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FORORd
Fylkesplan for 2014-2025 ble vedtatt av Fylkestinget oktober 
2014 (57/14).  Fylkesplanen er tydelig på at vi har ansvar og 
ambisjoner om å gjøre vårt i Troms for at de nasjonale mål 
for utslippsreduksjon av klimagasser nåes. Dette krever klare 
mål og prioriteringer på de områdene fylkeskommunen har 
ansvar for, men og gjennom fylkeskommunens rolle som regi-
onal utviklingsaktør i samarbeid med kommuner, næringsliv 
og Troms-samfunnet for øvrig. I Fylkesplanen legges det til 
grunn at man skal utarbeide en overordnet klimastrategi med 
plan for utslippsreduksjon, energieffektivisering, bærekraftig 
produksjon og bruk av fornybar energi. Videre står det også 
at klima- og miljøperspektivet er aktuelt i oppfølgingen av alle 
innsatsområdene i Fylkesplan for Troms 2014-2025.

Strategien skal erstatte klimastrategien fra 2007, fylkestings-
vedtak 58/07. 

Et hovedtema i klimapolitikken er spørsmål om energikilde 
og energibruk. Av den grunn er strategien kalt klima- og 
energistrategi.

Det store målet er utvikling mot et lavutslippssamfunn og at 
gjennomsnittstemperaturen globalt ikke skal øke mer enn 2 
grader, det såkalte 2 graders målet.

Klima og energistrategien har hovedfokus på energi- og trans-
portsektoren. Hvor energien kommer fra og mengde energi 
brukt er avgjørende i utslippsproblematikken. Transportsek-
toren med sitt forbruk av fossil energi bidrar med cirka 25 % 
av Norges totale utslipp av klimagasser. I Troms er andelen 
over 50 %. Sektoren fortsetter å øke sin andel. Energi og trans-
port inngår i langt de fleste samfunnsområder og virksomheter. 
Hovedvekt på disse sektorene bidrar til å sikre at” det meste” 
omhandles.    

Strategien er rettet inn mot områder der fylkeskommunen har 
muligheter til å gjøre en forskjell og dermed også lykkes med 
klimatiltak. Det er en utfordring å konkretisere strategier som 
i samarbeid med andre aktører kan utvikles til kostnads- og kli-
maeffektive tiltak. Men, det ligger muligheter for utvikling av ny 

kunnskap og kompetanse, nye næringer og bedrifter ved siden 
av innsparing og effektivisering. Her finnes et handlingsrom som 
vi som innbyggere i Troms må se potensialet i, og benytte oss 
av. God klimapolitikk er også god regional utviklingspolitikk.

Flere fylker har etablert et offentlig og privat samarbeid kalt 
Klimapartner1.  Jeg tror denne typen samarbeid er veien å gå 
for å oppnå resultater og for å finne de beste klimaløsninger. 

Med vennlig hilsen

Fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo

1  Se https://www.austagderfk.no/tjenester-og-fagfelt/klima-og-miljo/
klimapartnere/ som eksempel på Klimapartnerarbeid.

Fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo. 
Foto: Lars Åke Andersen, frifoto.no

Motstående side: Dåp av hurtigbåter. Foto: Troms fylkeskommune 7



FORMåL
Klima- og energistrategien for Troms er et politisk styringsdokument som forholder 
seg til nasjonale mål for utslippsreduksjon av klimagasser, tilpasning til klima-
endringene og mål for energieffektivisering. Strategiene skal bidra til reduksjon i 
energiforbruk og utslipp av klimagasser regionalt, og bidra positivt til regional bære-
kraftig utvikling og regional tilpasning til forventede klimaendringer.  

Klima- og energistrategien retter seg både mot Troms-samfunnet og hva fyl-
keskommunen som regional utviklingsaktør og tilrettelegger for nærings- og 
samfunnsutvikling kan bidra til, og hva fylkeskommunen som organisasjon kan 
bidra til gjennom egen drift.  

