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FORORD
Det er godt dokumentert og anerkjent at
økende innhold av drivhusgasser i atmosfæren
fører til global oppvarming. I FNs klimapanels
siste hovedrapport, anslår panelet at det er
ekstremt sannsynlig at klimagassutslipp fra
menneskelig aktivitet er den viktigste årsaken
til temperaturøkningen på jorda de siste 60
årene. Rapporten viser at konsentrasjonen av
klimagassen CO2 i atmosfæren har økt med
rundt 40 prosent siden 1750. Økningen skyldes
først og fremst forbrenning av fossile brensler,
samt avskoging og verden risikerer svært
alvorlige, irreversible konsekvenser som følge
av dette.

vil en stor del av jobben måtte gjøres der folk
bor og arbeider.

Klima og endringer i klima er svært komplekse
prosesser som påvirkes av, og igjen påvirker
vår måte å leve på. Konsekvensene av et
endret klima vil skje, også i Norge. Både
framskrivninger og hendelser i kommunen de
siste årene, særlig knyttet til store
nedbørsmengder, viser at også Rælingen er
sårbar for slike endringer. Hvis verden skal
klare å finne en løsning på disse utfordringene,

Kommunene har et ansvar, ikke bare knyttet til
jobben med å redusere den menneskelige
påvirkningen på klimagassutslippene, men
også for å beskytte kommunen mot de
endringene vi vet kommer til å skje.

Kommunesektoren er spesiell ved at
kommunene har mulighet for å påvirke
utslippene fra mange sektorer. Civitas har i en
rapport som tar for seg kvantifisering av
utslippskutt fra lokale tiltak, anslått at
kommunene har et potensial for å bidra med
opptil 40 prosent av de nasjonale
utslippskuttene. I kommunens ulike roller som
forvalter og eier, innkjøper, tjenesteleverandør
og pådriver kan kommunene bidra betydelig til
reduserte utslipp.

Kommunedelplan klima og energi 2015 - 2026
for Rælingen kommune samler og
konkretiserer kommunens arbeid med klima og
energi.
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PLANENS FORMÅL
Kommunedelplan klima og energi 2015 – 2026 skal føre til at Rælingen kommune bidrar til reduksjon i
utslipp av klimagasser, redusert energibruk og økt bruk av energi fra fornybare kilder, samt gjøre
kommunen bedre rustet til å håndtere de endringene et varmere, våtere og mer ekstremt klima vil
medføre. Formålet med planen er således todelt, hvor den ene delen skal bidra til en reduksjon i de
nasjonale klimagassutslippene mens den andre delen skal styrke kommunens tilpasning til et endret
klima.

PLANENS OVERORDNEDE MÅLSETTING
Rælingen kommune skal bidra til å nå nasjonale og regionale klimamål for å redusere
klimagassutslipp og energiforbruk, i egen virksomhet og i kommunen som helhet, samt være
forberedt på de utfordringene et endret klima vil medføre

PLANENS OPPBYGNING OG VIRKEOMRÅDE
Planen er en tematisk kommunedelplan i to deler. Plandelen, som er dette dokumentet, beskriver
planens formål, bakgrunn for arbeidet, samt overordnede, regionale og lokale føringer. Plandelen skal
gi en innføring i status og utfordringsbildet vi jobber ut fra, samt gi en beskrivelse av hvilke
temaområder vi skal jobbe med og hvilke målsettinger vi skal jobbe mot. Plandelen danner på den
måten bakgrunnsteppet og grunnlaget for tiltaksdelen. Tiltaksdelen består av tiltak knyttet til de ulike
temaområdene. Plandelen med temaområder og målsettinger gjelder for en tolvårsperiode.
Tiltaksdelen har fireårsperspektiv og revideres hvert år i forbindelse med kommunens
handlingsprogram. Tiltaksdelen skisserer hvilken enhet som er ansvarlig for hvilke tiltak, samt når
tiltaket skal gjennomføres.
Planen inngår i kommunens styringssystem og skal legges til grunn og gi føringer for kommunens mer
detaljerte planlegging, og for myndighet- og virksomhetsutøvelse de kommende årene. Den skal være
et viktig redskap som gir kommunen underlag for beslutninger som involverer energibruk og
klimaspørsmål.

ARBEID MED PLANEN
Planen er utarbeidet av kommunens administrasjon. Arbeidet er ledet av rådmannskontoret med en
bred involvering fra de enhetene som skal jobbe med planens tiltak. Utarbeidelsen av målsettinger og
tiltak er gjort av syv ulike arbeidsgrupper innenfor temaene areal og transport, egen drift, energi i
kommunens bygg, holdninger og informasjon, skole og barnehage, landbruk, samt klimatilpasning.
I tillegg er det avholdt enkeltmøter med relevante fagpersoner og med andre planansvarlige der
planen har tydelig grensesnitt mot kommunens øvrige planverk eller styringsdokumenter. I
utarbeidelsen har det vært fokus på at planen skal ha en bred forankring i kommunens enheter, at
tiltakene skal være konkrete og realistiske og at det skal være mulig å si noe om tiltakenes virkning i
etterkant.
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NASJONALE FØRINGER
Stortingsmelding nr. 21 (2011-2012) Norges klimapolitikk (klimameldingen) fastslår at Norge skal kutte
utslipp av klimagasser med 30 prosent innen 2020, med 1990 som referanseår. Ytterligere 10 prosent
skal kuttes innen 2020 dersom mange nok land vedtar tilsvarende mål. Videre skal Norge bli
karbonnøytralt innen 2050, dersom en «ambisiøs internasjonal klimaavtale» er på plass innen 2030.
Det er en målsetting for Norge at to tredjedeler av norske klimakutt skal tas nasjonalt. Klimameldingen
har konkretiserte målsettinger for ulike temaer. Disse vil fremgå i kapittelet om målsettinger og tiltak for
de ulike temaene.
I februar 2015 vedtok stortinget Meld. St. 13 (2014-2015) Ny utslippsforpliktelse for 2030 – en felles
løsning med EU. Det fremgår av meldingen at Norge vil påta seg en betinget forpliktelse om minst 40
prosent utslippsreduksjon i 2030, sammenlignet med 1990-nivået, og at Norge vil gå i dialog med EU
om å inngå en avtale om felles oppfyllelse av klimaforpliktelsen. Regjeringen vil frem mot
klimakonferansen i Paris i desember 2015 arbeide for en intensjonsavtale med EU om felles
oppfyllelse. Avtalen med EU vil få betydning for nye nasjonale utslippsmål i ikke-kvotepliktig sektor og
vil kunne bli førende for kommunal klimapolitikk de kommende årene.
De Nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging fremholder at en aktiv kommunal
planlegging kan bidra til å redusere klimagassutslippene. Forventningene peker på klima og energi
som et av seks prioriterte temaer. Den understreker at regjeringen forventer at kommunene gjennom
arealplanleggingen legger til rette for redusert energibruk og klimagassutslipp, energieffektivisering,
utbygging av fornybar energi og tilpasning til klimaendringene.
Med hjemmel i plan- og bygningsloven er det fastsatt en Statlig planregningslinje for klima- og
energiplanlegging i kommunene. Denne pålegger kommunene å gjøre en helhetlig og langsiktig klimaog energiplanlegging, som omfatter alle deler av kommunens virksomhet og ansvarsområder. Alle
kommuner skal i sin kommuneplan, eller som egen kommunedelplan, behandle klima- og
energispørsmål. Blant annet skal kommunene presentere hvordan de skal ivareta hensynet til klima,
energieffektivisering og miljøvennlig energiomlegging under de løpende planprosessene etter plan- og
bygningsloven.
Det skal settes mål som vedtas politisk for, utslippsreduksjoner og tiltak. Det pekes særlig på
kommunenes mulighet til å påvirke utslipp fra transport, avfallsfyllinger, stasjonær energibruk og
landbruk. Planretningslinjen understreker at tiltak som har positiv effekt, både for å motvirke
klimaendringer og for å bevare naturmangfoldet og andre viktige miljøverdier, skal prioriteres.
Som følge av plan- og bygningsloven og Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i
kommunene er arbeidet med klimagassreduksjoner inkludert i kommunenes faste oppgaver, som en
del av det ordinære planarbeidet og styringssystemene.
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging skal sikre et samordnet
utbyggingsmønster og transportsystem, slik at transportbehovet kan begrenses og det legges til rette
for klima- og miljøvennlige transportformer. Retningslinjen skal legges til grunn for planlegging og
utøvelse av myndighet etter plan- og bygningsloven.
Stortingsmelding nr. 33 Klimatilpasning i Norge (2012-2013) varsler at det skal utarbeides en statlig
planretningslinje for kommunenes og fylkeskommunenes arbeid med klimatilpasning i areal- og
samfunnsplanleggingen. Denne skal innarbeides i den eksisterende planretningslinjen for klima- og
energiplanlegging i kommunene. Det fremgår av meldingen at «alle kommuner bør gjennomgå
hvordan de berøres av klimaendringene. Kommunene bør også identifisere tiltak som kan bidra til å
gjøre den mer klimarobust og dermed unngå fremtidige kostnader og økt risiko for tap av liv».
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EUs rammedirektiv for avfall inneholder overordnede prinsipper og regler for avfallshåndtering som er
bindende for Norge. Den stiller krav om at 50 % av husholdningsavfallet skal materialgjenvinnes eller
gjenbrukes innen år 2020. For bygg- og anleggsavfall, med unntak av farlig avfall, stilles det krav om
at minst 70 % skal gjenbrukes eller materialgjenvinnes innen 2020.
Offentlige innkjøpere er i Norge pålagt å ta miljøhensyn ved innkjøp. Plikten er nedfelt både i lov om
offentlig anskaffelser og tilhørende forskrift. I lov om offentlige anskaffelser skal kommunene under
planleggingen av den enkelte anskaffelse ta hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og
miljømessige konsekvenser av anskaffelsen. Forskriften presiserer endog at det skal stilles konkrete
miljøkrav til produkters ytelse eller funksjon.
I Handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar i offentlig anskaffelse er klima og energi prioriterte
områder. Frem til implementering av nytt EU-direktiv, er dette det generelle grunnlaget for å stille
miljøkrav. EU-direktivet er ventet implementert 1. januar 2016.

