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Eva Britt Isager, klimasjef

FOSSILFRI BERGEN 2030 – HVORDAN BRUKE 
KLIMABUDSJETT FOR Å NÅ MÅLENE



Hvilke mål har vi for byen vår?

• Bidra for å hindre uhåndterbar 
global oppvarming

• Minimere skade på byen som følge 
av klimaendringer

• Bygge en by vi kan være stolte av, 
en by det er godt å bo i

• Utnytte handlingsrommet ved å 
bidra til grønn næringsutvikling

• Forankret i FNs bærekraftsmål





Byrådsplattformen

• I stort: Viderefører og forsterker

• Mennesker i sentrum i byutviklingen: God by for barna, god by for alle

• 30 % reduksjon i biltrafikken

• Redusert biltrafikk/bilisme gir mange positive effekter (mindre støy, mindre 
luftforurensing, mindre kø, mer plass, mindre mikroplast osv.) 

• Bilfrie områder, både i Bergen sentrum og i alle bydelene. Områder som 
Møhlenpris, Nygårdshøyden, Nordnes og Sandviken er naturlige steder å 
starte …



Grønn strategi
Klima og energihandlingsplan

Vedtatt september 2016

• 2020: 30 % reduksjon i CO2 utslipp 
sammenlignet med 1991

• 2030: Bergen skal være fossilfri 

• 2050: Bærekraftig by



Vår strategi og våre virkemidler

• Grønt næringsliv

• Transport og mobilitet

• Energi i bygg

• Forbruksmønster, avfall og ressurser

• Tilpasning til klimaendringer

• Ny KPA forsterker innholdet i Grønn
strategi

GRØNN  
STRATEGI



Status i 2019

• Kuttet utslipp med 9,5 % på ett år
• Redusert biltrafikk 
• Bygging av bybane mot Haukeland og

Fyllingsdalen
• 1000 bysykler
• Landstrøm, miljøkrav og

differensierte havneavgifter
• Beste byluft på 15 år …



Hva er et klimabudsjett? 

• Et klimabudsjett er som et vanlig økonomibudsjett, men man regner med 
CO2-ekvivalenter i stedet for (eller i tillegg til) kostnader for tiltak

• Klimabudsjettet kan være en del av budsjett/økonomiplan og integrert i 
kommunebudsjettet

• Klimabudsjettet kan bestå av nasjonale, regionale og lokale tiltak

• Budsjettet gir informasjon om hvem som har ansvar for tiltaket, når det 
skal gjennomføres, hvilken kostnad tiltaket har og beregnet 
utslippsreduksjon

• Tiltakene følges opp i den ordinære rapporteringen - et systematisk verktøy 
som gir oversikt over tiltak som må gjennomføres for å nå klimamålene 



Kort om Klimabudsjettet – regn med CO2

• Innført høsten 2017 som del av 
Handlings- og økonomiplan 2018-
2021

• Et karbonbudsjett hvor byrådets 
mål er sammenlignet med 
eksisterende tiltakspakke - påvirke 
byens utslipp av CO2 i retning av 
målene

• Viser at byrådets mål for 
klimagassreduksjoner innen 2020 
er oppnåelige



Klimabudsjett – suksesskriterier – FORANKRING ☺

• Lansering på budsjettkonferanse med alle byråder, kommunal- og 
økonomidirektører …

• Et offentlig tilgjengelig dokument – en del av kommunebudsjettet

• Tett samarbeid med Finans i budsjettprosessen

• Tiltakseffekter og måloppnåelse

• Synliggjøring av kommunens arbeid innen klima

• God forankring og oppfølging internt – ansvarliggjøring av enhetene



Klimabudsjett 2019

• Nytt statistikkgrunnlag

• Trenden har snudd og vi begynner å se effekten av tiltakene

• Byrådet foreslår å øke innsatsen for å sikre at vi når målene i Grønn strategi

• Årets klimabudsjett har gått fra å dekke klimaseksjonens budsjett til å dekke 
hele kommunens budsjett på klimarelaterte tiltak



Erfaringer fra Bergen

• Klimabudsjettet er en integrert del av Handlings- og økonomiplan og 
budsjett 

• Bruker løsninger fra Framsikt i utarbeidelsen, og opplever at løsningene 
forenkler presentasjonen av klimabudsjettet 

• Mulighet til å hente ut statistikk direkte fra Miljødirektoratet slik at vi kan 
presentere våre klimautslipp på en god måte 

• Løsningen for å plotte klimatiltak, med tilhørende utslippsreduksjoner og 
kostnader, direkte i Framsikt gjør jobben lettere 

• Videreutvikling og forbedringer i klimabudsjettarbeidet fremover …



BkKvalitet – Klima og miljø neste tema



Klima- og miljøplan 2017-2020
Bergen kommunes virksomhet
Vedtatt av Bergen Bystyre 22.03.2017



Bergen kommunes tiltaksplan mot plast-
og marin forsøpling



Hovedsatsing – Cruiseskip og miljø – Bergen Havn

Differensierte 
avgifter Landstrøm (2020) –

beste 
nullutslippsløsning –
3 tilkoblingspunkter 
er under etablering

Mottaksanlegg for kloakk 
(2019)

Miljøkrav ved 
reservasjon av 

kaiplass – Forurenser 
betaler mest …

Politiske ramme-
betingelser – 3 

skip og 8000 
passasjerer pr 

dag







Takk for oppmerksomheten!
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