslipp sammenlignet med 2016, målt mot sin egen sektor 

2. I hvor stor grad de kutter utslipp sammenlignet med refereansebanen i egen sektor i 2030. Denne 

indikerer i hvor stor grad tiltakene får “dra-hjelp” fra referansebanen.  

3. I hvor stor grad de kutter utslipp sammenlignet med den samlede referansebanen for alle utslipp. 

Denne indikerer i hvor stor grad tiltakene i hver sektor bidrar til de samlede utslippskuttene i Viken.  

Tabell 4 - Oppsummering av sektorvise utslippsreduksjoner i 2030 

Sektor 
Utslippsreduksjon målt 
mot historiske utslipp i 

egen sektor i 2016 

Utslippsreduksjon målt mot 
referansebane i egen sektor 

i 2030 

Utslippsreduksjon målt mot 
de totale utslippene i 
referansebanen i 2030 

Veitrafikk 93 % 90 % 38 % 

Annen mobil 
forbrenning 

100 % 100 % 10 % 

Sjøfart 54 % 39 % 1 % 

Luftfart 54 % 64 % 6 % 

Jordbruk 45 % 43 % 6 % 

Avfall og avløp 38 % 17 % 1 % 

Oppvarming 72 % 46 % 1 % 

Energiforsyning 90 % 88 % 3 % 

Industri, olje og 
gass 

93 % 93 % 9 % 

Figuren nedenfor viser de historiske utslippene og tiltaksbanen per utslippssektor for Viken. I 2030 vil det 

gjenstå klimagassutslipp på tvers av alle sektorer. Hovedsakelig vil det gjenstå betydelige utslipp i 

Jordbruk, Avfall og avløp og Veitrafikk.   

Det forventes at teknologiutvikling vil gjøre det mulig å redusere noen av disse utslippene ytterligere mot 

2050, spesielt innenfor Veitrafikk og muligens Luftfart. For noen sektorer er det uklart hvilke tiltak som vil 

være mulig å gjennomføre for å oppnå ytterligere utslippskutt. Dette gjelder spesielt avfall og avløp samt 

jordbruk hvor det ikke foreligger kjente løsninger for å ytterligere redusere utslippene utover det vi har lagt 

til grunn.  
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Figur 7 - Tiltaksbane for Viken 

Noen av de skjerpede tiltakene innenfor Industri og Energiforsyning inkluderer karbonfangst og lagring med 

en stor andel biogene utslipp (“bio-CCS”). Tiltakene er ikke inkludert i omtalen av utslippsreduksjoner 

ovenfor, da det foreløpig er uklart hvordan effekten vil bokføres. Dersom implementert, vil disse kunne 

bidra til negative utslipp på ca. 327 000 tonn CO₂e, allerede i 2030. På denne måten kan bio-CCS 

kompensere for noen av de gjenværende utslipp i Viken, med en total netto-utslippsreduksjon på 86,6 % i 

2030, sammenlignet med 2016-nivå. Dette er beskrevet videre i kapittel 15. 
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6 Veitrafikk  

Innenfor Veitrafikk er det fire utslippskilder: ‘personbiler’, ‘varebiler’, ‘tunge kjøretøy’ og ‘busser’. Selv om 

utslippene historisk fra 2009 har gått gradvis nedover er hastigheten utilstrekkelig for å nå klimamålene. 

Referansebanen viser et utslippskutt på 25 % i 2030 målt mot 2016.  

Med 13 utvalgte tiltak fra Klimakur oppnår man et utslippskutt på 51 % i 2030, målt mot egen sektor i 

2016. Dersom man også inkluderer ytterligere 9 skjerpede tiltak oppnår man et utslippskutt på 93 %, målt 

mot egen sektor i 2016. De tiltakene som i absolutte tonn bidrar mest til utslippskuttet er hurtigere 

innfasing av elektriske kjøretøy (spesielt innen personbiler og lastebiler), samt økt bruk av biodrivstoff på 

tvers av alle utslippskilder.  

6.1 Historiske utslipp veitrafikk 

Veitrafikk er den største utslippssektoren i Viken, og stod for 46 % av utslippene i 2019. Personbiler sto for 

om lag halvparten av utslippene fra veitrafikk i 2019. Videre kom de største utslippene fra tunge kjøretøy 

(29 %) og varebiler (16 %), mens kun en liten andel kom fra busser (3 %). 

 

Figur 8 - Historiske utslipp for Veitrafikk i Viken (kilde: Endrava, basert på Miljødirektoratet, 2021) 

Samlet sett sank utslippene til veitrafikk med 19 % fra 2009 til 2019 (reduksjon på ca. 427 000 tonn CO₂e). 

Dette tilsvarer 58 % av nedgangen i utslipp i Viken i perioden. Det siste året, fra 2018 til 2019, ble 

utslippene til veitrafikk redusert med 5 % (ca. 99 000 tonn CO₂e).  

Det er flere årsaker til at utslippene fra veitrafikk har gått ned de siste årene. Teknologiutvikling og økt bruk 

av ikke-fossile drivstoff, både i form av økt innblanding av biodrivstoff og økt andel elbiler, er blant de 

viktigste grunnene. En stadig større andel av kjøretøyene i Viken er i følge SSB elektriske. Elbilandelen for 

personbiler registrert i Viken har økt fra 4 % i 2016 til 11 % i 2019. Det er også blitt flere elektriske busser, 

tunge kjøretøy og varebiler, selv om den totale andelen fortsatt er liten.  

Nedgangen i utslipp fra veitrafikk skyldes særlig en reduksjon i utslipp fra utslippskilden ‘personbiler’, men 

også utslipp fra busser, tungtransport og varebiler har gått ned. Fra 2009 til 2019 ble utslippene fra 

personbiler redusert med 25 %, eller ca. 320 000 tonn CO₂e. Utslippsreduksjonene var betydelige også for 

https://www.ssb.no/statbank/table/11823/
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varebiler (reduksjon på 22 %: 82 000 tonn CO₂e) og busser (reduksjon på 

15 %: 11 000 tonn CO₂e). Derimot var det kun en minimal reduksjon i utslipp fra tunge kjøretøy. 

At utslippene fra varebiler og tunge kjøretøy ikke har sunket på samme måte som for personbilene, skyldes 

i stor grad at teknologien for nullutslippskjøretøy og fossilfrie kjøretøy er kommet kortere for vare- og 

nyttetransporten. Det har også være færre økonomiske virkemidler rettet mot en utskiftning i disse 

segmentene enn i persontransporten. 

Kollektivselskapene som opererer i Viken er Ruter, Brakar og Østfold Kollektivtrafikk. Disse har alle utviklet 

bussparken sin i grønn retning de siste årene, og fossilfrie drivstoff er i godt innført. Stadig flere busser i 

Viken kjører på el eller biogass. De første elbussene i Viken ble i følge SSB registrert i 2017 (12 busser). 

Antallet elbusser har steget årlig, fra 14 busser i 2018 (0,6 % av bussene) til 41 busser i 2019  (1,5 % av 

bussene). Antallet biogassbusser har også steget, fra 7 busser i 2016 til 27 busser i 2019 (1,2 % av 

bussene). 

6.2 Referansebane veitrafikk  

6.2.1 Tilnærming 

Som utgangspunkt for referansebanen for Veitrafikk har vi brukt TØIs framskrivninger for kjøretøyparken. 

De har utarbeidet en framskrivning av kjøretøyparken i samsvar med Nasjonalbudsjettet for 2019. 

Framskrivingen ble utarbeidet ved hjelp av BIG-5.2-modellen. Forutsetningene som ligger til grunn for 

framskrivningene i nasjonalbudsjettet 2019 er: 

● 75 % av nybilsalget på personbiler vil være elekstrisk i 2030. Andel plug-in hybrid biler vil øke til 30 

% av nybilsalget på personbiler i 2030.  

● I 2030 selges det ikke lenger nye diesel- og bensinbiler (inkludert ikke-ladbare hybridbiler).  

● For varebiler er det lagt til grunn 37,5 % elbilandel i 2030 

● Trafikkarbeidet anslås å følge utviklingen i befolkningen 

● Utslippene per kjørte km fra biler basert på fossile energibærere anslås å avta med i overkant av 1 

% i året (dette har vi ikke inkludert i vår referansebane) 

● Innblandingen av biodrivstoff er videreført på 2017-nivå på faktisk 16 %. 

Data som ble brukt til å beregne utslippene mot 2030 for de ulike utslippskildene er listet opp under. 

Tilnærmingen er delvis forenklet og tar ikke hensyn til forskjeller i befolkningsvekst mellom Norge og Viken. 

Dette er fordi forholdet mellom kjøretøykilometer i Norge og i Viken i perioden 2009-2019 har vært stabilt, 

og vi antar at det fortsetter slik fremover. For eksempel har personbiler i Viken representert ca. 29,2 % av 

alt kjøring i Norge hvert år i perioden 2009-2019, ifølge data fra Miljødirektoratet. Nasjonale vekstrater for 

trafikkarbeid frem mot 2030 ligger til grunn, disse er basert på data fra TØI (se kilde i første avsnitt).  

Tilnærmingen for Veitrafikk inkluderer de følgende viktige parameter: 

● kjøretøykilometer  

○ Historisk kjøretøykilometer i Viken og Norge, for hver kjøretøykategori (Miljødirektoratet, 

2021) 

○ Framskrivning for Viken (skalert fra framskrivning om nasjonale kjøretøykm fra NB19-

banen).  

● Utslippsfaktor avhengig av kjøretøykategori og drivstofftype 

○ Historisk for hver kommune i Viken og Norge (Miljødirektoratet, 2021) 

○ Framskrivninger i teknologimiks fra NB19-banen fra TØI 

● Biodrivstoff 

https://www.ssb.no/statbank/table/11823/
https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=50202
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-1-20182019/id2613334/
https://www.miljodirektoratet.no/klimagassutslipp-kommuner?area=41&sector=-2
https://www.miljodirektoratet.no/klimagassutslipp-kommuner?area=41&sector=-2
https://www.miljodirektoratet.no/klimagassutslipp-kommuner?area=41&sector=-2
https://www.miljodirektoratet.no/klimagassutslipp-kommuner?area=41&sector=-2
https://www.miljodirektoratet.no/klimagassutslipp-kommuner?area=41&sector=-2
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○ Historiske omsetningskrav og faktisk innblanding i Norge 

(Miljødirektoratet 2021, SSB 2021) 

○ Antagelse om konstant innblandingsgrad mot 2030 (15,5 %, basert på krav i 2021, Lovdata 

2020) 

Andel nullutslippskjøretøy for sektoren Veitrafikk som helhet fortsetter å øke frem mot 2030. For 

‘personbiler’ brukte vi spesifikke framskrivinger for andel nullutslippskjøretøy i Viken fra TØI. For andre 

utslippskilder innen Veitrafikk har vi antatt at Viken ikke avviker fra de nasjonale framskrivningene fra TØI 

(2019), og derfor at Norge er representativt for Viken.  

6.2.2 Resultater 

Utslippene innen Veitrafikk i Viken er forespeilet å reduseres med 25 % innen 2030 uten nye tiltak i 
referansebanen. Vi utdyper beskrivelse av resultatene for hver utslippskilde videre under figuren. 

 
 
Figur 9 - Referansebane for sektoren veitrafikk i Viken for alle utslippskilder.  

Personbiler 

Frem mot 2030 ser vi størst endring i utslipp fra personbiler hvor utslippsreduksjonen er estimert til 46 %. 

Dette er på grunn av elbilsalg, og omtrent halvparten av all transportarbeid for personbiler i 2030 kommer 

fra utslippsfrie biler. Dermed peker pilene i riktig retning for personbiler, men det er særlig for de tyngre 

kjøretøyene at den store jobben med å redusere utslipp gjenstår.  

Varebiler og tunge kjøretøy 

Utslippene fra varebiler kuttes med 6 % ved å fase inn utslippsfrie kjøretøy. I 2030 er 23 % av 

transportarbeidet blant varebiler forventet å være utslippsfritt.  

Utslipp fra tunge kjøretøy er forespeilet å øke med 8 % i referansebanen i 2030.  

Busser 

Utslipp fra busser reduseres med 39 % grunnet en elektrifisering av bussparken i Viken. Det er flere 

kollektivselskap som opererer i Viken og det skjer mye på elektrifiseringsfronten. Kollektivtrafikktjenesten 

Brakar har fått 30 millioner kroner for bygging av mer ladeinfrastruktur. Det er derfor forventet flere 

elektriske busser i Drammen i årene som kommer. 

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2021/mai-2021/mer-avansert-biodrivstoff-pa-norske-veier/
https://www.ssb.no/statbank/table/11185/tableViewLayout1/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-922/KAPITTEL_5#%C2%A73-3
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-922/KAPITTEL_5#%C2%A73-3
https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=50202
https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=50202
https://www.brakar.no/prosjekter/elbuss/
https://www.brakar.no/prosjekter/elbuss/
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Ruter har også busstilbud i Viken og i 2020 var 10 % Vikens busser 

elektriske. I januar 2020 skal 22 % av bussene være elektriske, blant annet noen på linjene mellom Nordre 

Follo (i Viken) og Oslo.1 I 2028 skal alle Ruters busser og båter være utslippsfrie2. 

Østfold kollektivtrafikk fikk nye by- og regionsbusser som kjører på biogass i 20183. Fra 1. juli 2017 var 80 

% av busstrafikken i Østfold fossilfri, med biogassbusser. Østfold startet med utprøvning av biogassbusser i 

2003.4  

Selv om det er mye fremdrift hos kollektivselskapene vil det fortsatt gjenstå en del utslipp fra ‘busser’. Dette 

skyldes primært langdistansebussene og turbussene etc.  

6.3 Tiltaksbane veitrafikk  

6.3.1 Tilnærming 

Vi har utført effektberegninger på 22 tiltak som kan være aktuelle for veitransporten i Viken. Av disse er 13 

hentet fra Klimakur og ytterligere 9 er skjerpede tiltak. Tiltakene som kan redusere utslipp fra veitrafikk er 

delt inn i tre:  

● Aktivitetstiltak: endringer i transportarbeid (antall kjøretøykilometer) 

● Teknologitiltak: endringer i andel utslippsfrie (inkl. biogass) biler av den totale kjøretøybestanden 

● Biodrivstoff:  
○ endringer i omsetningskravet som gir økt innblanding av flytende biodrivstoff i bensin og 

diesel 
○ økt innfasing av biogass 

6.3.2 Resultater  

Fra referansebanen er det i 2030 beregnet at veitrafikk vil stå for et utslipp på ca. 1 560 000 tonn CO₂e . 

Tiltakene vi har effektberegnet bidrar til en reduksjon på ca. 1 400 000 tonn CO₂e i 2030. Resultatet av 

dette utslippskuttet er et gjenværende utslipp på 155 000 tonn CO₂e i 2030 fra veitrafikk, en reduksjon i 

utslippene fra sektoren på 93% sammenlignet med utslippene i 2016.  

Med de 13 tiltakene fra Klimakur (markert med bokstaven K) i tabellen nedenfor oppnår vi en 

utslippsreduksjon på 51% målt opp mot sektorens utslipp i 2016. Med de ytterligere 9 skjerpede tiltakene 

(markert med bokstaven S) oppnår vi en samlet utslippsreduksjon på 93 %, målt mot sektorenes utslipp i 

2016. De tiltakene som gir størst absolutte utslippskutt er de som går på økt bruk av biodrivstoff (en del 

avansert flytende biodrivstoff på tvers av alle utslippskilder og noe biogass for lastebiler og busser), samt 

hurtigere innfasing av elektriske personbiler og lastebiler. Det er viktig å påpeke at økt innblanding av 

biodrivstoff med 10 prosentpoeng høyere enn dagens nivå bidrar lite til utslippskutt og at det er først når 

biodrivstoffandelen øker med 65 prosentpoeng at kuttene blir så store. Busstiltakene monner lite, mest fordi 

utslippene fra busstrafikken er små i utgangspunktet.  

Figuren nedenfor illustrerer utviklingen i utslipp mot 2030. Tiltakseffekten av hvert enkelt tiltak er i vist i 

farger, mens i grått vises historiske utslipp og tiltaksbanen. Tiltakene er sortert i den viste rekkefølgen fordi 

 
1 https://www.aftenposten.no/oslo/i/dlJP8A/ruter-40-prosent-av-bybussene-vil-vaere-elektriske-om-litt-over-ett-aar 
2 https://ruter.no/om-ruter/miljo/ 
3 https://xn--miljlftetmoss-enbb.no/prosjekter/kollektiv/ 
4 https://ostfold-kollektiv.no/nyheter/80-prosent-av-busstrafikken-i-%C3%B8stfold-er-fossilfri/ 

https://www.aftenposten.no/oslo/i/dlJP8A/ruter-40-prosent-av-bybussene-vil-vaere-elektriske-om-litt-over-ett-aar
https://ruter.no/om-ruter/miljo/
https://miljøløftetmoss.no/prosjekter/kollektiv/
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dette er skaleringsrekkefølgen benyttet for å vurdere samlet effekt av alle 

tiltakene når eventuell dobbelttelling. Nærmere informasjon om skalering finnes i kapittel 5.1.   

 

 

Figur 10 - Tiltaksbane for Veitrafikk (søylene som helhet representerer referansebanen, og de fargede delene representerer effekt 
av de ulike tiltakene) 

Tabellen nedenfor gir en oversikt over utslippsreduserende effekt av hvert tiltak frem mot 2030. Effekten er 

skalert. Siste linje i tabellen viser tiltaksbanen som er de samlede gjenstående utslipp etter at alle tiltakene 

er gjennomført.  

Tabell 5 - Oversikt over tiltakene og utslippsreduksjoner innen Veitrafikk (alle tall i tonn CO2e) 

Tiltaksnavn 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

V-01K Nullvekstmål 
for 
personbiltransporten 

0 4 108 6 000 9 380 11 898 13 789 15 795 17 903 19 866 21 844 24 695 

V-14S Skjerpet 
nullvekstmål for 
personbiltransporten 

0 17 396 29 060 43 403 55 089 64 559 73 507 81 905 89 238 95 919 103 921 

V-02K Forbedre 0 2 394 5 086 7 480 9 574 11 968 14 062 16 156 18 251 20 046 21 841 
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Tiltaksnavn 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

logistikk for 
varebiltransport 

V-15S Ytterligere 
logistikkeffektivisering 
i varebiltransporten 

0 2 394 5 086 7 480 9 574 11 968 14 062 16 156 18 251 20 046 21 841 

V-03K Overføring av 
gods fra vei til sjø og 
bane 

0 1 221 2 687 3 909 6 107 8 306 11 238 15 879 19 788 22 964 25 896 

V-04K Forbedret 
logistikk og 
effektivisering av 
lastebiler 

0 5 203 12 973 18 124 23 215 28 267 33 244 38 064 42 871 47 677 49 960 

V-05K 100 % av nye 
personbiler er 
elektriske innen 
utgangen av 2025 

0 1 319 14 801 32 864 54 668 74 165 92 390 106 539 117 492 125 831 131 568 

V-22S 35% økt 
salgsvolum av nye 
elbiler innen 2025 

0 2 475 8 177 21 060 38 907 61 165 88 068 114 378 140 074 165 120 189 408 

V-06K 100% av nye 
varebiler er elektriske 
innen utgangen av 
2030 

0 0 0 1 138 5 904 13 182 21 767 30 943 40 859 51 468 62 251 

V-16S 50% av nye 
varebiler på biogass  

311 4 683 12 997 26 264 39 086 50 095 56 295 59 887 60 407 57 679 51 703 

V-07K 50 % av nye 
lastebiler er elektriske 
innen utgangen av 
2030 

0 0 0 2 403 5 772 10 217 16 537 24 648 35 767 50 292 69 071 

V-17S 75% av nye 
lastebiler er elektriske 
i 2025, mot 95% i 
2030 

0 0 2 147 11 630 30 140 53 324 76 628 100 452 122 683 142 580 159 047 

V-08K 100% av nye 
bybusser er elektriske 
innen utgangen av 
2025 

0 0 0 0 0 13 1 299 2 458 3 615 5 042 6 631 

V-09K 10 % av nye 
trekkvogner går på 
biogass i 2030 

111 997 2 012 3 271 4 321 5 439 6 582 7 707 8 855 10 267 11 306 

V-10K Økt bruk av 
avansert flytende 
biodrivstoff i 
personbiltrafikk 

0 4 520 8 375 11 398 13 484 14 624 17 229 18 198 19 282 18 232 16 949 

V-11K Økt bruk av 
avansert flytende 
biodrivstoff i 
varebiltrafikk 

0 1 464 2 784 3 889 4 765 5 394 6 879 8 088 9 923 11 519 14 284 

V-12K Økt bruk av 
avansert flytende 
biodrivstoff i 
lastebiltrafikk 

0 2 742 5 391 7 875 10 046 11 812 15 473 18 363 22 444 25 319 30 270 

V-13K Økt bruk av 
avansert flytende 
biodrivstoff i 
busstrafikk 

0 264 513 741 956 1 141 1 544 1 928 2 512 3 075 4 014 

V-18S Ytterligere bruk 
av avansert 
biodrivstoff i 
personbiltrafikk 

0 58 759 108 877 148 176 175 289 190 111 191 975 183 998 167 108 142 210 110 169 
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Tiltaksnavn 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

V-19S Ytterligere bruk 
av avansert 
biodrivstoff i 
varebiltrafikk 

0 19 032 36 188 50 557 61 940 70 121 76 655 81 779 86 001 89 851 92 844 

V-20S Ytterligere bruk 
av avansert 
biodrivstoff og biogass 
i lastebiltrafikk 

0 35 645 70 077 102 371 130 604 153 553 172 408 185 667 194 515 197 485 196 756 

V-21S Ytterligere bruk 
av avansert 
biodrivstoff og biogass 
i busstrafikk 

0 3 699 7 187 10 374 13 380 15 971 18 533 20 989 23 445 25 833 28 100 

Utslippsreduksjon i 
sum (skalert, 
absolutt) 

421 168 018 339 481 521 472 700 692 863 326 1 014 118 1 141 668 1 250 449 1 335 158 1 404 473 

Skalert total effekt 
(sammenlignet med 
referansebanen) 

0 % 9 % 19 % 29 % 40 % 50 % 60 % 69 % 77 % 84 % 90 % 

Tiltaksbane 
(samlede utslipp 
etter gjennomførte 
tiltak) 

1 918 420 1 668 164 1 462 064 1 251 638 1 045 143 849 526 667 151 508 573 369 945 253 933 153 449 

6.3.3 Kostnader 

Tiltakskostnadene innen Veitrafikk går i hele spennet fra “under 500 kr/tonn CO₂e” og til “over 1500 kr/tonn 

CO₂e”. De skjerpede tiltakene som er basert på ytterligere innstramming av Klimakur antar vi vil være minst 

like kostnadskrevende som tiltakene de er basert på, men dette er ikke kvantifisert. De andre skjerpede 

tiltakene har vi ikke kostnadsanslag på. Generelt sett er effektiviseringstiltakene anslått til å være relativt 

rimelige, teknologiovergang (elektrisering) vil være i midten, mens omsetning av biodrivstoff vil være dyrest.  
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7 Jordbruk  

Utslippene i sektoren fordeler seg i tre utslippskilder: ‘fordøyelsesprosesser husdyr’, ‘gjødselhåndtering’ og 

‘jordbruksarealer’. 

Jordbruk er Vikens nest største utslippskilde. Utslippene har vært relativt stabile de senere årene, og er 

ikke ventet å endres mye fram mot 2030 uten nye tiltak. Sektoren er svært krevende å kutte utslipp fra, 

siden det ikke er mulig å fjerne alle utslipp fra de biologiske prosessene i husdyr, gjødsel og 

dyrkningsjord. Strukturelle tiltak som kostholdsendringer i retning av mer plantebasert kost og fisk, og 

reduksjon i matsvinn, er derfor de mest effektive, samt tiltak som vrir produksjonen i retning av en 

produksjon med lavere utslipp per enhet.  

Vi har estimert utslippsreduksjonspotensialet for syv tiltak for jordbruket, der fem er hentet fra Klimakur 

og to er skjerpede tiltak. Disse innebærer en kraftig opptrapping av plantebasert kost og fisk og reduksjon 

i forbruk av rødt kjøtt, og en kraftig reduksjon i matsvinn. Gjennomføres kun tiltakene i Klimakur oppnås 

et utslippkutt på 27 %, målt mot egen sektor i 2016. Gjennomføres samtlige tiltak, reduseres utslippene 

fra jordbrukssektoren med anslagsvis 45 % i 2030 sammenlignet med referanseåret. 

Utslippssektoren jordbruk omfatter prosessutslipp knyttet til biologiske prosesser i husdyrene, gjødselen og 

dyrkingsjorda som fører til dannelse av metan og lystgass. Utslipp fra energibruk i jordbruket er ikke 

inkludert i jordbruksregnskapet, men er plassert på sektorene Annen mobil forbrenning og Oppvarming. Se 

egen boks i Historiske utslipp (Klimagassutslipp fra landbruket) og Kapittel 16 for estimert utslipp fra 

landbruket som helhet i Viken. 

7.1 Historiske utslipp jordbruk  

Jordbruk er nest største utslippssektor i Viken, og sto for 12 % av utslippene i 2019. Utslippene fra jordbruk 

i Viken økte med 3 % fra 2009 til 2019. Utslippene var på sitt høyeste i 2017, og har siden da gått noe ned.  

Utslippskildene fordøyelsesprosesser og gjødselshåndtering står for størstedelen av utslippene i sektoren 

(82 % i 2019). Mens utslippene til fordøyelsesprosesser har gått noe ned siden 2009 (-2 %), har utslippene 

til jordbruksarealer økt i perioden (+10 %). 

Som vist i figuren under, står utslipp fra lystgass og metan hver for omtrent halvparten av utslippene innen 

Jordbruk i 2019, når de er regnet om til CO₂e. Jordbrukssektoren har ikke utslipp av CO₂ i statistikkene fra 

Miljødirektoratet. Jordbruket er den største kilden til utslipp av både metan og lystgass i Viken. Det meste 

av metanutslippene kommer fra dyrenes fordøyelse, spesielt fra drøvtyggere. Resten kommer fra lagring av 

husdyrgjødsel. Oppvarmingspotensialet til metan og lystgass er vesentlig større per kg utslipp enn for CO₂. 

GWP-verdiene brukt av Miljødirektoratet er henholdsvis 25 og 298 CO₂e per kg gass. 

https://www.miljodirektoratet.no/klimagassutslipp-kommuner?area=41&sector=-2
https://www.miljodirektoratet.no/klimagassutslipp-kommuner?area=41&sector=-2
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Figur 11 - Fordeling av type klimagassutslipp fra Jordbruk i Viken, 2019. (Kilde: Miljødirektoratet) 

7.1.1 Usikkerhet i dataene  

For å estimere utslipp fra jordbruket må det gjøres mange ulike beregninger, siden det er en rekke kilder 

(prosesser) som forårsaker utslipp. Utgangspunktet for utslippstallene på kommunenivå er beregninger på 

nasjonalt nivå. De brytes så ned til fylke og kommune ved ulike fordelingsnøkler som for eksempel antall 

husdyr, beregnet mengde nitrogen i husdyrgjødsel, fulldyrket jordbruksareal, m.m.  

Fordelingsnøklene som brukes for å fordele de nasjonale utslippene til fylker og kommuner har jevnt over 

god kvalitet på to måter: 

● Statistikken som brukes som nøkler er jevnt over god og har små feilmarginer også på fylkes- og 

kommunenivå der den finnes. 

● Nøklene har nær relevans til aktivitetene som genererer utslippene. 

Nøklene har imidlertid en svakhet ved at de er kvantitative og knyttet til omfanget av aktiviteten. Nøklene 

fanger dermed i liten grad opp kvalitative variasjoner mellom fylker og kommuner, dvs. variasjoner som gir 

ulikt utslipp per dyr eller per arealenhet. Endringene i utslipp i en kommune vil dermed omtrent utelukkende 

være knyttet til endringer i volumet på aktivitetene, slik som mengde gjødsel brukt, antall dyr eller endringer 

i jordbruksareal, og ikke kvalitetsmessige endringer i produksjonsmetodene.  

En annen kilde til usikkerhet er det faktiske oppvarmingspotensialet til metan. Metan har en betydelig 

sterkere oppvarmingseffekt enn CO₂, men er i motsetning til CO₂ og lystgass en kortlivet klimagass, med 

gjennomsnittlig levetid 12 år. Det er utviklet en ny metodikk for å anslå oppvarmingseffekten av 

akkumulerte klimagassutslipp, som tar hensyn til den raske nedbrytingen av metan, kalt ‘GWP*’ (Lynch et 

al., 2020). Denne metodikken skiller seg fra GWP100, som ligger til grunn for Miljødirektoratets 

utslippsstatistikk og Klimakur-beregningene.  

Det faktiske oppvarmingspotensialet fra utslipp, og effekten av tiltak, vil avhenge av hvilken metodikk man 

bruker for å beregne oppvarmingseffekten av de ulike klimagassene. Beregningene for metan er særlig 

viktige for jordbrukssektoren, siden de utgjør en stor andel av utslippene. Faktoren ‘GWP*’ vil gi andre 

effekter enn GWP100. Vi har ikke benyttet GWP* i våre beregninger.  

  

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ab6d7e
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ab6d7e
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7.2 Referansebane jordbruk  

I 2019 inngikk regjeringen og jordbruksorganisasjonene en intensjonsavtale om å redusere utslippene av 

klimagasser fra jordbruket og å øke opptaket av karbon i jordbruket. Likevel er det ikke forespeilet noen 

vesentlige endringer i utslipp fra jordbruk mot 2030 i Klimakur eller i Nasjonalbudsjettet 2021. Utslipp av 

metan anslås å fortsette på dagens nivå. Dette er til tross for at produksjonen i jordbruket antas å følge 

befolkningsutviklingen. I Vikens landbruksstrategi (høringsutkast) er målet å øke matproduksjonen i fylket 

med 1 % i året.  

Vi har valgt å legge fremskrivningene i Klimakur til grunn for referansebanen til Viken. Her antas det at 

utslipp per produserte enhet går noe ned. Det er antatt at utslippene vil holde seg noenlunde stabilt de 

neste 10 årene. Referansebanen viser en samlet reduksjon i utslipp fra jordbruk på 3 % fra 2016-2030.  