REGIONALE FØRINGER
I februar 2013 ble ny Regional planstrategi for Akershus 2013-2016 vedtatt i fylkestinget. Behovet for
en tydelig klima- og energipolitikk trekkes fram som et prioritert område. Videre vektlegges
energiøkonomisering, avfallshåndtering og klimatiltak i kommuneplanleggingen som sentrale temaer
for framtidig planlegging.
Klima- og energiplan for Akershus 2011-2014 inneholder høye klimaambisjoner for Akershus fylke
knyttet til transport, forbruk og avfall, stasjonær energi, klimatilpasning, utdanning og kompetanse,
samt landbruk. Det fremgår av Regionale planstrategi for Akershus 2013-2016 at fylkets klima- og
energiplan skal rulleres og gis status som regional plan, med oppstart i 2013. Denne planen vil bli en
viktig føring for kommunens fremtidige klimaarbeid.
Fra og med 1. januar 2010 fikk fylkeskommunen et økt ansvar innenfor transportområdet. Som en
oppfølging av dette og med et mål om at Oslo og Akershus skal være en foregangsregion for bruk av
hydrogen som drivstoff til kjøretøy, vedtok fylkestinget i 2014 en egen strategi for hydrogenbiler.
Det er det interkommunale selskapet Romerike Avfallsforedling (RoAF), som er ansvarlig for å drive
mottak, innsamling, transport, behandling og omsetning av avfall i Rælingen. RoAF har, i tråd med EU,
en målsetting om at minst 50 % av alt avfall skal materialgjenvinnes innen 2020.
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KLIMA OG ENERGI I RÆLINGEN KOMMUNE
Rælingen kommune startet for alvor sitt arbeid med klima i 2009 da kommunestyret vedtok
kommunedelplan energi og klima 2009-2020. Dette var kommunens første plan som inneholdt
målsettinger for reduksjon i klimagassutslipp og energibruk.

STYRINGSMÅL FRA KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2014 - 2025, SATSNINGSOMRÅDE
KLIMAHENSYN
Hensynet til mennesker og natur er ivaretatt gjennom reduserte klimagassutslipp, effektiv og
fornybar energibruk og ved tilpasning til et endret klima

Kommuneplanens samfunnsdel 2014 – 2025 ble vedtatt i kommunestyret 11. desember 2013.
Klimahensyn er et av ti satsingsområdene i den nye kommuneplanen. Styringsmål og strategier som
ble vedtatt knyttet til dette satsningsområde, konkretiserer og er førende for kommunens nye klima- og
energiplan. Kommuneplanens arealdel er også under revisjon og planlegges vedtatt i 2015.
Bestemmelser og retningslinjer i denne vil kunne ha betydning og legge føringer for kommunens
klimaarbeid.
Siden vedtak av den forrige klimaplanen har kommunen jobbet med en rekke tiltak for å nå
målsettingene satt i planen. I avsnittet under følger en beskrivelse av noen av tiltakene som er
gjennomført i perioden 2009 - 2014.
Et av de viktigste klimatiltakene som er gjennomført i denne perioden er en energisparekontrakt (EPC)
kommunen i 2011 inngikk for 28 av kommunens bygg. Kontrakten omfatter en avtalt besparelse av
energi for de 28 byggene. Målet for prosjektet er å oppnå en reduksjon av det samlede
energiforbruket. Tiltakene som gjennomføres i prosjektet vil resultere i at kommunen sparer omtrent 3
millioner kWh/år.
Valg av energikilde i kommunens nye byggeprosjekter er et av spørsmålene som kommer opp til
politisk beslutning ved hvert enkelt prosjekt, men det finnes ingen overordnede føringer for valg av
dette. I rutinene for byggesaksbehandling er det innarbeidet at utbyggere og tiltakshavere oppfordres
til å velge miljøvennlige bygg og miljøvennlige løsninger for oppvarming av bygg. Det er til nå inngått
avtaler om passivhusstandard for 13 eneboliger og 53 rekkehusenheter.
Målsettingen om at kommunen skal fremme et utbyggingsmønster og nærmiljø som bidrar til redusert
bilbruk og gir grunnlag for et styrket kollektivtilbud, er fulgt opp på ulike måter. I forbindelse med
kommunal planstrategi for Rælingen 2012 ble det utarbeidet arealstrategiske retningslinjer som skal
være førende for kommunens planlegging. Disse slår fast at utbygging i hovedsak bør skje nord i
kommunen og innenfor utbyggingssoner synliggjort på arealplankartet med en grønn strek.
Dette er fulgt opp i ny kommuneplan hvor nye utbyggingsområder i hovedsak er avsatt innenfor grønn
strek. Det er i tillegg tatt inn bestemmelser som differensierer antall parkeringsplasser mellom nord og
sør, samt bestemmelser om krav til avfallshåndtering i nye utbyggingsområder. I bestemmelsene er
kravet til antall parkeringsplasser senket, og det er for konsentrert bebyggelse og blokker nord i
kommunen satt et lavere antall plasser enn sør i kommunen for samme bebyggelse. På grunn av
nærheten til kollektivtilbud nord i kommunen inneholder kommuneplanen tydelige føringer for fortetting
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her. I tre områder er det åpnet for høyere utnyttelse, og det stilles krav om felles planlegging for å sikre
at områdene utnyttes optimalt.

MÅLSETTINGER FRA KOMMUNEDELPLAN FOR ENERGI OG KLIMA 2009 – 2020


Kommunen skal innen 2012 redusere energiforbruket tilsvarende 5 % av energiforbruket i
kommunale bygg målt i kWh/m2.



Kommunen skal innen 2012 redusere bruken av fossilt brensel og legge om til fornybare
energikilder tilsvarende 25 % av energibruket i kommunale bygg målt i KWh/m2.



Kommunen skal positivt profilere seg som en miljøvennlig kommune, kommunens og
innbyggernes identitet skal være preget av dette. Gjennom dette påvirkes holdninger og
adferd i miljøvennlig retning.



God arealplanlegging gjennom bevisst og målrettet innsats for å fremme et
utbyggingsmønster og nærmiljøer som bidrar til at bilbruken reduseres og gir grunnlag for et
styrket kollektivtilbud.