ORGANISERING OG  GjENNOMFøRING 
Klimautfordringene er mange, sammensatte og komplekse, og angår en rekke aktø-
rer og interesser på ulike nivå og samfunnsområder. Det har vært en dialog internt 
og med regionale samarbeidsparter og andre samfunnsaktører. Det ble 30. oktober 
2014 gjennomført et miljøledelsesseminar og høringsmøte for klima og energistra-
tegi med åpen invitasjon til relevant regionalt næringsliv, FoU og offentlige instanser. 
Arbeidet er forankret og medvirkning sikret fra kompetansemiljø, næringsliv og det 
sivile samfunn. Det har vært behov for innhenting av kunnskap og samordning av 
ulike prosesser som er i gang. Det vises til COWI rapport 11/14 og NORUT rapport 
07/2011, se vedlegg. Strategien ble lagt ut på bred høring fra 15.9.2015 til 26.10 2015.
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KLIMAMåL 
Globale klimamål 
For å nå FNs klimaambisjon i 2050, må utslippene globalt 
ned med 40-70 % sammenlignet med 2010 (IPCC 2014). Når 
framskrivningene også inkluderer befolkningsvekst og vel-
standsutvikling kreves en reduksjon av energirelaterte utslipp 
på 70-80 % på verdensbasis frem mot 2050.

Nasjonale klimamål 
Norsk klimapolitikk har som mål å bidra til utslippsreduksjon 
ute og hjemme slik at økning i global gjennomsnittstemperatur 
ikke overskrider 2-grader, jamfør St. melding 13 (2014-2015): 
«Ny utslippsforpliktelse for 2030 – en felles løsning med EU». 
Målsettingen er innen 2030 å kutte minst tilsvarende 40 % av 
utslippene i 1990. 

Det langsiktige målet er at Norge skal bli et lavutslippssam-
funn i 2050. Regjeringa vil i henhold til St. meldingen styrke 
satsing på forskning og utvikling av miljøteknologi eller lav-
utslippsteknologi som grunnlag for ny næringsutvikling og 
framtidsrettet næringsliv. Både energieffektivisering og økt 
tilgang på fornybar energi er forutsetninger for ei omstilling 
til lavutslippssamfunnet. I meldingen framheves behovet for 
å integrere klimahensyn i areal- og transportplanleggingen for 
at denne skal være framtidsrettet.  Eksempler er fortetting og 
utbygging rundt knutepunkter.  

Regionale klimamål
Overordnet mål for energiforvaltningen i Troms er energief-
fektivisering, bærekraftig energiproduksjon og økt andel bruk 
av fornybar energi. 

En bærekraftig energiforvaltning og redusert totalforbruk forut-
setter også mål og strategier for gjenbruk og energigjenvinning. 

Troms fylkeskommune forholder seg til de nasjonale klimamå-
lene og de nasjonale forventningene til regionalt nivå om at det 
blir tatt hensyn til klimautfordringene og energimålsettingene 
i planleggingen. Dette betyr at det legges til rette for redusert 
energiforbruk og klimagassutslipp, energieffektivisering, utbyg-
ging av fornybar energi og tilpasning til klimaendringene. I 
omstillingen er det viktig å bruke mulighetene til ny nærings-
utvikling, og skape grønn konkurransekraft, slik St.meld 13 
slår fast. En del klimatiltak vil ha positive virkninger utover 
å redusere utslipp av klimagasser, og bidra til bedre nærmiljø 
med positiv folkehelseeffekt. For å sikre at Troms skal ta sin del 
av nasjonale målsetninger om utslippsreduksjoner må reduk-
sjonsmål for klima og energistrategien konkretiseres og tiltakene 
tidfestet. Konkrete reduksjonsmål skal settes i sektorvise pla-
ner, herunder Regional transportplan og handlingsplan for 
kollektivtransport.