 

Figur 12 - Referansebane for Jordbruk i Viken 

 

7.3 Tiltaksbane jordbruk  

7.3.1 Tilnærming  

Tiltak for å redusere klimagassutslipp fra jordbrukssektoren handler om å redusere utslippene fra husdyr, 

gjødsel og dyrkningsjord. Tiltak som reduserer bruken av fossil energi i landbruket beskrives i denne 

rapporten under sektorene Annen mobil forbrenning og Oppvarming. 

Klimakur 2030 utreder 16 tiltak for å redusere utslippene fra jordbruket fram mot 2030. Av disse kan en del 

ikke kvantifiseres eller bokføres i utslippsregnskapet, og noen gir utslippsreduksjoner i sektoren skog og 

annen arealbruk. 

Tiltakene i Klimakur er sortert i tre kategorier: 

1. Tiltak som forbedrer produksjon og ressursutnyttelse i jordbruket: Disse reduserer utslipp per 

produserte enhet gjennom produksjon og/eller ressursutnyttelse. Tiltak for mer effektiv og 

klimavennlig gjødsling, produksjon av biogass fra husdyrgjødsel og drenering av jord er eksempler. 

Gjennomfører er jordbruksforetakene som ledd i driften. 

2. Tiltak som øker karbonbinding i jord: Disse øker karbonbinding, og inkluderer tiltakene 

fangvekster, stans av nydyrking av myr og karbonlagring i biokull. Disse tiltakene kan enten ikke 

bokføres noen sektor i utslippsregnskapet, eller bokføres hovedsakelig i sektoren skog og annen 

https://www.regjeringen.no/contentassets/53adf7ea24b54e4a961005443231fd08/no/pdfs/stm202020210001000dddpdfs.pdf
https://viken.no/_f/p1/ide993ce1-8d69-40ef-bf90-0b02ac279228/horingsutkast-landbruksstrategi.pdf
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1625/m1625.pdf
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arealbruk. Denne leveransen inkluderer derfor ikke tiltak fra denne 

kategorien, men beskrives i delrapport 3 i dette prosjektet. 

3. Kosthold og matsvinn: Kategorien inkluderer to tiltak, som handler om å endre nordmenns 

kosthold i retning av blant annet mindre rødt kjøtt og mer frukt og grønt, og å redusere matsvinn. 

Tiltakene reduserer utslippene fra jordbrukssektoren gjennom å redusere og endre 

sammensetningen av jordbruksproduksjonen. 

Vi har vurdert fem tiltak fra Klimakur som særlig aktuelle for Viken, og beregnet utslippsreduksjoner fra 

disse for Viken med utgangspunkt i Klimakurs analyse. Fire av tiltakene kan bokføres jordbrukssektoren og 

bidra til å nå Vikens klimamål, mens ett per i dag ikke krediteres utslippsregnskapet. 

Landbrukets klimaplan 2021-2030 er landbruksnæringens plan for hvordan landbruket skal kutte 

klimagassutslipp og øke -opptak fram mot 2030. Her identifiseres åtte satsingsområder for å redusere 

utslipp og innfri intensjonsavtalen om å kutte utslipp og øke opptak i landbrukssektoren med fem millioner 

tonn CO₂e i perioden 2021-2030. Vi har vurdert satsningsområdet “Mer klimavennlig og bærekraftig fôring, 

avl og friskere husdyr” som relevant for Viken. Her ligger flere deltiltak som handler om bedre fôring, avl og 

dyrehelse, hvorav noen vil bokføres jordbrukssektoren, mens andre ikke vil bokføres utslippsregnskapet 

per i dag. Vi har beregnet effekten av to tiltak med utgangspunkt i planen, hvorav ett fanges opp i 

utslippsregnskapet og vil bidra til å nå Vikens klimamål, mens et annet per i dag ikke krediteres 

utslippsregnskapet. 

7.3.2 Resultater  

Fra referansebanen er det i 2030 beregnet at Jordbruk vil stå for et utslipp på i 494 864 tonn CO₂e. 

Tiltakene vi har effektberegnet bidrar til en reduksjon på 212 011 tonn CO₂e i 2030. Resultatet av dette 

utslippskuttet er at det totale utslippet fra jordbrukssektoren blir 282 853 tonn CO₂e  i 2030. Sammenlignet 

med referanseåret 2016 er dette en reduksjon på 45 %.  

 

Figur 13 - Tiltaksbane for Jordbruk (søylene som helhet representerer referansebanen, og de fargede delene representerer effekt 
av de ulike tiltakene) 

Som det kommer fram av figuren over og tabellen under, er det kostholdstiltakene som handler om å øke 

andelen plantebasert kost og fisk og spise mindre rødt kjøtt, som har størst effekt på utslippene. 

Kombinasjonen av de to kostholdstiltakene (Klimakur-tiltak og skjerpet tiltak) reduserer utslippene i 

referansebanen 2030 med 34 %. Tiltakene for å kutte matsvinn er de nest mest effektive, mens de andre 

tiltakene har relativt små effekter på utslippene hver for seg. 

https://www.statsforvalteren.no/contentassets/c55716dd4c014eb0b02be1076ad18a70/landbrukets-klimaplan-2021-2030-1.pdf
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/enighet-om-klimaavtale-mellom-regjeringen-og-jordbruket/id2661309/
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Tabell 6 - Oversikt over tiltakene og utslippsreduksjoner innen Jordbruk (alle tall i tonn 
CO2e) 

Tiltaksnavn 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

J-01K Økning i andelen 

plantebasert kost og fisk 
0 0 0 8 348 16 582 24 930 33 164 41 512 55 121 68 730 82 339 

J-02S Ytterligere økning i 

andelen plantebasert kost 

og fisk 

0 13 837 27 572 33 010 38 562 44 486 90 909 96 347 96 524 96 701 85 998 

J-03K Reduksjon i 

matsvinn (50%) 
8 920 10 336 11 760 13 085 14 206 15 325 15 402 16 792 18 053 19 165 20 826 

J-04S Ytterligere reduksjon 

i matsvinn (totalt: 80 %) 
5 352 6 202 7 056 7 851 8 524 9 195 9 241 10 075 10 832 11 499 12 496 

J-05S Avlsarbeid og bedre 

dyrehelse 
0 4 870 4 696 4 528 4 364 4 200 3 624 3 452 3 289 3 129 3 075 

J-06K Husdyrgjødsel til 

biogass 
0 0 616 1 103 1 635 2 046 2 240 2 522 2 835 3 049 3 399 

J-07K Miljøvennlig 

spredning av husdyrgjødsel 
0 585 1 269 1 767 2 227 2 648 2 719 3 109 3 357 3 570 3 877 

Utslippsreduksjon i sum 

(skalert, absolutt) 
14 272 35 830 52 969 69 691 86 099 102 830 157 299 173 810 190 012 205 843 212 011 

Skalert total effekt 

(sammenlignet med 

referansebanen) 

3% 7% 11% 14% 18% 21% 32% 35% 39% 42% 43% 

Tiltaksbane 484 471 456 262 434 689 418 743 403 221 389 595 335 458 318 171 302 967 288 023 282 853 

Vi vurderte også effekten av to tiltak som ikke kan bokføres noen sektor per i dag (se tabell under). 

Tiltakene vil kanskje bokføres i jordbrukets såkalte skyggeregnskap. Effekten av disse tiltakene er ikke 

skalert mot de andre tiltakene. 

Tabell 7 - Oversikt over tiltak og utslippsreduksjoner som ikke kan bokføres per i dag innen Jordbruk (alle tall i tonn CO2e) 

Tiltaksnavn 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

J-08K Drenering 0 1 544 2 778 4 322 5 557 7 100 8 335 9 570 10 805 12 040 13 275 

J-09S Bedre grovfôrkvalitet 

og tilsetningsstoff i fôr 
0 14 454 14 454 14 454 14 454 14 454 14 454 14 454 14 454 14 454 14 454 

7.3.3 Kostnader 

Tiltakene er fordelt mellom kostnadskategoriene “under 500 kr/tonn CO₂e” og “over 1500 kr/tonn CO₂e”. 

Tiltakene som kutter mest utslipp, og som handler om å endre kosthold og matsvinn, er de som er billigst å 

gjennomføre. Kostnad er ikke beregnet for de to tiltakene J-05S ‘Avlsarbeid og bedre dyrehelse’ og J-09S - 

‘Bedre grovfôrkvalitet og tilsetningsstoff i fôr’. 

  

https://www.bondelaget.no/getfile.php/13887254-1544598108/MMA/Bilder%20NB/Mat/Mat-%20og%20landbrukspolitikk/Milj%C3%B8%2C%20energi%20og%20klima/Klimaforhandlinger/Teknisk%20arbeidsgruppe%20-%20ferdig%20rapport%2010.12.18.pdf
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8 Industri  

Utslippssektoren Industri, olje og gass inkluderer utslipp fra olje- og gassutvinning, industri og bergverk. I 

Viken er det primært snakk om utslipp fra industrien, og derfor omtales sektoren heretter som Industri. 

Videre er sektoren ikke delt inn i flere utslippskilder. Dermed er alle utslipp samlet i én utslippskilde som 

også kalles for ‘industri’.  

Utslippene fra industrisektoren i Viken er antatt å ligge på relativt samme nivå som dagens frem mot 

2030, med mindre det gjennomføres klimatiltak. Dette vil selvfølgelig utfordres av om produksjonen 

trappes ned eller opp i årene frem mot 2030. De åtte klimatiltakene vi har utredet, der seks er fra 

Klimakur og to er skjerpede, bidrar til sammen til en utslippsreduksjon på 93 % i 2030, målt mot 

referanseåret i 2016. For industrien er det også utredet et potensial for bio-CCS, noe som vil ytterligere 

bidra til en reduksjon. Ser vi kun på effekten av tiltakene fra Klimakur, oppnås en utslipssreduksjon på 82 

% i 2030, målt mot egen sektor i 2016. 

 

8.1 Historiske utslipp industri  

Utslippene fra industrien stod i 2019 for ca. 10 % av Vikens totale utslipp, og dermed er dette den tredje 

største utslippssektoren i fylket. 

Historisk startet utslippene i 2009 på i overkant av 515 000 tonn CO₂e, for så, år for år, å falle ned til et 

bunnpunkt på 308 000 tonn CO₂e i 2015. Etter 2015 økte utslippene årlig mot 2019 og endte på i overkant 

av 406 000 tonn CO₂e. 

8.1.1 Usikkerhet i dataene  

Industrisektoren består hovedsakelig av kvotepliktige anlegg med krav om rapportering. På bakgrunn av 

dette antas usikkerheten i de historiske utslippstallene å være relativ lav. Da sektoren også består av en 

del mindre bedrifter, der Miljødirektoratet gjør egne beregninger for å kunne estimere det totale utslippet for 

sektoren, bidrar dette til en liten usikkerhet for sektoren.  

8.2 Referansebane industri  

8.2.1 Tilnærming 

For Industri har vi gått detaljert til verks for å beregne en referansebane ved å kartlegge vedtatte klimatiltak 

hos de ti største industrianleggene i Viken (målt etter klimagassutslipp). Disse anleggene utgjorde ca. 76 % 

av utslippene fra sektoren i 2019. I beregningene har vi antatt at de resterende anleggene ikke har besluttet 

noen klimatiltak, selv om det kan hende at noen av dem har tiltak de planlegger å gjennomføre. For hvert 

anlegg har vi undersøkt om det alt er gjennomført eller foreligger noen planer om prosjekter som vil bidra til 

en utslippsreduksjon etter 2019. Miljødirektoratets utslippsstatistikk ble sist publisert for 2019, men da de 

store industrianleggene årlig rapporterer til Miljødirektoratet og utslippene publiseres på norskeutslipp.no 

har vi også sammenstilt utslipp fra 2020 og estimert et totalt utslipp for sektoren. Dermed starter 

framskrivningen for industrien i 2021 i denne rapporten. 

  

https://www.norskeutslipp.no/
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Tabell 8 - Oversikt over de 10 industrianlegg med største fossile utslipp i Viken i 2019-2020 
(alle tall i tonn CO2e) (kilde: norskeutslipp.no) 

Anlegg 2019 2020 Kommentar 

Borregaard avd. spesialcellulose    89 353* 82 402* 
Har i tillegg vesentlige biogene CO2-utslipp fra 

forbrenning av biomasse 

Norske Skog Saugbrugs 3 348 2 437 
Har i tillegg vesentlige biogene CO2-utslipp fra 

forbrenning av biomasse 

Leca Rælingen 43 142 31 414  

Kronos Titan 34 935 28 612  

Norgips Norge 27 642 27 122  

Rockwool Moss  45 529 26 356  

Gyproc A.S 14 351 14 150  

Glava Askim 11 956 11 654  

Dynea Lillestrøm  22 437  11 415  

Nordic Paper 17 216 6 924  

Resterende industriutslipp (ikke 

rapportert per anlegg) 
96 679 75 646 

Beregnet basert på data om de anleggene over 

og de totale utslippene i statistikken fra 

Miljødirektoratet 

*: justert ved å trekke utslipp fra forbrenningsanlegget (tilhører utslippssektoren Energiforsyning) 

For noen anlegg er det allerede gjennomført tiltak. Et eksempel på dette er Rockwool i Moss som har brukt 

2019 og 2020 på å konvertere produksjonen sin fra å benytte koks til å bruke elkraft. Dette vil bidra til å 

redusere utslippene av CO₂ med 80 % fra starten av 2021. For prosjekter som er under planlegging har vi 

vært konservative og kun inkludert prosjekter som har fått innvilget ekstern støtte og intern 

investeringsbeslutning. Et eksempel på dette er Gyproc som planlegger å konvertere den eksisterende 

produksjonen fra å benytte fossil gass til å elektrifisere hele produksjonen. Dermed vil de bli verdens første 

CO₂-frie gipsplatefabrikk i Fredrikstad. Gyproc har fått innvilget støtte fra Enova og en 

investeringsbeslutning fra morselskapet, og målet er at produksjonsprosessen er elektrisk fra 2023. 

For å bygge opp referansebanen har vi først tatt utgangspunkt i utslippene til de ti største selskapene i 

perioden 2015 til 2020. Deretter har vi basert oss på det høyest utslippet for hvert anlegg, og lagt dette til 

grunn for videre årlige utslipp frem mot 2030. Dette skyldes at vi velger å være konservative i tilnærmingen. 

For de resterende selskapene og utslippene har vi samlet utslippene fra disse og brukt samme 

fremgangsmåte med å anta at det høyeste utslippet fra perioden 2015 til 2020 vil være det årlige utslippet 

fremover mot 2030. For de selskapene vi har funnet konkrete planer om tiltak har vi brukt de respektive 

utslippskuttene til å redusere framskrivningene.  

8.2.2 Resultater 

Som vi ser av referansebanen i neste figur går utslippene noe ned etter 2022, i tråd med tiltakene vi har 

identifisert, før utslippene stabiliserer seg frem mot 2030. I referansebanen har vi beregnet at utslippene vil 

øke med 2 % i perioden 2016 til 2030. 

https://www.rockwool.com/no/om-oss/verdt-a-vite/moss2/
https://www.glava.no/aktuelt/gyproc-bygger-co2-fri-gipsplatefabrikk
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Figur 14 - Referansebanen for Industri 

Det er en stor usikkerhet i hvordan utslippene vil utvikle seg frem mot 2030, da vi har lite grunnlag for å si 

noe om produksjonen vil øke, synke eller holde seg stabilt for de respektive selskapene. For noen 

selskaper vil det være aktuelt å øke produksjonen i forbindelse med en investering og endring i 

produksjonen. Fra Klimakur 2030 er det lagt inn en årlig reduksjon i stasjonær forbrenning på mellom 2,5 

og 3 % i industrisegmentet Annen industri og bergverk, relatert til implementering av 

energieffektiviseringstiltak og konvertering av brensler. Vi har valgt å ikke inkludere denne reduksjonen i 

referansebanen for industrien i Viken da grunnlaget er usikkert. Det betyr at tilnærmingen vår for Viken er 

litt mer konservativ enn den Klimakur har lagt seg på for hele Norge. 

Da majoriteten av anleggene i industrien er en del av EUs kvotesystem (EU ETS) vil disse følgelig bli 

påvirket av utviklingen i dette systemet. Det er antatt at kvotesystemet vil skjerpes og dermed at 

kvoteprisene øker, noe som igjen vil føre til reduserte utslipp. Allikevel er det usikkert hvordan dette vil 

påvirke de individuelle anleggene i Viken da det vil være mulig å kjøpe kvoter for å kompensere for 

fremtidige utslipp. Vi har derfor ikke inkludert effekter av eventuelle innstramminger i kvotesystemet i 

fremskrivningene. 

8.3 Tiltaksbane industri  

8.3.1 Tilnærming og metode 

Vi har utført effektberegninger på åtte tiltak som kan være aktuelle for industrien i Viken. De seks første 

tiltakene er hentet fra Klimakur og de to siste er skjerpede tiltak. For noen av de tiltakene har vi brukt 

anlegg-spesifikke data om energibruk og utslipp som basis for beregningen (for eksempel tiltak I-02K til I-

05K og I-08S). 

Klimakur har kun gjort beregninger for ikke-kvotepliktig sektor. Klimagassutslippene fra industrisektoren i 

Norge fordeler seg henholdsvis 92 % og 8 % på kvotepliktig og ikke-kvotepliktig utslipp i 2020. Da 

majoriteten av utslippene fra industrien i Viken også kommer fra de kvotepliktige utslippene har Endrava 

antatt at tiltaksberegningene i Klimakur kan skaleres opp mot de totale utslippene i Viken. 

8.3.2 Resultater  

Fra referansebanen er det i 2030 beregnet at industrisektoren vil stå for et utslipp på 353 427 tonn CO₂e. 

Tiltakene vi har effektberegnet bidrar til en reduksjon på 328 606 tonn CO₂e i 2030. Resultatet av dette 
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utslippskuttet er et totalt utslipp på 24 821 tonn CO₂e i 2030 fra industrien. 

Sammenlignet med referanseåret 2016 er dette en reduksjon på 93 %. 

 

Figur 15 - Tiltaksbane for Industri (søylene som helhet representerer referansebanen, og de fargede delene representerer effekt av 
de ulike tiltakene) 

Av figuren over og tabellen under fremkommer det tydelig at det viktigste tiltaket for industrien vil være å 

konvertere til bruk av elektrisk kraft. Dette tiltaket alene vil redusere utslippene i referansebanen i 2030 

med nesten 48 %. Det nest mest effektfulle tiltaket vil være å konvertere fra fossile brensler til biobrensler 

(tiltak I-03K), hvor blant annet en liten andel av den fossile gassen erstattes med biogass (5 %, basert på 

antagelsene i Klimakur). 

Det kommer også tydelig frem at ved å konvertere fra fossile brensler ved å elektrifisere og benytte 

biobrensler, vil det være en liten effekt av karbonfangst og -lagring på gjenværende fossile utslipp. 

Karbonfangst og -lagring har også potensial for å bidra til utslippsreduksjoner ved bio-CCS (fangst og 

lagring av CO₂ fra biomasse), og tiltaket er derfor viktig i den perspektiv. Det finnes allerede et prosjekt i 

gang i området (Borg CO₂-prosjektet) for å utvikle karbonfangst og -lagring på de relevante anleggene. Se 

også kapittel 15 om bio-CCS. 

  

https://www.borgco2.no/reports
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Tabell 9 - Oversikt over tiltakene og utslippsreduksjoner innen industri (alle tall i tonn CO2e) 

Tiltaksnavn 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

I-01K Energieffektivisering 0 0 4 060 7 854 11 781 15 708 19 635 23 562 27 489 31 416 35 343 

I-02K Konvertering til elkraft 0 0 21 240 40 624 60 244 79 402 98 098 116 333 134 106 151 417 168 267 

I-03K Konvertering til 

biobrensel  
0 0 8 821 16 872 25 020 32 976 40 741 48 314 55 696 62 885 69 883 

I-04K Konvertering til 

fjernvarme 
0 0 1 508 2 884 4 276 5 636 6 963 8 258 9 519 10 748 11 944 

I-05K Konvertering til 

hydrogen 
0 0 42 161 359 631 975 1 387 1 865 2 407 3 009 

I-06K Konvertering til fast 

biomasse i asfaltindustrien 
0 0 1 653 3 045 4 610 5 904 7 221 6 354 5 883 4 752 3 414 

I-07S Konvertering av kull 

og koks til biobrensel 
0 0 0 0 0 24 220 23 939 23 657 23 922 23 634 23 346 

I-08S CCS i produksjon av 

papirmasse, papir og papp 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 223 13 402 

Utslippsreduksjon i sum 

(skalert, absolutt) 
0 0 37 325 71 440 106 289 164 478 197 572 227 864 258 480 306 482 328 606 

Skalert total effekt 

(sammenlignet med 

referansebanen) 

0% 0% 10% 20% 30% 47% 56% 64% 73% 87% 93% 

Tiltaksbane 318 133 365 427 328 103 281 987 247 138 188 949 155 855 125 563 94 948 46 945 24 821 

8.3.3 Kostnader 

Overordnet havner tiltakene i alle de tre kostnadskategoriene til Klimakur. De to mest effektfulle tiltakene på 

konvertering til elkraft og biobrensel havner i den mellomste kategorien 500-1500 kr/tonn CO₂e. For tiltaket 

som omhandler CCS er det ikke utarbeidet et kostnadsestimat. Det påpekes at det er heftet stor usikkerhet 

til kostnadsestimatene og at de derfor bør sees på som en indikasjon på kostnadsnivå. 
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9 Annen mobil forbrenning  

Sektoren Annen mobil forbrenning inneholder utslippskildene ‘dieseldrevne motorredskaper’ og 

‘snøscooter’.  

Utslipp fra Annen mobil forbrenning er antatt å følge befolkningsutviklingen og dermed er det essensielt 

at det innføres klimatiltak da befolkningen er forventet å øke i Viken frem mot 2030. Store 

samferdelsprosjekter som utbedring av motorveier og jernbane vil ytterligere forsterke trenden. Det er 

utredet totalt seks tiltak for sektoren som bidrar til å redusere samtlige utslipp i 2030, hvorav fire er 

utvalgte fra Klimakur og to er skjerpede. Ser vi kun på tiltakene fra Klimakur, oppnås en utslippsreduksjon 

på 34 % i 2030, målt mot egen sektor i 2016. Dersom man også inkluderer de to skjerpede tiltakene, 

oppnås en utslippsreduksjon på 100%. Den ytterligere utslippsreduksjon oppnås i hovedsak på bakgrunn 

av et skjerpet tiltak som bidrar til 100 % innfasing av biodrivstoff i 2030.  

9.1 Historiske utslipp annen mobil forbrenning  

Annen mobil forbrenning stod for 8 % av Vikens direkte klimagassutslipp i 2019, hvorav utslipp fra 

‘dieseldrevne motorredskaper’ står for nær alle utslippene (99 %). Utslippene fra ‘dieseldrevne 

motorredskaper’ kommer fra bruk av avgiftsfri diesel (anleggsdiesel) i motorredskaper i blant annet 

jordbruk, skogbruk, forsvar, bygg og anlegg. Maskiner som benyttes av private husholdninger omfattes 

også. Nasjonalt utgjør anleggsmaskiner og traktorer de største utslippskildene. Grunnlaget for beregningen 

er salg av avgiftsfri diesel, hvor utslippet fra bruken beregnes basert på mengde avgiftsfri diesel levert i 

hver kommune. 

Utslippene til sektoren økte med 12 % fra 2009 til 2019, men gikk ned med 5 % fra 2018 til 2019. De 

senere årene har det vært relativt store variasjoner i utslippene. Det er vanskelig å si om variasjonen 

skyldes reelle endringer, eller er knyttet til usikkerheter i utslippsberegningen.  

I kapittel 3.2 er utslippene fra landbruket beskrevet som en prosentvis andel av Vikens totale utslipp i 2019. 
Bruk av landbruksmaskiner utgjør 1,3 % av de totale utslippene i Viken. 

9.1.1 Usikkerhet  

Tidligere manglet leveringsadresse for en del av dieselen, som førte til vesentlige usikkerheter om hvor 

dieselen faktisk ble brukt. Metoden ble forbedret i 2020, slik at fordelingen av utslippene per kommune 

bedre skal gjenspeile de faktiske utslippene i kommunene. Det er derimot fortsatt usikkerhet knyttet til 

hvorvidt dieselen brukes i den kommunen hvor salget er registrert, spesielt det som går til 

videreforhandlere, og om den blir brukt til andre formål enn dieseldrevne motorredskaper, som for 

eksempel ferjer eller fritidsbåter (Miljødirektoratet, 2021). 

9.2 Referansebane annen mobil forbrenning  

9.2.1 Tilnærming  

Klimakur har ikke utarbeidet en egen referansebane som utelukkende baserer seg på de samme 

utslippskildene som inngår i sektoren Annen mobil forbrenning. Klimakur sin referansebane inkluderer 

utslippskildene fra sektoren Annen mobil forbrenning, men omhandler også utslippskilder innen sjøfart og 

https://www.miljodirektoratet.no/contentassets/684ed944b61948e8adbef6f3f5b699f7/metodenotat_klimagasstatistikk-for-kommuner.pdf
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luftfart, noe som ikke gir et godt grunnlag for å lage spesifikke 

framskrivninger for utslippskildene til sektoren Annen mobil forbrenning.  

Klimakur har dog utarbeidet en oversikt over hvilke bransjer (bla. bygg og anlegg, jordbruk og skogbruk, se 

figur under) som bidrar til utslipp fra ikke-veigående maskiner, der bygg og anlegg står for hoveddelen av 

utslippene. Hoveddriveren for aktiviteter innen bygg- og anleggsbransjen er tett koblet til 

befolkningsutvikling. Da størsteparten av utslippene fra utslippskilden ‘dieseldrevne motorredskaper’ er 

antatt å komme fra bygg- og anleggsplasser har vi antatt at utviklingen i utslipp vil være tett koblet til 

befolkningsutviklingen.  

 

Figur 16 - Utslipp fra ikke-veigående maskiner fordelt på sektorer (kilde: Klimakur 2030) 

På bakgrunn av dette har vi basert framskrivingene på befolkningsutviklingen i Viken. Dette må sees på 

som en forenklet tilnærming. Vi har hentet beregninger på utviklingen i befolkningen fra Miljødirektoratet 

(2021) for de historiske data, og SSB (hovedalternativet - MMMM, 2021) for framskrivingene.  

9.2.2 Resultater  

Da befolkningsutviklingen i Viken er antatt å øke frem mot 2030 er det naturlig at også utslippene gjør det 

samme. I perioden 2016-2030 øker utslippene fra Annen mobil forbrenning i referansebanen med 2,5 %.  

 

Figur 17 - Referansebanen for Annen mobil forbrenning i Viken 

 

https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-kommuner/?area=618&sector=-2
https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-kommuner/?area=618&sector=-2
https://www.ssb.no/statbank/table/12882/
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9.3 Tiltaksbane annen mobil forbrenning  

9.3.1 Tilnærming 

Vi har effektberegnet seks tiltak som antas å være aktuelle for Viken. Fire av tiltakene er hentet fra 

Klimakur og to er skjerpede tiltak. Da utslippskilden ‘Dieseldrevne motorredskaper’ er den desidert største 

av de to utslippskildene, er alle tiltakene med unntak av ett rettet mot denne utslippskilden. 

9.3.2 Resultater  

Fra referansebanen er det i 2030 beregnet at sektoren vil stå for et utslipp på 383 844 tonn CO₂e. Tiltakene 

vi har effektberegnet bidrar til en reduksjon på det samme nivået i 2030, og resultatet av disse tiltakene er 

dermed null utslipp i 2030. Sammenlignet med referanseåret 2016 er dette en reduksjon på 100 %. 

 

Figur 18 - Tiltaksbane for Annen mobil forbrenning (søylene som helhet representerer referansebanen, og de fargede delene 
representerer effekt av de ulike tiltakene) 

De fire Klimakur-tiltakene når kun en samlet effekt på 36 % utslippsreduksjoner sammenlignet med 

referansebanen. Da Annen mobil forbrenning består av utslipp fra veldig forskjellige maskinkategorier, er 

det en krevende sektor å oppnå utslippskutt i. Endrava måtte beregne skjerpede tiltak for å nå betydelig 

effekt. Det tiltaket med største effekt er derfor 100 % innfasing av biodrivstoff og biogass i 2030 (AM-05S), 

som er et skjerpede tiltak. Det er heftet stor usikkerhet til dette tiltaket, noe som diskuteres videre i 

beskrivelsen av tiltaket i vedlegg 1. 

Tabell 10 - Oversikt over tiltakene og utslippsreduksjoner innen Annen mobil forbrenning (alle tall i tonn CO2e) 

Tiltaksnavn 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

AM-01K Forbedret logistikk 

og økt effektivisering av 

maskiner på bygge- og 

anleggsplasser 

0 2 542 5 085 5 085 7 627 10 169 12 711 12 711 15 254 17 796 17 796 

AM-02K 70 % av nye ikke-

veigående maskiner og 

kjøretøy er elektriske i 2030 

0 1 548 3 097 6 193 10 838 17 032 24 773 34 063 44 902 57 288 71 223 

AM-03K Utfasing av 

anleggsdiesel til byggvarme 

på byggeplasser 

5 085 10 169 20 338 20 338 20 338 20 338 20 338 20 338 20 338 20 338 20 338 
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Tiltaksnavn 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

AM-04K Bruk av avansert 

flytende biodrivstoff i avgiftsfri 

diesel 

0 34 259 33 128 33 115 32 679 32 078 31 313 30 642 29 558 28 315 27 167 

AM-05S 100 % innfasing av 

biodrivstoff og biogass i 2030 
0 0 33 128 66 229 98 036 128 310 156 564 183 855 206 908 226 521 244 499 

AM-06S Alle snøscootere i 

Viken er nullutslipp innen 

2030 

0 264 533 806 1 083 1 363 1 648 1 936 2 227 2 522 2 821 

Utslippsreduksjon i sum 

(skalert, absolutt) 
5 085 48 783 95 308 131 765 170 601 209 290 247 348 283 546 319 187 352 781 383 844 

Skalert total effekt 

(sammenlignet med 

referansebanen) 

1% 14% 26% 36% 46% 56% 66% 75% 84% 93% 100% 

Tiltaksbane 351 421 310 711 267 153 233 681 197 696 161 751 126 350 92 757 59 673 28 595 0 

 

9.3.3 Kostnader 

Tiltakene vi har beregnet fra Klimakur fordeler seg likt i de to kostnadskategoriene under 500 kr/tonn CO₂e 

og over 1500 kr/tonn CO₂e.  
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10 Luftfart  

Utslippssektoren Luftfart inkluderer utslipp fra avgangs- og ankomstfasen for fly og helikoptre som lander 

eller tar av fra norske flyplasser. Både flyvninger til norske og utenlandske destinasjoner er inkludert, men 

effektene av lengden på flyturene er ikke inkludert i statistikken. Utslippene fra luftfartssektoren blir dermed 

geografisk fordelt til de kommunene hvor flyplassene er lokalisert. 