I nye arealplaner nord i kommunen tas det hensyn til et mulig fremtidig kollektivfelt fra utløpet av
Rælingstunnelen og langs fylkesveg 120 sørover. Det er også blitt arbeidet med å få på plass en
sammenhengende gang- og sykkelvei gjennom kommunen. Det er vedtatt reguleringsplan for gangog sykkelvei mellom Nordbyvegen og Nordby skole. Arbeidet med bygging av denne startet i 2014.
Det planlegges videre reguleringsarbeid for gang- og sykkelvei mellom Smestad og Grini. Kommunen
jobber også kontinuerlig med å legge til rette for at folk skal kunne benytte seg av nær- og turområder i
nærheten av der de bor, ved å tilrettelegge med turveier og utfartsparkering.
Det er de siste årene gjort et arbeid med å skifte til LED-belysning på kommunens veilyspunkter.
Foreløpig er dette gjort på 300 av punktene, blant annet på Rud og Fjellstad. Disse reduserer
energiforbruket fra 125 W til 25 W per punkt.
Siden 2011 har kommunen jobbet med holdningsskapende arbeid og tiltak som skal forhindre
forsøpling og forurensing gjennom prosjektet Renofil. Prosjektets visjon har vært at Rælingen
kommune skal fremstå som en kommune med aktive og engasjerte innbyggere som bryr seg om og
tar ansvar for klimagassutslipp og et rent og pent miljø i egen kommune. Prosjektet har hatt et spesielt
fokus på barn og unges forståelse og engasjement for et rent og pent miljø og det er gjennomført flere
arrangementer og aktiviteter på skolene og barnehagene i regi av Renofil.
Kommunedelplan energi og klima 2009 - 2020 påla kommunen «å føre en aktiv og bevisst
innkjøpspolitikk for produkter og tjenester med hensyn til miljø, energibruk og klimagassutslipp».
Planen sier også at «kommunen er en stor innkjøper av varer og tjenester, og kan gjennom arbeid
med avtaler og enkeltanskaffelser stille krav til og verdsette miljøsertifiserte leverandører, kortreiste
varer, levetid og så videre. Utvikling av innkjøpskompetansen og felles arbeid i innkjøpssamarbeidet
om realistiske miljøkrav kan bidra til at kommunen bidrar til miljøvennlig produksjon og logistikk».
I kommunens innkjøpsveileder er det spesifisert at det skal tas miljøhensyn ved kommunens
anskaffelser. De miljøkrav og -kriterier som stilles skal tas inn i konkurransegrunnlaget for å ivareta
kravet til forutberegnelighet for leverandørene. Det grunnleggende krav som fremgår av forskrift om
anskaffelse § 3-1 femte ledd, innebærer at de miljøkrav og -kriterier som stilles skal stå i forhold til
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kontrakten som inngås. Kravene må være relevante for den konkrete kontrakten og
dokumentasjonskravene som stilles skal også stå i forhold til kontrakten.
Erfaringer fra arbeidet med den forrige planen er at flere av tiltakene som ble vedtatt av ulike grunner,
har vist seg vanskelige å gjennomføre. Det er derfor blitt gjort flere vedtak i ettertid som har ført til
endringer i kommunens arbeid med klima.
Til forrige plan ble det utarbeidet et klimaregnskap for Rælingen kommunes egen virksomhet. Et av
tiltakene i selve planen var at det skulle utarbeides et slikt regnskap hvert andre år. Med bakgrunn i
dette tiltaket, ble det utarbeidet et nytt klimaregnskap i 2011 av samme konsulentfirma og med bruk av
samme metodikk. Fordi kommunen hadde for dårlig innsikt i beregningsmetodikken som ble benyttet,
og dermed liten oversikt over eventuelle feilkilder, ble det i forbindelse med det nye klimaregnskapet
vedtatt at kommunen skulle avvente med å utarbeide nye klimaregnskap til en bedre metodikk var
tilgjengelig. Med bakgrunn i dette vedtaket er det heller ikke utarbeidet et tilhørende klimaregnskap til
denne planen.
Forrige plan hadde som målsetting at to kommunale virksomheter årlig skulle miljøsertifiseres. Dette
ble det gått bort fra i vedtak i formannskapet 27. august 2012. Bakgrunnen for dette var i hovedsak at
kommunen ikke hadde nok ressurser til å gjennomføre en slik prosess. Det ble samtidig vedtatt at man
skulle jobbe for å gjøre rådhuset mer miljøvennlig gjennom et prosjekt kalt «miljøvennlig rådhus».
Dette inkluderer foreløpig energieffektiviseringstiltak gjennom EPC prosjektet, innføring av en helhetlig
avfallssorteringsløsning på rådhuset, ladepunkt for elbiler, innkjøp av nytt sykkelstativ og sykler som
de ansatte kan benytte seg av i arbeidstiden, gjennomført økokjøringskurs for ansatte, samt en
overgang til digitale løsninger for politiske saker for å redusere papirbruken.
RoAF inviterer hvert år alle 4. klassene i eierkommunene til RoAF skolen som er en dag med
undervisningsopplegg om avfall og avfallshåndtering på RoAF. RoAF organiserer og dekker transport
med buss til og fra skolen. Det er per i dag opp til den enkelte skole om de takker ja til dette tilbudet
eller ikke.
Utfordringene og erfaringene gjort i forbindelse med arbeidet fra forrige plan har blitt tatt med inn i
arbeidet og dannet grunnlaget for ny plan. Der det er blitt gjort nye vedtak i ettertid eller der det ikke er
blitt gjort noe arbeid, har det blitt sett på hva som har begrenset muligheten for å gjennomføre disse
tiltakene. Hvilke tiltak som videreføres vil fremgå av tiltaksdelen.
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BAKGRUNN OG STATUS
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BAKGRUNN OG STATUS
Kapittelet under gir en oversikt over, og informasjon om, klimagassutslipp i kommunen fordelt på
kilder, samt informasjon om energisystem, energiforsyning og forbruk av energi innen kommunens
grenser.
For perioden 1991 – 2009 utarbeidet Statistisk sentralbyrå (SSB) kommunefordelt statistikk for utslipp
av viktige klimagasser. Denne statistikken dannet grunnlaget for Rælingen kommune sin forrige klimaog energiplan. Etter utarbeidelsen av den forrige planen har SSB sluttet å publisere tall for kommunal
energibruk og klimagassutslipp. Bakgrunnen for dette var stor usikkerhet rundt metodebruken og
fordelingsnøklene som SSB benyttet for å fordele utslippsstatistikken på kommuner. Beskrivelsen
under er derfor basert på de siste tallene som er blitt publisert, samt tall på nasjonalt nivå. Selv om
statistikken fra SSB ikke har et presisjonsnivå som gjør den egnet til å måle effekten av tiltak, gir den
et greit grovmasket oversiktsbilde av hva som er de viktigste utslippskildene i kommunen.
Oversikten gitt i denne delen er derfor ment som en pekepinn på fordelingen av utslipp på kilde og
ikke som absolutte tall for kommunens påvirkning på klima.

KLIMAGASSUTSLIPP
Den viktigste årsaken til menneskeskapte klimagassutslipp er bruken av fossile, ikke-fornybare
energikilder som kull, olje og gass. I Norge er det olje- og gassutvinning (26 %), industri og bergverk
(22 %), samt veitrafikk (19 %) som står for de største utslippene av klimagasser. SSB ga i januar 2015
ut endelige tall om klimagassutslipp for 2013. Figur 1.1 viser at de norske innenlandske
klimagassutslippene var på 53,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Dette tilsvarer en nedgang på 0,3 %
eller 0,2 millioner tonn CO2-ekvivalenter fra 2012. Redusert fyring ga den største nedgangen i
utslippene.
Tall fra 2009 viser at Oslo og Akershus hadde det laveste utslippet av klimagasser per innbygger i
Norge. Samlet utslipp i 2009 i Akershus var omtrent 2 millioner tonn CO2-ekvivalenter. SSB beregnet
da at biltrafikken bidro mest til utslipp av klimagasser i Akershus (80 %), men oppvarming av
bygninger og prosessutslipp var også viktige kilder.
I følge SSB slapp Rælingen kommune i 2009 totalt ut 49 000 tonn CO2-ekvivalenter. Figur 1.2 viser at
klimagassutslippene i Rælingen kommune i hovedsak gjelder industri, veitrafikk, stasjonær forbrenning
knyttet til husholdninger, samt landbruk.
38 % av kommunens utslipp av CO2 (18 000 -19 000 tonn) kommer fra industri og bergverk. Dette er
betydelig høyere enn landsgjennomsnittet på 11,8 tonn (22 %). Weber Leca Rælingen produserer
lettklinker og utgjør en betydelig del av kommunens CO2-utslipp innenfor kategorien industri og
bergverk. Leca er av Miljødirektoratet klassifisert som produksjon av keramisk materiale og er derfor
en kvotepliktig virksomhet.
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Figur 1.1: Norske innenlandske klimagassutslipp for 2013 (Kilde: SSB 2015a)

Figur 1.2: Et forenklet anslag over fordelingen av klimagassutslipp i Rælingen fra 2009 (Kilde: SSB 2015b)
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ENERGI
Den lokale energiutredningen fra 2013 viser at totalforbruket av elektrisitet i Rælingen i 2012 var på
169 GWh. Husholdningene er den største brukergruppen med en andel på 67 %. Tjenesteytende
næring står for 20 % og industri for 13 %. Landbruk og fritidsboliger har en minimal andel av
elektrisitetsforbruket.
I energiutredningen fra 2013 vises kun oppdaterte tall for elektrisitet og fjernvarme. Dette er fordi det
ikke finnes statistikk for øvrige energibærere fra årene etter 2009.
Elektrisitet utgjorde ca. 62 % av det totale stasjonære energiforbruket i 2009, mens biobrensel
utgjorde ca. 5 %. Petroleumsforbruket ble redusert fra 34 % i 2000 til 28 % i 2009. På landsbasis er
salget av fyringsolje redusert med 26 % fra 2009 til 2012. Det er sannsynlig at reduksjonen har vært
tilsvarende i Rælingen. Økningen innen tjenesteyting har vært lavere enn forventet i prognosen, og
innen industrien høyere. Fjernvarmenettet er koblet sammen med øvrig fjernvarmenett i Skedsmo, og
mengden som produseres i Rælingen er ikke spesifisert.
Som en følge av forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10), og en forventet innskjerping av denne
med tanke på krav til energiforbruk, er det forventet en betydelig effektivisering av energiforbruket. Det
er ingen tvil om at elektrisitet fortsatt vil stå for hovedandelen av energiforbruket fremover. Forbruket
innen husholdninger og tjenesteytende næringer vil øke. Biobrensel vil trolig erstatte mer av
petroleumsforbruket.
ENERGIFORBRUK I KOMMUNALE BYGG
Rælingen kommune eier og drifter omtrent 90 000 m2 med bygningsmasse. I tillegg eier kommunen
omtrent 100 leiligheter som leies ut til kommunens innbyggere med behov for bistand og/eller
tilrettelegging. Bygningsmassen for øvrig består av 8 skoler, 9 barnehager, 2 idrettshaller, 2
omsorgssenter, 7 gruppe-/omsorgsboliger, verkstedsbygg, rådhus, bygdetun, ungdomshus med mer.
Totalt er det 37 ulike bygg. Energisparekontraktene som ble inngått for 28 av kommunens bygg i 2011
vil resultere i at kommunen sparer omtrent 3 millioner kWh/år.
Oppvarmingen av bygningene i kommunen skjer i dag på ulike måter avhengig av plassering, type
bygg og størrelse. De har også et spesifikt energibehov som varierer ut fra byggeår, aktivitet og
tilstand. Fyrsentralen på Løvenstad forsyner boligblokkene i nærområdet, samt Løvenstadtunet,
Løvenstadvegen boliger, Løvenstad skole og Løvlia barnehage. Ellers benytter de kommunale
byggene stort sett olje og strøm. Det benyttes foreløpig fornybar energi i form av jordvarme i fire av
kommunens bygg. Rælingen er godt disponert for bruk av denne energikilden og erfaringene fra
byggene som allerede benytter seg av jordvarme er gode.
Det finnes en varmesentral i Rælingen kommune som leverer fjernvarme over kommunegrensen til
Lillestrøm i Skedsmo kommune. Man utnytter spillvarme fra kloakken som grunnlast i varmesentralen
som forsyner deler av Skedsmo kommune med fjernvarme. Dette anlegget ble satt i drift i 2003 og
eies og driftes av Akershus Energi Varme AS. Det er minimal leveranse fra dette anlegget innad i
Rælingen kommune. I 2010 fikk Viken Skog BA konsesjon for å bygge og drive et fjernvarmeanlegg i
Rælingen kommune. Det ble i forbindelse med konsesjonen vurdert å utnytte spillvarme fra Weber
Lecas fabrikk ved Årnestangen til et eventuelt fjernvarmeanlegg for Fjerdingby. Dette ble det imidlertid
gått bort fra da det ikke ble funnet drivverdig.
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Figur 1.3: Temperaturkorrigert elektrisitetsforbruk i Rælingen kommune fordelt på de ulike
brukergrupper mellom 2009 – 2013 (Kilde: Hafslund 2015)