Status utslipp i Troms i 2013
I forbindelse med strategiarbeidet ble laget et klimaregnskap for 
Troms og for Troms fylkeskommune (COWI rapport 11/14), 
vedlagt. Rapporten viste at utslipp av CO2- ekvivalenter i Troms 
i 2013 var på rundt 950 000 tonn. Dette var i underkant av 2 % av 
landets totale utslipp. Den viser også at transport er den største 
kilden til klimagassutslipp i fylket. Transport sto for over halv-
parten av utslippene. Fra 1990 til 2008 økte utslippene i Troms 
med cirka 18 % (NORUT rapport 07/2011), vedlagt. Dette viser 
at ambisjonen om å nå de nasjonale målene for reduksjon i 
utslipp av klimagasser krever betydelige tiltak. 
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HvA ER GjENNOMFøRT ETTER 2007

drift i Tromsø som kjører med dette drivstoffet. 
• Alle fylkeskommunale bygg har blitt miljøfyrtårnsertifisert. 
• I en tre års periode fra 2010 ble parkeringsavgiften økt fra 

10 til 30 kroner, og økningen i parkeringsavgift ble brukt til 
tiltak for økt bruk av gange, sykkel og kollektiv (GSK). Parke-
ringen koster fortsatt 30 kroner, men avgiftsøkningen brukes 
ikke lenger til GSK tiltak

• Troms fylkeskommune har tatt en tydelig rolle knyttet til 
samordnet areal- og transportutvikling i by- og tettsted i 
Troms. Redusere transportbehov er en viktig målsetning.

Siden 2007 har fylkeskommunen blant annet

• I 2011 erstattet gamle hurtigbåter med nye og redusert die-
selforbruket og dermed utslippene med cirka 50 %.

• Gjennom krav om 30 hybridbusser i Tromsø redusert ut-
slippene i byen.

• Gjennom flere prosjekt vist at biogassproduksjon i Trom-
søregionen vil være den mest miljøvennlige og økonomisk 
mest fordelaktige av alternative mat og slambehandlinger 
regionen. Det er nå opp til Tromsø kommune å realisere 
prosjektet. 

• Tilrettelagt for fylling av det miljøvennlige drivstoffet bioe-
tanol. Fylkeskommunen tester for tiden ut en buss i ordinær 
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FyLKESKOMMuNENS ROLLE
Fylkeskommunen har et bredt ansvarsområde, flere roller og 
betydelig handlingsrom for å kunne påvirke utslipp av klima-
gasser og energibruk, både i egen drift og i rollen som regional 
utviklingsaktør:

• Regional planmyndighet 
• Veieier med ansvar for fylkesveier og transportanlegg samt 

part i areal- og transportplanlegging i by- og tettsted
• Ansvar for kollektivtransport på vei og sjø 

• Pådriver for regional utvikling og tilrettelegger for næringsliv
• Høringsinstans for energiproduksjon og distribusjon
• Ansvar for videregående opplæring
• Eier og driver av mange og store bygg
• Stor innkjøper og forbruker av varer og tjenester samt pro-

dusent av mye avfall
• Over 2000 ansatte som produserer mye utslipp i form av rei-

ser både til og fra arbeid samt i jobbsammenheng. 

Fylkestinget i Troms. Foto: Maarit Markussen
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HOvEdSTRATEGIER
Troms fylkeskommune utformer sitt arbeid med klimautfordringene gjennom to hovedstrategier:

1. Reduksjonsstrategier: Redusere utslipp av klimagasser og 
redusere og effektivisere energiforbruk

2. Tilpasningsstrategier: Tilpasning til klimaendringene

Finnfjord AS – Verdens mest energieffektive produsent av ferrosilisium, med Norges største industrielle dampturbin. Foto: Gunnar Lund
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Hovedstrategi 1: Reduksjonsstrategier – redusere utslipp av klimagasser 

Strategiene er drøftet med tanke på konkrete reduksjonsmål 
for utslipp fra ulike kilder som transport, næringsliv og offent-
lig virksomhet. Gjennom prosessen er strategiene utformet 
med tanke på hvordan vi kan redusere utslipp av klimagas-
ser for fylket som helhet og for Troms fylkeskommune som 
aktør. Fylkeskommunen skal være en pådriver for å redusere 
klimagassutslipp i praksis. Konkrete mål for utslippsreduksjon 
og reduksjon i bruk av fossil energi og ha et ambisjonsnivå i 
sammenheng med nasjonale mål er derfor sentralt. 

Redusere utslipp fra transport, næring og husholdning ved 
enten å endre energikilde eller å redusere forbruket. Redusere 
utslipp fra avfall gjennom redusert avfallsproduksjon og økt 
gjenvinning. Tallfeste mulige utslippsreduksjoner mot 2030.