Utslippene fra luftfart, spesielt utenlands luftfart, er forespeilet å øke mot 2030. For å redusere utslippene 

innen 2030 må det iverksettes ambisiøse tiltak på innblanding av biodrivstoff på høyt nivå. Dette vil 

likevel ikke redusere utslippene nok. Lufttrafikken må reduseres i tillegg. Det er kun beregnet skjerpede 

tiltak for sektoren og de seks tiltakene bidrar til en utslippsreduksjon på 54 % i 2030, målt opp mot egen 

sektor i 2016. 

10.1 Historiske utslipp luftfart  

Utslippssektoren Luftfart utgjorde 7 % av Vikens utslipp i 2019. Siden Oslo lufthavn (Gardermoen) er 

lokalisert i Ullensaker kommune i Viken, vil det si at alle utslipp fra take-off og landing på Oslo lufthavn 

plasseres hos Viken. Oslo Lufthavn er den største flyplassen i Norge og stod i 2019 for mer en halvparten 

av den innenlandske flytrafikken og ca. 70 % av all utlandstrafikk. Det betyr at en betydelig del av 

utslippene fra Luftfart i Norge kommer fra Viken. 

Utslippene fra Luftfart i Viken har økt med 29 % siden 2009. Fra 2018 til 2019 var det en minimal økning 

(+1 %). Utslipp fra utenriks luftfart har økt mer enn innenriks luftfart siden 2009, og utenriks luftfart sto i 

2019 for 60 % av utslippene innen luftfart.  

10.1.1 Usikkerhet i dataene  

Miljødirektoratet mottar informasjon om beregnet drivstofforbruk og utslipp fra Eurocontrol. De legger til 

grunn data om flyvningens ulike faser, flytype og motortype ved hjelp av skjematiske faktorer. Faktisk 

forbruk og utslipp kan avvike fra beregnet forbruk og utslipp. 

10.2 Referansebane luftfart  

Siden 2009 har det vært en kontinuerlig økning i utslipp fra luftfart. På grunn av koronapandemien, var 

2020 et spesielt år med langt færre flyvninger enn normalt. Nasjonalt sank utslippene til Luftfart med 63 % 

fra 2019 til 2020 (Miljødirektoratet, 2021). Det er derfor ventet at utslippene fra luftfart i Viken vil synke for 

2020 og delvis 2021, men disse årene er spesielle og bør tillegges mindre vekt når man ser på de 

langsiktige trendene.  

Det har vært forespeilet at utslippene fra luftfart vil øke mot 2030. Siden det ikke finnes egne, offisielle 

framskrivninger for Luftfart, har vi basert utviklingen i referansebanen på hvordan den historiske utviklingen 

har vært. Dette gir en økning for både innenlands og utenlands luftfart med henholdsvis 14 % og 43 %.  

Det ble i 2020 innført et omsetningskrav for biodrivstoff i luftfart. Minimum 0,5 % av totalt omsatt mengde 

drivstoff til luftfart per år skal fra 1. januar 2020 bestå av avansert biodrivstoff. Dette kravet gjelder for 

drivstoff som selges i Norge til innenriks og utenriks luftfart. Dette er ikke inkludert i vår referansebane, men 

vi antar at dette ikke vil ha stor påvirkning på de totale utslippene.  

https://avinor.no/globalassets/_konsern/om-oss/rapporter/avinor-og-norsk-luftfart-2019-no.pdf
https://avinor.no/globalassets/_konsern/om-oss/rapporter/avinor-og-norsk-luftfart-2019-no.pdf
https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2021/mai-2021/luftfarten-reduserte-klimagassutslipp-med-63-prosent/
https://avinor.no/globalassets/_konsern/om-oss/rapporter/avinor-og-norsk-luftfart-2019-no.pdf
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-naringsliv/biodrivstoff-veileder/omsetningskrav-i-luftfart/
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Figur 19 - Referansebanen for Luftfart i Viken (merk: effekt av pandemien i 2020-2021 er ikke tatt hensyn til pga. manglende data) 

10.3 Tiltaksbane luftfart  

10.3.1 Tilnærming  

Da Luftfart er delvis inkludert i EUs kvotesystem, ble det ikke utredet noen tiltak for denne sektoren i 

Klimakur. Endrava har derfor utviklet tiltakene vi beregner i denne rapporten.  

10.3.2 Resultater  

Utslippene i referansebanen er forespeilet å øke mot 2030. For at utslippene skal ned, og helst under 2016-

nivå, må det iverksettes en del utfordrende tiltak for å få på plass denne reduksjonen. Tiltakene er todelt og 

går på økt bruk av biodrivstoff i flytrafikken og redusert flytrafikk..  

Et nullvekstmål i innenlands luftfart (med 2019 som referanse) vil utligne oppgangen i utslipp fra 

innenlandstrafikken som er forventet. Dette gir et utslippskutt på 4 %. Tiltak om påfølgende reduksjon i 

trafikken på innenlandsstrekningene med 25 %, på toppen av nullvekstmålet, gir en utslippsreduksjon på 

12 % fra sektoren luftfart i forhold til referansebanen.  

Implementeringen av et nullvekstmål for utenlands luftfart gir i tillegg en reduksjon på 14 % i forhold til 

referansebanen. Høyere omsetning av biodrivstoff i innenlands luftfart og utenlands luftfart med avreise fra 

Norge (50 % omsetning) bidrar til en utslippsreduksjon på 36 % (skalert i forhold til tiltak på trafikk).  

Sammenlignet med referansebanen i 2030 gir tiltakene en samlet utslippsreduksjon på 64 %, eller 219 000 

tonn CO₂e. Men siden referansebanen viser en økning i utslipp mot 2030 blir effekten av tiltakene på de 

totale utslippene dempet. Tiltaksbanen viser en utslippsreduksjon på 54 % for sektoren Luftfart (2016-

2030).   
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Figur 20 - Tiltaksbane for Luftfart (søylene som helhet representerer referansebanen, og de fargede delene representerer effekt av 
de ulike tiltakene) 

Tabell 11 - Oversikt over tiltakene og utslippsreduksjoner innen Luftfart (alle tall i tonn CO2e) 

Tiltaksnavn 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

L-03S Nullvekstmål i 

flytrafikk innenlands 
2 237 3 267 4 297 5 326 6 356 7 386 8 415 9 445 10 475 11 504 12 534 

L-04S Ytterligere reduksjon i 

luftfart innenlands 
0 2 822 5 644 8 466 11 289 14 111 16 933 19 755 22 577 25 399 28 222 

L-05S Nullvekstmål i 

flytrafikk utenlands 
5 050 9 432 13 815 18 197 22 580 26 963 31 345 35 728 40 110 44 493 48 876 

L-06S Elektrifisering av fly 

innenlands 
0 0 0 0 0 0 672 1 863 3 612 6 124 8 466 

L-01S Innfasing av 

biodrivstoff for luftfart 

innenlands 

564 5 998 11 153 16 028 20 624 24 941 28 775 32 081 34 765 36 654 38 099 

L-02S Innfasing av 

biodrivstoff for luftfart 

utenlands 

832 9 070 17 308 25 546 33 784 42 022 50 260 58 498 66 736 74 974 83 212 

Utslippsreduksjon i sum 

(skalert, absolutt) 
8 683 30 590 52 217 73 565 94 633 115 422 136 400 157 370 178 276 199 149 219 409 

Skalert total effekt 

(sammenlignet med 

referansebanen) 

3 % 10 % 18 % 24 % 31 % 37 % 43 % 48 % 54 % 59 % 64 % 

Tiltaksbane 277 914 261 420 245 205 229 269 213 613 198 237 182 671 167 114 151 619 136 159 121 311 

10.3.3 Kostnader 

Det er usikkert hvor mye det vil koste å redusere trafikken i luftfarten. Basert på kostnadene av økt 

omsetning av avansert biodrivstoff i sektorer som Sjøfart og Veitrafikk, kan vi nok anta at kostnadene vil 

være lik for luftfarten på over 1500 kr/tonn CO₂e.   
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11 Avfall og avløp  

Sektoren omfatter utslipp fra ‘biologisk behandling av avfall’, ‘avløp’ og ‘avfallsdeponigass’. Det er kun 

klimagassutslipp fra organisk avfallsmengde som beregnes her. Det er derfor kun metan- og lystgassutslipp 

fra denne sektoren. 

Utslipp fra denne sektoren blir utfordrende å redusere fordi det finnes få tiltak som kan implementeres. Vi 

har kun identifisert tiltak på utslippskilden ‘avfallsdeponigass’. Tiltak kan redusere klimagassutslippene fra 

denne utslippskilden, men kun med en liten andel.  

Med ett utvalgt tiltak fra Klimakur oppnår man et utslippskutt på 31 % i 2030, målt mot egen sektor i 2016. 

Dersom man også inkluderer ytterligere 1 skjerpet tiltak oppnår man et utslippskutt på 38 %, målt mot 

egen sektor i 2016. Tiltakene går begge på å øke uttaket av metan fra deponier.  

11.1 Historiske utslipp avfall og avløp  

Utslippene kommer fra kommunale avfallsdeponier (‘avfallsdeponigass’), utslipp fra hjemmekompostering, 

komposteringsanlegg og biogassanlegg (‘biologisk behandling av avfall’) og utslipp i tilknytning til 

renseanleggene (‘avløp’) (Miljødirektoratet metodenotat for utslippsregnskap). For "biogassanlegg" er det 

metanutslipp fra biogassproduksjon som bidrar til klimagassutslipp, og Miljødirektoratet antar at tilsvarende 

5 % av produsert mengde biogass slippes ut i form av metan fra produksjonsanleggene. 

Utslipp til Avfall og avløp representerte 6 % av Vikens direkte utslipp i 2019. ‘Avfallsdeponigass’ er den 

største utslippskilden i sektoren (70 % av utslippene i 2019), mens utslippskildene ‘avløp’ og ‘biologisk 

behandling av avfall’ har mindre utslipp. Mens utslippene er redusert for ‘avfallsdeponigass’ og ‘avløp’, har 

utslippene økt for ‘biologisk behandling av avfall’, både fra 2009 til 2019 (+66 %), og fra 2018 til 2019 (med 

+31 %). Dette skyldes økt utsortering av matavfall og en økning i produksjonen på biogassanleggene. 

11.1.1 Usikkerhet  

Det er stor usikkerhet rundt utslippstallene fra avløp i Miljødirektoratets statistikk. Hvor mye lystgass og 

metan som produseres per tonn nitrogen og hvor mye som til slutt slipper ut i atmosfæren, kan variere og 

det er utfordrende å måle.   

Det er vesentlig ikke-kvantifisert usikkerhet knyttet til utslippene fra biogassproduksjon og produksjon av 

metangass i deponiene. Miljødirektoratet gjør en del antakelser i sine beregninger, uten at disse 

nødvendigvis er godt underbygd. Noen utslipp er kun basert på modellberegninger og ikke faktiske 

målinger. 

11.2 Referansebane avfall og avløp  

Det finnes ingen egne, nasjonale framskrivninger for Avfall og avløp. Da utslippskilden er så liten baserer vi 

den estimerte utviklingen i utslipp mot 2030 på hvordan utviklingen har vært fra 2009-2019 og antar at 

utviklingen vil fortsette på likt nivå til 2030 (vi legger tendensen til grunn). Det er vanskelig å vite hvordan 

utviklingen i denne sektoren vil være da det er mange usikre faktorer.  

https://www.miljodirektoratet.no/contentassets/684ed944b61948e8adbef6f3f5b699f7/metodenotat_klimagasstatistikk-for-kommuner.pdf#page=42
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Nå som det har blitt mer vanlig med biogassanlegg og færre 

komposteringsanlegg, ser vi en økning i utslipp fra utslippskilden ‘biologisk behandling av avfall.’ Utslipp fra 

denne sektoren antas å følge befolkningsutviklingen og innbyggertallet og er forventet å øke fremover mot 

2030.   

En usikkerhetsfaktor er at avfallsdeponi i Viken kan fortsette å produsere metan selv om det ikke lenger 

deponeres avfall. Vi antar at det ikke vil deponeres vesentlige mengder nytt avfall som fører til 

klimagassutslipp i Viken. Deponiene vil fortsette å produsere metangass, men mengdene vil synke på sikt. 

Utslippene vil derfor avhenge av tidligere deponering, men da deponeringsgraden synker, vil også 

utslippene fra avfallsdeponi antas å synke mot 2030.  

Utslippsreduksjonen i referansebanen for sektoren Avfall og avløp viser en nedgang på 35 % i 2030 fra 

2016. Dette er grunnet antakelsen om at metangass fra avfallsdeponi vil synke mot 2030. Men 

usikkerhetene knyttet til måten Miljødirektoratet har beregnet utslippene på og antakelsene vi har tatt kan 

gjøre at utviklingen i utslipp kan avvike vesentlig fra referansebanen.  

 

Figur 21 - Referansebanen for Avfall og avløp i Viken 

11.3 Tiltaksbane avfall og avløp  

11.3.1 Tilnærming 

Felles for denne sektoren er utfordringer knyttet til måling og beregning av utslippene, men også fordi 

Miljødirektoratet gjør en rekke antakelser i sine beregninger. Tiltakseffekt kan derfor være utfordrende å 

kvantifisere.  

Klimakur har utredet ett tiltak for denne sektoren som går på å begrense utslippet av metangass fra deponi. 

Det er det eneste tiltaket fra Klimakur som er inkludert for denne sektoren. Vi har også inkludert et 

supplerende tiltak hvor mengden metangass tatt ut fra avfallsdeponi er høyere (skjerpede tiltak).  

11.3.2 Resultater  

Ved å øke uttaket av metan fra 15 % til 30 % reduseres utslippene fra denne sektoren med 8 %. Ved å 

legge til det skjerpede tiltaket blir utslippsreduksjonen som følge av tiltakene, samlet sett 17 % i 2030 i 

forhold til referansebanen. Dette er en nedgang på 35 000 tonn CO₂e. Dette gir en total utslippsreduksjon 

på 38 % for sektoren fra 2016-2030.  
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Figur 22 - Tiltaksbane for Avfall og avløp (søylene som helhet representerer referansebanen, og de fargede delene representerer 
effekt av de ulike tiltakene) 

Tabell 12 - Oversikt over tiltakene og utslippsreduksjoner innen Avfall og avløp (alle tall i tonn CO2e) 

Tiltaksnavn 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

AV-01K Økt uttak av 

metan fra avfallasdeponi 
0 4 386 10 964 15 349 17 542 21 928 21 928 19 735 19 735 17 542 17 542 

AV-02S Ytterligere uttak 

av metan fra avfallsdeponi 
0 4 386 10 964 15 349 17 542 21 928 21 928 19 735 19 735 17 542 17 542 

Utslippsreduksjon i sum 

(skalert, absolutt) 
0 8 771 21 928 30 699 35 084 43 855 43 855 39 470 39 470 35 084 35 084 

Skalert total effekt 

(sammenlignet med 

referansebanen) 

0 % 3 % 9 % 12 % 15 % 19 % 19 % 18 % 18 % 16 % 17 % 

Tiltaksbane 262 893 248 767 230 256 216 130 206 390 192 264 186 910 185 941 180 586 179 617 174 262 

11.3.3 Kostnader 

Økt uttak av metan er et forholdsvis billig tiltak som i følge Klimakur koster under 500 kr/tonn CO₂e. Det 

skjerpede tiltaket som er basert på ytterligere innstramming av Klimakur antar vi vil være minst like 

kostnadskrevende som tiltakene de er basert på, men dette er ikke kvantifisert. 
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12 Sjøfart  

Klimagassregnskapet for Sjøfart inkluderer utslipp fra både innenriks, utenriks og gjennomfartstrafikk. 

Gjennomfartstrafikk er seilaser som foregår i norske havområder, men der skipet ikke anløper noen norsk 

havn. 

Det skjer mye for å redusere klimagassutslippene fra passasjerskip i Viken, spesielt for ferger og 

hurtigbåter. Men grunnet en stor andel gjennomgangstrafikk i Viken av store passasjerferger, samt andre 

skip, er det nødvendig med økt bruk av biodrivstoff for å redusere utslippene.  

Med 4 utvalgte tiltak fra Klimakur oppnår man et utslippskutt på 44 % i 2030, målt mot egen sektor i 2016. 

Dersom man også inkluderer ytterligere ett skjerpet tiltak oppnår man et utslippskutt på 54 %, målt mot 

egen sektor i 2016. De tiltakene som i absolutte tonn bidrar mest til utslippskuttet er elektrifisering av 

ferger og økt innfasing av avansert biodrivstoff.  

12.1 Historiske utslipp sjøfart  

Utslippssektoren Sjøfart utgjorde 4 % av Vikens direkte utslipp i 2019. Utslippene er beregnet fra og med 

2015. De økte fra 2015 til 2019 (+ 14 %), og minimalt fra 2018 til 2019 (+1 %). 

Sjøfartssektoren inkluderer utslipp fra 15 ulike skipskategorier, hvor ‘passasjerskip’ sto for hoveddelen av 

utslippene i Viken i 2019 (62 %). Her regnes både passasjerferger og bilferger. For Viken er viktige 

passasjerferger Bastø Fosen fra Moss til Horten, som frakter 10 000 passasjerer om dagen, Ruters båter 

fra Aker Brygge til Nesodden, Drøbak og Slemmestad, samt større utenriks passasjerskip. 

Konteinerskip, ro-ro last (lasteskip for rullende last, for eksempel bilfrakteskip) og stykkgodsskip sto til 

sammen for en femtedel av utslippene fra skipsfart. Det er mye godstrafikk på sjø både i Østfoldbyene og i 

Buskerudbyen. Borg havn, Moss havn og Drammen havn er alle stamnetthavner.  

12.1.1 Usikkerhet i dataene  

Fra og med 2015 er utslippene fra skipsfart beregnet med bakgrunn i skipsbevegelser som hentes fra 

Automatisk Identifikasjonssystem (AIS)-transpondere. Siden det mangler datagrunnlag for 2009, 2011 og 

2013, er utslipp for disse årene satt lik utslippene i 2015, som redegjort for i Miljødirektoratet sitt 

metodenotat for utslippsregnskapet.  

Data om utslipp fra sjøfart er usikkert. Beregningene er utført basert på skipsbevegelser som hentes fra 

AIS-transpondere. Denne informasjonen brukes til å estimere drivstofforbruk. Det finnes generelle 

utfordringer ved bruk av AIS-utstyr som gjør at skipsbevegelsene ikke dekkes godt nok. Det kan være feil 

ved utstyret, dekningen er til tider dårlig og det kan oppstå hull i datagrunnlaget på grunn av ulike årsaker. I 

en rekke tilfeller kan dette bety at utslippene underrapporteres.  

Våren 2021 ble det oppdaget underrapportering i utslippsregnskapet for sjøfart i Norge. Det har de siste 

årene blitt rapportert om for lave salgstall på marine gassoljer og autodiesel innen denne sektoren som gjør 

at utslippene for Norge går vesentlig opp. Det er fortsatt uvisst hvilken effekt dette kan ha for Viken og 

utslipp fra sjøfart i Viken fylkeskommune.  

  

https://www.miljodirektoratet.no/contentassets/684ed944b61948e8adbef6f3f5b699f7/metodenotat_klimagasstatistikk-for-kommuner.pdf#page=42
https://www.ssb.no/natur-og-miljo/artikler-og-publikasjoner/retting-av-tall-for-salg-av-marine-gassoljer-og-autodiesel
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12.2 Referansebane sjøfart  

12.2.1 Tilnærming  

I de nasjonale fremskrivningene i nasjonalbudsjettene, er det ingen sektorspesifikke fremskrivninger for 

sjøfart mot 2030. Sjøfart inkluderes i en samlekategori som heter transport og det er ingen offentlig 

tilgjengelige tall for hvordan utviklingen innen sjøfart spesielt antas å være mot 2030.  

DNV gjorde en studie i 2019 hvor de framskrev utviklingen i utslipp for alle utslippskildene innen sjøfart og 

det er denne som ligger til grunn for referansebanen. Denne referansebanen forespeiler en samlet 

reduksjon i utslipp fra sjøfart på 9 % innen 2030 i Norge. Reduksjonen skyldes hovedsakelig en redusert 

vektprognose for skipene, samt både antatt og kjent høyere opptak av batterielektrifisering (spesielt i 

fergesektoren) og bruk av LNG. Flytende biogass (LBG) kan erstatte bruk av flytende naturgass (LNG), 

men framskrivingen er basert på DNVs studie der kun LNG er nevnt. Merk for øvrig at effekten av 

kollektivselskapenes egne planer for å redusere utslippene fra ferger og hurtigbåter ikke er inkludert i 

utarbeidelsen av referansebanen.  

På grunn av koronapandemien, var 2020 et spesielt år med færre seilas, og spesielt færre passasjerskip i 

trafikk i Viken. Det er ventet at Viken vil se en nedgang i utslipp fra sjøfart i 2020 delvis i 2021, men vi antar 

at disse årene er spesielle. De tillegges derfor mindre vekt når vi ser på de langsiktige trendene.  

Det er to hoveddrivkrefter som ifølge DNV bidrar til en reduksjon i utslipp gjennom referansebanen: 

● Nasjonale, offentlige krav og virkemidler, særlig miljøkrav i ferge-/hurtigbåtanbud 

● Internasjonalt regelverk (utslipps- og energieffektiviseringskrav fra IMO) og kommersielle hensyn 

(kostnadsreduksjoner) 

12.2.2 Resultater  

Referansebanen viser en nedgang i utslipp fra Sjøfart i Viken på 25 %. De statistikkene fra Miljødirektoratet 

(2021) er detaljert per utslippskilde (dvs. type fartøy) kun fra 2014-2015, og den detaljering vises i figuren 

under når den er tilgjengelig. For årene før 2015 er det vist ‘*Estimat sjøfart’ for alle type fartøy samlet. 

 

Figur 23 - Referansebanen for Sjøfart (merk: detaljering per fartøystype er kun tilgjengelig fra 2014 fremover). 

 

 

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1626/m1626.pdf
https://www.miljodirektoratet.no/klimagassutslipp-kommuner?area=41&sector=-2
https://www.miljodirektoratet.no/klimagassutslipp-kommuner?area=41&sector=-2
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12.3 Tiltaksbane sjøfart  

12.3.1 Tilnærming 

Klimakur har utredet en rekke tiltak for å redusere utslipp fra Sjøfart, og flere av disse ligger til grunn for 

våre beregninger. Vi har totalt inkludert fem tiltak i beregningene - fire fra Klimakur og et skjerpet tiltak. 

12.3.2 Resultater  

De første tiltakene vi har utredet retter seg mot utslipp fra passasjerskip som ferger og hurtigbåter i Viken. 

Innenfor disse utslippskildene er det flere initiativ på gang i Viken allerede. Tiltak som går på elektrifisering 

av denne typer båter i Viken bidrar til en samlet utslippsreduksjon på 9 %.    

Tiltaket som har størst effekt på utslipp fra Sjøfart i Viken er økt omsetning av biodrivstoff som energikilde. 

En total innblandingsgrad på 30 % vil redusere utslippene med 26 % i 2030, sammenlignet med 

referansebanen for Sjøfart (etter å ha tatt høyde for elektrifisering av passasjerskip og etablering av 

landstrøm). Dette gir en samlet reduksjon i utslipp fra sjøfart i 2030 på 39 % (51 000 tonn CO₂e)  i forhold til 

referansebanen og en total utslippsreduksjon på 54 % for sektoren som helhet sammenlignet med 2016.  

 
Figur 24 - Tiltaksbane for Sjøfart (søylene som helhet representerer referansebanen, og de fargede delene representerer effekt av 
de ulike tiltakene) 
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Tabell 13 - Oversikt over tiltakene og utslippsreduksjoner innen Sjøfart (alle tall i tonn 
CO2e) 

Tiltaksnavn 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

S-01K Tiltak på hurtigbåter 24 36 60 168 600 876 876 876 936 936 936 

S-02K Tiltak på ferger 0 1 937 2 578 4 515 4 515 6 452 6 452 8 389 8 389 10 326 10 326 

S-03K Landstrøm 263 595 1 073 1 534 2 075 2 579 3 112 3 733 4 355 4 968 5 399 

S-04K Bruk av avansert 

biodrivstoff til skipsfart 

0 2 569 4 964 7 123 9 160 10 897 12 610 13 955 15 308 16 248 17 291 

S-05S Ytterligere bruk av 

avansert biodrivstoff til 

skipsfart 

0 2 569 4 964 7 123 9 160 10 897 12 610 13 955 15 308 16 248 17 291 

Utslippsreduksjon i sum 

(skalert, absolutt) 

0 7 706 13 639 20 464 25 510 31 702 35 660 40 907 44 295 48 727 51 243 

Skalert total effekt 

(sammenlignet med 

referansebanen) 

0 % 4 % 8 % 12 % 16 % 20 % 24 % 28 % 31 % 36 % 39 % 

Tiltaksbane 
178 480 166 120 155 532 144 052 134 351 123 505 114 892 104 991 96 949 87 862 80 691 

12.3.3 Kostnader 

De tiltakene som bidrar til størst utslippskutt, økt omsetning av biodrivstoff, er de dyreste tiltakene med en 

kostnad på over 1500 kr/tonn CO₂e. Implementering av landstrøm vil koste 500-1500 kr/tonn CO₂e, mens 

tiltak på passasjerskip kan variere avhengig av hvilken teknologi som brukes.  
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13 Energiforsyning 

Sektoren Energiforsyning inkluderer utslippskildene ‘avfallsforbrenning’, ‘fjernvarme unntatt 

avfallsforbrenning’ og ‘elektrisitetsproduksjon og annen energiforsyning’. For ‘elektrisitetsproduksjon og 

annen energiforsyning’ er det ikke beregnet noen utslipp for Viken, og den er derfor ikke nevnt videre i 

kapittelet. 

Utslipp fra Energiforsyning har siden en topp i 2011 hatt en jevn nedgang mot 2019, men er forventet å 

flate ut etter dette og holde seg stabilt frem mot 2030. Med tre utvalgte tiltak fra Klimakur oppnår man et 

utslippskutt på 31 % i 2030, målt mot egen sektor i 2016. Dersom man også inkluderer det skjerpede 

tiltaket oppnår man et utslippskutt på 92 %, målt mot egen sektor i 2016. Den desidert største effekten 

oppnås ved innføring av karbonfangst og -lagring (CCS) på avfallsforbrenning. 

13.1 Historiske utslipp fra energiforsyning  

Energiforsyning sto for 3 % av Vikens direkte utslipp i 2019. Utslippskilden ‘avfallsforbrenning’ utgjør her 

nesten alle utslippene (91 %), mens resten kommer fra kilden ‘fjernvarme unntatt avfallsforbrenning’. 

Utslippene til energiforsyning har gått ned periodene 2009-2019 (-29 %).  

Utslippene fra avfallsforbrenning stammer i hovedsak fra tre anlegg i Viken: Sarpsborg avfallsenergi (SAE), 

FREVAR og Borregaard (forbrenningsanlegget). Disse representerte 94 % av de fossile utslippene innen 

avfallsforbrenning i 2019, og omtrent like mye utslipp i form av biogent CO₂ (dvs. CO₂ fra forbrenning av 

biomasse). I tillegg bidrar utslippene fra Østfold Energi Rakkestad anlegget til ca. 4 % av de fossile 

utslippene innen avfallsforbrenning i 2019, og like mye biogent CO₂. Utslippene fra biogent CO₂ telles ikke i 

utslippsregnskapet til Viken. Det finnes dessverre ingen anleggsspesifikke utslippsdata for årene før 2014, 

og det er derfor ikke mulig å forklare nedgangen i utslipp i perioden 2009-2013 (-18 %). 

Innen ‘fjernvarme unntatt avfallsforbrenning’ er det en rekke fjernvarmeanlegg spredt over hele Viken, med 

27 anlegg som står oppført hos Fjernkontrollen. Disse anleggene bruker som regel en blanding av en rekke 

ulike typer energikilder, der fossile energikilder (olje og gass) utgjør ca. 1 %. 

13.1.1 Usikkerhet i dataene 

Dataene for sektoren Energiforsyning stammer hovedsakelig fra anleggsspesifikk rapportering og vurderes 

av Miljødirektoratet til å være av god kvalitet (Miljødirektoratet, 2021). Unntaket er små anlegg (under 50 

MW) innen fjernvarmeproduksjon, som ikke er pålagt å rapportere data til Miljødirektoratet. Noen av disse 

rapporterer data til Norsk Fjernvarme, men utslippstall mangler for enkelte små anlegg. Siden majoriteten 

av utslippene kommer fra de store anleggene, vurderer vi usikkerheten til å være lav for dataene i sektoren. 

13.2 Referansebane energiforsyning 

13.2.1 Tilnærming  

Klimakur inkluderer en spesifikk framskrivning for klimagassutslipp for sektoren Energiforsyning. 

Framskrivingen viser en liten økning i utslipp med 1,9 % i perioden 2016-2030 og det er den vi bruker i 

framskrivingen for Viken. Basert på data fra Miljødirektoratet (2021), er kun 36 % av utslippene innen 

Energiforsyning i Viken ikke-kvotepliktige, det vil si i tråd med avgrensningen til Klimakur. Det er derfor en 

https://www.fjernkontrollen.no/
https://www.miljodirektoratet.no/contentassets/684ed944b61948e8adbef6f3f5b699f7/metodenotat_klimagasstatistikk-for-kommuner.pdf/download
https://www.miljodirektoratet.no/klimagassutslipp-kommuner?area=1046&sector=-2
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usikkerhet relatert til at vi bruker vekstraten fra Klimakur for alle utslippene 

i Viken, både for ikke-kvotepliktige og kvotepliktige anlegg. 

13.2.2 Resultater  

Referansebanen til sektoren viser en reduksjon i klimagassutslipp med -11 % i perioden 2016-2030. Dette 

skyldes i hovedsak nedgangen i perioden 2016-2019 (-12 %). Mer enn halvparten av disse 

utslippsreduksjonene skyldes FREVAR og Borregaard (forbrenningsanlegget) sine reduserte fossile utslipp. 