Fig. 1.4: Et forenklet anslag over totalforbruk av energi i Rælingen kommune og forholdet mellom
energibærerne mellom 2005 – 2009 (Kilde: SSB 2015c)
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TRAFIKK
Biltrafikk utgjør en betydelig andel av
klimagassutslippene i Akershus (80 %).
Ved etablering av nye boligområder
sørover i kommunen, har belastningen på
hovedvegene økt slik at økt biltrafikk blir et
stadig større miljøproblem. Samtidig utgjør
gjennomgangstrafikk en stor andel av
kommunens trafikk. Både riksveg 159 og
fylkesveg 120 (Nedre Rælingsveg) har en
meget sterk trafikkbelastning, særlig i
rushtidene. Dette skaper køer rundt
krysset mellom disse og sørover på
fylkesveg 120, som er den av vegene som
har størst trafikk. Trafikken øker jo
nærmere man kommer riksveg 159.
Årsdøgntrafikk (ÅDT) fra 2014 viser en
ÅDT på 9800 biler sør for
Fjerdingbykrysset til en ÅDT på 14 030
biler rett før krysset mot riksveg 159.

Figur 1.5: Reisemiddelfordeling for
Rælingen kommune 2012.
(Kilde: Ruter 2013)

Reisevane- og tilfredshetsundersøkelse
gjennomført av Ruter, publisert i 2013, gir en oversikt over reisemiddelfordelingen i Rælingen
kommune. Tallene viser at 65 % av alle reisene i kommunen skjer med bil, mens 12 % er reiser med
kollektivtransport. Kollektivandelen ligger noe under gjennomsnittet i Akershus (16 %) og har ikke
endret seg i perioden 2006-2012. Kommunen har en andel på 20 % som reiser til fots, noe som er
høyere enn gjennomsnittet i Akershus (18 %). Sykkel utgjør i dag en relativt liten andel av
personturene, omtrent 3 %. Til sammenligning har Skedsmo kommune en sykkelandel på 6 %.
Kollektivtilbudet i Rælingen består hovedsakelig av lokale og regionale busslinjer. I tillegg ligger
togstasjonene Lillestrøm, Strømmen og Sagdalen i kort avstand til den nordlige delen av kommunen.
Det foretas mellom 2700 og 5400 bussreiser pr. virkedøgn med start/endepunkt i kommunen, fordelt
på 50 holdeplasser. Området ved Løvenstad og Blystadlia har det beste busstilbudet. Holdeplassen
Blystadlia har klart flest reisende (18 % av totalt antall påstigende). Områdene lengst sør i kommunen
og områdene langs Øvre Rælingsvei har det dårligste busstilbudet med få avganger. Området lengst
nord i kommunen har også få bussavganger, men området har tilgang til tog og andre busser i
Lillestrøm- og Strømmenområdet.
Akershus er fylket i Norge med flest elbiler. I 2014 var det 8617 registrerte elbiler i Akershus, tett fulgt
av Oslo med 7878 registrerte biler. Per desember 2014 var det registrert 120 elbiler i Rælingen
kommune. Fordelt på 17 185 innbyggere blir dette 143 innbyggere per elbil. Det er etablert 10
ladestasjoner for elbil i kommunen. Ingen av disse er hurtigladestasjoner. De ligger henholdsvis på
Rælingen rådhus (2), ved Marikollhallen (2), ved Sandbekkhallen (2) og i Blystadringen borrettslag (4).
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AVFALL
Det er det interkommunale selskapet Romerike Avfallsforedling (RoAF) som er ansvarlig for å drive
mottak, innsamling, transport, behandling og omsetning av avfall i Rælingen og de syv andre
eierkommunene. I starten av 2014 innførte RoAF en ny avfallsordning med kildesortering av matavfall
i grønne poser, og oppstart av sentralt sorteringsanlegg for utsortering av grønne poser,
plastemballasje, metaller og papir fra restavfallet.

Figur 1.6:
Avfallspyramiden viser
prioriteringene i norsk
avfallspolitikk og EUs
rammedirektiv for avfall.
(Kilde: RoAF 2015)