Finnfjord AS – Verdens mest energieffektive produsent av ferrosilisium, med Norges største industrielle dampturbin. Foto: Gunnar Lund

Reduksjon av energiforbruket kan gjøres på flere måter. Dette 
kan gjøres innen transport, ved bla. å redusere transportbehov. 
Metoder kan være gjennom fysisk planlegging, bedre logis-
tikkløsninger eller overgang fra vei til sjø. Innen industri og 
næringsvirksomhet kan energiforbruket reduseres ved blant 
annet bedre teknologi, smart-grid og EPC (Energy Performance 
Constracting) 2kontrakter. Tallfeste mulig reduksjon av energi-
forbruket mot 2030 må innarbeides i sektorvise planer. 

Effektivisere og gjenvinne energi:
Det er viktig å øke kunnskapen om regional og lokal energi-
effektivisering. På den måten kan man tallfeste reduksjon av 
energiforbruk gjennom energieffektivisering og gjenvinning i 
planleggingen.

2  Se  http://www.enova.no/innsikt/generelt/lonnsom-
energieffektivisering-med-garantert-besparelse/475/971/ for beskrivelse av hva 
EPC innebærer

dELSTRATEGI A: KLIMAEFFEKTIv AREAL- OG TRANSpORTpLANLEGGING

Bedre utnyttelse av areal og eksisterende transportmuligheter 
og annen klimavennlig arealpolitikk, høyere reiseandel med 
gange, sykkel og kollektivtransport og redusert personbiltra-
fikk er sterke virkemidler for reduksjon i klimautslipp. Disse 
virkemidlene rettes i hovedsak mot byer og større tettsteder. 

KLIMAEFFEKTIv AREALpOLITIKK 
Reduksjon i klimagassutslipp er sentralt i føringer og bestem-
melser i den nye plan og bygningsloven. 

Strategier
1. Overordnet planlegging på kommunalt og re-

gionalt nivå som forankres tverrsektorielt og i 
økonomiplan, og framstår helhetlig.   Bidra til at 
kommunene reviderer sine klimaplaner, og rea-
liserer handlingsdelen med energimålsettinger.  

2. Troms fylkeskommune har og skal ta en aktiv rolle 
for bedre samordnet bolig, areal og transportplan-
legging, i tråd med Statlig planretningslinje for 
bolig-, areal-, og transportplanlegging. Et viktig ef-
fektmål er endret reisemiddelfordeling.
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øKE ANdELEN GANGE, SyKKEL OG KOLLEKTIvTRANSpORT OG REduSERE pERSONbILTRANSpORT

Strategier:
3. Troms fylkeskommune skal fortsette å ha et 

fokus på gang, sykkel og kollektivtransport 
(KGS) som eier av fylkesvegnett, som ansvarlig 
for kollektivtransporttjenester og part i arbeid 
med bypakker. Det vises til Regional transport-
plan, handlingsplan for fylkesveg og strategier 
og tiltak i arbeidene med Harstadpakken og 
Transportnett Tromsø. Det arbeides etter mål-
setning om reduksjon i personbilbruk og økt 
reiseandel på KGS i tett samarbeid mellom stat, 
fylke og kommune.

4. Andel arbeidsreiser blant ansatte i Troms fyl-
keskommune med bruk av KGS skal økes. Dette 
kan for eksempel gjøres ved bruk av parkering 
som virkemiddel og gjennom kampanjer for å 
stimulere til økt bruk av KGS. 

5. Gjennomføre reisevaneundersøkelser for ansat-
te i TFK jevnlig.

 

dELSTRATEGI b: OvERGANG TIL TRANSpORTMIdLER MEd LAvERE ELLER NuLL uTSLIpp.

Regional transportplan gir vesentlige føringer. I møte i energi- 
og miljøkomiteen på Stortinget 29.1.2015 ble det vedtatt at 
kollektivtrafikken som hovedregel skal være utslippsfri innen 
2025. Fylkeskommunen skal bidra til at busser, ferger og hur-
tigbåter skal være både miljøvennlige og kostnadseffektive. 