 

Figur 25 - Referansebanen for Energiforsyning i Viken 

 

13.3 Tiltaksbane Energiforsyning  

13.3.1 Tilnærming 

For sektoren Energiforsyning er det beregnet fire tiltak, der tre av disse er tatt fra Klimakur 2030, mens den 

siste er et skjerpet tiltak for ytterligere reduksjoner. Tre av de tiltakene retter seg mot utslippskilden 

‘avfallsforbrenning’, og det siste mot ‘fjernvarme unntatt avfallsforbrenning’. 

13.3.2 Resultater  

Fra referansebanen er det i 2030 beregnet at sektoren vil stå for et utslipp på 137 198 tonn CO₂e. Tiltakene 

vi har effektberegnet bidrar til en reduksjon på 124 600 tonn CO₂e i 2030. Resultatet av dette utslippskuttet 

er et resterende utslipp på 12 600 tonn CO₂e i 2030. Sammenlignet med referanseåret 2016 er dette en 

reduksjon på 92 %.  

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1625/m1625.pdf
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Figur 26 - Tiltaksbane for Energiforsyning (søylene som helhet representerer referansebanen, og de fargede delene representerer 
effekt av de ulike tiltakene) 

Tiltaket med største effekt i 2030 er E-03S: CCS på avfallsforbrenning. Dette er et skjerpet tiltak der det 

innføres karbonfangst og -lagring på de fire største avfallsforbrenningsanleggene i Viken. Tiltaket bidrar til 

en skalert effekt på 67 % utslippskutt i 2030 sammenlignet med referansebanen. Tabellen under viser 

effekten av de ulike tiltakene i absolutte tonn CO₂e. De relevante tiltakene er skalert mot hverandre. 

Tabell 14 - Oversikt over tiltakene og utslippsreduksjoner innen Energiforsyning (alle tall i tonn CO2e) 

Tiltaksnavn 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

E-01K - Økt utsortering av 

brukte tekstiler til 

materialgjenvinning 

0 1 729 1 671 3 028 3 492 3 478 3 460 3 648 3 751 3 720 4 150 

E-02K - Økt utsortering av 

plastavfall til 

materialgjenvinning 

0 306 395 559 725 10 231 11 494 12 529 13 131 14 145 17 033 

E-03S - CCS på 

avfallsforbrenning 
0 0 0 0 3 771 3 420 3 371 36 357 66 991 93 088 92 093 

E-04K - Erstatte bruk av olje 

og gass i fjernvarme med 

fornybar energi 

3 642 7 242 11 389 11 313 11 829 11 762 11 684 11 608 11 533 11 458 11 396 

Utslippsreduksjon i sum 

(skalert, absolutt) 
3 642 10 262 14 735 16 424 20 290 31 166 32 669 66 118 97 024 124 359 124 616 

Skalert total effekt 

(sammenlignet med 

referansebanen) 

3 % 7 % 11 % 12 % 15 % 23 % 24 % 48 % 71 % 91 % 91 % 

Tiltaksbane 133 145 126 662 122 189 120 500 116 634 105 895 104 392 70 943 40 037 12 702 12 581 

13.3.3 Kostnader 

Overordnet havner tiltakene i alle de tre kostnadskategoriene til Klimakur. Tiltaket E-03S (‘CCS på 

avfallforbrenning’) bidrar til det største utslippskuttet, men vi har ikke kostnadsdata for det da det ikke er 

hentet fra Klimakur. Andre CCS-relaterte tiltak på avfallsforbrenning i Klimakur vurderes i 

kostnadskategorien ‘500-1500 kr/tonn CO₂e’, men avfallsforbrenningsanleggene i Viken er mindre enn de 

som er vurdert i Klimakur. Tradisjonelt sett har karbonfangst og – lagring for mindre anlegg medført høyere 

kostnader pr tonn CO₂e, men det er løsninger under utvikling som sannsynligvis kan bidra til 

kostnadsreduksjoner.   
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Tiltaket E-01K (‘Økt utsortering av brukte tekstiler til materialgjenvinning’) 

vurderes i kategorien ‘< 500 kr/tonn CO₂e’ i Klimakur, mens E-02K (‘Økt utsortering av plastavfall til 

materialgjenvinning’) har et høyere kostnadsnivå (‘> 1500 kr/tonn CO₂e’). Tiltak E-04K (‘Erstatte bruk av 

olje og gass i fjernvarme med fornybar energi’) er ikke beregnet i Klimakur, og Miljødirektoratet antar at 

tiltaket skjer uten bruk av ytterligere virkemidler. 

13.3.4 Effekt av tiltak i andre sektorer 

Sektoren Energiforsyning skiller seg fra andre sektorer ved at den forsyner andre sektorer med energi. 

Noen av tiltakene i andre sektorer innebærer å endre energitype, for eksempel konvertering til fjernvarme i 

Industri (tiltak I-04K). Dette betyr at tiltak i andre sektorer kan medføre økt etterspørsel, og dermed økte 

utslipp, i Energiforsyning. Dermed vil det være et økende behov for utslippsreduserende tiltak i sektoren, 

noe som ikke er hensyntatt i våre beregninger av tiltakene i Energiforsyning. 
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14 Oppvarming  

Sektoren Oppvarming omfatter utslipp fra oppvarming av næringsbygg og husholdninger, og er fordelt på 

utslippskildene 'fossil oppvarming' og 'vedfyring'.  

Oppvarming er en relativt liten utslippskilde for Viken. Grunnet fyringsforbudet for olje og gass fra 2020 

har utslippene fra sektoren gått mye ned fram til 2019, og er ventet å gå ytterligere ned etter 2019. Det 

gjenstår likevel utslipp, primært fra gass og vedfyring, i referansebanen fram mot 2030. Utslippene kan 

kuttes betydelig med tre tiltak beskrevet under, alle utvalgt fra Klimakur. Gjennomføres disse tiltakene, 

reduseres utslippene i sektoren med anslagsvis 66 % i 2030 sammenlignet med 2016. 

Fossil oppvarming omfatter utslipp forårsaket av forbrenning av ulike petroleumsprodukter som fyringsolje, 

fyringsparafin og LPG.  

Vedfyring inkluderer utslipp av klimagassene metan og lystgass, der nyere ovner har et lavere utslipp 

sammenlignet med eldre ovner. CO₂-utslipp fra vedfyring regnes som netto nullutslipp, og er ikke inkludert i 

regnskapet. Elektrisitet og fjernvarme regnes å ha null utslipp, fordi statistikken kun inkluderer direkte 

utslipp. Oppvarming kan imidlertid ha indirekte utslipp som følge av produksjon av elektrisitet og 

fjernvarme. Disse utslippene inngår i sektoren Energiforsyning. 

14.1 Historiske utslipp oppvarming  

Oppvarming utgjorde under 3 % av Vikens utslipp i 2019. Nesten alle Vikens utslipp til oppvarming kom fra 

utslippskildene ‘gass’ (30 %), ‘vedfyring’ (29 %), ‘annet’ (22 %) og ‘fossil olje’ (18 %). Siden 2009 har 

utslippene fra gass til oppvarming økt, mens utslippene fra vedfyring har blitt halvert.  

Det har vært en jevn nedgang i utslippene til oppvarming siden 2009, som i stor grad skyldes at utslippene 

til fossil olje og fyringsparafin er kraftig redusert. Forbudet mot bruk av fyringsolje i bygg som trådte i kraft 

fra 2020 er antatt å være årsak. Likevel var det i 2019 fortsatt noe utslipp til fossil olje og fyringsparafin i 

Viken. Dette kan skyldes at det fortsatt er tillatt å bruke fossil fyringsolje og parafin i fritidsboliger og hytter 

utenfor strømnettet, og fram til 2025 i driftsbygninger i landbruket og sykehus. 

Som vist i Tabell 15, er private boliger anslått å stå for den største delen av utslipp til oppvarming, etterfulgt 
av landbruksbygg og offentlige/næringseide bygg. Se Kapittel 3.2 for detaljer rundt disse estimatene. 
 
Tabell 15 - Estimerte utslipp fra fossil oppvarming av bygg i Viken i 2019, fordelt på bygningskategori. Vedfyring er ikke inkludert 
(Kilde: Statistikk utarbeidet av Miljødirektoratet for Endrava, basert på SSBs statistikk 05940 og gjennomsnittlig areal per 
bygningstype fra NIBIO) 

Bygningskategori Estimert utslipp (tonn 
CO₂e) 

Andel av utslippene til oppvarming (ekskl. 
vedfyring) 

Private boliger/husholdninger  39 418  47 % 

Landbruksbygg  23 228 28 % 

Offentlige/næringseide bygg  20 803  25 % 

Totalt  83 449  100 % 

 
 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-06-28-1060
https://www.ssb.no/statbank/table/05940/
https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/bitstream/handle/11250/2689714/NIBIO_RAPPORT_2020_6_148.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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14.1.1 Usikkerhet  

Statistikk over salg av petroleumsprodukter er brukt som datakilde for utslippsberegningene for fossil 

oppvarming. Informasjon om postnummeret hvor energivaren er levert gjør det mulig å fordele tallene på 

kommuner. Det er i følge Miljødirektoratet noe usikkerhet knyttet til tallene, da man ikke kan garantere at 

bruken av energivaren skjer der salget er registrert. 

14.2 Referansebane oppvarming  

14.2.1 Tilnærming 

Klimakur inkluderer en spesifikk framskrivning for oppvarming av bygg. Det er denne vi bruker i 

framskrivningen for Viken for utslippskildene bioenergi, kull, og annet. Det ble forbudt å fyre med fossil olje 

og fyringsparafin fra 2020, så disse utslippskildene er satt til null. I realiteten kan det gjenstå noen utslipp 

fra disse utslippskildene fram til 2025, grunnet de nevnte unntakene fra fyringsforbudet. Når det gjelder 

vedfyring og gass, antar vi at energiforbruk per innbygger vil synke, men at utslippsfaktoren blir stabil. 

Befolkningsutviklingen vil nok utligne denne nedgangen, så vi har antatt at utviklingen i disse to 

utslippskildene vil være stabil mot 2030.  

14.2.2 Resultater  

Referansebanen viser en samlet reduksjon i utslipp fra oppvarming på 57 % fra 2016-2030. Størst 

reduksjon er det fra fossil olje og fyringsparafin som det ble forbudt å bruke som energikilde til oppvarming i 

bygg fra 2020 og som er null fra 2020.  

 

Figur 27 - Referansebanen for Oppvarming i Viken 

 

14.3 Tiltaksbane oppvarming  

14.3.1 Tilnærming 

Tiltakene for å redusere utslipp fra sektoren Oppvarming i Viken tar utgangspunkt i de tre tiltakene Klimakur 

har for sektoren. Tiltak O-01K vil gjelde for alle tre bygningskategorier, mens tiltak O-02K vil i hovedsak 

gjelder for landbruksbygg og tiltak O-03K i hovedsak vil gjelde for husholdninger (se tabellen over). 

https://www.miljodirektoratet.no/contentassets/684ed944b61948e8adbef6f3f5b699f7/metodenotat_klimagasstatistikk-for-kommuner.pdf
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14.3.2 Resultater  

Fra referansebanen er det i 2030 beregnet at Oppvarming vil stå for et utslipp på 100 607 tonn CO₂e. 

Tiltakene vi har effektberegnet bidrar til en reduksjon på 36 211 tonn CO₂e i 2030. Resultatet av dette 

utslippskuttet er at det totale utslippet fra oppvarmingssektoren blir 64 395 tonn CO₂e  i 2030. 

Sammenlignet med referanseåret 2016 er dette en reduksjon på 66 %.  

De viktigste tiltakene for oppvarmingssektoren er å erstatte gassbruk til permanent oppvarming av bygg, og 

forsert utskifting av vedovner til de beste rentbrennende vedovnene på markedet. Utfasing av gass til 

byggvarme på byggeplasser har relativt liten effekt. 

 

Figur 28 - Tiltaksbane for Oppvarming (søylene som helhet representerer referansebanen, og de fargede delene representerer 
effekt av de ulike tiltakene) 

Tabell 16 - Oversikt over tiltakene og utslippsreduksjoner innen Oppvarming (alle tall i tonn CO2e) 

Tiltaksnavn 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

O-01K Utfasing av gass til 

byggvarme på byggeplasser 
0 0 768 1 537 3 074 3 074 3 074 3 074 3 074 3 074 3 074 

O-02K  Erstatte gassbruk til 

permanent oppvarming av 

bygg 

0 0 6 044 10 397 14 338 17 205 20 073 18 639 18 639 17 205 15 772 

O-03K Forsert utskifting av 

vedovner 
0 1 645 3 290 4 936 6 581 8 226 10 054 11 882 13 710 15 538 17 366 

Utslippsreduksjon i sum 

(skalert, absolutt) 
0 1 645 10 103 16 870 23 992 28 505 33 201 33 595 35 423 35 817 36 211 

Skalert total effekt 

(sammenlignet med 

referansebanen) 

0 % 2% 10% 16% 23% 27% 32% 33% 35% 35% 36% 

Tiltaksbane 106 830 104 563 95 482 88 094 80 348 75 213 69 895 68 879 66 428 65 412 64 395 

 

 

14.3.3 Kostnader 
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Å erstatte gassbruk til permanent oppvarming av bygg er det mest 

kostbare tiltaket, estimert til over 1500 kr/tonn CO₂e. De to andre tiltakene havner i kategorien under 500 

kr/tonn CO₂e 
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15 Karbonfangst og -lagring av biogene 

utslipp (bio-CCS) 

Biogene CO₂-utslipp, det vil si utslipp fra forbrenning av biomasse, regnes som klimanøytralt i 

klimaregnskapet til Viken. Disse utslippene finnes på tvers av sektorer: i Industri (papp, papir og 

papirmasse), i Energiforsyning (fra avfallsforbrenning), i Oppvarming (ved bruk av bioenergi og vedfyring), 

og i transportsektoren når biodrivstoff benyttes.  

Data fra Miljødirektoratet (2021) viser at for hvert tonn med fossil CO₂ som slippes ut fra industrianleggene 

Borregaard og Norske Skog Saugbrugs, er det over tre tonn biogent CO₂ som også slippes ut. 

Avfallsforbrenningsanleggene i sektoren Energiforsyning slipper også ut betydelige mengder biogent CO₂, 

med ett tonn for hver tonn fossilt CO₂ som slippes ut.  

Ved å innføre karbonfangst og -lagring (CCS) på disse store punktutslippene i sektorene Industri og 

Energiforsyning (tiltak I-08S og E-03S), vil biogene CO₂-utslipp også kunne fanges og lagres. Dette gir 

mulighet for karbonopptak, også kalt negative utslipp. Disse utslippskuttene kommer i tillegg til reduksjonen 

av de fossile utslippene ved innføring av CCS i Industri og Energiforsyning. Totalt har vi estimert at bio-

CCS kan bidra til 330 700 tonn med negative CO₂-utslipp i 2030 i Viken. 

 

Figur 29 - Tiltaksbane for bio-CCS, med negative utslipp 

Tiltaket I-08S (CCS på to anlegg i Industri) bidrar til de største negative utslippene, med estimert potensial 

på 223 000 tonn biogent CO₂-utslipp i 2030. Dette forutsetter at karbonfangst og -lagring tas i bruk på 

Borregaard og Norske Skog Saugbrugs, med en antatt fangstrate på 80 %, noe som er typisk i papp, papir 

og papirmasse industrien.  

Hvis karbonfangst og -lagring også innføres på de fire største avfallsforbrenningsanleggene, kan tiltak E-

03S bidra til ytterligere 107 600 tonn med negative CO₂-utslipp i 2030. For tiltak E-03S har vi antatt en 

fangstrate på 90 % på de tre anleggene, noe som er typisk i industrien for avfallforbrenningsanlegg. Det er 

viktig å understreke at disse negative utslippene er tett koblet mot CCS-tiltakene på de fossile utslippene. 

Det vil si at både fossile og biogene CO₂-utslipp fanges ved å innføre karbonfangst og -lagring på de 

relevante anleggene. 
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Tabell 17 - Oversikt over muligheter for negative utslipp i Viken mot 2030 (alle tall i tonn 
CO2e) 

Tiltaksnavn 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

I-08S CCS i produksjon av 

papirmasse, papir og papp 

(kun negative utslipp) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -95 700 -223 100 

E-03S CCS på 

avfallsforbrenning (kun 

negative utslipp) 

0 0 0 0 -3 900 -3 900 -3 900 -37 700 -90 000 -107 600 -107 600 

Sum av effekt 0 0 0 0 -3 900 -3 900 -3 900 -37 700 -90 000 -203 300 -330 700 

 

15.1 Usikkerhet 

Det er en rekke usikkerheter knyttet til innføringen av bio-CCS i Viken i 2030: 

● Selv om at karbonfangst og -lagring på de relevante anleggene er del av Borg CO₂-prosjektet, er 

det usikkert om og når prosjektet vil gjennomføres 

● Det er store usikkerheter rundt finansiering og forretningsmodellen for CCS på biogene utslipp 

● De estimerte negative utslippene i tabellen over er basert på nåværende forbrenning av biomasse i 

de relevante anleggene, og det er usikkert i hvilken grad dette gjelder for energibruk og forbrenning 

i 2030 

● Våre beregninger antar at ikke alle utslippene kan fanges, med en fangstrate på 80 % for 

Borregaard og Norske Skog Saugbrugs, og med 90 % for de fire avfallsforbrenningsanleggene. 

Dette er gjennomsnittstall fra de respektive bransjene, men kan avvike for anleggene i Viken 

● Analysen er basert på antagelsen om at karbonfangst og -lagring kun kan implementeres på de fire 

største avfallsforbrenningsanlegg i Viken, og vi anser derfor at bio-CCS ikke er relevant for andre 

fjernvarmeanleggene innenfor sektoren Energiforsyning 

● Det er usikkert hvordan bokføringen av negative utslipp vil slå ut i Miljødirektoratets utslippsstatistikk 

i årene fremover, og hvordan negative utslipp kan brukes til måloppnåelse på kommune og 

fylkeskommune-nivå 

 

15.2 Kostnader 

Det finnes lite informasjon om kostnadsnivået for bio-CCS. I tillegg er det forskjellig kostnadsnivå for 

konvensjonell CCS på fossile kilder på grunn av forskjeller i skatt og kvotepris. I tiltak E-03S, vurderer vi at 

kostnadsnivået sannsynligvis vil havne i kategorien ‘>1500 kr/tonn CO₂e’ for de fossile utslippene. For tiltak 

I-08S har vi ikke noe kostnadsestimat. 

I en rapport om forretningsmodellen for Borg CO₂-prosjektet (2020) beskrives et foreløpig mål om 1250  

kr/tonn CO₂ for anleggene i tiltakene I-08S og E-03S (inkludert lagring).  

  

https://www.borgco2.no/reports
https://static1.squarespace.com/static/5cdba5274d546e0576dc53c7/t/60d3c855c465fb49298b52cf/1624492159584/L3_Sluttrapport_signert.pdf
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15.3 Effekten av bio-CCS på Viken sitt klimamål 

Det er uavklart hvordan negative utslipp ved bio-CCS kan bokføres mot Vikens klimamål i 2030 (se siste 

punkt i avsnittet om usikkerhet over). Figuren under viser den relative størrelsen av de negative utslippene 

fra bio-CCS i Viken, sammen med tiltaksbanen for alle sektorene med fossile utslipp. Vi har estimert at bio-

CCS vil kunne bidra til 330 700 tonn CO₂ med negative utslipp i 2030, noe som tilsvarer en 

utslippsreduksjon på 7,6 %, sammenlignet med de fossile utslippene i 2016. Hvis disse negative utslippene 

inkluderes i måloppnåelsen av klimamålet om 80 % reduksjon i 2030, vil den kombinerte effekten av 

tiltakene på fossile utslipp og bio-CCS gi en samlet utslippsreduksjon på 86,6 % i 2030 i Viken, 

sammenlignet med 2016. 

 

Figur 30 - Tiltaksbane for Viken, med effekt av bio-CCS  
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16 Klimagassutslipp fra landbruket i Viken 

I kapittelet Historiske utslipp beskrives utslippene fra landbruket i Viken. Figur 4 viser estimerte utslipp fra 

landbruksmaskiner og oppvarming av landbruksbygg i Viken, som ikke er skilt ut i Miljødirektoratets 

kommunefordelte utslippsstatistikk. I dette vedlegget beskrives metodikk og resultater vi har brukt for å 

estimere disse utslippene. 

16.1 Bakgrunn 

Miljødirektoratets statistikk for kommuner sammenfatter i dag ikke utslippene fra landbruket i én sektor. I 

begynnelsen av prosjektet var vi i dialog med Miljødirektoratet for å undersøke mulighetene for å 

sammenfatte alt i én sektor. Miljødirektoratet kunne melde om at flere kommuner og fylkeskommuner er 

interessert i å få utslippene brutt ytterligere ned på ulike næringer, slik som landbruk. Målet er at en metode 

for å skille ut ulike næringer for utslippssektoren ‘Annen mobil forbrenning’ er klar i desember 2021, i følge 

personlig kommunikasjon med Miljødirektoratet. 

Å justere den nåværende statistikken for å bygge opp en sektor for landbruket ville innebære å justere på 

flere sektorer og utslippskilder over tid, uten et tilstrekkelig datagrunnlag. Vi vurderte at en slik inndeling 

ville hatt for store usikkerheter. Å lage en egen landbrukssektor for Viken ville også gjøre det vanskelig å 

sammenligne Vikens klimagassutslipp med andre fylkeskommuner, siden dominerende praksis i andre 

fylkeskommuner og kommuner er å bruke Miljødirektoratets utslippssektorer. Vi har derfor beholdt 

Miljødirektoratets sektorinndeling for referansebane og tiltak, men estimerer utslippene fra landbruket i 

Viken i 2019 i dette vedlegget og Boks 1 i Historiske utslipp. Under følger en beskrivelse av metodikken 

brukt for å estimere utslippene fra landbruksmaskiner og oppvarming av landbruksbygg, og usikkerheter 

knyttet til estimatene. 

16.2 Utslipp fra landbruksmaskiner 

Utslippene fra drivstofforbruket til de ulike maskinene som inngår i landbruket bokføres på utslippskilden 

‘dieseldrevne motorredskaper’ i sektoren Annen mobil forbrenning. Utslippene er beregnet på bakgrunn av 

salgsstatistikk av avgiftsfri diesel (anleggsdiesel) og fordeler seg over en rekke sektorer, som bygg og 

anlegg, landbruk (skogbruk og jordbruk), forsvar og maskiner som benyttes i private husholdninger. For å 

kunne beregne et estimat på antall maskiner og deres respektive utslipp har vi benyttes oss av en rekke 

ulike kilder. Da tallene er hentet fra flere ulike kilder og statistikken for antall maskiner innen kategorien 

ikke-veigående maskiner og kjøretøy er mangelfull, er det heftet en del usikkerhet til estimatet.  

Klimakur har beregnet en utslippsfordeling fra ikke-veigående maskiner og kjøretøy som viser 

utslippsandelene fra de ulike næringene i Norge i 2017, illustrert i figuren under. Jordbruk og skogbruk står 

her for ca. 15 % av utslippene. Vi har antatt at denne fordelingen gjelder for Viken i 2019.  
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Figur 31 - Utslipp fra ikke-veigående maskiner fordelt på sektorer (kilde: Klimakur 2030) 

I 2019 stod ‘Dieseldrevne motorredskaper’ for et totalt utslipp på 343 495 tonn CO₂e i Viken. Baserer vi oss 

på fordelingen til Klimakur for jordbruk og skogbruk (15 %) blir utslippet for maskiner i landbruket i Viken på 

51 524 tonn CO₂e. Da Viken er et relativt stort landbruksfylke i Norge er det en usikkerhet knyttet til 

fordelingen fra Klimakur og om denne andelen skal oppjusteres. Ved et eventuelt videre arbeid kan det 

innhentes spesifikke tall for Viken som muliggjør en ny vurdering.  

Innen landbruket kan maskindriften skilles inn i jordbruk og skogbruk. For sistnevnte stammer utslippene i 

hovedsak fra sluttavvirkning (produksjon av tømmer) og tynning (vedlikehold av skog for fremtidig økt 

produksjon) der det i all hovedsak benyttes hogstmaskiner og lassbærere. Det er ikke så mange maskiner 

som benyttes, men de brukes intensivt og over store områder. Næringen består av omreisende 

maskinentreprenører som utfører arbeidet på vegne av skogeierne i fylket. Da maskinene ikke er eid av 

skogeierne, på samme måte som at traktorene er i privat eie på de ulike gårdsbrukene, har det ikke blitt 

utarbeidet et estimat på antall maskiner i fylket, men estimert et utslipp på bakgrunn av aktivitet. Gjennom 

intervjuer med en skogeier og en maskinentreprenør, har Endrava innhentet gjennomsnittstall for 

drivstofforbruk og en prosentvis fordeling av aktivitetene sluttavvirkning og tynning som representerer 

aktivitetsnivået i Viken. Vi har kombinert dette med statistikk fra SSB på det totale årlige uttaket av skog for 

Viken for å beregne et totalutslipp. 

Tabell 18 - Drivstofforbruk for maskiner og aktiviteter innen skogbruket [liter/m3 skog] (Kilde: Basert på intervjuer med en 
maskinentreprenør og skogeier i Viken) 

 Sluttavvirkning Tynning 90 % sluttavvirkning og 
10 % tynning 

Hogstmaskiner 0,79 1,42 0,85 

Lassbærere 0,65 0,90 0,68 

Sum 1,44 2,32 1,53 

 

Av tabellen over baserer vi oss på et gjennomsnittlig drivstofforbruk på 1,53 liter diesel per m3 skog. I 2020 

ble det hentet ut 2 525 611 m3 (SSB - tabell 03895), noe som gir et totalt drivstofforbruk på 3 859 134 liter 

diesel og et utslipp på 10 381 tonn CO₂e. Dermed estimerer vi utslippene fra skogbruket til stå for ca. 20 % 

av utslippene fra maskindriften innenfor landbruket i Viken.  

https://www.ssb.no/statbank/table/03895/
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Basert på estimatet beregnet for skogbruket gjenstår 41 143 tonn CO₂e 

som fordeler seg på maskinene i jordbruket. I jordbruket er det i hovedsak utslipp fra traktorer. Landbrukets 

klimaplan baserer seg på tall fra Klimakur og legger til grunn at 90 % av utslippene kommer fra traktorene. 

Vi antar at samme andel gjelder for jordbruket i Viken, noe som betyr at utslippene fra traktorene innen 

jordbruket utgjør 37 029 tonn CO₂e.  

Når det kommer til antallet traktorer i jordbruket i Viken er det en stor utfordring i å estimere uten for stor 

usikkerhet. I Viken er det ved utgangen av 2020 registrert 57 624 traktorer (SSB - tabell 07832). Under 

intervjuene med representanter fra jordbruket kom det frem at det også finnes en rekke avregistrerte 

traktorer som fremdeles benyttes i ulik grad. Vi har ikke lykkes i å finne noen gode kilder på hvor mange det 

kan være snakk om. I tillegg er det en utfordring å finne ut hvor mange av de registrerte traktorene i Viken 

som benyttes i jordbruket, da en del av disse brukes i andre sektorer. Fra Landbrukets klimaplan legges det 

til grunn 155 671 registrerte traktorer i jordbruket i Norge. Basert på at det totalt er registrert 298 989 

traktorer (SSB - tabell 07832) i Norge innen utgangen av 2020, har vi antatt at 52 % av traktorene i Viken 

benyttes innen jordbruket. Det gir et estimat på 29 964 traktorer i jordbruket i Viken. Disse står for et totalt 

utslipp på 37 029 tonn CO₂e og et spesifikt utslipp på 1,24 tonn CO₂e per traktor. Omregnet til liter betyr 

det at hver traktor årlig bruker rundt 459 liter diesel. Det bemerkes at det er heftet stor usikkerhet til disse 

tallene.  

De resterende 10 % av maskinene i jordbruket i Viken står for et utslipp på 4 114 tonn CO₂e. Dette antas å 

i hovedsak bestå av skurtreskere, gravemaskiner, små hjullastere og diverse motoriserte redskaper. I dette 

arbeidet har vi ikke fokusert på å innhente tall på disse maskinene. 

Av figuren under ser vi hvordan utslippene fra landbruksmaskiner i Viken fordeler seg.  

 

Figur 32 - Fordeling av klimagassutslipp fra maskiner i landbruket i Viken (kilde: Endrava 2021, basert på Klimakur 2030) 

16.3 Utslipp fra landbruksbygg 

I Miljødirektoratets utslippsstatistikk beregnes utslippene til oppvarming av ulike bygningstyper under ett. 

Det kommer ikke fram hvor stor andel av utslippene som kommer fra private boliger, offentlige bygg og 

ulike næringsbygg.  

Man kan derimot få et omtrentlig bilde av hvordan utslippene fordeler seg til ulike byggtyper ved å se på 

hvor stor andel av byggarealet som utgjøres av de ulike byggtypene. Miljødirektoratet har for dette 

prosjektet bistått i å estimere arealfordelingen, og basert på dette estimert utslippene forbundet med 

oppvarming, for tre bygningskategorier i Viken. Tabellen under viser utslippene til oppvarming i Viken, 

https://www.bondelaget.no/klima/landbrukets-klimaplan-pdf/
https://www.bondelaget.no/klima/landbrukets-klimaplan-pdf/
https://www.ssb.no/statbank/table/07832/
https://www.ssb.no/statbank/table/07832/
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fordelt på bygningskategoriene private boliger/husholdninger, 

landbruksbygg og offentlige/næringseide bygg, basert på deres respektive byggareal. Tallene omfatter kun 

utslipp fra utslippskilden ‘fossil oppvarming’, mens utslipp fra vedfyring er ekskludert. 

Her estimeres det at utslippet til landbruksbygg i 2019 var omtrent 23 000 tonn CO₂e i året i 2019. Dette 

utgjør 28 % av Vikens utslipp til fossil oppvarming, og 20 % av Vikens totale utslipp til oppvarming 

(vedfyring medregnet). 

Private boliger/husholdninger estimeres å stå for nesten halvparten, og offentlige/næringseide bygg for en 

fjerdedel av utslippene, når vedfyring er ekskludert.  

Tabell 19 - Estimerte utslipp fra fossil oppvarming av bygg i Viken i 2019, fordelt på bygningskategori. Vedfyring er ikke inkludert 
(Kilde: Statistikk utarbeidet av Miljødirektoratet for Endrava, basert på SSBs statistikk 05940 og gjennomsnittlig areal per 
bygningstype fra NIBIO) 

Bygningskategori Estimert utslipp (tonn 
CO₂e) 

Andel av utslippene til oppvarming (ekskl. 
vedfyring) 

Private boliger/husholdninger  39 418  47 % 

Landbruksbygg  23 228 28 % 

Offentlige/næringseide bygg  20 803  25 % 

Totalt  83 449  100 % 

Det er heftet stor usikkerhet til denne beregningen, da den bare baserer seg på arealfordelingen til ulike 

bygg. Tabellen under viser antall landbruksbygninger av ulikt slag i Viken, og estimert byggareal og andel 

utslipp basert på dette.  