Målet med systemet er å få gjenbrukt så mye av avfallet som mulig i tråd med avfallspyramiden.
Våtorganisk avfall sorteres ut i den enkelte husholdning. Det nye anlegget sorterer ut plasten selv slik
at denne kastes i restavfallet. Jo mindre matavfall det er i restavfallet jo bedre kvalitet blir det på det
som sorteres ut i anlegget. Matavfallet blir sendt til et biogassanlegg, der det blir til miljøvennlig
biogass og næringsrik biogjødsel. Alle renovasjonsbilene til RoAF går per 2014 på biogass.
Restavfallet som gjenstår går til energigjenvinning. Energien brukes til fjernvarme og strøm. Plasten
blir til nye produkter og brukes til blant annet bygningsmaterialer, kontorstoler, klær og sekker. Glassog metallemballasje går til materialgjenvinning og blir råstoff til nye produkter. Glass blir til nye
glassprodukter, blant annet isolasjon og byggematerialet glasopor. Metallemballasje blir til nye
metallprodukter som felger, sykkelrammer, stoler og lignende.
I forbindelse med det nye sorteringssystemet ble det våren og sommeren 2014 gjennomført en
plukkanalyse for å se hvor mye som utsorteres i grønne poser, hvor mye feilsortering det er i
matavfallet, hvor mye matavfall som er igjen i restavfallet, samt potensialet for gjenvinning ved sentral
sortering. Analysen viser at kildesortering av matavfall fungerte godt i boligområder, kort tid etter
oppstart i januar 2014. Det er dokumentert meget god renhet i matavfallet med andel feilsortering
under 2 vektprosent.
En plukkanalyse RoAF gjennomførte for restavfall fra husholdning og restavfall fra
gjenvinningsstasjonen på Bøler i november 2012, viste at andelen avfall som kommunene i Akershus
sender til materialgjenvinning er gjennomsnittlig 45 %.
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LANDBRUK
2013-tall over de nasjonale klimagassutslippene viser at jordbruket står for omtrent 9 % av Norges
utslipp av klimagasser. Dette er den viktigste kilden til utslipp av metan (CH4) og lystgass (N2O), det vil
si omtrent halvparten av de nasjonale utslippene. Landbrukets utslipp av CO2 fra bruk av fossile
energikilder er inkludert i dette. Landbruksproduksjon kan ikke foregå uten utslipp av metan og
lystgass.
Det meste av metanutslippene kommer fra drøvtyggernes fordøyelse, mens resten oppstår ved
gjødsellagring. Størsteparten av lystgassutslippene fra jordbruk skyldes bruk av nitrogenholdig
kunstgjødsel og husdyrgjødsel. Resten av lystgassutslippene stammer hovedsakelig fra dyrkede
myrer, nedbrytning av vekstrester som halm i jorda, pakket og dårlig drenert jord, samt gjødsellagring.
Forskningen har så langt ikke kommet fram til tiltak som reduserer utslippene av lystgass vesentlig
uten at det fører til en betydelig reduksjon i matproduksjon.
I tillegg kommer utslipp av CO2 fra forbrenning av olje, til oppvarming og fossil energi til drivstoff til
landbruksmaskinene. Produksjon på åpen åker som innebærer mye jordarbeiding, bidrar til stor
nedbryting av organisk materiale, og kan dermed tappe jorda for karbon. Dette utgjør om lag en halv
million tonn CO2 i året, altså om lag en halv prosent av de samlede, norske klimagassutslippene.
Skogen har et stort potensiale når det gjelder å binde CO2. Netto CO2 opptak i norske skoger har de
siste årene vært i størrelsesorden 25-32 millioner tonn årlig. Dette tilsvarer omtrent halvparten av de
samlede, norske klimagassutslipp (53,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2013).
LANDBRUK I RÆLINGEN KOMMUNE
De siste tallene publisert fra SSB på kommunenivå viser at omtrent 3 % (1,4 tonn CO2-ekvivalenter)
av Rælingen kommunes samlede klimagassutslipp kommer fra landbruket. Rælingen kommune har
totalt 5 980 daa jordbruksareal i drift per 2013.
Rælingen kommune har svært mye skogareal (40 % av kommunens samlede areal). Det bli derfor i
forbindelse med forrige klimaplan laget en beregning over skogen klimabidrag. Denne beregningen
viste at omtrent 19 000 tonn CO2 hvert år ble bundet i skogen.
Det er i forbindelse med ny plan utarbeidet en ny beregning av skogen klimabidrag. Resultatene viser
at tilveksten i skogen utgjør omtrent 22 500 tonn CO2 per år. Til sammenligning viser de lokale
utslippstallene fra 2009 at kommunens totale utslipp var på omtrent 49 000 tonn CO2. Tilveksten er
dynamisk, og påvirkes av hogstklassefordeling og skogkultur. Trærnes evne til å binde CO2 er størst i
produksjonsfasen (hogstklasse 3-4), og avtar i eldre skog hvor den årlige middeltilveksten har
kulminert. Ungskog og hogstflater binder på kort sikt lite CO2.
I Rælingen er det i dag ingen overvekt av verken ungskog eller eldre skog, men den årlige
avvirkningen utgjør kun 26 % av den årlige tilveksten. Dersom dette nivået opprettholdes vil det på sikt
føre til en hogstklassefordeling med overvekt av eldre skog, med tilsvarende lav utnyttelse av
produksjonspotensialet.
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KLIMAENDRINGER
Vær og klima påvirker nesten alle deler av samfunnet og er en viktig del av hverdagen for de fleste.
Over det siste århundret har det blitt varmere og nedbørsmengdene over Norge har økt med om lag
20 %. Beregninger viser at fremtidens klima vil gi mildere vær og mer nedbør i Norge. Spesielt vil
vintrene bli varmere fremover. Det blir mindre snø i det meste av landet, og intens nedbør ventes å
forekomme oftere.
I forbindelse med Stortingsmelding nr. 33 (2012-2013) Klimatilpasning i Norge ble det som
bakgrunnsmateriale utarbeidet en rapport; Klima i Norge 2100. Rapporten er en nedskalering av FNs
klimapanel sine prognoser for verdens klimaendringer og anslår hvordan klimaet i Norge vil blir frem
mot 2100.
Rapporten viser at for Østlandet vil det kunne komme nedbørsendringer opp til 10,3 % over hele året.
Økningen vil være størst om vinteren og lavest om sommeren. For sommeren vil nedbørsendringene
være negative. Det vil si at Østlandet kan oppleve tørrere somre. Rapporten viser at
årsmiddeltemperaturen vil kunne stige med mellom 2,3 og 4,6 oC i Norge mot slutten av dette
århundret sammenlignet med perioden 1961-1990. Temperaturøkningen vil være størst om vinteren
(+6,5oC) og lavest om sommeren (+3,8oC).
Selv om det er knyttet usikkerhet til beregningene, gir de likevel en pekepinn på hvilke endringer vi kan
forvente.
KLIMA OG ENDRINGER I RÆLINGEN
Rælingen kommune ligger nokså sentralt i Akershus fylke. Laveste punkt er den største innsjøen i
distriktet, Øyeren på 101 meter over havet. Rælingen har et naturgrunnlag som er typisk for flere av
kommunene på Romerike med leirsletter og raviner ned mot hovedvassdrag og en brå overgang til et
fattig skoglandskap innenfor – over den marine grense. Gjennomsnittstemperaturen gjennom året, for
perioden 1961-90, ligger mellom 2 og 4oC i indre deler og mellom 4 og 6 oC langs Øyeren.
Årsnedbøren ligger mellom 1000 og 1500 mm i året for samme periode. Som resten av verden står
Rælingen kommunen ovenfor utfordringer knyttet til endringer i klima. Hendelser de siste årene viser
at det er steder i kommunen som får større utfordringer enn andre knyttet til håndteringen av
overvann. I perioder med store nedbørsmengder kan det oppstå faresituasjoner knyttet til flom,
kjellervannsoversvømmelser, vann som finner nye veier, jordskred, masseutglidninger og lignende
hendelser. Med endringene i temperatur og nedbør beskrevet over vil disse tilstandene kunne
forekomme oftere, med vesentlig endret hyppighet, styrke og på nye tider av året og på nye steder. På
sikt vil også klimaendringene kunne medføre store utfordringer knyttet til helse, landbruk og tap av
artsmangfold i naturen.
Spesielt utsatte områder ved flom vil generelt være bekker med stort ovenforliggende nedbørsfelt.
Større inngrep i nedbørsfeltet, som utbygging, reduserer fordrøyningskapasitet og bidrar til at
problemet eskalerer. Videre er gammelt vann- og avløpsnett en sikkerhetsrisiko i Rælingen.
Ledningsnettet som ble anlagt mellom 1950 og 1980 er i dårlig forfatning, med høy lekkasjeandel på
vannforsyningen og høy innlekking av fremmedvann på avløpsnettet. Ved overløp renner urenset
avløp ut i Nitelva.
En geologisk kartlegging gjort over utvalgte områder i kommunen viser at hav- og fjordavsetninger
(leire og silt) dominerer i områdene. Siden Rælingen består av store deler marine avsetninger, vil
leirskred under marin grense være en trussel. Skred i silt- og leirholdige marine avsettinger kan bli
særlig omfangsrike dersom det finnes kvikkleire i grunnen. Det er ikke registrert skredulykker i
Rælingen kommune, men leirskred er registrert i flere av nabokommunene.
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PLANENS
TEMAOMRÅDER
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PLANENS TEMAOMRÅDER
Kommunens arbeid med klima og energi for den kommende perioden er delt inn i fem temaområder. I
kapittelet under følger en oversikt over temaområdene. For hvert temaområde er det utarbeidet en
hovedmålsetting, med tilhørende delmålsettinger og tiltak. De fem temaområdene er:






Areal og transport
Egen virksomhet
Utdanning, informasjon og holdninger
Landbruk
Klimatilpasning

Utarbeidelsen av målsettinger og tiltak er gjort av syv ulike arbeidsgrupper, skissert i innledningen. Det
er gjort flere store utredninger og analyser i forbindelse med planarbeidet. Disse utgjør, sammen med
bakgrunnsdelen, nasjonale målsettinger og føringer, grunnlaget for valg av målsettinger og tiltak for
kommunen. I tillegg har kommunens ulike roller og handlingsrom vært førende. Det fremgår av
kapittelet hvilke utredninger og føringer som ligger til grunn for hvilke målsettinger og tiltak. Det er ikke
gitt en beskrivelse av enkelttiltak i denne delen. Hvilke tiltak som foreslås knyttet til de ulike
temaområdene og målsettingene er gitt i tiltaksdelen. Alle dokumentene som er utarbeidet i
forbindelse med planarbeidet fungerer enten som vedlegg eller grunnlagsdokumenter til planen og vil
til enhver tid være tilgjengelige på kommunens hjemmeside.
Planens overordnede mål er, som formålet med planen, todelt, hvor den ene delen fokuserer på
reduksjon i klimagassutslipp og energibruk, mens den andre skal styrke kommunens tilpasning til et
endret klima. Hvert av temaområdene med tilhørende målsettinger er utarbeidet for å jobbe mot
kommunens overordnede målsetting i arbeid med klima og energi.
Det er ikke gjort noe forsøk på å kvantifisere den overordnede målsettingen. En av grunnene til det er
at kommunen på nåværende tidspunkt ikke har et godt system for å måle reduksjon i CO2 for de
konkrete tiltakene som foreslås. Når det i tillegg ikke utarbeides lokale utslippstall fordelt på
utslippskilde, er det utfordrende for kommunen, i etterkant av gjennomførte tiltak, å si noe om effekten
av tiltaket knyttet til kommunens totale utslipp. Flere av målsettingene for de ulike temaområdene har
imidlertid mer konkrete og målbare størrelser enten i hovedmålet eller i de ulike delmålene.

PLANENS OVERORDNEDE MÅLSETTING
Rælingen kommune skal bidra til å nå nasjonale og regionale klimamål for å redusere
klimagassutslipp og energiforbruk, i egen virksomhet og i kommunen som helhet, samt
være forberedt på de utfordringene et endret klima vil medføre
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AREAL OG TRANSPORT
Som statusdelen viser, utgjør biltrafikk en betydelig andel av klimagassutslippene i Rælingen
kommune. Utslippene fra transport har en tydelig sammenheng med hvordan vi disponerer og
planlegger arealene i kommunen. Arealplanlegging utgjør derfor det mest langsiktige virkemiddelet for
å redusere CO2-utslipp både lokalt og nasjonalt. Lokale befolkningsprognoser viser et forventet
folketall i Rælingen på om lag 21 900 ved utgangen av 2025. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig
vekst på 2,2 %.
Ved etablering av boligområder sørover i kommunen vil belastningen på hovedvegnettet øke sammen
med de totale utslippene fra biltrafikken. Den viktigste strategien for å holde utslippene for biltrafikk
nede vil derfor være å redusere avstanden mellom boliger, servicetilbud og arbeidsplasser, slik at
avstanden folk må reise blir mindre. Samtidig som det jobbes med å redusere behovet for bil, vil det å
få en økt andel av reisene over på andre transportmidler enn bil være viktig for å redusere utslipp fra
trafikk. Nasjonal transportplan har som målsetting at all vekst i trafikk skal tas med kollektiv transport,
gange og sykkel. Det vil være viktig å legge til rette for økte muligheter for alternativ transport for de
som skal bevege seg fra sør til nord i kommunene og mot de kollektive knutepunktene. Kommunens
rolle som samfunnsutvikler har stor betydning for å kunne oppnå en konsentrert by- og
tettstedsutvikling, samt bedre mulighetene for bruk av alternativ transport.
Samtidig som transport er en av de største utslippskildene for CO2 i kommunen, er mulighetene for
konkrete grep for å redusere avstand mellom bolig, servicetilbud og arbeidsplasser, mindre i en
tematisk kommunedelplan enn i andre av kommunens styringsverktøy. Kommunens arealstrategiske
retningslinjer som slår fast at utbygging i hovedsak bør skje nord i kommunen og innenfor
utbyggingssoner, synliggjort gjennom grønn strek, må følges i forbindelse med utarbeidelse av
arealplaner. De arealstrategiske retningslinjene er forankret i kommuneplanens samfunnsdel, og
denne er sammen med kommuneplanens arealdel det viktigste virkemiddelet kommunen har for å
kunne realisere denne målsettingen.
Det er i Klimameldingen vedtatt at alle nye personbiler som selges i 2020 skal ha et gjennomsnittlig
utslipp av CO2 som ikke overstiger 85 g/km. For å jobbe mot dette målet vil det å legge til rette for og
ta i bruk elbiler, ladbare hybridbiler og andre nullutslippskjøretøy være helt nødvendig.