Strategier
6. Troms fylkeskommune forholder seg til nasjo-

nale mål om nullutslipps kollektivtransport og 
skal alltid vurdere de mest miljøvennlige løsnin-
gene ved framtidige anbud på kollektivtrafikk, 
ferger og hurtigbåter i Troms. 

7. Troms fylkeskommune skal delta i samarbeid 
der dette er nødvendig for infrastruktur og 
produksjon av fornybart drivstoff og spydspis-
sprosjekter for nullutslippsløsninger 

8. Troms fylkeskommune ønsker å bruke Trom-
sø som uttestingssted for kjøretøy på nye, 

fornybare drivstoff og teknologier som reduserer 
drivstofforbruket. 

9. Nye bussanbud skal legge til rette for et godt 
annenhåndsmarked for våre busser. Dette kan 
også bety trinnvis innfasing av ny teknologi med 
tilsvarende utfasing av gamle busser.

10. Det skal legges til rette for å minimere kjøring 
med tyngre kjøretøy i fylket og bidra til over-
gang av godstransport fra vei til sjø. 

11. Det skal legges til rette for bruk av landstrøm til 
skip ved større havneanlegg. 

12. Ved innkjøp av nye fylkeskommunale kjøretøy 
skal det mest miljøvennlige alternativet velges.

13. Reisevirksomheten i Troms fylkeskommune skal 
reduseres og om mulig erstattes med miljøvennlige 
alternativ som for eksempel video og telefonmøter.

Motstående side: Testing av elbuss i Geiranger. Bussen går normalt i rutetrafikk i Stavanger, men var i Geiranger i juni 
2015 hvor den kjørte opp mer enn 1400 høydemeter uten problemer. Foto: Liv Cecilie Evenstad.
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14. Legge til rette for bruk av elektriske kjøretøy 
i Troms. Det vises til revidert ladestrategi for 
Troms som forventes ferdigstilt i 2016. 

Hovedsakelig oppnår en de beste fornybare energiløsninger ved 
energieffektivisering. 

Ved utbygging av ny fornybar energi, bør man etterstrebe de 
mest mulig skånsomme og naturvennlige løsninger. Evt forny-
bar energiplan blir omhandlet i regional planstrategi som skal 
utarbeidet i 2016.

Strategier
16. Det er behov for å utvikle en regional poli-

tikk for produksjon av fornybar energi i Troms. 
Dette skal balanseres mot hensyn til naturverdi-
er og alternativ arealbruk.

17. Følge opp miljøfyrtårnsatsingen i fylkeskommu-
nen. Resertifisere alle fylkeskommunal enheter 
innenfor miljøfyrtårnordningen eller sertifisere 
enhetene innenfor IO14001.

18. Utfasing av bruk av fossil energi i fylkeskom-
munale bygg og stimulere til det samme for 
kommunene i Troms. 

dELSTRATEGI C: REduSERE ENERGIFORbRuK TOTALT, OG øKE ANdEL FORNybAR ENERGI 

19. Bidra til utarbeidelse av årlige klimaregnskap for 
fylkeskommunal og kommunal drift.

20. Redusere avfallsmengde og øke gjenvinning i 
TFK. 

21. Utarbeide klimavennlige krav og rutiner ved 
innkjøp og drift av fylkeskommunen og bidra til 
det samme i kommunene i Troms. 

22. Støtte videreutvikling og ta i bruk SMART 
GRID3

3  http://smartgrids.no/

15. Troms fylkeskommune er med i et nasjonalt 
prosjekt som utreder hvordan driften av kollek-
tivtilbudet kan drives mer klimaeffektivt, og vil 
følge opp dette.
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Hovedstrategi 2: Tilpasning til klimaendringer 

Overordnet mål for klimatilpasning i Troms er å bidra til at 
kommuner, næringsliv og befolkningen er best mulig forbe-
redt på konsekvenser av sannsynlige og uønskede effekter av 
klimaendringer. Negative effekter vil være naturhendelser som 
følge av pågående og framtidig klimaendringer.  Klimatilpas-
ning handler om å være best mulig forberedt for å unngå skade 
på mennesker, bygninger, veier og annen fysisk infrastruktur. 
Forberedelsene må skje gjennom strategier og tiltak som redu-
serer den samfunnsmessige sårbarheten, og øker beredskapen 
overfor ulike typer naturhendelser som kan inntreffe. Til dette 
er det et generelt behov for mer naturkunnskap, behov for kart-
legging av lokale forhold, og behov for å bygge opp kompetanse 
og kapasitet til å møte økte krav til beredskap. 