Tabell 20 - Landbruksbygninger i Viken i 2019. Estimert areal og utslippsandel per bygningskategori, basert på antall bygg og 
gjennomsnittlig areal per bygningstype (Kilde: Miljødirektoratet, SSB og NIBIO) 

Bygningskategori 

landbruksbygg 

Antall  Bo-/bruksareal 

per bygg [m2] 

Total m2 per 

kategori 

Andel av utslippene for 

landbruksbygg 

Koie, seterhus og lignende 5 761 28 161 308 0,2 % 

 Hus for dyr, fôrlager, strølager, 

landbrukssilo, høy-/korntørke 32 837 818 26 860 666 40,6 % 

Silobygning 189 818 154 602 0,2 % 

Veksthus 1 620 818 1 325 160 2,0 % 

Driftsbygning 

fiske/fangst/oppdrett 389 818 318 202 0,5 % 

Naust/redskapshus for fiske 130 818 106 340 0,2 % 

Annen fiskeri- og fangstbygning 31 818 25 358 0,0 % 

Annen landbruksbygning 45 542 818 37 253 356 56,3 % 

Totalt 86 499  66 204 992 100,0 % 

Som vist i tabellen over, utgjøres nesten alt byggarealet innen landbruksbygg av ‘annen landbruksbygg’ (56 

%) og ‘hus for dyr/landbrukslager/silo’ (41%). I kategorien ‘annen landbruksbygg’ ligger landbruksbygg som 

ikke passer de andre beskrivelsene. En sjekk med noen Viken-kommuner viser at det blant annet dreier 

seg om redskapshus til maskiner/traktorer på gardsbruk, stabbur, eldre utløer og eldre lager/høylager som 

ikke er i bruk. Man kan anta at flere av disse bygningene ikke har oppvarming, og at utslippet til ‘annen 

https://www.ssb.no/statbank/table/05940/
https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/bitstream/handle/11250/2689714/NIBIO_RAPPORT_2020_6_148.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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landbruksbygning’ derfor er overestimert. Antakeligvis er derfor 

landbrukets andel til Vikens oppvarmingsutslipp lavere enn 20 %. 

I Landbrukets klimaplan estimeres det at oppvarming av landbruksbygg i Norge bidro til 56 000 tonn CO₂e i 

2020. Dette inkluderer veksthus, kyllingfjøs, smågrisfjøs, bruk av dieselaggregat på setre og korntørker på 

gårdsbruk. Sett opp mot dette nasjonale anslaget, er et anslag på 23 000 tonn CO₂e for Viken høyt, da det 

betyr at Viken har 41 % av utslippene til landbruksbygg i landet. Hvis man bruker forholdstallet for hvor 

mange virksomheter innen jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell Viken har sammenlignet 

med Norge (16,4 % i følge Landbruksstrategien til Viken) til å nedskalere tallet i Landbrukets klimaplan, 

finner man at Vikens utslipp til landbruksbygg er 9 184 tonn CO₂e, eller 8 % av utslippene til oppvarming. Vi 

har likevel valgt å bruke Miljødirektoratets estimat for for Viken, men understreker at det er et usikkert 

estimat. 

  

https://www.statsforvalteren.no/contentassets/c55716dd4c014eb0b02be1076ad18a70/landbrukets-klimaplan-2021-2030-1.pdf
https://viken.no/_f/p1/ide993ce1-8d69-40ef-bf90-0b02ac279228/horingsutkast-landbruksstrategi.pdf
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Vedlegg 1: Nærmere om tiltakene 

Veitrafikk 

V-01K Nullvekstmål for personbiltransporten 

Med en forventning om økt befolkning og økonomisk vekst, følger også en forventning om økt 

persontransport. Byvekstavtaler er regjeringens viktigste grep for å nå målet om at all vekst i 

persontransporten i de største norske byområdene skal tas med kollektiv, sykkel og gange, det såkalte 

"nullvekstmålet". Uten tiltak er antall kilometer som kjøres med personbil i Norge forventet å øke. I 

beregningen av dette tiltaket forutsetter vi at antall personbilkilometer i de store byene i Viken holdt fast på 

2017-nivå (nullvekst) fram mot 2030. I realiteten vil effekten på trafikkarbeidet innfases/variere etter hvilket 

år byvekstavtalene inngås. Nullvekstmålet kan betraktes som en kombinasjon av fire tiltak: å redusere 

personbiltransport og å fremme hver av de tre alternative transportmåtene gange, sykkel og kollektiv.  

Det er 9 byområder som fra statens side opprinnelig ble vurdert som aktuelle for byvekstavtaler og som har 

blitt videreført i Nasjonal transportplan 2022-2033. Kommunene som er en del av disse 9 byområdene står 

for til sammen om lag halvparten av transportarbeidet i Norge (Miljødirektoratet). 3 av disse byområdene er 

i Viken, og Endrava har i beregningen av dette tiltaket sett på hvordan nullvekst vil slå ut for følgende 

kommuner:  

● Nedre Glomma: Fredrikstad, Sarpsborg, Hvaler og Rakkestad 

● Buskerudbyen: Lier, Drammen, Øvre Eiker og Kongsberg 

● Oslo og Akershus: Bærum, Lillestrøm og Nordre Follo 

Disse kommunene står for totalt 44,1 % av transportarbeidet i Viken. Ved å bruke statistikk på 

transportarbeid fra Miljødirektoratet i disse 3 byområdene kan vi beregne tiltakseffekten ved at 

transportarbeidet her ikke øker frem til 2030.  

Effekten av tiltaket i 2030 er på ca. 24 700 tonn CO₂e (2 % reduksjon fra referansebanen for veitrafikk).  

Tiltaket har ifølge Klimakur en kostnad på 500-1500 kr/tonn CO₂e. 

 

V-02K Forbedre logistikk for varebiltransport 

Tiltaket er hentet fra Klimakur og innebærer at transporten med varebil effektiviseres ved økt fokus på 

logistikk. Dette vil medføre redusert transportarbeid og dermed reduserte klimagassutslipp. Ifølge 

godsbilundersøkelsen til SSB fra 2019 brukes 56 % av varebilene til næringsliv, mens 44 % brukes 

hovedsakelig til privat kjøring. I tiltaket legger Klimakur til grunn et effektiviseringspotensial på 10 % i 2030, 

med en lineær innfasing fra 2020. I Klimakur beskriver de det slik at hver tiende tur ikke tas. Virkemidler for 

å effektivisere varetransporten vil antageligvis i liten grad påvirke utslippene fra privat kjøring, og denne 

kjøringen er ikke inkludert i tiltaket.  

Vi legger samme beregningstekniske forutsetninger til grunn som Klimakur. Det vil si at vi forutsetter at 

fordelingen mellom privat kjøring og annen kjøring holdes konstant fra 2018 til 2030. Vi forutsetter videre en 

lineær innfasing mot 10 % effektivisering av 64 % av kjøringen (andelen som antas å være 

næringstransport) i 2030. For Viken antar vi at fordelingen mellom privat kjøring og kjøring av 

næringstransport er lik og skalerer ned den nasjonale tiltakseffekten fra beregningene i Klimakur, til Viken.  

https://www.miljodirektoratet.no/klimagassutslipp-kommuner/?area=1046&sector=-2
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Effekten av tiltaket i 2030 er på ca. 21 800 tonn CO₂e (1 % reduksjon fra 

referansebanen).  

Tiltaket har en kostnad på under 500 kr/tonn CO₂e.  

 

V-03K Overføring av gods fra vei til sjø og bane 

Tiltaket er hentet fra Klimakur og går ut på å flytte innenriks godstransport på avstander over 300 kilometer 

fra lastebil over til jernbane og sjø i perioden fram til 2030. Transport med skip og jernbane har lavere 

klimagassutslipp per tonnkilometer enn dagens transport med lastebil på vei. For at en slik godsoverføring 

skal være mulig, må det bygges ut ny kapasitet i jernbaneterminaler og på jernbanenettet.Tiltaket 

innebærer en overføring av 30 % av godstransporten som transporteres over en avstand på 300 km.  

Effektberegningen i Klimakur er lagt til grunn og skalert ned til Viken. Vi har antatt at forholdsfaktoren 

mellom utslipp nasjonalt og for Viken kan brukes til å nedskalere effektene av tiltaket nasjonalt til Viken.  

Effekten av tiltaket i 2030 er på ca. 25 900 tonn CO₂e (2 % reduksjon fra referansebanen for veitrafikk).  

Tiltaket har en kostnad på over 1500 kr/tonn CO₂e.  

 

V-04K Forbedret logistikk og effektivisering av lastebiler 

Tiltaket er hentet fra Klimakur og innebærer både logistikkoptimalisering og økt effektivisering av 

lastebilene. Med logistikkoptimalisering menes økt fyllingsgrad og forbedret ruteplanlegging som gir 

redusert kjørelengde og tomkjøring. Med effektivisering menes bruk av tyngre og lengre vogntog, forbedret 

aerodynamikk o.l.  

På nasjonal basis er det anslått i Klimakur at tiltaket vil gi en nedgang i utslippene med 11 % sammenlignet 

med referansebanen i 2030, med lineær innfasing fra 2021. Vi har antatt at forholdsfaktoren mellom utslipp 

nasjonalt og for Viken for lastebiler kan brukes til å nedskalere effektene av tiltaket nasjonalt til Viken.  

Tiltakets effekt har blitt skalert i sammenheng med tiltak V-03K Overføring av gods fra vei til sjø og bane.  

Effekten av tiltaket i 2030 er på ca. 50 000 tonn CO₂e (3 % reduksjon fra referansebanen for veitrafikk).  

Tiltaket plasseres av Klimakur i kostnadskategorien på under 500 kr/tonn CO₂e.  

 

V-05K 100 % av nye personbiler er elektriske innen utgangen av 2025 

Tiltaket er hentet fra Klimakur og går ut på å øke salget av elektriske personbiler ytterligere slik at alle nye 

personbiler som selges innen utgangen av 2025 er elektriske biler.  

I referansebanen er elbilandelen lik Nasjonalbudsjettet 2019. I tiltaket har vi lagt oss på samme 

forutsetninger som i Klimakur, det vil si at andel elbiler i nybilsalget er tilsvarende tiltaket i Klimakur som 

igjen er i tråd med målformleringen i Nasjonal transportplan. Innfasing av nye elbiler i den eksisterende 

parken er satt i kontekst av kjøretøybestand og salgsvolum for elbiler i Viken for å finne endret andel elbiler 

i Viken.  
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Vi antar: 

● Bestand av biler totalt i Viken er konstant. Selv om bestanden i realiteten vil endre seg bruker vår 

modell andel trafikkarbeid med fossile og fornybare biler, og dermed er endringer i antall kjøretøy 

implisitt inkludert i trafikkarbeidet.  

● Salg av nye biler i Viken er konstant over perioden 

● Korrigert for at nye elbiler etter hvert erstatter stadig flere elbiler, fra 4,1 % antatt i 2021, lineært 

oppskalert til 41 % i 2030. På denne måten havner vi på samme elbilandel av trafikkarbeid i 2030 

som i NTP-banen beregnet i TØIs fremskrivninger av kjøretøyparken i 2019.  

 

Ved at nybilsalget er elektrisk innen utgangen av 2025 vil ca. 64 % av trafikkarbeidet i 2030 utføres av 

nullutslippsbiler. Tiltakets effekt er skalert i sammenheng med V-01K Nullvekstmål for personbiltransporten 

og V-14S Skjerpet nullvekstmål for personbiltransporten.  

Effekten av tiltaket i 2030 er på ca. 131 500 tonn CO₂e (8 % reduksjon fra referansebanen for veitrafikk).  

Tiltaket har en kostnad på 500-1500 kr/tonn CO₂e.  

 

V-06K 100 % av nye varebiler er elektriske innen utgangen av 2030 

Tilnærming 

Tiltaket er hentet fra Klimakur og går ut på å øke salget av elektriske varebiler slik at alle nye varebiler som 

selges innen utgangen av 2030 er el-biler.  

I referansebanen er elbilandelen lik Nasjonalbudsjettet 2019. I tiltaket har vi lagt oss på samme 

forutsetninger som i Klimakur, det vil si at andel elbiler i nybilsalget er tilsvarende tiltaket i Klimakur som 

igjen er i tråd med målformuleringen i Nasjonal transportplan. Innfasing av nye elbiler i den eksisterende 

parken er satt i kontekst av kjøretøybestand og salgsvolum for elbiler i Viken for å finne endret andel elbiler 

i Viken.  

Vi antar: 

● Bestand av biler totalt i Viken er konstant, sannsynligvis vil bestanden av antall biler vokse. Men 

dette er likevel gjenspeilet i økt antall kjøretøy-km 

● Nye elbiler erstatter kun fossilbiler, etter hvert vil nye elbiler også erstatte gamle elbiler 

● Salg av nye biler i Viken er konstant over perioden 

● Tiltaket i Klimakur er 100% elbil andel nybilsalg i 2025 for lette varebiler, mens det er 100% elbil 

andel nybilsalg i 2030 for tunge varebiler. Vi har forenklet og sagt at innfasingen for varebiler sett 

over ett blir snittet av de to innfasingskurvene fra Klimakur. 

● Klimakur oppgir at det er 60/40 lette/tunge varebiler i 2020, antatt endret til 40/60 i 2030. Vi antar 

flatt 50/50 gjennom hele perioden, og derfor snitt av innfasing. 

● Korrigert for at nye elbiler etter hvert erstatter stadig flere elbiler, fra 4,7% antatt i 2021, linært 

oppskalert til 47 % i 2030. På denne måten havner vi på samme elbilandel av trafikkarbeid i 2030 

som i NTP-banen beregnet i TØIs fremskrivninger av kjøretøyparken i 2019.   

Tiltaket innebærer at ca. 42 % av transportarbeidet til varebilene i Viken kjører med nullutslippsbiler i 2030. 

Tiltakets effekt er skaleres i sammenheng med V-02K Forbedre logistikk for varebiltransport og V-15S 

Ytterligere logistikkeffektivisering i varebiltransporten.  

https://www.toi.no/publikasjoner/framskriving-av-kjoretoyparken-i-samsvar-med-nasjonalbudsjettet-2019-article35527-8.html
https://www.toi.no/publikasjoner/framskriving-av-kjoretoyparken-i-samsvar-med-nasjonalbudsjettet-2019-article35527-8.html
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Effekten av tiltaket i 2030 er på ca. 62 500 tonn CO₂e (4 % reduksjon fra 

referansebanen for veitrafikk).  

Tiltaket har i Klimakur en anslått kostnad på 500-1500 kr/tonn CO₂e. 

 

V-07K 50 % av nye lastebiler er elektriske innen utgangen av 2030 

Tiltaket er hentet fra Klimakur og går ut på å øke salget av elektriske lastebiler slik at 50% av nye lastebiler 

er elektriske innen utgangen av 2030.  

I referansebanen er elbilandelen lik Nasjonalbudsjettet 2019. I tiltaket har vi lagt oss på samme 

forutsetninger som i Klimakur, det vil si at andel elbiler i nybilsalget er tilsvarende tiltaket i Klimakur som 

igjen er i tråd med målformuleringen i Nasjonal transportplan. nnfasing av nye elbiler i den eksisterende 

parken er satt i kontekst av kjøretøybestand og salgsvolum for elbiler i Viken for å finne endret andel elbiler 

i Viken.  

Vi antar: 

● Nye ellastebiler erstatter kun fossillastebiler. Dette er en forenkling da nye ellastebiler på sikt også 

vil delvis erstatte gamle ellastebiler.  

● Bestand av lastebiler totalt i Viken er konstant, sannsynligvis vil bestanden av antall lastebiler synke 

noe. Men vår referansebane gjenspeiler likevel økt antall kjøretøy-km som er utgangspunktet for 

våre utslippsberegninger.  

● Salg av nye lastebiler i Viken er konstant over perioden 

Ved implementering av tiltaket vil andel av transportarbeidet som kjøres med elektriske lastebiler være 13,2 

%  i 2030. Tiltakseffekten er skalert i sammenheng med tiltakene “V-03K Overføring av gods fra vei til sjø 

og bane” og “V-04K Forbedret logistikk og effektivisering av lastebiler”.  

Effekten av tiltaket i 2030 er på ca. 69 100 tonn CO₂e (4 % reduksjon fra referansebanen for veitrafikk).  

Tiltaket har i Klimakur en anslått kostnad på 500-1500 kr/tonn CO₂e.  

 

V-08K 100 % av nye bybusser er elektriske innen utgangen av 2025 

Tiltaket er hentet fra Klimakur, der vi setter andel elbusser i nybusssalget tilsvarende tiltaket i Klimakur, og 

faser inn nye elbusser i eksisterende park. Dette setter vi i kontekst med nybusssalget i Viken, for å finne 

endret andel elbusser i Viken. I tillegg benytter vi en rapport fra Miljødirektoratet som sier at andel bybusser 

er omlag 61 % av total flåte.   

Vi antar: 

● Nye elbusser erstatter kun fossilbusser. Dette er en forenkling da nye elbusser på sikt også vil 

delvis erstatte gamle elbusser.  

● Bestand av elbusser totalt i Viken er konstant 

● Salg av nye busser i Viken er konstant over perioden 

Ved implementering av tiltaket vil andel av transportarbeidet som kjøres med elektriske busser være 46,1%   

i 2030.  

https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimatiltak/klimatiltak-for-ikke-kvotepliktige-utslipp-mot-2030/transport/100--av-nye-bybusser-er-elektriske-innen-utgangen-av-2025/
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Effekten av tiltaket i 2030 er på ca. 6 600 tonn CO₂e (0,4 % reduksjon fra 

referansebanen for veitrafikk).  

Tiltaket har i Klimakur en anslått kostnad på 500-1500 kr/tonn CO₂e.  

 

V-09K 10 % av nye trekkvogner går på biogass i 2030 

Tiltaket er hentet fra Klimakur og går ut på å fase inn nye trekkvogner på biogass mot 2030. Vi setter andel 

gassbiler i nylastebilsalget tilsvarende Klimakur, det vil si 10 % i 2030, og faser inn nye gasslastebiler i 

eksisterende park. Dette setter vi i kontekst med nylastebilsalget i Viken, for å finne endret andel 

gasslastebiler i Viken. 

Vi antar:  

● At alle gasslastebiler går på biogass  

● Nye gasslastebiler erstatter kun fossillastebiler 

● Bestand av lastebiler totalt i Viken er konstant 

● Salg av nye lastebiler i Viken er konstant over perioden 

● Trekkvogner står for omlag 25% av nybilsalget på lastebiler. Her benytter forholdstall fra Klimakur 

der 150 nye trekkvogner på gass tilsvarer 11% av totalt antall nye lastebiler. Ved å benytte 

nasjonale salgstall fra SSB for latebiler finner vi dermed ut andelen av nye lastebiler som er 

trekkvogner. Vi antar tilsvarende faktor for Viken.  

Ved implementering av tiltaket vil andel av transportarbeidet som kjøres med gasslastebiler være 2,6 %  i 

2030. Tiltaketseffekten har blitt skalert mot tiltakene “V-03K Overføring av gods fra vei til sjø og bane” og  

“V-04K Forbedret logistikk og effektivisering av lastebiler.” 

Effekten av tiltaket i 2030 er på ca. 11 300 tonn CO₂e (0,7 % reduksjon fra referansebanen for veitrafikk).  

Tiltaket har i Klimakur en anslått kostnad på over 1500 kr/tonn CO₂e.  

 

V-10K Økt bruk av avansert flytende biodrivstoff i personbiltrafikk 

Tiltaket er hentet fra Klimakur og går ut på å øke bruken av avansert flytende biodrivstoff med 10 

prosentpoeng på volumbasis (20 % når dobbelttelling hensynstas). Med dette vil ifølge Klimakur 

ambisjonen om 40% biodrivstoff fra Granavold-plattformen nås i 2030. Tiltaket er likt på tvers av 

personbiler, varebiler, lastebiler og busser, men gjengis individuelt pr utslippskilde da utslippsreduksjonene 

i absolutte tonn og % relativ til referansebanen er ulike.  

Vi antar:  

- Gradvis innfasing av økt bruk av biodrivstoff mot 2030 tilsvarende Klimakur-tiltaket 

- At det er tilstrekkelig med avansert biodrivstoff tilgjengelig 

Ved implementering av tiltaket vil andel av biodrivstoff i veitransport økes fra 15,5% i referansebanen til 

25,5%. Tiltaketseffekten har blitt skalert mot aktivitetsreduksjonene fra “V-01K Nullvekstmål for 

personbiltransporten” og “V-14S Skjerpet nullvekstmål for personbiltransporten”, samt overgang til 

elektriske kjøretøy gjennom “V-05K 100 % av nye personbiler er elektriske innen utgangen av 2025” og “V-

22S 35% økt salgsvolum av nye elbiler innen 2025”.  
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Effekten av tiltaket i 2030 er på ca. 16 300 tonn CO₂e (1 % reduksjon fra 

referansebanen for veitrafikk).  

Tiltaket har i Klimakur en anslått kostnad på over 1500 kr/tonn CO₂e. 

 

V-11K Økt bruk av avansert flytende biodrivstoff i varebiltrafikk 

Tiltaket er hentet fra Klimakur og går ut på å øke bruken av avansert flytende biodrivstoff med 10 

prosentpoeng på volumbasis (20 % når dobbelttelling hensyntas). Med dette vil ifølge Klimakur ambisjonen 

om 40% biodrivstoff fra Granavold-plattformen nås i 2030. Tiltaket er likt på tvers av personbiler, varebiler, 

lastebiler og busser, men gjengis individuelt pr utslippskilde da utslippsreduksjonene i absolutte tonn og % 

relativ til referansebanen er ulike.  

Vi antar:  

- Gradvis innfasing av økt bruk av biodrivstoff mot 2030 tilsvarende Klimakur-tiltaket 

- At det er tilstrekkelig med avansert biodrivstoff tilgjengelig 

Ved implementering av tiltaket vil andel av biodrivstoff i veitransport økes fra 15,5% i referansebanen til 

25,5%. Tiltaketseffekten har blitt skalert mot aktivitetsreduksjonene fra “V-02K Forbedre logistikk for 

varebiltransport” og “V-15S Ytterligere logistikkeffektivisering i varebiltransporten”, samt “V-06K 100% av 

nye varebiler er elektriske innen utgangen av 2030” og “V-16S 50% av nye varebiler på biogass” frem til 

elektriske tar over.  

Effekten av tiltaket i 2030 er på 14 300 tonn CO₂e (1 % reduksjon fra referansebanen for veitrafikk).  

Tiltaket har i Klimakur en anslått kostnad på over 1500 kr/tonn CO₂e.  

 

V-12K Økt bruk av avansert flytende biodrivstoff i lastebiltrafikk 

Tiltaket er hentet fra Klimakur og går ut på å øke bruken av avansert flytende biodrivstoff med 10 

prosentpoeng på volumbasis (20 % når dobbelttelling hensynstas). Med dette vil i følge Klimakur 

ambisjonen om 40% biodrivstoff fra Granavold-plattformen nås i 2030. Tiltaket er likt på tvers av 

personbiler, varebiler, lastebiler og busser, men gjengis individuelt pr utslippskilde da utslippsreduksjonene 

i absolutte tonn og % relativ til referansebanen er ulike.  

Vi antar:  

- Gradvis innfasing av økt bruk av biodrivstoff mot 2030 tilsvarende Klimakur-tiltaket 

- At det er tilstrekkelig med avansert biodrivstoff tilgjengelig 

Ved implementering av tiltaket vil andel av biodrivstoff i veitransport økes fra 15,5% i referansebanen til 

25,5%. Tiltaketseffekten har blitt skalert mot aktivitetsreduksjonene fra “V-03K Overføring av gods fra vei til 

sjø og bane” og “V-04K Forbedret logistikk og effektivisering av lastebiler”, samt overgang til andre 

energibærere gjennom “V-07K 50 % av nye lastebiler er elektriske innen utgangen av 2030”, “V-17S 75% 

av nye lastebiler er elektriske i 2025”, mot 95% i 2030, og “V-09K 10 % av nye trekkvogner går på biogass” 

i 2030.  

Effekten av tiltaket i 2030 er på 30 300 tonn CO₂e (2 % reduksjon fra referansebanen for veitrafikk).  
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Tiltaket har i Klimakur en anslått kostnad på over 1500 kr/tonn CO₂e. 

 

V-13K Økt bruk av avansert flytende biodrivstoff i busstrafikk 

Tiltaket er hentet fra Klimakur og går ut på å øke bruken av avansert flytende biodrivstoff med 10 

prosentpoeng på volumbasis (20 % når dobbelttelling hensynstas). Med dette vil i følge Klimakur 

ambisjonen om 40% biodrivstoff fra Granavold-plattformen nås i 2030. Tiltaket er likt på tvers av 

personbiler, varebiler, lastebiler og busser, men gjengis individuelt pr utslippskilde da utslippsreduksjonene 

i absolutte tonn og % relativ til referansebanen er ulike.  

Vi antar:  

- Gradvis innfasing av økt bruk av biodrivstoff mot 2030 tilsvarende Klimakur-tiltaket 

- At det er tilstrekkelig med avansert biodrivstoff tilgjengelig 

Ved implementering av tiltaket vil andel av biodrivstoff i veitransport økes fra 15,5% i referansebanen til 

25,5%. Tiltaketseffekten har blitt skalert opp mot tiltaket “V-08K 100% av nye bybusser er elektriske innen 

utgangen av 2025”.  

Effekten av tiltaket i 2030 er på ca. 4 000 tonn CO₂e (0,3 % reduksjon fra referansebanen for veitrafikk).  

Tiltaket har i Klimakur en anslått kostnad på over 1500 kr/tonn CO₂e.  

 

V-14S Skjerpet nullvekstmål for personbiltransporten 

Tiltaket innebærer en ytterligere skjerping av “V-01K Nullvekstmål for personbiltransporten”.    

Tiltaket benytter samme bakgrunnsinformasjon og tilnærming som det opprinnelige tiltaket, men da med 

skjerpede forutsetninger om ytterligere 20% trafikkreduksjon i byområder mot 2030 og nullvekst i ikke-

byområder i Viken. effekten ikke er overlappende med effekten av det opprinnelige tiltaket og skal derfor 

summeres med dette (justeres ikke for dobbelttelling).   

Effekten av tiltaket i 2030 er på ca. 103 900 tonn CO₂e (7 % reduksjon fra referansebanen for veitrafikk) 

Tiltaket har ikke egne kostnadsanslag, men det er sannsynlig at kostnaden vil være tilsvarende eller høyere 

enn det opprinnelige Klimakur-tiltaket som ble anslått til mellom 500-1500 kr/tonn CO₂e. 

 

V-15S Ytterligere logistikkeffektivisering i varebiltransporten 

Tiltaket innebærer en ytterligere skjerping av “V-02K Forbedre logistikk for varebiltransport”.  

Tiltaket benytter samme bakgrunnsinformasjon og tilnærming som det opprinnelige tiltaket, men da med 

skjerpede forutsetninger om at effektiviseringsgevinsten dobles sammenlignet med Klimakur. Merk at 

effekten ikke er overlappende med effekten av det opprinnelige tiltaket og skal derfor summeres med dette 

(justeres ikke for dobbelttelling).  

Effekten av tiltaket i 2030 er på ca. 21 800 tonn CO₂e (1% reduksjon fra referansebanen for veitrafikk) 
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Tiltaket har ikke egne kostnadsanslag, men det er sannsynlig at kostnaden 

vil være tilsvarende eller høyere enn det opprinnelige Klimakurtiltaket som ble anslått til under 500 kr/tonn 

CO₂e. 

V-16S 50% av nye varebiler på biogass 

Tiltaket er utviklet til å være komplementært til “V-06K 100% av nye varebiler er elektriske innen utgangen 

av 2030”. Nye gassbiler fases inn med samme tilnærming og antagelser som i det opprinnelige tiltaket, 

men denne gangen med fokus på gassbiler.  

Vi antar i tillegg: 

● Alle gassbilene benytter biogass  

● At innfasing starter i 2020 og når 50% i 2025 og holdes konstant deretter 

● At totalt salgsvolum holdes konstant, det vil si at volumet på nye biogassbiler justeres i takt med at 

volumet elbiler tar over.    

Merk at effekten ikke er overlappende med effekten av “V-06K 100% av nye varebiler er elektriske innen 

utgangen av 2030” og skal derfor summeres med dette (justeres ikke for dobbelttelling).  

Effekten av tiltaket i 2030 er på ca. 51 700 tonn CO₂e (3 % reduksjon fra referansebanen for veitrafikk) 

Tiltaket har ikke egne kostnadsanslag.  

 

V-17S 75% av nye lastebiler er elektriske i 2025, mot 95% i 2030 

Tiltaket innebærer en ytterligere skjerping av “V-07K 50 % av nye lastebiler er elektriske innen utgangen av 

2030”. Tiltaket benytter samme bakgrunnsinformasjon og tilnærming som det opprinnelige tiltaket, men da 

med skjerpede forutsetninger om at innfasingstakten trappes opp til 75% i 2025 og deretter til 95% i 2030.  

Merk at effekten ikke er overlappende med effekten av “V-07K 50 % av nye lastebiler er elektriske innen 

utgangen av 2030”, og skal derfor summeres med dette (justeres ikke for dobbelttelling).  

Effekten av tiltaket i 2030 er på ca. 159 000 tonn CO₂e (10% reduksjon fra referansebanen for veitrafikk) 

Tiltaket har ikke egne kostnadsanslag, men det er sannsynlig at kostnaden vil være tilsvarende eller høyere 

enn det opprinnelige Klimakurtiltaket som ble anslått til mellom 500-1500 kr/tonn CO₂e.  

 

V-18S Ytterligere bruk av avansert biodrivstoff i personbiltrafikk 

Tiltaket er inspirert av Klimakur og går ut på å ytterligere øke bruken av avansert flytende biodrivstoff med 

ytterligere 65 prosentpoeng på volumbasis. Tiltaket er likt på tvers av personbiler og varebiler, men gjengis 

individuelt pr utslippskilde da utslippsreduksjonene i absolutte tonn og % relativ til referansebanen er ulike.  