HOVEDMÅLSETTING FOR AREAL OG TRANSPORT
RÆLINGEN KOMMUNE SKAL JOBBE FOR REDUKSJON I KLIMAGASSUTSLIPP FRA VEITRAFIKK MÅLT PER 1000 INNBYGGER
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DELMÅL AREAL OG TRANSPORT
REDUSERT AVSTAND MELLOM BOLIG, SERVICETILBUD OG ARBEIDSPLASSER

Flere av de grepene som er nødvendig for å få til den
forslåtte målsettingen, må gjennomføres i
kommunens arealplanlegging, og ikke som enkelttiltak
knyttet til kommunedelplan klima og energi.
Det er imidlertid mulig å legge til rette for at vurdering
av arealformål ved neste kommuneplanprosess og i
arealplanleggingen for øvrig, baserer seg på best
mulig kunnskaper knyttet til disse temaene.

Utarbeidelse av strategier for områder med flere
funksjoner og områder som egner seg til
næringsformål, samt karlegging av områder med
potensial for høyere utnytting, med tilhørende
visualisering, vil gjøre det lettere å se behovet for
dette og dermed jobbe mot målsettingen ved neste
kommuneplanrullering.

DELMÅL AREAL OG TRANSPORT
ØKT BRUK AV SYKKEL, GANGE OG KOLLEKTIV TRANSPORT

Den konkrete tilretteleggingen og planleggingen for
økt bruk av sykkel, gange og kollektivtransport gjøres
i forbindelse med kommunedelplan for trafikksikkerhet
og kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og
friluftsliv, mens de konkrete grepene må gjøres i
kommunens arealplanlegging.

Det er imidlertid viktig å oppfordre og informere
innbyggere om muligheten for å ta i bruk andre
transportmidler, samt legge til rette for at ansatte i
kommunen har mulighet for dette. Det er derfor
innarbeidet krav om tilrettelegging for bruk av sykkel
for kommunens ansatte i miljøprogram for bygg- og
anleggsprosjekter (se temaområde for egen
virksomhet for å lese mer om miljøprogrammet).

DELMÅL AREAL OG TRANSPORT
ØKT BRUK AV ALTERNATIVE KJØRETØY

Noen transportetapper er nødt til å utføres med eget
kjøretøy. Det er i de tilfellene viktig å legge til rette for
at denne transporten kan foregå med annet kjøretøy
enn fossildrevne biler. Det er, slik situasjonen står i
dag, i realiteten ladbare biler.
For å nå målet om 85 gram CO2/km fra nybilsalget i
2020, må man gradvis opp på et årlig salgsnivå som
tilsier at man i 2020 har 160 000–200 000 ladbare
biler på veien i Norge. Per desember 2014 var det
registrert i overkant av 40 000 biler.

Ladeinfrastruktur er en viktig forutsetning for å nå det
fastsatte målet. Uten troverdig tilgang på lading, vil
nybilkjøpere vurdere elbiler som for risikabelt.
Som planlegger og som eiendomsforvalter kan
kommunen sørge for at det legges til rette for
lademuligheter ved egen bygningsmasse og ved ny
utbygging. Det er imidlertid viktig at den eksisterende
bygningsmassen også inngår, da det utgjør en
betydelig andel av dagens bileiere.
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EGEN VIRKSOMHET
Temaområdet egen virksomhet omfatter kommunens ulike roller som forvalter og eier, innkjøper og
tjenesteleverandør og inneholder sånn sett målsettinger som vil påvirke store deler av kommunens
virksomhet, selv om enhetene selv ikke direkte er ansvarlig for oppfølgingen og måloppnåelse.

HOVEDMÅL FOR EGEN VIRKSOMHET
KOMMUNENS EGEN VIRKSOMHET SKAL VÆRE ET FORBILDE FOR INNBYGGERE OG ANDRE VIRKSOMHETER NÅR DET
GJELDER Å TA MILJØANSVAR, OG KLIMAHENSYN SKAL VEIE TUNGT I ALLE BESLUTNINGER SOM TAS

Kommunen besitter en vesentlig bygningsmasse. Klimameldingen signaliserer at energikravene i
nåværende forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK 10) vil skjerpes til passivhusnivå i 2015 og
videre til nesten nullenerginivå i 2020. Det ble i klimaforliket, vedtatt i stortinget 6. juni 2012, enighet
om enkelte tillegg til klimameldingen. Det ble blant annet vedtatt at det skal innføres forbud mot fyring
med fossil olje i husholdninger og som primærkilde i øvrige bygg i 2020.
Kommunen har de siste årene jobbet med å få ned energiforbruket i egen bygningsmasse og har
gode erfaringer med energisparekontrakter (EPC) som virkemiddel for å realisere dette. Det er derfor
utarbeidet nye målsettinger knyttet til utfasing av oljefyr og for energibruk i den eksisterende
bygningsmassen basert på erfaringene fra tidligere.
Som en del av planarbeidet er det utarbeidet et miljøprogram for kommunale bygg- og
anleggsprosjekter (vedlegg A). Miljøprogrammet er utformet som en liste med krav knyttet til temaene
energi, materialer, avfall, grunnforhold og forurensning, transport, klimatilpasning og naturmangfold.
Hensikten med miljøprogrammet er å få en systematisk gjennomgang av hvordan bygg- og
anleggsprosjekter i kommunen skal realiseres med minst mulig miljøbelastning. Miljøprogrammet vil
sikre at vi jobber mot flere av målsettingene i planen, ikke kun innenfor temaområde egen virksomhet.
Det er videre gjennomført en utredning av energikilder det er mulig for kommunen å ta i bruk som
erstatning for ikke-fornybare energikilder. Anbefalingene fra utredningene er innarbeidet i
miljøprogrammet for kommunale bygg- og anleggsprosjekter, samt i tiltakene som er foreslått for de
ulike delmålsettingene i temaområdet.

DELMÅL EGEN VIRKSOMHET
OLJE SOM ENERGIFORM SKAL VÆRE UTSKIFTET I ALLE KOMMUNALE BYGG INNEN 2018

Som en direkte oppfølging av det kommende forbudet
mot fyring med fossil olje, er det utarbeidet en egen
målsetting om utfasing av oljefyr i kommunale bygg.
Utredning for energikilder i Rælingen kommune gjør
rede for mulige erstatninger for oljefyring.

Utredningen konkluderer med at de kommunale
byggene, der de ligger noenlunde samlet, vil kunne
dra fordeler av å samles i felles nærvarmenett. Der
dette er uaktuelt, eller der den eksisterende
bygningsmassen ikke har fyring med fossil olje i dag,
vil miljøprogrammet dekke opp for løpende
vurderinger når denne bygges om, vedlikeholdes eller
rehabiliteres.
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DELMÅL EGEN VIRKSOMHET
ALL EKSISTERENDE BYGNINGSMASSE, BYGD I 2014 ELLER TIDLIGERE, SKAL HA ET ÅRLIG ENERGIFORBRUK SOM
TILSVARER ENERGIMERKE C, MÅLT I KWH/M2, INNEN 2020

For å nå denne målsettingen vil det være en
forutsetning at kommunen viderefører eller
gjennomfører en ny runde med energisparekontrakter
(EPC).
Energikarakteren går fra A til G, og er basert på
beregnet levert energi. Hvordan beregningen
skjer er fastsatt i standarden NS 3031.Ved å
sette energimerket som mål for hvert enkelt
bygg, vil man få ulike krav til energibruk for de
ulike formålsbyggene. Fra målsettingen unntas
de store avvikene som Nedre Rælingen kirke
og Sandbekkstua.

Målsettingene blir da som følger for de ulike byggene:








Skole 135 kWh/m2
Barnehage 145 kWh/m2
Kontorbygg 145 kWh/m2
Idrett 205 kWh/m2
Kulturbygg 175 kWh/m2
Sykehjem 240 kWh/m2
Industribygg 185 kWh/m2

Det vil være en forutsetning for måloppnåelse at vi
har et godt system for å måle og rapportere på
energibruk for hvert enkelt bygg.

DELMÅL EGEN VIRKSOMHET
SIKRE AT MILJØHENSYN ER GJENNOMGÅENDE I ALLE BYGG- OG ANLEGGSPROSJEKTER, STØRRE ANSKAFFELSER
OG I SAKSBEHANDLINGEN FOR ØVRIG

For å sikre at miljøhensyn veier tungt i alle
beslutninger som tas, vil kommunens rolle som
innkjøper og eiendomsforvalter være sentrale.
For å kunne ta gode beslutninger basert på hensyn til
klima, krever det at det er tydelig hvilke fordeler og
ulemper det er knyttet til de ulike valgene.