Kunnskap om forventede klimaendringer og sannsynlige kon-
sekvenser av disse, må legges til grunn og implementeres både i 
overordnet planverktøy, i areal- og detaljplaner, og i løpende for-
valtning. Fylkeskommunen som planmyndighet og med ansvar 
for blant annet transportårer og kollektivtrafikk har flere sær-
deles viktige roller i denne sammenheng.    

Klimaendringene kan også åpne for nye utviklingsmuligheter, 
f.eks. innen primærnæringene der økt temperatur og nedbør 
kan gi bedre vekstbetingelser for enkelte arter.   

Klimaprofil Troms (2014)4 beskriver kortfattet regionale 
utviklingstrekk og utfordringer som følge av klimaendringene. 
Denne kunnskapen må holdes oppdatert, formidles utad og 
implementeres i samfunnsplanleggingen. For klimatilpas-
ning knyttet til fylkesveiene vises til regional transportplan for 
Troms. Regional transportplan peker på nødvendigheten av å 
øke innsatsen for vedlikehold av fylkesvegene, utbedring og 
vedlikeholdstiltak skal ta høyde for forventet endring i klima 
og ekstremvær. 

Strategier
23. Øke kunnskap og kompetanse for å møte økte 

framtidige krav til beredskap overfor sannsyn-
lige konsekvenser av klimaendringer: Dette 
gjelder innen beredskap, utdanning og FoU.

24. Anvende og oppdate-
re Klimaprofil Troms og 
Klimahjelperen som vei-
ledningsmateriale for 
planlegging.

25. Naturbaserte nærin-
ger og reiselivsnæringen 
skal forberede seg på kli-
maendringer og foreta 
nødvendige tilpasninger/ 
omstillinger.

4  http://klimaservicesenter.
no/klimaprofil/troms/

Klimatilpasning handler blant annet om «å forutse» naturhendelser som med stor sannsynlighet vil kunne få  
alvorlige konsekvenser, og planlegge slik at skadene blir minst mulig.   Foto: Tommy Fagerborg

17



Samarbeid for å nå lavutslippssamfunnet i Troms 

For å realisere klima og energistrategien for Troms og nå 
målsettingen om utslippsreduksjon, energieffektivisering og 
klimatilpasning vil samarbeid og dialog ha avgjørende betyd-
ning. Kommunesektoren, næringsliv, FoU-miljøer og frivillig 
sektor representerer alle viktige medspillere for lykkes.     

26. Samarbeide om erfaringsutveksling og 
kunnskapsutvikling.  

• Videreutvikle samarbeidsfora mellom administrativ 
og politisk nivå i fylkeskommunen, med KS og kom-
munene for forankring av og samarbeid om klima og 
energistrategien.

• Etablere klimapartnere i Troms.

• Videreføre arbeidet med energiforum i Troms.
• Samarbeide med andre fylkeskommuner.
• Internasjonalt samarbeid, søke samarbeid i internasjo-

nale utviklingsprosjekt med støtte fra EU midler (bla. 
Horizont 2020) og bidra til deling av kunnskap.

• Samarbeide med videregående skoler i fylket for å øke 
elever og ansattes kunnskap om og bevisstgjøre dem 
om klima og energiutfordringer. 

• Gjennom fylkestinget påvirke nasjonale myndigheter 
for forutsigbare insentiver for utvikling og implemen-
tering av utslippsreduserende tiltak.

• Samarbeid med og forankre strategien hos frivillige 
miljø og energiorganisasjoner.  

Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesråd samarbeider med andre ungdommer i Barentsregionen om klima- og miljøspørsmål. 
Foto: Hanne Sofie Roaldsen
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