Vi antar:  

- Gradvis innfasing av økt bruk av biodrivstoff mot 2030 proporsjonalt med tilsvarende Klimakur-

tiltaket 

- At det er tilstrekkelig med avansert biodrivstoff tilgjengelig 
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Ved implementering av tiltaket vil andel av biodrivstoff i veitransport økes 

fra 15,5% i referansebanen til 80,5 %, på volumbasis. Effekten oppgitt nedenfor refererer til denne 

endringen. I tillegg kommer effekten fra Klimakur-tiltaket om 10 % økt innblanding av biodrivstoff, slik at den 

totale innblandingen av biodrivstoff, gitt referansebanen og de to tiltakene er på 90,5%.  

Tiltaketseffekten for personbiler har blitt skalert mot tiltakene “V-01K Nullvekstmål for personbiltransporten” 

og “V-14S Skjerpet nullvekstmål for personbiltransporten”, samt overgang til elektriske kjøretøy gjennom 

“V-05K 100 % av nye personbiler er elektriske innen utgangen av 2025” og “V-22S 35% økt salgsvolum av 

nye elbiler innen 2025”.  

Effekten av tiltaket i 2030 på ca. 105 700 tonn CO₂e (7 % reduksjon fra referansebanen for veitrafikk).  

Tiltaket har ikke egne kostnadsanslag, men det er sannsynlig at kostnaden vil være tilsvarende eller høyere 

enn 10% økt innblanding av biodrivstoff som i Klimakur ble anslått til over 1500 kr/tonn CO₂e.  

 

V-19S Ytterligere bruk av avansert biodrivstoff i varebiltrafikk 

Tiltaket er inspirert av Klimakur og går ut på å ytterligere øke bruken av avansert flytende biodrivstoff med 

ytterligere 65 prosentpoeng på volumbasis. Tiltaket er likt på tvers av personbiler og varebiler, men gjengis 

individuelt pr utslippskilde da utslippsreduksjonene i absolutte tonn og % relativ til referansebanen er ulike.  

Vi antar:  

- Gradvis innfasing av økt bruk av biodrivstoff mot 2030 proporsjonalt med tilsvarende Klimakur-

tiltaket 

- At det er tilstrekkelig med avansert biodrivstoff tilgjengelig 

Ved implementering av tiltaket vil andel av biodrivstoff i veitransport økes fra 15,5% i referansebanen til 

80,5 %, på volumbasis. Effekten oppgitt nedenfor refererer til denne endringen. I tillegg kommer effekten 

fra Klimakurtiltaket om 10 % økt innblanding av biodrivstoff, slik at den totale innblandingen av biodrivstoff, 

gitt referansebanen og de to tiltakene er på 90,5%.  

Tiltakets effekt for varebiler er skalert i sammenheng med aktivitetsreduksjon fra “V-02K Forbedre logistikk 

for varebiltransport” og “V-15S Ytterligere logistikkeffektivisering i varebiltransporten”, samt “V-06K 100% 

av nye varebiler er elektriske innen utgangen av 2030” og “V-16S 50% av nye varebiler på biogass frem til 

elektriske tar over”.  

Effekten av tiltaket i 2030 på ca. 92 800 tonn CO₂e (6 % reduksjon fra referansebanen for veitrafikk).  

Tiltaket har ikke egne kostnadsanslag, men det er sannsynlig at kostnaden vil være tilsvarende eller høyere 

enn 10% økt innblanding av biodrivstoff som i Klimakur ble anslått til over 1500 kr/tonn CO₂e.  

 

V-20S Ytterligere bruk av avansert biodrivstoff og biogass i lastebilltrafikk 

Tiltaket er delvis inspirert av Klimakur og går ut på å ytterligere øke bruken av avansert flytende biodrivstoff 

med ytterligere 55 prosentpoeng på volumbasis. I tillegg har vi også lagt til grunn innfasing av biogass slik 

at dette erstatter ytterligere 10 prosentpoeng av det fossile gjenværende.  

Vi antar:  
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- Gradvis innfasing av økt bruk av biodrivstoff mot 2030 proporsjonalt 

med tilsvarende Klimakur-tiltaket 

- At det er tilstrekkelig med avansert biodrivstoff og biogass tilgjengelig 

Ved implementering av tiltaket vil andel av biodrivstoff i veitransport økes fra 15,5% i referansebanen til 

80,5 %, på volumbasis. I dette inkluderes både totalt flytende biodrivstoff og samt denne spesifikke 

biogassandelen på 10 prosentpoeng. Effekten oppgitt nedenfor refererer til denne endringen. I tillegg 

kommer effekten fra Klimakurtiltaket om 10 % økt innblanding av biodrivstoff, slik at den totale 

innblandingen av biodrivstoff (både flytende biodrivstoff og denne spesifikke andelen biogass), gitt 

referansebanen og de to tiltakene er på 90,5%.  

Tiltakets effekt for lastebiler er skalert i sammenheng med aktivitetsreduksjon fra “V-03K Overføring av 

gods fra vei til sjø og bane” og “V-04K Forbedret logistikk og effektivisering av lastebiler”, samt overgang til 

andre energibærere gjennom “V-07K 50 % av nye lastebiler er elektriske innen utgangen av 2030”, “V-17S 

75% av nye lastebiler er elektriske i 2025”, mot 95% i 2030, og “V-09K 10 % av nye trekkvogner går på 

biogass i 2030”.  

Effekten av tiltaket i 2030 på ca. 196 800 tonn CO₂e (13 % reduksjon fra referansebanen for veitrafikk).  

Tiltaket har ikke egne kostnadsanslag, men det er sannsynlig at kostnaden vil være tilsvarende eller høyere 

enn 10% økt innblanding av biodrivstoff som i Klimakur ble anslått til over 1500 kr/tonn CO₂e.  

 

V-21S Ytterligere bruk av avansert biodrivstoff og biogass i busstrafikk 

Tiltaket er inspirert av Klimakur og går ut på å ytterligere øke bruken av avansert flytende biodrivstoff med 

ytterligere 50 prosentpoeng på volumbasis. I tillegg har vi også lagt til grunn innfasing av biogass slik at 

dette erstatter ytterligere 20 prosentpoeng av det fossile gjenværende.  

Vi antar:  

- Gradvis innfasing av økt bruk av biodrivstoff mot 2030 proporsjonalt med tilsvarende Klimakur-

tiltaket 

- At det er tilstrekkelig med avansert biodrivstoff og biogass tilgjengelig 

Ved implementering av tiltaket vil andel av biodrivstoff i veitransport økes fra 15,5% i referansebanen til 

85,5 %, på volumbasis. I dette inkluderes både flytende biodrivstoff og denne spesifikke biogassandelen på 

20 prosentpoeng. Effekten oppgitt nedenfor refererer til denne endringen. I tillegg kommer effekten fra 

Klimakurtiltaket om 10 % økt innblanding av biodrivstoff, slik at den totale innblandingen av biodrivstoff 

(både flytende biodrivstoff og denne spesifikke andelen biogass), gitt referansebanen og de to tiltakene er 

på 95,5%.  

Tiltakets effekt for buss er skalert i sammenheng med “V-08K 100% av nye bybusser er elektriske innen 

utgangen av 2025.” 

Effekten av tiltaket i 2030 på ca. 28 100 tonn CO₂e (2 % reduksjon fra referansebanen for veitrafikk).  

Tiltaket har ikke egne kostnadsanslag, men det er sannsynlig at kostnaden vil være tilsvarende eller høyere 

enn 10% økt innblanding av biodrivstoff som i Klimakur ble anslått til over 1500 kr/tonn CO₂e.  
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V-22S 35% økt salgsvolum av nye elbiler innen 2025 

Tiltaket innebærer en ytterligere skjerping av “V-05K 100 % av nye personbiler er elektriske innen utgangen 

av 2025”. Tiltaket benytter samme bakgrunnsinformasjon og tilnærming som det opprinnelige tiltaket, men 

da med skjerpede forutsetninger om at man tillater et økt salgsvolum av elbiler på 35% sammenlignet med 

salgsvolumet uten tiltaket. På denne måten vil et ytterligere antall elbiler fases inn i flåten raskere.   

Merk at effekten ikke er overlappende med effekten av “V-05K 100 % av nye personbiler er elektriske innen 

utgangen av 2025”, og skal derfor summeres med dette (justeres ikke for dobbelttelling). Ser man summen 

av disse to tiltakene er elbilandel av trafikkarbeidet i 2030 på 83 %.  

Effekten av tiltaket i 2030 er på ca. 181 800 tonn CO₂e (12% reduksjon fra referansebanen for veitrafikk).  

Tiltaket har ikke egne kostnadsanslag, men det er sannsynlig at kostnaden vil være tilsvarende eller høyere 

enn det opprinnelige Klimakurtiltaket som ble anslått til mellom 500-1500 kr/tonn CO₂e.  
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Jordbruk  

J-01K Økning i andelen plantebasert kost og fisk  

Tiltaket er hentet fra Klimakur, og innebærer en kostholdsendring hos befolkningen. Utslippsreduksjonen 

kommer fra endret jordbruksproduksjon som følge av kostholdsendringene, blant annet færre ammekyr og 

sauer/lam. 

Tiltaket innebærer at de delene av befolkningen som spiser mer rødt kjøtt og bearbeidet kjøtt enn hva 

Helsedirektoratet anbefaler i sine kostråd (500 gram/person/uke), reduserer konsumet til maksimalt 

anbefalt mengde. I gjennomsnitt forutsettes det at nordmenn konsumerer 333 gram rødt kjøtt i uka når hele 

tiltakspotensialet tas ut, altså i snitt ⅔ av den maksimale mengden Helsedirektoratet anbefaler. Redusert 

forbruk av rødt kjøtt kompenseres med en økning av plantebasert kost (korn, potet, frukt og grønt, erter og 

nøtter) og fisk. 

Forbruksendringene vil endre sammensetningen og omfanget av norsk jordbruksproduksjon, som igjen vil 

gi utslippsreduksjoner i metan- og lystgassutslipp fra husdyrenes fordøyelse, lagring og spredning av 

husdyrgjødsel og bruk av mineralgjødsel. Tiltakseffekten omfatter ikke CO₂-utslipp og opptak fra 

arealbruksendringer. 

TIlnærming, antakelser og usikkerheter 

For å beregne effekten av tiltaket, er det utviklet åtte scenarioer med ulike dietter, og det er regnet på hvor 

store utslipp som kommer fra produksjonen av de ulike matvarene. I Klimakur ligger det til grunn at tiltaket 

fases inn fra år 2023, fordi det antas at det vil ta noe tid å få på plass alle virkemidler som er nødvendig for 

å utløse tiltaket. Hele potensialet for tiltaket tas derfor først ut i 2032. 

For å beregne reduksjonen i klimagassutslipp tiltaket vil gi i Viken, har vi nedskalert den nasjonale effekten 

beregnet i Klimakur, med utgangspunkt i hvor stor andel av av klimagassutslippene fra jordbrukssektoren i 

Norge som kommer fra Viken (11%).  

Det antas dermed at kostholdsendringene vil gi endringer i Vikens jordbruksproduksjon proporsjonalt med 

endringene Klimakur beregner for nasjonal jordbruksproduksjon (proporsjonalt med utslipp til jordbruk i 

Viken/Norge). I virkeligheten vil kostholdsendringene gi ulike konsekvenser i ulike jordbruksfylker, med 

utgangspunkt i nåværende produksjon og forutsetninger for å kunne endre produksjonen. I Klimakur antar 

man at de største endringene som kostholdsendringene vil føre til i nasjonal jordbruksproduksjon, er en 

stor økning i arealet brukt til å dyrke frukt/bær og grønnsaker, og en stor nedgang i antall sauer/lam og 

ammekyr. Det blir også mindre grovfôrareal, mens arealet brukt til kornproduksjon endres lite 

sammenlignet med referansebanen.  

Disse endringene i jordbruksproduksjonen er som følge av at alle forutsetningene om økt norsk produksjon 

og kostholdsendringer i tiltaket er innfridd, og beskrevet som heftet med stor usikkerhet i Klimakur. Det er 

derfor også knyttet stor usikkerhet rundt utslippsreduksjonen tiltaket vil ha i Viken. De største 

konsekvensene for Viken ved Klimakurs anslåtte endringer i jordbruksproduksjon er a) reduksjon i 

ammekyr (Viken har 14% av ammekyrne i Norge, i følge Landbruksstrategi 2021-2030 for Viken 

fylkeskommune), sauer/lam (Viken har 6% av søyer og 6,5% av slaktede lam i Norge), og grovfôrareal 

(Viken har 9% av grovfôrarealet i Norge), og b) økning i jorbruksareal til grønnsaker (Viken har 23% av det 

norske arealet). 

Klimakur nevner en rekke usikkerheter for effekten av tiltaket, se Klimakur for detaljer. 

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1497/m1497.pdf
https://viken.no/_f/p1/ide993ce1-8d69-40ef-bf90-0b02ac279228/horingsutkast-landbruksstrategi.pdf
https://viken.no/_f/p1/ide993ce1-8d69-40ef-bf90-0b02ac279228/horingsutkast-landbruksstrategi.pdf
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Resultater 

Tiltaket bidrar i 2030 til en utslippsreduksjon på ca. 82 000 tonn CO₂e (17 % reduksjon fra referansebanen 

for Jordbruk). Tiltaket er sammen med J-02S det mest effektive tiltaket i jordbrukssektoren. 

Kostnader 

Tiltaket er av Klimakur beregnet til å havne i kostnadskategorien under 500 kr/tonn CO₂e. 

 

J-02S Ytterligere økning i andelen plantebasert kost og fisk  

Tiltaket er en skjerpet variant av tiltak J-01K, og er er hentet fra Mittenzwei et al (2020) sin 

bakgrunnsrapport for tiltak J01-K i Klimakur. Her beregnes utslippsreduksjoner for åtte kostholdscenarioer 

fram mot 2030. Dette tiltaket går ut på at nordmenn i gjennomsnitt endrer kostholdet til det som kalles 

Scenario 7 fram til 2030. Forbruket av rødt kjøtt reduseres til halvparten av den maksimale anbefalingen fra 

Helsedirektoratet per person (til 250 gram i uka), norskandelen økes og kostrådene oppfylles bare delvis. 

Forbruket av fisk, grønnsaker, belgvekster, nøtter, frukt og bær øker. 

Tiltaket vil være svært krevende å skaffe virkemidler til, og det er også usikkert om det er realistisk at 

jordbruksproduksjonen kan vris i så stor grad i retning av mindre husdyrproduksjon og økt produksjon av 

frukt og grønt, gitt klimatiske og dyrkningsmessige begrensninger.  

Tilnærming, antakelser og usikkerheter 

Utslippsreduksjonen for tiltaket er nedskalert fra den nasjonale effekten beregnet i Mittenzwei et al (2020), 

med utgangspunkt i hvor stor andel av av klimagassutslippene fra jordbrukssektoren i Norge som gjøres i 

Viken (11 %). Det antas dermed at kostholdsendringene vil gi endringer i Vikens jordbruksproduksjon 

proporsjonalt med endringene Klimakur beregner for nasjonal jordbruksproduksjon, proporsjonalt med 

Vikens andel av de nasjonale utslippene i jordbrukssektoren.  

Mittenzwei et al (2020) oppgir utslippsreduksjoner for hele perioden 2021-2030, samt for år 2021, 2025 og 

2030. Utslippsreduksjonene for de gjenstående årene er estimert ved å fordele effektene ut i tid slik at vår 

samlede utslippsreduksjon i perioden (før skalering fra nasjonalt til Viken) er lik det Mittenzwei et al (2020) 

oppgir.  

Det antas at kostholdsendringene allerede har startet, så tiltaket har noe effekt allerede i år 2021. Hele 

potensialet for tiltaket tas ut i år 2030. Realismen i dette er usikker. I Klimakurs kostholdsendrings-tiltak 

(som tilsvarer J-01) nedskaleres effekten fra Mittenzwei et al (2020), med begrunnelse at “Virkemidlene er 

ikke fullstendig vurdert, men en skjønnsmessig vurdering tilsier at det vil ta mer enn ett år å iverksette 

tilstrekkelige virkemidler til å få utløst hele potensialet. Vi har derfor lagt til grunn at tiltaket innfases fra 

2023 og er gjennomført i 2032.” 

Resultater 

Tiltaket bidrar i 2030 til en utslippsreduksjon på ca. 86 000 tonn CO₂e (17 % reduksjon fra referansebanen 

for Jordbruk). Tiltaket er sammen med J-01K de mest effektive tiltakene i sektoren. 

Kostnader 

Tiltaket antas å havne i kostnadskategorien under 500 kr/tonn CO₂e. 

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1497/m1497.pdf
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J-03K Reduksjon i matsvinn (50 %) 

Tiltaket er hentet fra Klimakur, og innebærer å kutte matsvinnet. Utslippsreduksjonene fra tiltaket kommer 

av at mindre matsvinn gir redusert behov for å produsere mat.  

I tiltaket halveres det kartlagte matsvinnet målt i kilo per innbygger innen 2030, sammenlignet med 2015. 

Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn sin definisjon for matsvinn er lagt til grunn, hvor matsvinn er "alle 

nyttbare deler av mat produsert for mennesker, men som enten kastes eller tas ut av matkjeden til andre 

formål enn menneskeføde, fra tidspunktet når dyr og planter er slaktet eller høstet".  

Tiltaket skaleres i tråd med bransjeavtalens mål, slik at reduksjonene sammenlignet med 2015 blir (i kilo 

per innbygger): 

● 2020: 15 % reduksjon  

● 2025: 30 % reduksjon 

● 2030: 50 % reduksjon  

Matsvinnet i Norge var i 2018 kartlagt til å være ca. 74 kilo i året per innbygger. Av dette sto 

husholdningene for den største andelen (58 %), etterfulgt av matindustri (20 %), dagligvarehandel (16 %), 

hotell, kantiner og kiosk-, bensin-, og servicehandel (estimert til 5 %), samt grossistleddet (1 %). Det pågår 

kartlegging av matsvinnet fra andre næringer, inkludert landbruket, som dermed ikke inngår i 

reduksjonspotensialet.  

Klimakur antar samme fordeling mellom importert og norskprodusert matsvinn som det er for importert og 

norskprodusert konsum. Det vil si at bare 52 % av matsvinnet er norskprodusert og kan bidra til utslippskutt 

i Norge. 

Det antas at matsvinnet per person reduseres. Det er tatt høyde for at befolkningsvekst, slik at selv om 

matsvinnet målt i kilo per innbygger blir halvert innen 2030, vil total mengde matsvinn bli redusert med 44 

%. 

Utslippsreduksjonene beregnes som de utslippene som "spares" ved redusert produksjon i Norge av maten 

som ikke lenger kastes. Klimagassberegningene inkluderer utslipp av samtlige klimagasser og er i Klimakur 

beregnet som differanseutslipp mellom referansebanen uten tiltak og forventet utslipp med tiltaket. 

Tilnærming, antakelser og usikkerheter 

For å beregne reduksjonen i klimagassutslipp tiltaket vil gi i Viken, har vi nedskalert den nasjonale effekten 

beregnet i Klimakur, med utgangspunkt i hvor stor andel av av klimagassutslippene fra jordbrukssektoren i 

Norge som gjøres i Viken (11 %). Det antas at reduksjonen i matsvinn vil gi endringer i Vikens 

jordbruksproduksjon proporsjonalt med endringene Klimakur beregner for nasjonal jordbruksproduksjon 

(proporsjonalt med utslipp til jordbruk i Viken/Norge). 

Resultater 

Tiltaket bidrar i 2030 til en utslippsreduksjon på ca. 21 000 tonn CO₂e (4 % reduksjon fra referansebanen 

for Jordbruk). Tiltaket er dermed blant dem som monner mest i jordbrukssektoren, etter kostholdstiltaket. 

Kostnader 

Tiltaket er av Klimakur beregnet til å havne i kostnadskategorien under 500 kr/tonn CO₂e. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/1c911e254aa0470692bc311789a8f1cd/matsvinnavtale.pdf
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J-04S Ytterligere reduksjon i matsvinn (totalt 80 %) 

Tiltaket er en skjerpet variant av tiltak J-03K, og innebærer å kutte matsvinnet med 80 % innen 2030.  

Tilnærming, antakelser og usikkerheter 

For å beregne reduksjonen i klimagassutslipp tiltaket vil gi i Viken, har vi oppskalert effekten beregnet i 

Klimakur ved å gange den opprinnelige effekten med 80 % / 50 % = 1,6. Det antas dermed at den 

utslippsreduserende effekten av et 80 % kutt i matsvinn er proporsjonal med et 50 % kutt, på utslipp fra 

jordbruket.  

Effekten er nedskalert til Viken ved å bruke forholdstallet for utslipp fra jordbrukssektoren for Viken i Norge. 

Det antas dermed at reduksjonen i matsvinn vil gi endringer i Vikens jordbruksproduksjon proporsjonalt 

med endringene Klimakur beregner for nasjonal jordbruksproduksjon (proporsjonalt med utslipp til jordbruk 

i Viken/Norge). 

Resultater 

Tiltaket bidrar i 2030 til en utslippsreduksjon på ca. 12 000 tonn CO₂e (3 % reduksjon fra referansebanen 

for Jordbruk). 

Kostnader 

Kostnaden ved tiltaket er ikke beregnet. 

 

J-05S Avlsarbeid og bedre dyrehelse  

Tiltaket er hentet fra Landbrukets klimaplan, og innebærer avlsarbeid på storfe, småfe og gris, og friskere 

husdyr. Utslippsreduksjonene fra tiltaket kommer av at avlsarbeidet prioriterer egenskaper som har 

sammenheng med klimagassutslipp, for eksempel lavere metanproduksjon, og at friske husdyr gir optimal 

produktivitet. Vi kan ikke spise kjøtt og drikke melk fra syke husdyr, så ved å holde husdyrene friske, 

reduseres utslippene per produserte enhet. 

Tiltaket inneholder følgende deltiltak: 

1. Avlsframgang for norsk fe 

2. Avlsframgang og dyrehelse for svin (prosjektet “Friskere gris med SPF”), som vil gi bedre dyrehelse 

og økt fruktbarhet 

3. Arbeid med friskere husdyr, blant annet med å bekjempe luftveissykdommer (klimaeffekt ikke 

tallfestet) 

Tilnærming, antakelser og usikkerheter 

For ‘Avlsfremgang for norsk fe’, er den nasjonale utslippsreduksjonen estimert av GENO 

(avlsorganisasjonen for Norsk Rødt Fe) nedskalert til Viken ved å bruke forholdstallet for andel melkekyr og 

ammekyr i Viken sammenlignet med Norge. 

For ‘Arbeid med friskere husdyr’ er den nasjonale utslippsreduksjonen estimert av Norsvin nedskalert til 

Viken ved å bruke forholdstallet for andel purker og slaktegris i Viken sammenlignet med Norge. 

https://www.statsforvalteren.no/contentassets/c55716dd4c014eb0b02be1076ad18a70/landbrukets-klimaplan-2021-2030-1.pdf
https://norsvin.no/ogroothe/2020/03/2019-Friskere-gris-med-SPF.pdf
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Det antas dermed at utslippsreduksjonene fra tiltaket i Viken vil være 

proporsjonale med andelen husdyr som er relevante for de aktuelle tiltakene, som Viken har sammenlignet 

med Norge. 

Effekten av tiltakene er summert, og fordelt over årene 2021-2030. Det legges altså til grunn at tiltaket har 

startet, og at noe av effekten er tatt ut i år 2021. 

Det er omdiskutert hvorvidt effekten av avlsarbeid og bedre dyrehelse kan kvantifiseres. Klimakur har ikke 

kvantifisert sitt tiltak J09 Dyrehelse, fruktbarhet og avl, med begrunnelsen at “Tiltaket er ikke en del av 

klimalovrapporteringen og er ikke inkludert i utslippsregnskapet. Det er ikke grunnlag for å kvantifisere 

årlige utslippsinnsparinger.” Vi har likevel valgt å inkludere tiltaket, da Landbrukets klimaplan har med 

kvantifiseringer av tiltaket, og skriver at bedre dyrehelse og avlsarbeid fanges opp i utslippsregnskapet. 

I følge rapporten Jordbruksrelaterte klimagassutslipp fra Teknisk berekningsutval for klimagassutslipp i 

jordbruket (2019), kan tiltak som forbedrer avl i melkekuproduksjonen fanges opp indirekte i 

utslippsregnskapet, ved at antall dyr reduseres dersom avdråtten øker. Avl for bedret produktivitet gir 

samme produksjon, men med færre dyr. 

Resultater 

Tiltaket bidrar i 2030 til en utslippsreduksjon på ca. 3 000 tonn CO₂e (1 % reduksjon fra referansebanen for 

Jordbruk). Effekten av tiltaket er derfor relativt liten sammenlignet med de tiltakene som kutter mest, men 

dette vil være et viktig tiltak for å redusere utslippene fra husdyrene.  

Kostnader 

Kostnaden ved tiltaket er ikke beregnet. 

 

J-06K Husdyrgjødsel til biogass 

Tiltaket er hentet fra Klimakur, og innebærer en gradvis opptrapping i produksjon av biogass fra 

husdyrgjødsel. Utslippsreduksjonene fra tiltaket kommer av at når husdyrgjødsel utnyttes til 

biogassproduksjon, reduserer man lagringstid av husdyrgjødsla og dermed utslipp av metan og lystgass. I 

tillegg reduseres utslippene fordi det gjennom utråtningen tas ut metan som blir omformet til biogent CO₂ 

når det konverteres til energi. Utslipp av biogent CO₂ bidrar ikke til å øke mengden karbon i atmosfæren og 

rapporteres derfor normalt ikke i klimagassregnskapet. Utslippsreduksjoner som eventuelt kommer av at 

biogass erstatter fossil energi, er ikke med i denne effektberegningen. 

Tiltaket går ut på å øke utnyttelsen av husdyrgjødsel til biogassproduksjon fra dagens nivå (1%) til 25% i 

2030. Det forutsettes en gradvis årlig økning i utnyttelsesgraden fra 2022 (3% utnyttelse). 

Det forutsettes at husdyrgjødsel behandles i fire ulike typer biogassanlegg: 

1. Eksisterende sambehandlingsanlegg (26% av utslippsreduksjonspotensialet i 2030) 

2. Eksisterende slambehandlingsanelgg (25% av utslippsreduksjonspotensialet i 2030) 

3. Bygdeanlegg (46% av utslippsreduksjonspotensialet i 2030) 

4. Gårdsanlegg (6% av utslippsreduksjonspotensialet i 2030) 

Tilnærming, antakelser og usikkerheter 

https://www.regjeringen.no/contentassets/0f1af0ca7efe493e8e48b46b6fba5ffd/rapport-tbu-jordbruk_siste.pdf
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I Klimakur er utslippsreduksjonene fra tiltaket beregnet som differansen 

mellom utslippene fra lagring og spredning av husdyrgjødsel i referansebanen og klimagassutslipp fra 

husdyrgjødsel som går til biogassproduksjon.  

For å beregne reduksjonen i klimagassutslipp tiltaket vil gi i Viken, er den nasjonale effekten beregnet i 

Klimakur nedskalert med utgangspunkt i Vikens andel av de nasjonale utslippene fra utslippskilden 

‘gjødselhåndtering’.  

Det antas dermed at mengden husdyrgjødsel som går til biogassproduksjon i Viken, tilsvarer 

utnyttelsesgraden lagt til grunn i Klimakur-tiltaket, proporsjonalt med Vikens andel utslipp til 

‘gjødselhåndtering’.  

Vikens gårder er større i snitt og ligger tettere sammen enn nasjonalt. Dette gir mulighet for å kunne bruke 

en høyere andel av gjødselen til biogassproduksjon enn det som ligger til grunn i Klimakur. Vi har imidlertid 

ikke effektberegnet dette i resultatene nedenfor.   

Resultater 

Tiltaket bidrar i 2030 til en utslippsreduksjon på 3 000 tonn CO₂e (1 % reduksjon fra referansebanen for 

Jordbruk). Effekten av tiltaket er derfor relativt liten sammenlignet med de tiltakene som kutter mest. 

Tiltaket kan likevel være viktig fordi det kan redusere utslipp i andre sektorer om biogassen erstatter fossil 

energi. 

Kostnader 

Tiltaket er av Klimakur beregnet til å havne i kostnadskategorien over 1500 kr/tonn CO₂e. 

 

J-07K Miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel 

Tiltaket er hentet fra Klimakur, og innebærer at all husdyrgjødsel som spres på etablert eng, spres med 

nedlegging, og at en økt andel spres med større vanninnblanding. Ved spredning på åker innebærer tiltaket 

at en større andel av gjødsla moldes ned innen en time etter spredning.  

Utslippsreduksjonen kommer av at miljøvennlige spredemetoder demper tapet av ammoniakk under 

spredning, og dermed også lystgass som oppstår sekundært av ammoniakk. Det gir samtidig mulighet for å 

spare inn på bruken av nitrogen fra mineralgjødsel og derav lystgass som dannes fra spredning av 

mineralgjødsla. Tiltaket innebærer at andelen av gjødsla som spres med miljøvennlige spredemetoder 

trappes opp jevnt over ti år. 

Tilnærming, antakelser og usikkerheter 

For å beregne reduksjonen i klimagassutslipp tiltaket vil gi i Viken, er den nasjonale effekten beregnet i 

Klimakur nedskalert med utgangspunkt i forholdstallet mellom Vikens utslipp og de nasjonale utslippene fra 

utslippskilden ‘jordbruksarealer’.  

Resultater 

Tiltaket bidrar i 2030 til en utslippsreduksjon på ca. 3 900 tonn CO₂e (1 % reduksjon fra referansebanen for 

Jordbruk). Effekten av tiltaket er derfor liten sammenlignet med de andre tiltakene. Tiltaket kan likevel være 

viktig fordi det kan redusere utslipp som ellers er vanskelige å kutte fra spredning av gjødsel. Dessuten har 
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tiltaket andre positive effekter, i form av å redusere utslipp av ammoniakk 

til luft og dermed eutrofiering og forsuring. 

Kostnader 

Tiltaket er av Klimakur beregnet til å havne i kostnadskategorien over 1500 kr/tonn CO₂e. 

 

J-08K Drenering 

Tiltaket er ikke inkludert i tiltaksbanen, da det ikke bokføres utslippsregnskapet i dag. Det er likevel et viktig 

tiltak som både reduserer klimagassutslipp og har andre positive effekter, slik som bedre avlinger og 

redusert fare for erosjon, som er et viktig ledd i å tilpasse jordbruket til et endret klima med mer nedbør. 

Tiltaket er hentet fra Klimakur, og innebærer at alt dårlig drenert korn- og grovfôrareal dreneres over 10 år. 