Både tiltak knyttet til kunnskap om klima og
synliggjøring av denne kunnskapen gjennom
kommunens saksbehandling, vil være en viktig
forutsetning for å få til dette målet.
Det vil også være en forutsetning at vi har gode
utviklede systemer for å måle effekten av tiltakene vi
gjør for å kunne handle i tråd med planens
målsettinger.

DELMÅL EGEN VIRKSOMHET
KONTINUERLIG JOBBE MED TILTAK FOR Å REDUSERE KOMMUNENS UTSLIPP AV CO2 OG BRUK AV ENERGI I EGEN
VIRKSOMHET

Flere av tiltakene som foreslås inn i planen, vil ende i
nye tiltak. For å sikre fleksibilitet i kommunens
klimaarbeid er det derfor foreslått en målsetting som
kan fange opp nye tiltak, enten avledet av
kommunens eget klimaarbeid, eller som følge av
statlige og regionale føringer eller påbud.

Tilknyttet denne målsettingen vil være de tiltakene
som kreves for å sikre kontinuitet i kommunens
klimaplanarbeid. Det handler blant annet om system
for oppfølging av planen og miljøledelse.
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UTDANNING, INFORMASJON OG HOLDNINGER
Temaområde utdanning og kunnskapsbygging omfatter både målsettinger knyttet til skole og
barnehage og til informasjons- og holdningsarbeid i kommunen for øvrig knyttet til temaet klima og
energi.
Kommunen er gjennom ansvar og drift av grunnskoler og barnehager en viktig kunnskapsleverandør.
Det fremgår av klimameldingen at det er sentralt å stimulere til interesse for realfag og annen relevant
kompetanse på alle nivåer i utdanningssystemet, fra barnehage til høyere utdanning og for
rekruttering, og innen livslang læring.
I Rælingen kommune er det 18 barnehager, 2 ungdomsskoler og 6 barneskoler. Utdanning for
bærekraftig utdanning er forankret i Kunnskapsløftet med kompetansemål og i Rammeplan for
barnehage, og det finnes flere konkrete satsinger og utdanningsprogram som har en miljø- og
klimaprofil. Skolene og barnehagene i Rælingen kommune har lenge hatt fokus på klima og miljø. For
å systematisere og gjøre undervisningen knyttet til klima og energi enklere, er det i forbindelse med
utarbeidelse av planen blitt laget en utredning knyttet til ulike undervisningsopplegg skolene kan ta i
bruk. Utredningen har ledet til et forslag til en lokal lærerplan for klima og energi (Vedlegg B).
Kommunen kan videre velge å ta rollen som kunnskapsbygger overfor befolkningen for å bygge
legitimitet for en offensiv miljøpolitikk og det er derfor foreslått en målsetting for temaområdet som
gjelder for alle som bor og jobber i Rælingen. Rælingen kommune har hatt fokus på
holdningsskapende arbeid og tiltak som kan forhindre forsøpling siden 2011 gjennom prosjektet
Renofil. Prosjektets visjon og innarbeiding av dette har vært viktig i arbeidet med planen. Flere av
tiltakene som er foreslås knyttet til de øvrige temaområdene er en oppfølging og videreutvikling av
prosjektet, men den konkrete forankringen av videreføringen er lagt til temaområde utdanning og
kunnskapsbygging.

HOVEDMÅL UTDANNING, INFORMASJON OG HOLDNINGER
RÆLINGEN KOMMUNE SKAL MOTIVERE TIL ØKT MILJØINNSATS OG ENGASJEMENT HOS INNBYGGERE OG
NÆRINGSLIV, ANSATTE OG POLITIKERE
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DELMÅL UTDANNING, INFORMASJON OG HOLDNINGER
ØKT LÆRING I SKOLENE OG BARNEHAGENE KNYTTET TIL TEMA KLIMA OG ENERGI

For å jobbe mot en målsetting om økt læring i skolene
og barnehagene knyttet til klima og energi, er det
utarbeidet lokale læreplaner for dette temaet i
forbindelse med planen.
De lokale læreplanene anses som en
minimumsstandard for undervisning knyttet til klima
og energi, og forslagene er direkte knyttet opp til
Kunnskapsløfte og Rammeplan for barnehage.
Planen forplikter skolene og barnehagene til å ta i
bruk læreplanene for å nå målsettingen. Det er en
forutsetning at de får bistand til å gjøre dette fra
administrasjonen.

Alle tiltakene som foreslås tilknyttet denne
målsettingen retter seg mot undervisning og læring i
skolene og barnehagene. Skolene og barnehagene vil
også kunne bli påvirket av tiltak som foreslås tilknyttet
andre målsettinger.
Eksempelvis skal det tas stilling til miljøsertifisering av
skolene og barnehagene gjennom målsettinger
foreslått under temaområdet egen virksomhet.
Videre skal også avfallshåndtering knyttet til skolene
og barnehagene sikres gjennom eget tiltak i egen
virksomhet og gjennom krav som stilles til dette i
miljøprogrammet.

Siden undervisningsoppleggene foreslått i de lokale
læreplanene er nettbaserte, krever de også
oppfølging og gjennomgang på en regelmessig basis.

DELMÅL UTDANNING, INFORMASJON OG HOLDNINGER
SYNLIGGJØRE KLIMA- OG MILJØARBEIDET INTERNT OG EKSTERNT, SAMT AKTIVT MOTIVERE INNBYGGERE OG
NÆRINGSLIV TIL Å HANDLE I TRÅD MED PLANENS MÅLSETTINGER

En viktig del av arbeidet med å nå denne
målsettingen, og temaområdets hovedmålsetting vil
være å synliggjøre kommunens innsats for å redusere
klimagassutslipp og energibruk.
En forutsetning for dette er et godt system og
rammeverk i gjennomføringen av de tiltakene planen
foreslår og at det er gode rutiner på informasjon til
innbyggerne om disse tiltakene.
Videre er det viktig at dette suppleres med tiltak
som retter seg direkte mot innbyggere,
utbyggere og næringsliv og som kan stimulere
og motivere til endringer i handlingsmønster
som er positive for klima.

De siste årene har prosjektet Renofil bidratt til økt
kunnskap og ønske om å ta vare på nærmiljøet i
kommunen, herunder redusert klimagassutslipp,
gjennom identitetsbyggende og holdningsskapende
arbeid, samt konkrete tiltak.
Det er derfor naturlig at det som anses som
vellykkede tiltak tilknyttet prosjektet videreføres og
forankres i kommunedelplan for klima og energi.
Dette gjøres tilknyttet flere av temaområdene og
deres målsettinger og delmålsettinger, blant annet
gjennom miljøprogrammet, avfallssortering og
oppfølging av skole og barnehage. I tillegg foreslås
det, for å holde fokus oppe og bidra til lokal forankring
og tilhørighet, at det opprettes et eget tiltak tilknyttet
denne målsettingen som gis navnet Renofil.
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LANDBRUK
Som beskrevet i kapittelet om bakgrunn og status, utgjør klimagassutslipp fra jordbruket omtrent 9 %
av Norges totale utslipp hvert år. De siste lokale tallene viser at for Rælingen utgjør utslippene fra
jordbruket 3 % av kommunens totale utslipp, altså godt under halvparten av utslippet fra denne posten
i Norge totalt. Dette til tross for at 5 980 daa (omtrent 8-9 %) av kommunens totale areal på 71 680
daa er jordbruksareal i drift per 2013.
Det fremgår av Stortingsmelding nr. 39 (2008-2009) Klimautfordringene – landbruket en del av
løsningen at for å sikre legitimitet og utvikling må landbruket ta ansvar for å redusere
klimagassutslippene. Jorda har et stort karbonlager og tiltak som øker karbonlagring i jordbruksjord og
skogen, reduserer klimagassutslippene fra jord, optimaliserer bruken av nitrogen, reduserer matavfall
og utnytter matavfall til energiformål, vil bli viktige i klimasammenheng.
Det er Regionkontor landbruk (RKL) som er kommunens lokale landbrukskontor. Deres
hovedoppgaver knytter seg til veiledning, planlegging og saksbehandling, primært med tanke på
jordloven og skogloven. I tillegg er de tildelingsmyndighet for lokale tilskudd til investeringstiltak i
jordbrukslandskapet og skog innenfor kulturlandskap, forurensning og andre miljøverdier. Det finnes
imidlertid per i dag få virkemidler for landbruksforvaltningen som knytter seg direkte til gjennomføring
av tiltak for å redusere klimagassutslipp. Flere av tiltakene som øvrige tilskudd retter seg mot, bidrar
allikevel til å minske utslippene av klimagasser. Blant annet tildeles det midler til tiltak som grøfting og
drenering. Disse tiltakene bidrar til mindre utslipp av lystgass til atmosfæren og er således også
positive klimatiltak i tillegg til å være positive for miljøet for øvrig.
Landbruksforvaltningens rolle knyttet til klima i dag handler primært om rådgivning overfor gårdbrukere
og skogbruket og målsettinger og tiltak knyttet til temaområde landbruk retter seg derfor mot dette.