Utslippsreduksjonene kommer av at god drenering av dyrket mark i drift er gunstig for plantevekst og 

næringsopptak, vannbalanse, gir bedre bæreevne og redusert risiko for jordpakking. Lavere 

lystgassdannelse i godt drenert jord skjer fordi dreneringen reduserer vanninnholdet i jorda, som gir lavere 

omdanning av tilført nitrogengjødsel til lystgass.  

Det er regnet med en halvering av lystgassutslipp etter drenering av dårlig drenert areal. Levetid på 

grøftene er antatt å være rundt 50 år. Utslippsbesparelsen fra de ti årene med grøfting vil dermed vare helt 

fram til 2080, med avtagende effekt over perioden. 

Tilnærming, antakelser og usikkerheter 

Utslippsreduksjonen beregnet i Klimakur er nedskalert til Viken. Nedskaleringen er gjort med forholdstallet 

mellom arealet dårlig drenert jord i Viken sammenlignet med nasjonalt. Tallene er hentet fra 

Jordbrukstellinga 2010, som er de senest oppdaterte tallene på dårlig drenert jord. De baserer seg på den 

tidligere fylkesinndelingen. Vi har dermed summert arealet dårlig drenert jord i Akershus og Oslo, Østfold 

og Buskerud, og legger til grunn at dette tilsvarer Vikens areal med dårlig drenert jord.  

Det antas at andelen av arealet med dårlig drenert jord i i Viken vs. nasjonalt er det samme i år 2021 som 

det var i år 2010. 

Resultater 

Tiltaket bidrar i 2030 til en utslippsreduksjon på ca. 13 000 tonn CO₂e. Tiltaket sammenlignes ikke med 

referansebanen, da det ikke bokføres utslippsregnskapet per i dag. Dette er likevel et viktig tiltak som både 

vil bidra til betydelige utslippsreduksjoner og ha andre viktige effekter. 

Kostnader 

Tiltaket er av Klimakur beregnet til å havne i kostnadskategorien over 1500 kr/tonn CO₂e. 

 

J-09S Bedre grovfôrkvalitet og tilsetningsstoff i fôr 

Tiltaket er ikke inkludert i tiltaksbanen, da det ikke bokføres utslippsregnskapet i dag.  

Tiltaket er hentet fra Landbrukets klimaplan, og innebærer å bedre grovfôrkvaliteten til melkekyr, ammekyr 

og småfe, og gi tilsetningsstoffer i fôret. Utslippsreduksjonene kommer av at god kvalitet på graset, eller 

https://klimasmartlandbruk.no/klimalosninger-planter-og-jord/klimasmart-grofting-article218-872.html
https://www.ssb.no/statbank/table/08905/
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god grovfôrkvalitet, påvirker fordøyeligheten på grovfôret og dermed 

metanutslippet fra vomgjæring og gjødsel. Tilsetningsstoffer i fôr kan redusere husdyras enteriske 

metanproduksjon i vomma, for eksempel ved økt fettrasjon.  

Tiltaket inneholder følgende deltiltak: 

1. Bedre grovfôrkvalitet: For å nå utslippsmålet satt i Landbrukets klimaplan, forutsettes det at 

energikonsentrasjonen i grovfôret gradvis økes med 6 hundredeler (fra 0,82 til 0,88 FEm/kg TS). 

Innsatsen for å implementere tiltaket bør rettes både mot melkekyr, ammekyr og småfe. 

2. Tilsetningsstoff i fôr: Det pågår høy grad av forskningsaktivitet for å finne tilsetningsstoffer som varig 

reduserer husdyras enteriske metanproduksjon i vomma. For å nå målet om utslippsreduksjon i 

Landbrukets klimaplan forutsettes en gradvis implementering av et tilsetningsstoff som reduserer 

metanutslipp fra norske melkekyr og ammekyr med 10 prosent fra 2024 og 20 prosent fra 2025–

2030. For å realisere klimagevinsten ved tiltaket forutsettes det at man lykkes med å utvikle et 

tilsetningsstoff som gir varig reduksjon av produsert enterisk metan i vomma til kua under norske 

klimatiske forhold. 

Tilnærming, antakelser og usikkerheter 

For deltiltaket ‘Bedre grovfôrkvalitet’ er den nasjonale utslippsreduksjonen estimert i Landbrukets klimaplan 

nedskalert til Viken ved å bruke forholdstallet for andel melkekyr, ammekyr og søyer i Viken sammenlignet 

med Norge.  

For deltiltaket ‘Tilsetningsstoff i fôr’ er den nasjonale utslippsreduksjonen estimert i Landbrukets klimaplan 

nedskalert til Viken ved å bruke forholdstallet for utslipp til fordøyelsesprosesser husdyr i Viken 

sammenlignet med Norge.  

Effekten av tiltakene er summert, og fordelt over årene 2021-2030. Det legges altså til grunn at tiltaket har 

startet, og at noe av effekten er tatt ut i år 2021. I realiteten vil effekten sannsynligvis være lav i dag og øke 

mot 2030, siden utvikling av tilsetningsstoff i fôr er pågående forskningsarbeid. 

Potensialet for økt grovfôrkvalitet er ujevnt, geografisk fordelt. Det er også omdiskutert hvorvidt effekten av 

fôrtiltak kan kvantifiseres. Klimakur har ikke kvantifisert sine tiltak J07 Fôrtiltak, tilsetningsstoffer eller J08 

Fôrtiltak, grovfôrkvalitet med begrunnelsen at “Det er ikke grunnlag for å angi tall for utslippsbesparelser av 

tiltaket og det er ikke med i utslippsregnskapet.” 

Det er derfor betydelige usikkerheter knyttet til effekten av tiltaket. Vi har derfor lagt det moderate anslaget i 

Landbrukets klimaplan til grunn. 

Resultater 

Tiltaket bidrar i 2030 til en utslippsreduksjon på ca. 14 000 tonn CO₂e. Tiltaket sammenlignes ikke med 

referansebanen, da det ikke bokføres i utslippsregnskapet per i dag. I realiteten vil derfor effekten av tiltaket 

være lavere, da utslippsreduksjonspotensialet ikke er nedskalert for effekten av de andre tiltakene. Om 

andre tiltak gjennomføres først, reduseres effekten av dette tiltaket.  

Selv om effekten av tiltaket ikke synliggjøres i utslippsregnskapet, er det et viktig tiltak for å redusere utslipp 

fra metanutslipp fra husdyras vomgjæring og gjødsel, som ellers er vanskelige å kutte. 

Kostnader 

Kostnaden ved tiltaket er ikke beregnet. 
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Industri 

I-01K Energieffektivisering 

Tilnærming og antagelser 

Tiltaket er basert på tiltak I01 i Klimakur som omhandler energieffektivisering, og dermed et redusert behov 

for energi, og igjen mindre forbruk av fossile brensler. Tiltaket er en samlepott av en rekke ulike tiltak som 

retter seg mot energieffektivisering i “Annen industri og bergverk”. Klimakur deler industrien i ikke-

kvotepliktig sektor inn i syv undersektorer, der “Annen industri og bergverk” står for omtrent halvparten av 

utslippene. Videre retter tiltaket seg kun mot utslipp fra stasjonær forbrenning og ikke prosessutslipp, der 

stasjonær forbrenning står for 75 % av utslippene. Dermed retter tiltakene seg mot ca. 37 % av utslippene 

innenfor ikke-kvotepliktig sektor (75 % av 49 %). Den totale effekten av tiltaket på referansebanen i 

Klimakur i 2030 er ca. 4,1 %, over de totale klimagassutslippene for sektoren . Skalert til alle anleggene i  

ikke-kvotepliktig sektor, beregner vi dermed potensialet for energieffektiviseringstiltaket i Klimakur til å bli 

rundt 11 %.  

For å tilpasse tiltaket til å gjelde for industrien i Viken har vi gjort flere antagelser:  

● Beregningene i Klimakur kan skaleres til industrien i Viken.  

● Det oppnås en energieffektivisering på 10 % (justert ned fra 11 % i Klimakur) og at denne kan 

benyttes direkte på klimagassutslippene i referansebanen til industrien.  

● Effekten er 0 % i 2021 og stiger lineært mot 10 % i 2030. 

Usikkerheter 

Basert på antagelsene våre er det en del usikkerheter i beregningene våre som kommer i tillegg til 

usikkerhetene i Klimakur. Energieffektiviseringstiltaket baserer seg på ikke-kvotepliktig sektor og følgelig 

mindre anlegg enn det som i snitt opererer i Viken. Det kan innebære at en del av 

energieffektiviseringstiltakene ikke vil være aktuelle for de større anleggene i Viken, men det kan også bety 

at aktuelle tiltak for anleggene i Viken ikke er fanget opp i Klimakur. En lineær stigning i effekten fra år til år 

og også usikkert da det spesielt for industrien kan ta år å implementere tiltak. 

Resultater 

Da dette er det første tiltaket i sektoren vil effektene redusere direkte fra referansebanen og vil ikke være 

skalert mot noen andre tiltak. Tiltaket bidrar til en utslippsreduksjon på ca. 35 500 tonn CO₂e i 2030 (10 % 

reduksjon fra referansebanen for Industri). Tiltaket har en relativt beskjeden effekt, målt opp mot noen av 

de større tiltakene for sektoren. Allikevel vil det være et viktig tiltak å gjennomføre da det reduserer 

energibehovet og utslippene til anleggene i industrien. 

Kostnader 

Tiltaket er av Klimakur beregnet til å havne i kostnadskategorien under 500 kr/tonn CO₂e. 

 

Felles for tiltak I-02K, I-03K, I04K og I-05K 

Tilnærming og antagelser 

De neste fire tiltakene går ut på å konvertere energibruken fra fossile brensler, i form av olje og gass, til 

fornybare alternativer. Tiltakene er basert på en logisk rekkefølge der det først konverteres til bruk av 
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elektrisk kraft for majoriteten av anleggene, før det for en gradvis mindre 

andel konverteres til andre fornybare alternativer.  

For hvert tiltak legger Klimakur til grunn at en gitt prosentandel av bedriftene i industrien konverterer til 

fornybare alternativer. Vi har antatt at prosentandelen av bedriftene tilsvarer samme prosentandel av 

utslippene. Det vil si at når det antas i tiltak I-02K at 80 % av bedriftene som benytter olje konverterer til 

elkraft i 2030, så antar vi at dette også representerer 80 % av utslippene.  

For å kunne beregne effekten av disse tiltakene basert på andelen olje og gass i industrien i Viken har 

Endrava gjennomført en egen internanalyse av energibruken. Analysen gjelder for 80 % av alle de fossile 

utslippene fra industrien i 2020 i Viken. Vi antar at de resterende 20 % av utslippene som ikke er fanget 

opp har samme andel olje og gass. I analysen hensyntar vi Rockwool sitt kutt i kullforbruk i 2021, noe som 

gjør at andelen til olje og gass øker litt fra 2020 (12,3 % olje og 64,7 % gass) til 2021 (14 % olje og 69,5 % 

gass). Mellom 2021 og 2030 antas andelene å holde seg stabilt. Fra disse andelene har vi beregnet et 

utslipp fra referansebanen som vi beregner tiltakseffekten på.  

Tiltakene er hver for seg skalert mot tiltak I-01K, men ikke mot hverandre da andelene av olje og gass 

innen hvert tiltak ikke er overlappende. Det ser vi når de fire tiltakene i sum fanger opp 91 % av bedriftene 

som bruker olje og 97 % av bedriftene som bruker gass.  

Usikkerheter 

I tillegg til usikkerhetene i antagelsene i Klimakur vil det være en usikkerhet i antagelsen om at samme 

andel bedrifter står for samme andel utslipp. Det vil også være heftet usikkerhet i analysen vår om 

energiforbruket i industrien i Viken da vi kun har tall fra 80 % av anleggene. I tillegg kan det være feil i 

tallgrunnlaget til Miljødirektoratet. 

 

I-02K Konvertering til elkraft 

Tilnærming og antagelser 

Tilnærmingen baserer seg på tiltak I02 i Klimakur der det er lagt til grunn at 80 % av anleggene som bruker 

olje og 60% av anleggene som bruker gass konverterer til elkraft i 2030. Prosentandelen starter på 0 i 2021 

og stiger lineært frem mot hhv. 80 % og 60 % i 2030.  

Resultater  

Da dette er det andre tiltaket i sektoren tiltaket være skalert mot I-01K. Tiltaket bidrar til en 

utslippsreduksjon på ca. 168 500 tonn CO₂e i 2030 (48 % av utslippene i referansebanen for Industri). 

Tiltaket har klart størst effekt på å redusere klimagassutslippene fra industrien. 

Kostnader  

Tiltaket er av Klimakur beregnet til å havne i kostnadskategorien 500-1500 kr/tonn CO₂e. 

 

I-03K Konvertering til biobrensel 

Tilnærming og antagelser  
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Tilnærmingen baserer seg på tiltak I03 i Klimakur som ser på en 

konvertering til fast, flytende og gassformig biobrensel (dvs. biogass): 

• For fast biobrensel (flis, pellets, osv.) er det lagt til grunn at 5 % av anleggene som bruker olje og 25 

% av anleggene som bruker gass konverterer til fast biobrensel i 2030. 

• For flytende biobrensel (bioolje), antar Klimakur at 3 % av anleggene som bruker olje konverteres i 

2030.  

• For biogass er det lagt til grunn i Klimakur at 5 % av anleggene som bruker fossil gass konverteres i 

2030. 

Vi antar at andelene fra fast, flytende og gassformig biobrensel kan summeres og beregnes under ett. Det 

betyr at for eksempel anleggene som bruker olje og kan konverteres er 8 % i 2030 (5 % fast biobrensel og 

3 % flytende biobrensel). Tilsvarende blir den totale andelen 30 % for gass (25 % fast biobrensel, 5 % 

biogass). Andelene følger tilnærmingene i Klimakur og øker lineært fra 0% i 2021 til sluttverdiene i 2030. 

Det er ikke avklart i Klimakur hvorfor Miljødirektoratet antar at fast biobrensel brukes større grad enn 

biogass for å erstatte fossil gass. 

Videre baserer vi oss på Endravas analyse av energiforbruket i industrien i Viken. Vi antar at andelen av 

anleggene er tilsvarende for andelen av de fossile utslippene. Det betyr at for eksempel 5 % av anleggene 

som bruker olje tilsvarer 5 % av de fossile utslippene fra olje i våre beregninger.  

Resultater  

Tiltaket er skalert mot I-01K. Tiltaket bidrar til en utslippsreduksjon på ca. 70 000 tonn CO₂e i 2030 (20 % 

av utslippene i referansebanen for Industri). Tiltaket har nest størst effekt på å redusere 

klimagassutslippene fra industrien. 

Kostnader  

Tiltaket er av Klimakur beregnet til å havne i kostnadskategorien 500-1500 kr/tonn CO₂e. 

 

I-04K Konvertering til fjernvarme 

Tilnærming og antagelser 

Tilnærmingen baserer seg på tiltak I04 i Klimakur der det er lagt til grunn at 2 % av anleggene som bruker 

olje og 5 % av anleggene som bruker gass konverterer til fjernvarme i 2030. Andelene øker lineært fra 0% i 

2021 til sluttverdiene i 2030 (tilnærmet lineær utvikling i Klimakur). Videre baserer vi oss på Endravas egen 

internanalyse av energiforbruket i industrien i Viken. 

Vi antar at andelen av anleggene er tilsvarende for andelen av de fossile utslippene. Det betyr for eksempel 

at 2 % av anleggene som bruker olje tilsvarer 2 % av de fossile utslippene fra olje i våre beregninger.  

Resultater  

Tiltaket er skalert mot I-01K. Tiltaket bidrar til en utslippsreduksjon på ca. 12 000 tonn CO₂e i 2030 (3 % av 

utslippene i referansebanen for Industri).  

Kostnader  

Tiltaket er av Klimakur beregnet til å havne i kostnadskategorien under 500 kr/tonn CO₂e. 
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I-05K Konvertering til hydrogen 

Tilnærming og antagelser  

Tilnærmingen baserer seg på tiltak I05 i Klimakur der det er lagt til grunn at 1 % av anleggene som bruker 

olje og 2 % av anleggene som bruker gass konverterer til hydrogen i 2030. Andelene øker lineært fra 0% i 

2021 til sluttverdiene i 2030 (tilnærmet lineær utvikling i Klimakur). Videre baserer vi oss på Endravas egen 

internanalyse av energiforbruket i industrien i Viken. 

Vi antar at andelen av anleggene er tilsvarende for andelen av de fossile utslippene. Det betyr at for 

eksempel 1 % av anleggene som bruker olje tilsvarer 1 % av de fossile utslippene fra olje i våre 

beregninger. 

Resultater  

Tiltaket er skalert mot I-01K. Tiltaket bidrar til en utslippsreduksjon på ca. 3 000 tonn CO₂e i 2030 (1 % av 

utslippene i referansebanen for Industri).  

Kostnader  

Tiltaket er av Klimakur beregnet til å havne i kostnadskategorien over 1500 kr/tonn CO₂e. 

 

I-06K Konvertering til fast biomasse i asfaltindustrien 

Tilnærming og antagelser 

Tilnærmingen baserer seg på tiltak I06 i Klimakur som går ut på å erstatte LPG og olje med biobrensel i 

asfaltindustrien. Klimakur baserer tiltaket på to Enova-støttede prosjekter og antar at konverteringen 

gjennomføres i 80% av de resterende anleggene. Så å si alle utslipp i denne bransjen stammer fra 

stasjonær forbrenning. Endrava har tatt utgangspunkt i de beregnede tiltakseffektene i Klimakur og 

nedskalert disse basert på Vikens produksjonsandel av asfalt i Norge. 

For å finne produksjonsandelen til asfaltindustrien i Viken, sett opp mot den nasjonale produksjonen, har 

Endrava innhentet tall fra bransjen på etterspurte mengder asfalt i offentlige anbud i Viken og nasjonalt for 

2020. De etterspurte mengdene var 309 761 tonn i Viken og 1 508 323 tonn nasjonalt, noe som gir en 

andel på 20,5 %. Disse tallene er kun mengder til offentlige anbud for fylke og stat på 

vedlikeholdskontrakter (re-asfaltering), men vi har antatt at dette gir et representativt bilde på 

asfaltproduksjonen i Viken. 

Usikkerhet  

Tallene vi har brukt for å beregne Vikens andel av nasjonal asfaltproduksjon er etterspurte mengder asfalt i 

offentlige anbud i Viken og nasjonalt. Det er med andre ord ikke innhentet produksjonstall fra produsentene 

i Viken og totalt i Norge. Da andelen vi har innhentet (20,5 %) er i samme området som andre forholdstall 

mellom Viken og Norge (befolkning, byggeaktivitet osv.) antar vi dette for å være et godt utgangspunkt. 

Dog, skal det arbeides videre med dette tiltaket anbefales det å innhente tall på reell asfaltproduksjon i 

Viken.  

Resultater  
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Tiltaket er skalert mot alle tiltakene over. Tiltaket bidrar til en 

utslippsreduksjon på ca. 3 500 tonn CO₂e i 2030 (1 % av utslippene i referansebanen for Industri). 

Kostnader  

Tiltaket er av Klimakur beregnet til å havne i kostnadskategorien under 500 kr/tonn CO₂e. 

 

I-07S Konvertering av kull og koks til biobrensel 

Tilnærming og antagelser  

Fra Endravas analyse av energibruken i industrien i Viken vet vi om tre selskaper som bruker kull eller 

koks: Rockwool i Moss, Leca i Rælingen og Jøtul i Fredrikstad. Vi antar at Rockwool delvis har kuttet kull i 

2020 og det ikke brukes mer i 2021 på grunn av elektrifiseringen av produksjonen (tiltaket ligger inne i 

referansebanen). Vi antar videre at Leca og Jøtul ikke har foreløpige planer om å gjennomføre en 

konvertering som kutter koks og kull og at forbruket er stabilt videre i referansebanen. Tiltaket går dermed 

ut på å konvertere de to selskapene til 100% bruk av fast biobrensel (trepellets) og dermed null utslipp. Vi 

antar at Leca konverterer fra og med 2025 og Jøtul fra og med 2028.  

Usikkerhet  

Analysen baserer seg på Endravas egen analyse av energiforbruket i Viken som følgelig kan inneholde 

upresise tall. Videre kan antagelsene om konvertering være feil og tiltakene kan gjennomføres før, etter 

eller ikke i det hele tatt. 

Resultater 

Tiltaket er skalert mot I-01K. Tiltaket bidrar til en utslippsreduksjon på ca. 23 500 tonn CO₂e i 2030 (7 % av 

utslippene i referansebanen for Industri). 

Kostnader  

For dette tiltaket er det ikke beregnet kostnader.  

 

I-08S CCS i produksjon av papirmasse, papir og papp 

Tilnærming og antagelser  

Da industrien kjennetegnes av å bestå av en rekke store punktutslipp vil karbonfangst og -lagring (CCS) 

være et aktuelt tiltak for å redusere utslippene fra industrien. Da vår tilnærming har vært å basere oss 

primært på tiltakene i Klimakur, vil majoriteten av utslippene oppnås ved å konverte fossile brensler med 

fornybare alternativer. Dette samsvarer også med hva representanter fra bedriftene i bransjen har fortalt 

Endrava i løpet av prosjektet. På bakgrunn av dette vil det kun være en liten andel utslipp igjen som kan 

reduseres med CCS. I vår tilnærming har vi sett på de fossile utslippene til Borregaard og Norske Skog 

Saugbrugs og antatt en fangstrate på 80 %, noe som er typisk i papp, papir og papirmasse industrien. 

Endrava er kjent med CCS-prosjektet på Øra i Fredrikstad (Borg CO₂, der Borregaard og Norske Skog 

Saugbrugs inngår) og at majoriteten av fangstpotensialet er biogent. Det vil dermed bety at det i teorien er 

store muligheter for negative utslipp fra industrien i Viken fra bio-CCS. Endrava har gjennomført en 

https://www.borgco2.no/
https://www.borgco2.no/
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beregning av potensialet for bio-CCS for Borregaard og Norske Skog 

Saugbrugs som er nærmere beskrevet i kapittel 15 om bio-CCS. 

Usikkerhet  

Det kan være en usikkerhet i de rapporterte tallene fra industrien. Vår antagelse om en fangstrate på 80% 

er basert på et gjennomsnitt i industrien og kan avvike fra de to anleggene vi har vurdert. Det vil i tillegg 

være en stor usikkerhet i om det vil være økonomisk gjennomførbart å bruke CCS på de resterende 

utslippene fra industrien. 

Resultater  

Tiltaket skaleres mot de fem første tiltakene (I-01K til I-05K). Tiltaket bidrar til en utslippsreduksjon på ca. 

13 500 tonn fossile CO₂-utslipp i 2030 (4 % av utslippene i referansebanen for Industri), og ca. 223 000 

tonn biogene CO₂-utslipp. 

Kostnader 

Det er ikke beregnet kostnader for dette tiltaket. 
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Annen mobil forbrenning  

AM-01K Forbedret logistikk og økt effektivisering av maskiner på bygge- og anleggsplasser 

Tilnærming, antagelser og usikkerheter 

Tiltaket er basert på tiltak AT01 i Klimakur om forbedret logistikk og økt effektivisering av maskiner på 

bygge- og anleggsplasser som vil redusere behovet for avgiftsfri diesel i anleggsmaskiner. Tiltaket legger til 

grunn 0 % effekt i 2020 med en lineær økning frem mot 10 % i 2030.  

Vi har antatt at Vikens andel av utslippsreduksjonene kan representeres ved å se på årlig byggestatistikk 

som viser hvor mange kvadratmeter med bygningsmasse som ferdigstilles i Viken og i Norge. Dette gir et 

anslag på hvor stor aktivitet det er fra byggeplasser, og dermed utslipp, det er i Viken sammenlignet med 

resten av landet. Ved å benytte oss av statistikk fra SSB (2021) har vi beregnet denne andelen til å være 

omtrent 25 %. Denne andelen benyttes videre til å nedskalere utslippsreduksjonene i Klimakur til Viken. 

Det er heftet usikkerhet ved å benytte byggeaktivitet som en konverteringsnøkkel på Klimakur sine 

beregninger. I tillegg ser statistikken vi har benyttet på fullført bruksareal av alle bygningstyper med unntak 

av bolig. Det er dermed mulig at andelen boligbygging i Viken er annerledes enn den vi har benyttes oss 

av.   

Under beskrivelsen av tiltaket i Klimakur står det at transport til og fra byggeplass er inkludert i tiltak T04 

‘Forbedret logistikk og økt effektivisering av lastebiler’, og at disse to tiltakene (AT01 og T04) bør derfor ses 

i sammenheng. Klimakur T04-tiltaket er inkludert i Veitrafikk tiltak V-04K. 

Resultater 

Tiltaket bidrar til en utslippsreduksjon på ca. 17 800 tonn CO₂e, noe som tilsvarer 5 % av 

utslippsreduksjonene i hele sektoren i 2030.   

Kostnader 

Tiltaket er av Klimakur beregnet til å havne i kostnadskategorien under 500 kr/tonn CO₂e. 

 

AM-02K 70 % av nye ikke-veigående maskiner og kjøretøy er elektriske i 2030 

Tilnærming, antagelser og usikkerheter 

Tiltaket er basert på tiltak AT02 i Klimakur der det legges til grunn at nysalget av ikke-veigående maskiner 

opptrappes fra 1 % i 2020 til 70 % i 2030. Vi antar at Vikens andel av utslippene fra utslippskilden 

‘Dieseldrevne motorredskaper’ i Norge (15,5 %) kan brukes som en konverteringsnøkkel for 

utslippsreduksjonene beregnet i Klimakur. Tiltaket er avgrenset til maskiner og kjøretøy som benytter seg 

av avgiftsfri diesel (anleggsdiesel). Aggregater som brukes til byggvarme inngår i tiltak AM-03K Utfasing av 

mineralolje til byggvarme på byggeplasser og er derfor ikke inkludert her. 

Tiltaket er skalert mot tiltak AM-01K.  

Det vil være noe usikkerhet knyttet til antagelsen om at Vikens andel av utslippene fra ‘Dieseldrevne 

motorredskaper’ kan brukes som konverteringsnøkkel.  

Resultater 

https://www.ssb.no/statbank/table/05939/
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Tiltaket bidrar til en utslippsreduksjon på ca. 71 200 tonn CO₂e, noe som 

tilsvarer 19 % av utslippsreduksjonene i hele sektoren i 2030. Tiltaket bidrar til den største 

utslippsreduksjonen innenfor sektoren. 

Kostnader 

Tiltaket er av Klimakur beregnet til å havne i kostnadskategorien over 1 500 kr/tonn CO₂e. 

 

AM-03K Utfasing av anleggsdiesel til byggvarme på byggeplasser 

Tilnærming, antagelser og usikkerheter 

Tiltaket er basert på tiltak O01 i Klimakur om utfasing av mineralolje og gass til byggvarme på 

byggeplasser. Byggvarme er her oppvarming og tørking av bygg under oppføring og rehabilitering. Tiltaket 

legger til grunn at all mineralolje i tiltaket er anleggsdiesel og at 10 % av anleggsdieselen brukt i bygg og 

anlegg blir brukt til byggvarme. Tiltaket reduserer både utslipp fra sektoren Annen mobil forbrenning ved 

utfasing av mineralolje til byggvarme, og fra sektoren Oppvarming ved utfasing av fossil gass til 

byggvarme. Tiltaket beskrives derfor også under Oppvarming (tiltak O-01K), mens kun utslippsreduksjonen 

knyttet til utfasing av anleggsdiesel beskrives her. 

Vi har basert oss på samme antagelse som i AM-01K for kunne konvertere tiltakseffektene i Klimakur til 

Viken.  

Resultater 

Tiltaket bidrar til en utslippsreduksjon på ca. 20 300 tonn CO₂e, noe som tilsvarer 5 % av 

utslippsreduksjonene i hele sektoren i 2030.  

Kostnader 

Tiltaket er av Klimakur beregnet til å havne i kostnadskategorien under 500 kr/tonn CO₂e. 

 

AM-04K Bruk av avansert flytende biodrivstoff i avgiftsfri diesel 

Tilnærming, antagelser og usikkerheter 

Tiltaket er basert på tiltak AT05 i Klimakur om bruk av avansert biodrivstoff i avgiftsfri diesel. Tiltaket 

baserer seg på en konstant årlig innblanding på 10 % avansert biodrivstoff fra 2021 til 2030 (målt i fysisk 

volum). Tiltaket er skalert mot de andre tiltakene hvor anleggsdiesel benyttes. Det vil si at det er lagt til 

grunn at det er gjennomført effektiviserings-, utfasings-, og elektrifiseringstiltak som reduserer 

dieselforbruket før utslippseffekten av avansert biodiesel er beregnet. Disse tiltakene reduserer 

totalforbruket av anleggsdiesel med omtrent 28 % i 2030 sammenlignet med 2016. Derfor reduseres 

volumet innblandet biodrivstoff i analyseperioden, selv om omsetningskravet holdes fast.  

Det er en risiko for at tiltakseffektene beregnet i tiltakene som reduserer drivstofforbruket er feil eller 

mangelfulle, noe som igjen vil påvirke effektene fra dette tiltaket. 

Resultater 
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Tiltaket bidrar til en utslippsreduksjon på ca. 27 200 tonn CO₂e, noe som 

tilsvarer 7 % av utslippsreduksjonene i hele sektoren i 2030. 

Kostnader 

Tiltaket er av Klimakur beregnet til å havne i kostnadskategorien over 1 500 kr/tonn CO₂e. 

 

AM-05S 100 % innfasing av biodrivstoff og biogass i 2030 

Tilnærming, antagelser og usikkerheter 

Tiltaket bygger videre på tiltak AM-04K ved å øke den eksisterende innblandingen av avansert biodrivstoff 

på 10 % med ytterligere 10 % årlig fra 2022 slik at det i 2030 oppnås en 100 % innfasing av avansert 

biodrivstoff (fysisk volum). Av dette vil 20% være biogass. Merk at biogass ikke kan blandes inn i fossile 

drivstoff, men må fases inn ved at biogassmaskiner erstatter fossile maskiner. Det vil si at tiltakene AM-04K 

og AM-05S til sammen står for en biodrivstoffandel på 10 % i 2021 (hvorav 2 prosentpoeng biogass), 20 % 

i 2022 (hvorav 4 prosentpoeng biogass), frem til det oppnås 100 % innfasing i 2030 (hvorav 20 

prosentpoeng biogass). Tiltaket er et skjerpet tiltak for å vise hva som kan gjøres for å redusere samtlige 

utslipp fra utslippssektoren. Det er heftet stor usikkerhet til dette tiltaket da det vil avhenge av tilgjengelig 

drivstoff i markedet, teknologiske løsninger på biogass i maskinparken, pris og politiske føringer.  