HOVEDMÅL LANDBRUK
RÆLINGEN KOMMUNE SKAL STIMULERE TIL BEVISSTHET RUNDT, OG LEGGE TIL RETTE FOR AT LANDBRUKET I
KOMMUNEN KAN OPPRETTHOLDE OG UTVIKLE PRODUKSJON MED EN KLIMAVENNLIG DRIFTSFORM
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DELMÅL LANDBRUK
OPPRETTHOLDE KARBONLAGRET I SKOGEN GJENNOM AKTIV, BÆREKRAFTIG SKOGPOLITIKK

Skogen har et stort potensial når det gjelder å binde
CO2, og tiltak for å øke CO2 opptaket fra skog vil bli
sentrale for å begrense utslippet av klimagasser.
Skogkultur i form av ungskogpleie og tynning er derfor
viktige virkemidler for å bidra til at treproduksjon får
lengst mulig levetid.
Det er den lokale landbruksforvaltningen, altså
Regionkontor landbruk, som forvalter skogbruksloven.
Skogbruksloven pålegger skogeieren å sørge for
foryngelse etter hogst, noe som er et viktig klimatiltak
i seg selv siden skog som vokser binder CO2. I
Rælingen kommune skal all hogst meldes inn til
landbruksforvaltningen.
Å bevisstgjøre skogeiere på denne positive siden ved
foryngelsesplikten samt å oppfordre til tette
foryngelser ved behandling av hogstmeldinger vil
kunne bidra til økt forståelse knyttet til skogens
positive bidrag i klimasammenheng.

Når skog avvirkes vil trevirke på sikt bli omdannet, og
den mengden CO2 som er bundet i treet vil bli avgitt til
omgivelsene. Å unngå nedbygging av produktive
skogarealer er derfor viktig. Størsteparten av
kommunens skogsarealer ligger innenfor
markagrensa og er således uaktuelt å benytte til
øvrige formål enn skogsdrift. Der det er aktuelt med
andre formål, er det allikevel viktig at skogens evne til
å binde CO2 synliggjøres og veies mot andre hensyn i
kommunens arealforvaltning.
Omdanningshastigheten avhenger av hvordan
trevirket utnyttes. Uutnyttet hogstavfall omdannes
svært raskt, men trevirke brukt som
bygningsmateriale kan ha en varighet på flere hundre
år. Kun skog med god virkeskvalitet kan brukes i
bygningsmaterialer. Bruk av tre i kommunens bygg
kan være en aktuell måte å bidra til at CO2 fra
avvirkning ikke slippes direkte ut i atmosfæren.

DELMÅL LANDBRUK
BEVISSTGJØRE AKTØRER I LANDBRUKET PÅ KLIMAGEVINSTEN VED ULIKE DRIFTSMETODER OG OPPFORDRE OG
INFORMERE OM MULIGHETER OG STØTTEORDNINGER KNYTTET TIL DETTE

Landbrukskontoret er et faglig organ innen grønn
sektor og tilknyttede næringer, og en av
landbrukskontorets hovedoppgaver knytter seg til
veiledning. De kan, som fagmyndighet, fungere som
en troverdig og objektiv instans knyttet til
kunnskapsbygging og rådgivning på driftsmetoder og
mulige støtteordninger for landbruket.

Tildeling av midler til spesielle miljøtiltak i jordbrukets
kulturlandskap (SMIL) eller til nærings- og miljøtiltak i
skogbruket (NMSK) kan i dag ikke gis med bakgrunn i
tiltakets positive effekt på klimagassutslipp. Det kan
imidlertid informeres om og på den måten
bevisstgjøre aktører i landbruket på klimagevinsten
ved slike tiltak.

Dette kan knytte seg både til informasjon om
viktigheten av tiltak som allerede gjøres, men også
gjennom aktivt å informere om mulige støtteordninger
til tiltak som gir klimagevinst eller gjennom
arrangering av seminarer, fagdager og workshops.
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KLIMATILPASNING
Temaområdet klimatilpasning skiller seg fra de andre temaområdene i den forstand at der de øvrige
målsettingene retter seg mot tiltak som skal bidra til at kommunen reduserer sitt utslipp av klimagasser
og således forhindre de endringene økt klimagassutslipp fører med seg, retter arbeidet med
klimatilpasning seg mot hvordan vi skal håndtere de endringene som vi nå vet er uunngåelige. Det er
første gang temaet inngår i planen. Kommunen har et generelt og grunnleggende ansvar for
ivaretakelse av befolkningens sikkerhet og trygghet innenfor sine geografiske områder. Ansvaret
innebærer både å jobbe forebyggende for å forhindre hendelser som ansees som uønsket, samt jobbe
skadebegrensende dersom en slik hendelse inntreffer.
Prognosene for endringer i nedbør og temperatur, samt hendelser i kommunen og i Norge generelt de
siste årene, gjør at det er nødvendig å jobbe med klimatilpasning på lokalt nivå. I forbindelse med
revidering av kommunedelplan klima og energi, er det derfor gjennomført en risiko- og
sårbarhetsanalyse (ROS) for uønskede hendelser forårsaket av et endret klima. Formålet med
analysen var å avdekke risiko knyttet til klimarelaterte hendelser, samt utarbeide forebyggende og
skadebegrensende tiltak knyttet til de ulike hendelsene. Oppfølging av analysen og arbeidet med
klimatilpasning skulle integreres i den ordinære samfunns- og kommuneplanleggingen og det skulle
fremgå av kommunedelplan klima og energi hvordan dette skulle gjøres.
Arbeidet med analysen viste at det er elementer knyttet til temaet som gjør det utfordrende å utarbeide
konkrete tiltak på lik linje med de øvrige temaområdene. Analysen som ble gjennomført er
hendelsesbasert og metodikken som ble benyttet er den samme som for kommunens helhetlige ROS.
Dette gjør at analysen krever hendelser av et visst omfang for at den skal overgå kommunens
risikoaksept og igjen utløse behov for tiltak.
Gjennom arbeidet med analysen ble det tydelig at kunnskapsgrunnlaget ikke var tilstrekkelig for å
jobbe med så konkrete hendelser som metodikken la opp til. Siden metodikken er hendelsesbasert,
var videre utfordrende å sette fingeren på hvilke endringer i den ordinære samfunns- og
kommuneplanleggingen som må til for å forebygge skader forårsaket av ekstremt vær. Analysen
gjorde det derimot tydelig hvor innsatsen i arbeidet bør legges i tiden fremover. Målsettingene knyttet
til temaområdet retter seg derfor mot tilnærmingsmetoder og prinsipper kommunen bør basere sitt
arbeid med klimatilpasning på.

HOVEDMÅL KLIMATILPASNING
RÆLINGEN KOMMUNE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ Å KUNNE HÅNDTERE UFORUTSETTE OG UØNSKEDE HENDELSER
SOM FØLGER AV FORVENTEDE KLIMAENDRINGER DE NESTE 100 ÅRENE
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DELMÅL KLIMATILPASNING
TILPASNING TIL KLIMAENDRINGENE SKAL BASERES PÅ FØRE-VAR-PRINSIPPET, STADIG MER PRESISE
GRUNNLAGSDATA OG KUNNSKAP OM LOKALE FORHOLD
.

I Meld. St. 33 – Klimatilpasning i Norge fastslås det at
prinsippet om føre-var skal legges til grunn i arbeidet
med de forventede klimaendringene. Dette betyr at de
øverste nasjonale prognose skal legges til grunn når
man planlegger for, og tar høyde for klimaendringene.
Målsettingen forutsetter at kommunen skaffer seg et
bedre kunnskapsgrunnlag for beslutninger som
omhandler klimatilpasning

Arbeidet med klimatilpasning skal videreføres i et
forprosjekt der man skal ta stilling til blant annet
følgende temaer:





Kunnskap
Metodikk
Tverrfaglig koordinering og forankring
Planer og implementering

DELMÅL KLIMATILPASNING
KOMMUNALE TJENESTER SKAL TA HØYDE FOR KLIMAENDRINGER

Kommunens skal ikke bare kunne opprettholde
tjenesteproduksjon gitt en uønsket hendelse
knyttet til endringer i klima, de kommunale
tjenestene skal også jobbe med å forebygge at
slikt skjer.

Det er derfor spesielt viktig at det i kommunale
sektorer som vann og avløp, vei og
eiendomsforvaltningen tas høyde for dette gjennom
sin risiko- og sårbarhetsplanlegging og øvrige
planverk.

I Rælingen kommune er det særlig endrede nedbørsog avrenningsforhold det må tas høyde for. Det vil
være viktig å tilrettelegge for lokal
overvannshåndtering og sikre tilstrekkelige flomveier
for å forebygge skade og forurensning som følge av
økt nedbør.

Kommunens rolle som samfunnsplanlegger er også
svært viktig i det forebyggende arbeidet fordi den gir
mulighet for å innarbeide klimatilpasning i ROSanalyser tilknyttet arealplaner på alle nivåer.

DELMÅL KLIMATILPASNING
KOMMUNENS BEREDSKAP SKAL TILPASSES FORVENTEDE KLIMAENDRINGER

I tillegg til at kommunen skal jobbe forebyggende må
man ta høyde for at hendelser kan skje og at de kan
kreve igangsetting av skadebegrensende tiltak.
Flere av hendelsene som inngikk i ROS analysen vil
kunne utsløses av andre årsaker enn ekstremt vær.
Det er derfor viktig at disse hendelsene inngår i en
helhetlig ROS slik at tiltak kan utarbeides også for
øvrige årsaker.

Videre vil de samme skadebegrensende tiltakene ofte
gjelde for flere hendelser. Disse tiltakene må inn i
kommunens beredskapsplaner og ikke stå som
enkelttiltak i en tematisk kommunedelplan.
Det er derfor utarbeidet en egen målsetting for å sikre
at kommunens beredskap tar høyde for de forventede
klimaendringene og planlegger og øver for hendelser
som er forårsaket av et endret klima.
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