Resultater 

Tiltaket bidrar til en utslippsreduksjon på ca. 244 500 tonn CO₂e, noe som tilsvarer hele 64 % av 

utslippsreduksjonene i hele sektoren i 2030. 

Kostnader 

Det er ikke beregnet kostnader for dette tiltaket. 

 

AM-06S Alle snøscootere i Viken er nullutslipp innen 2030 

Tilnærming, antagelser og usikkerheter 

Da utslipp fra snøscootere utgjør en forsvinnende liten andel av sektoren har det ikke vært fokusert på å 

utarbeide forskjellige tiltak for denne utslippskilden. Dette tiltaket antar at 10 % av utslippene reduseres i 

2021, 20 % i 2022, frem til 100 % i 2030. Det er antatt at det både benyttes innfasing av biodrivstoff og at 

en viss andel av nysalget er elektriske snøscootere. Det er ikke antatt hvilken andel biodrivstoff og 

elektriske snøscootere utgjør.  

Resultater 

Tiltaket bidrar til en utslippsreduksjon på ca. 2 800 tonn CO₂e, noe som tilsvarer 1 % av 

utslippsreduksjonene i hele sektoren i 2030. Tiltaket kutter samtlige utslipp fra snøscooterene i sektoren. 

Kostnader 

Det er ikke beregnet kostnader for dette tiltaket. 
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Luftfart 

L-01S Innfasing av biodrivstoff for luftfart innenlands 

Det er mange usikre momenter rundt hvordan utslippene kan kuttes for luftfarten. Regjeringen hadde 

tidligere en ambisjon om å øke bruken av biodrivstoff i luftfarten med 30 % innen 2030 (NTP 2018-2029). 

Det er uklart om dette er en ambisjon som fortsatt gjelder. En innblandingsgrad på det nivået vil føre til en 

nedgang i utslipp forbundet med flyavganger og tilhørende bakkebevegelser. Nedgangen i utslipp er likevel 

ikke nok og vi har skrudd opp dette tiltaket til en ambisjon om 50 %. Vi har antatt en jevn økning i 

innblanding av biodrivstoff på tvers av den innenlandske luftfarten i Viken frem til 2030. Vi har antatt at de 

fossile utslippene reduseres med tilsvarende nivå noe som gjør at de fossile utslippene fra bruk av drivstoff 

reduseres med 50 %. Ved å inkludere effekt av tiltakene L-03S og L-04S, vil dette tiltaket bidra til en samlet 

utslippsreduksjon fra Luftfart på 11 % i 2030, eller 38 000 tonn CO₂e (skalert).  

 

L-02S Innfasing av biodrivstoff for luftfart utenlands 

Dette tiltaket vil være betydelig vanskeligere å implementere på tvers av all luftfart utenlands. Men for å nå 

utslippsmålene må vi ha en reduksjon i utslipp fra luftfart utenlands og har antatt at det finnes virkemidler 

for å implementere dette. Vi har lagt til grunn en innfasing av biodrivstoff på 50 % for utenlands luftfart med 

en jevn økning i omsetning fra 2020 til 2030. Ved å inkludere effekt av tiltak L-05S, vil dette tiltaket bidra til 

en samlet utslippsreduksjon fra Luftfart på 24 % i 2030 sammenlignet med referansebanen, eller 83 000 

tonn CO₂e. 

 

L-03S Nullvekstmål i flytrafikken innenlands 

Et høythengende tiltak er å begrense den innenlandske flytrafikken gradvis mot 2030. Å redusere 

passasjertrafikken vil ha en direkte påvirkning fra utslippene fra innenlands luftfart. I pandemien opplevde 

Norge en vesentlig reduksjon i antall innenlandske flyvninger. Med implementeringen av et nullvekstmål 

kan vi forsøke å redusere flytrafikken slik at den ikke kommer opp på samme nivå som i 2019 eller over 

det. Ved å implementere et nullvekstmål med referanse i 2019 vil utslippene fra innenlands luftfart 

reduseres med 4 % sammenlignet med den sektorspesifikke referansebanen, eller 12 500 tonn CO₂e.  

 

L-04S Ytterligere reduksjon i flytrafikken innenlands 

For å redusere utslippene fra luftfart ytterligere er det mulig å innføre et reduksjonsmål i flytrafikken som gir 

en ytterligere reduksjon i utslipp på toppen av nullvekstmålet. I dette tiltaket har vi lagt til grunn en 

ytterligere reduksjon i flytrafikken på 25 %. Tiltaket gir en skalert reduksjon i utslipp på 8 %, eller 28 000 

tonn CO₂e.  

 

L-05S Nullvekstmål i flytrafikk utenlands 

På lik linje som med flytrafikk innenlands, innfører vi et nullvekstmål for flytrafikk utenlands. Med 

implementeringen av et nullvekstmål kan vi forsøke å redusere flytrafikken slik at den ikke kommer opp på 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-33-20162017/id2546287/
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samme nivå som i 2019 eller over det. Ved å implementere et nullvekstmål 

med referanse i 2019 vil utslippene fra utenlands luftfart reduseres med 14 % i 2030, eller 49 000 tonn 

CO₂e (skalert).  

 

L-06S Elektrifisering av innenlandsfly 

For å redusere utslippene ytterligere faser vi inn bruk av el-fly i Norge. Vi antar at el-fly kan bli tilgjengelig 

for bruk på noen ruter fra 2026 og utover. Vi antar at 10 % av flyvningene gjøres med el-fly i 2030. I denne 

antagelsen forutsetter vi at 10 % av flyvningene tilsvarer 10 % av utslippene fra innenlands luftfart. Dette gir 

en skalert reduksjon på 2 % i 2030, eller 8 000 tonn CO₂e.  
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Avfall og avløp 

AV-01K Økt uttak av metan fra avfallsdeponi 

Utslipp av metan fra avfallsdeponi kan reduseres ved å installere metanuttak. Det er også mulig å øke 

metanuttaket ved å gjennomføre jevnlig vedlikehold på store anlegg. Med utgangspunkt i utvikling i utslipp 

basert på tendens, har vi lagt effektberegningene for dette tiltaket i Klimakur til grunn og nedjustert dem for 

Viken. Vi antar at deponiene i Viken har samme uttakspotensiale som landet som helhet, og har derfor 

antatt at det er mulig å gjennomføre økt uttak av metan avfallsdeponi i Viken, uten nærmere kjennskap til 

hvor mye som allerede fanges opp per i dag. Tiltaket forutsetter at uttak av metan økes fra 15 % i dag til 30 

% i 2030.  

Tiltaket gir en økt reduksjon i utslipp fra denne sektoren på 8 %, eller ca. 17 500 tonn CO₂e i 2030. Denne 

utslippsreduksjonen er usikker og kan komme til å avvike vesentlig dersom det er endringer i antakelsene 

eller tidsutviklingen som er forespeilet i Klimakur.  

Det er estimert at dette tiltaket vil koste mindre enn 500 kr/tonn CO₂e.  

 

AV-02S Ytterligere uttak av metan fra avfallsdeponi 

Vi antar at uttak av metan kan ytterligere skjerpes ved å tette lekkasjer fra deponiene og legge til rette for 

oksidering av metan til CO₂ der lekkasjer ikke kan unngås. Tiltaket forutsetter en ytterligere økning i 

metanuttaket på 15 % mot 2030. Effekten av AV-02S er lik det fra AV-01K: ca. 17 500 tonn CO₂e i 2030, 

dvs. ytterligere ca. 8 % reduksjoner. 

Uttak av metan fra tiltak AV-01K og AV-02S vil bidra til en utslippsreduksjon på totalt 17 % av sektorens 

utslipp i 2030, eller ca. 35 100 tCO₂. 

Det er usikkert hvorvidt ytterligere uttak av metan vil ha en høyere kostnad enn det opprinnelige tiltaket. Vi 

antar at det vil koste mer å kutte mer og at dette tiltaket muligens havner i kostnadskategorien 500-1500 

kr/tonn CO₂e.  
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Sjøfart  

S-01K Tiltak på hurtigbåter 

Krav til hurtigbåter med lave utslipp blir en større del av de kommende fylkeskommunale anbudene og på 

den måten settes elektriske hurtigbåter i drift som erstatning for de drevet med marin gassolje. De nye 

båtene kan både benytte batteritanker om bord som lades fra land eller fornybar flytende eller komprimert 

hydrogen.  

Det opererer i dag ca. 250 hurtigbåter i norske farvann. I Viken opererer det 3 hurtigbåter. Disse opererer  

innerst i Oslofjorden mellom havner i Viken og Oslo. Utslippene fordeles derfor jevnt mellom de to fylkene.  

Tiltaket i Klimakur er utgangspunkt for effektberegningen hvor effekten av tiltak på hurtigbåter har blitt 

nedskalert til å representere de 3 hurtigbåtene som opererer i Viken. Vi antar at transportdistansene for alle 

hurtigbåter i Norge er like og at båtene i Viken kjører like langt som snittet i Norge. Vi antar også at dette 

tiltaket ikke var en del av referansebanen.  

Dette tiltaket gir en utslippsreduksjon på 0,7 % i 2030, eller 1 000 tonn CO₂e.  

Tiltaket har en kostnad på over 500 kr/tonn CO₂e avhengig av hvilken type løsning som velges, om det er 

plug-in (500-1500 kr/tonn CO₂e) eller hydrogen (>1500 kr/tonn CO₂e).  

 

S-02K Tiltak på ferger 

Tiltaket gjelder elektrifisering og bruk av hydrogen på ferger. Elektriske ferger kan driftes på strøm fra nettet 

ved å lade når fergen er i havn. Da benytter fergene batteripakker om bord. Ved lengre distanser kan 

hydrogenferger benyttes hvis helelektriske ferger ikke klarer å dekke distansen.  

Det finnes to fergestrekninger i Viken: Moss-Horten og Svelvik-Verket. For fergestrekningen Moss-Horten 

ligger halvparten av strekningen i Vestfold og Telemark, så utslippene deles derfor jevnt mellom fylkene. 

Fergestrekningen Svelvik-Verket elektrifiseres ila året, mens det gjennomføres en innfasing av elektriske 

ferger på strekningen Moss-Horten frem til 2029. Dette gjør at utslippene gradvis synker mot 2030. Vi har 

beregnet at tiltakseffekten gir en utslippsreduksjon på 7,8 % i 2030, eller 10 000 tonn CO₂e. Da antar vi at 

dette tiltaket ikke allerede ligger i referansebanen.   

Avhengig av hvilken type teknologi som velges vil kostnaden variere fra <500 kr/tonn CO₂e (plug-in) til 

>1500 kr/tonn CO₂e (hydrogen). 

 

S-03K Landstrøm 

Ifølge Klimakur innebærer dette tiltaket at flere skip tilrettelegges for å ta i bruk landstrøm parallelt med at 

landstrømdekningen bygges ut og kapasiteten til anleggene utvides til at flere fartøy kan betjenes samtidig. 

Ved å basere oss på tiltakseffekten i Klimakur og nedskalere det til Viken, estimerer vi at bruk av landstrøm 

kan redusere utslippene med 5 000 tCO₂ i 2030, eller 4,1 %. Da har vi allerede lagt til grunn en 

elektrifisering av ferger og hurtigbåter og antar at utslipp fra alle de resterende utslippskildene kan 

reduseres ved bruk av landstrøm. I realiteten vil nok utslippsreduksjonen være mindre da en del cruiseskip 

som kjører gjennom Oslofjorden (Viken) legger til havn i Oslo.  
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Tiltaket er estimert til å koste 500-1500 kr/tonn CO₂e. 

 

S-04K Bruk av avansert biodrivstoff til skipsfart 

Tiltaket går ut på å bruke avansert biodrivstoff i form av flytende biodrivstoff eller flytende biogass (LBG) 

som erstatning for fossilt drivstoff i innenriks skipsfart. Vi har antatt en innfasing av avansert biodrivstoff på 

tvers av alle utslippskilder innen sjøfart og at det medfører en 1:1 utslippsreduksjon av fossile drivstoff og 

påfølgende 1:1 reduksjon i utslipp.  

I Klimakur ble det foreslått et omsetningskrav på 15 % innen 2030. Dette gir en utslippsreduksjon på 17 

000 tCO₂, eller 13 % i 2030, etter å ha tatt høyde for elektrifisering av passasjerbåter og bruk av landstrøm.  

Tiltaket er estimert til å koste over 1500 kr/tonn CO₂e. 

 

S-05S Ytterligere bruk av avansert biodrivstoff til skipsfart 

Dette tiltaket er en ytterligere skjerping av tiltak S-04K, hvor omsetningskravet økes til 30 %. Dette gir en 

ytterligere utslippsreduksjon på 13 % i 2030 (17 000 tonn CO₂e).  

Tiltaket er estimert til å koste over 1500 kr/tonn CO₂e. 
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Energiforsyning  

E-01K Økt utsortering av brukte tekstiler til materialgjenvinning 

Tiltaket er basert på "E06 Økt utsortering av brukte tekstiler til materialgjenvinning" i Klimakur. Tiltaket 

innebærer økt utsortering av brukte tekstiler fra husholdninger og utsalgssteder slik at disse inngår i 

strømmer til ombruk og materialgjenvinning. Dette vil redusere innholdet av fossilt materiale i avfall som 

brennes, og gir reduserte fossile utslipp fra utslippskilden ‘avfallsforbrenning’.  

Tilnærming, antagelser og usikkerheter 

For å tilpasse tiltaket til å gjelde for avfallssystemet i Viken har vi nedskalert effekten fra Klimakur ved å 

basere oss på andelen av utslippene fra avfallsforbrenning i Viken, sammenlignet med Norge. Dette er en 

forenklet tilnærming som antar at en like stor andel av avfallet er relevante tekstiler som kan utsorteres i 

Viken som i Norge. Vikens andel av utslippene fra avfallsforbrenning i Norge er gradvis redusert fra 30 % i 

2009 til 15 % i 2019. Vi antar at andelen holder seg på 15 % frem til 2030. I tillegg, tilnærmingen antar at en 

like stor andel av lokalt avfall forbrennes i Viken som i hele landet (65 %). Det er derfor en del usikkerheter i 

tilnærming for å tilpasse tiltaket til Viken som kommer i tillegg til usikkerhetene i Klimakur.  

Resultater 

Tiltaket bidrar til ca. 4 000 tonn CO₂e utslippsreduksjoner i 2030, noe som tilsvarer 3 % av alle utslippene i 

referansebanen for sektoren Energiforsyning i 2030. Av de fire tiltakene vi har beregnet har dette tiltaket 

den minste effekten. 

Kostnader 

Tiltaket vurderes i kategorien under 500 kr/tonn CO₂e i Klimakur 

 

E-02K Økt utsortering av plastavfall til materialgjenvinning 

Tiltaket er basert på "E07 Økt utsortering av plastavfall til materialgjenvinning" i Klimakur. Det handler om å 

øke utsortering og materialgjenvinning av plastavfall fra husholdninger, samt fra næringer som genererer 

husholdningslignende avfall. Det er forventet at økt materialgjenvinning av plastavfall vil redusere innholdet 

av fossilt materiale i avfall som forbrennes, som igjen vil gi reduserte fossile utslipp fra 

energiforsyningssektoren. 

Tilnærming og antagelser 

For E-02K har vi brukt samme tilnærming som for E-01K ved å nedskalere effekten fra Klimakur basert på 

utslippsandelen fra avfallsforbrenning i Viken, sammenlignet med Norge. Dette er en forenklet tilnærming 

som antar at avfallssektoren i Viken er lik den nasjonale. Det innebærer at det er en like stor andel av 

plastavfall som kan utsorteres i Viken som i hele landet. Det er derfor en del usikkerheter i tilnærming med 

å tilpasse tiltaket til Viken som kommer i tillegg til usikkerhetene i Klimakur.  

Resultater 

Tiltaket bidrar til en utslippsreduksjon på ca. 17 000 tonn CO₂e i 2030, noe som tilsvarer omtrent 12 % av 

alle utslippene i referansebanen for sektoren Energiforsyning. Tiltaket har nest størst effekt, der kun tiltaket 

som omhandler CCS er større (E-03S). 
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Kostnader 

Tiltaket vurderes i kategorien over 1500 kr/tonn CO₂e i Klimakur. 

 

E-03S CCS på avfallsforbrenning 

Tiltaket er et skjerpet tiltak som ikke stammer fra Klimakur, men som tilsvarer tiltakene i Klimakur som 

omhandler CCS på avfallsforbrenningsanleggene i Oslo, Bergen og Trondheim (tiltak E01, E02 og E03 i 

Klimakur). Tiltaket i Viken inkluderer fire anlegg; Sarpsborg avfallsenergi (SAE), FREVAR, Borregaard 

(forbrenningsanlegget), og Østfold Energi Rakkestad. Disse fire anleggene har fossile utslipp på rundt 30 

000 til 40 000 tonn CO₂e per anlegg per år for de tre største og ca. 4 000 tonn CO₂e per år for Rakkestad. 

Anleggene slipper ut omtrent like mye biogent utslipp (CO₂ fra forbrenning av biomasse) som fossile 

utslipp. De tre største anleggene i Viken er omtrent fem til ti ganger mindre enn de tre anleggene i 

Klimakur. 

De tre største anleggene er del av Borg CO₂, en industriklynge på Øra i Fredrikstad, der målet er å legge et 

godt grunnlag for etablering av en kostnadseffektiv og småskala fangst, bruk og lagring av CO₂ fra bedrifter 

på Øra og i regionen. Prosjektet samarbeider med etablerte CCS-aktører, blant annet Baker Hughes 

(fangst) og Northern Lights (transport og lagring).  

ENOVA ga i 2020 17,3 MNOK støtte til et pilotanlegg for CCUS ved Rakkestad avfallforbrenningsanlegget.  

Tilnærming, antagelser og usikkerheter 

For å estimere en effekt av tiltaket har vi brukt rapporterte utslippsdata fra de tre anleggene som er 

tilgjengelig på Norske utslipp (Miljødirektoratet, 2021), og data om avfall forbrent på Rakkestad fra samme 

datakilde. Anleggene bidrar til mellom 91 og 99 % av de fossile utslippene innen ‘avfallsforbrenning’ i 

Viken. Vi baserer beregningene på en antagelse om at bransjesnittet for karbonfangst innen 

avfallsforbrenning er omtrent 90 %. Antagelsen baserer seg på erfaringstall fra testing på flere anlegg i 

Europa (Endrava, 2021). Det er lite informasjon tilgjengelig om når karbonfangst kan igangsettes på de tre 

største avfallsanleggene i Viken, og vi har antatt at ett anlegg kommer i drift hvert år i perioden 2027-2029. 

Det finnes allerede etablert teknologi for fangst på forbrenningsanlegg som slipper ut 50 000 til 100 000 

tonn CO₂ per år, og Northern Lights-prosjektet for lagring av CO₂ i Nordsjøen har mål om drift i løpet av 

2024. Det er derfor mulig at CCS kan være relevant for Viken før 2030. Det er en del usikkerheter tilknyttet 

spørsmålet om når karbonfangst og -lagring faktisk kan være en realitet på de tre anleggene, selv om at 

Borg CO₂-prosjektet er i gang. Dette anses som det største usikerhetsmoment for tiltak E-03S. 

For Rakkestad er det snakk om igangsettelse i løpet av 2023.  

Resultater 

Tiltaket vil kunne bidra til fossile utslippskutt på ca. 92 100 tonn CO₂e i 2030, gitt at karbonfangst er i drift 

på alle de fire anleggene. Dette tilsvarer 67 % av de fossile utslippene for referansebanen i sektoren 

Energiforsyning i Viken i 2030. Utslippskuttet er skalert mot tiltakene E-01K og E-02K (utsortering av 

tekstiler og plastavfall). Tiltaket E-03S står for den desidert største effekt av alle tiltakene i sektoren.  

I tillegg til reduksjoner i fossile utslipp, har vi vurdert at karbonfangst og -lagring på de tre 

avfallsforbrenningsanleggene i Viken vil kunne bidra til fangst av ca. 107 600 tonn biogent CO₂ per år, noe 

som gir negative utslipp og kan bidra til å kompensere for gjenværende fossile utslipp i 2030 (les mer om 

dette i kapittel 15). 

https://www.borgco2.no/norwegian
https://www.borgco2.no/norwegian
https://www.enova.no/om-enova/om-organisasjonen/teknologiportefoljen/pilotanlegg-for-ccsu-ved-rakkestad-avfallsforbrenningsanlegg/
https://www.norskeutslipp.no/
http://www.capturemap.no/
https://presse.enova.no/pressreleases/verdens-foerste-helhetlige-co2-anlegg-for-avfallsforbrenning-3122464
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Kostnader 

Klimakur vurderer karbonfangst og -lagring på avfallsforbrenning til å havne i kostnadskategorien mellom 

500-1500 kr/tonn CO₂e. Da anleggene i Viken er fem til ti ganger mindre enn de vurderte i Klimakur og 

siden karbonfangst og -lagring per i dag er dyrere for mindre anlegg, er det sannsynlig at kostnadsnivået 

for E-03S havner i kategorien over 1500 kr/tonn CO₂e. Dette er imidlertid svært ny teknologi, med 

tilhørende mulighet for kostnadsreduksjoner i tiden som kommer.  

 

E-04K Erstatte bruk av olje og gass i fjernvarme med fornybar energi 

Tiltaket er basert på “E04 - Erstatte bruk av olje og gass i fjernvarme med fornybar energi” i Klimakur. 

Miljødirektoratet indikerer at tiltaket vil innebære at fjernvarmeaktørene slutter å bruke fossil olje og gass ti l 

produksjon av fjernvarme, som både grunnlast, spisslast og reservelast. Det er antatt at de fossile 

energikildene erstattes med fornybare. Bransjeforeningen Norsk Fjernvarme har som mål at medlemmene 

innen 2020 utelukkende skal bruke CO₂-nøytrale og fornybare energikilder til grunnlast og spisslast i 

normalår. Vår analyse av data fra Fjernkontrollen (2021) for året 2020 viser at fossile brensler (olje og 

gass) kun representerer 0,7 % av energien som ble produsert fra de 27 fjernvarmeanleggene kartlagt i 

Viken. 

Tilnærming, antagelser og usikkerheter 

Tiltaket i Klimakur innebærer at fjernvarmeanleggene kutter 90 % av sin nåværende bruk av fossile 

brensler fra 2022. Samme antagelse ligger til grunn for våre beregninger. Da Klimakur kun omhandler ikke-

kvotepliktige utslipp, og disse kun representerer 36 % av utslippene fra utslippskilden ‘fjernvarme unntatt 

avfallsforbrenning’ i Viken i 2019 (Miljødirektoratet, 2021), er det noe usikkerhet relatert til antagelsen. 

Kvotepliktige anleggene har andre insentiver enn de ikke-kvotepliktige, og det er derfor usikkerhet tilknyttet 

hvor mye av de fossile brenslene disse vil kutte mot 2030. Bransjeforeningen Norsk Fjernvarme viser til at 

bransjen har som mål å utelukkende bruke CO₂-nøytrale og fornybare energikilder på sikt. 

Resultater 

Tiltaket bidrar til en utslippsreduksjon på ca. 11 500 tonn CO₂e i 2030. Dette tilsvarer 8 % av alle utslippene 

i referansebanen for sektoren Energiforsyning i 2030. Tiltaket ikke er skalert mot andre tiltak. 

Kostnader 

Tiltak E-04K (‘Erstatte bruk av olje og gass i fjernvarme med fornybar energi’) er ikke beregnet i Klimakur, 

og Miljødirektoratet antar at tiltaket skjer uten bruk av ytterligere virkemidler.  

https://www.fjernvarme.no/fakta/energikilder
https://www.fjernkontrollen.no/
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Oppvarming  

O-01K Utfasing av gass til byggvarme på byggeplasser 

Tiltaket er hentet fra Klimakur, og handler om å erstatte fossile brensler til byggvarme med fossilfrie eller 

utslippsfrie løsninger. Byggvarme er her oppvarming og tørking av bygg under oppføring og rehabilitering. 

Tiltaket reduserer både utslipp fra sektoren Annen mobil forbrenning ved utfasing av mineralolje til 

byggvarme, og fra sektoren Oppvarming ved utfasing av fossil gass til byggvarme. Tiltaket beskrives derfor 

også under Annen mobil forbrenning, mens kun utslippsreduksjonen knyttet til utfasing av fossil gass 

beskrives her.  

Tilnærming, antagelser og usikkerheter 

Klimakurs beregning av utslippsreduksjoner knyttet til utfasing av fossil gass til byggvarme er lagt til grunn. 

Effekten er nedskalert til Viken ved å bruke i forholdstallet mellom Vikens utslipp og de nasjonale 

utslippene fra utslippskilden ‘gass’ (15,4 %). Det antas dermed at effekten av tiltaket i Viken er proporsjonal 

med andelen av nasjonale utslipp til fossil gass som Viken står for. 

Effekten av tiltaket i Viken er usikker av flere grunner. Det er usikkerhet knyttet til hvor mye fossil energi 

som brukes til byggvarme i dag, og dermed hvor store utslippsreduksjoner tiltaket vil gi. Det er også 

usikkerhet knyttet til Vikens referansebane for bruk av gass uten tiltaket. I referansebanen er en stabil 

utvikling lagt til grunn fram mot 2030, tilsvarende gjennomsnittet av gassbruken i år 2018 og 2019.  

Resultater 

Tiltaket bidrar i 2030 til en utslippsreduksjon på ca. 3 000 tonn CO₂e (3 % reduksjon fra referansebanen for 

Oppvarming). Tiltaket er dermed det minst effektive av tiltakene for Oppvarming.  

Kostnader 

Tiltaket er av Klimakur beregnet til å havne i kostnadskategorien under 500 kr/tonn CO₂e. 

 

O-02K Erstatte gassbruk til permanent oppvarming av bygg 

Tiltaket er hentet fra Klimakur, og handler om å erstatte fossil gass til permanent oppvarming i bygninger 

med fossilfrie eller utslippsfrie energikilder eller energibærere, som for eksempel biogass, bioolje eller faste 

biobrensler, fjernvarme eller elektrisitet. Hvilke erstatninger som er mest aktuelle varierer blant annet ut fra 

hvilken type gass som er brukt (LPG eller naturgass) og hvordan den er distribuert (rør eller tank). 

Tilnærming, antagelser og usikkerheter 

Klimakurs beregning av utslippsreduksjoner fra tiltaket er lagt til grunn. Effekten er nedskalert til Viken ved 

å bruke i forholdstallet mellom Vikens utslipp og de nasjonale utslippene fra utslippskilden ‘gass’ (15,4 %). 

Det antas dermed at effekten av tiltaket i Viken er proporsjonal med andelen av nasjonale utslipp til fossil 

gass som Viken står for. 

Effekten av tiltaket i Viken er usikker av flere grunner. Det er usikkerhet knyttet til hvor mye fossil gass som 

brukes til oppvarming av bygg i dag, og dermed hvor store utslippsreduksjoner tiltaket vil gi. Det er også 

usikkerhet knyttet til Vikens referansebane for bruk av gass uten tiltaket. I referansebanen er en stabil 

utvikling lagt til grunn fram mot 2030, tilsvarende gjennomsnittet av gassbruken i år 2018 og 2019.  
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Resultater 

Tiltaket bidrar i 2030 til en utslippsreduksjon på ca. 15 800 tonn CO₂e (16 % reduksjon fra referansebanen 

for Oppvarming). Tiltaket vil dermed bidra til betydelige utslippskutt fra oppvarmingssektoren, og er 

sammen med O-03K det mest effektive tiltaket.  

Kostnader 

Tiltaket er av Klimakur beregnet til å havne i kostnadskategorien over 1500 kr/tonn CO₂e. 

 

O-03K Forsert utskifting av vedovner 

Tiltaket er hentet fra Klimakur, og består av to tiltak: ‘Forsert overgang fra vedfyring til elvarme eller 

varmepumpe’ og ‘Utskifting til beste i stedet for nyeste vedovner’.  Til sammen fjerner disse tiltakene 

tilnærmet alle utslippene av metan fra eldre og nyeste vedovner innen 2030.  

Tiltaket ‘Forsert overgang fra vedfyring til elvarme eller varmepumpe’ omfatter forsert utskifting av eldre og 

nyere ovner tilsvarende 0,7 TWh i forhold til referansebanen i 2030. Det antas at ⅓ av husholdningene som 

skifter ut vedfyring bytter til varmepumpe.  

Tiltaket ‘Utskifting til beste i stedet for nyeste vedovner’ innebærer at husholdningene som skal bytte 

vedovn i perioden 2021-2030 anskaffer de beste vedovnene på markedet i stedet for de ovnene som 

oppfyller kravene i økodesignforordningen.   

Tilnærming, antagelser og usikkerheter 

Klimakurs beregning av utslippsreduksjoner fra tiltaket er lagt til grunn. Effekten er nedskalert til Viken ved 

å bruke i forholdstallet mellom Vikens utslipp og de nasjonale utslippene fra utslippskilden vedfyring (18,3 

%). Det antas dermed at effekten av tiltaket i Viken er proporsjonal med andelen av nasjonale utslipp til 

vedfyring som Viken står for. 

Det antas videre at andelen ulike typer vedovner (eldre, nyere og nyeste vedovner, ovner med 

varmelagring og beste vedovner) i dag fordeler seg likt i Viken som nasjonalt. 

Det usikkerhet knyttet til referansebanen for vedfyring. Mengden ved som brennes i Norge avhenger av 

parametere som utendørstemperatur og ovnsteknologi. Klimaprognosene tilsier at vintrene blir varmere 

framover. Det er derfor rimelig å anta at behovet for oppvarming, og dermed utslippsreduksjonspotensialet 

for dette tiltaket reduseres som følge av det. Utslippsfaktorene til de ulike utslippene fra vedfyring er også 

forbundet med usikkerhet.  

Resultater 

Tiltaket bidrar i 2030 til en utslippsreduksjon på ca. 17 400 tonn CO₂e (17 % reduksjon fra referansebanen 

for Oppvarming). Tiltaket vil dermed bidra til betydelige utslippskutt fra oppvarmingssektoren, og er 

sammen med O-02K det mest effektive tiltaket. 

Kostnader 

Tiltaket er av Klimakur beregnet til å havne i kostnadskategorien under 500 kr/tonn CO₂e. 
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