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Disposisjon for Klimastatus 2021 i Osloregionen 
 
Sekretariatet har igangsatt arbeidet med Klimastatus 2021 for Osloregionen. I utgangspunktet 
tar vi sikte på et lignende format som i 2020, med Miljødirektoratets kommunefordelte 
utslippsstatistikk og gode klimahistorier/-caser fra kommunene som bærende elementer. Vi 
ønsker imidlertid innspill fra faggruppen for klima og miljø både på format og innhold for 
rapporten. 
 
Klimastatus 2021 forsøkes ferdigstilt til representantskapsmøtet 10. juni. Sekretariatet trenger 
bistand blant annet fra faggruppen til å innhente de gode klimahistoriene fra regionen, og ber 
om at disse sendes sekretariatet senest 30. april. Ramme og format for historiene er nærmere 
beskrevet under del 2 i disposisjonen. Forslag til disposisjon:  

1. Innledning – formål med rapporten (2 sider)  

 Osloregionen utarbeider en årlig rapport med klimastatus som presenterer utviklingen i 

klimagassutslipp i regionen, utviklingen på andre relevante indikatorer, viser frem gode 

eksempler på miljø- og klimaarbeidet og grønne næringer i regionen.  

 Ordførererklæringen fra 2019 som basis for mange av aktivitetene på klimaområdet 

 Kort beskrivelse av utslippstrend for regionen med basis av Miljødirektoratets 

kommunefordelte utslippstall 

 Om Osloregionens innsatsområde miljø og klima i 2020: 

 Høringsuttalelser Klimaplan 2021-2030 og NTP 

 Møte med statsråd Rotevatn 

 Oppstart av Osloregionens klimaskole 

 Andre webinarer som bl.a grensekryssende togforbindelser og leverandørutvikling 

 Media/kronikker 

 Etablering av C40-kontor i Oslo, oppstart av samarbeid med Osloregionen 

 Andre relevante aktiviteter  

 Om kommunenes roller i klimaarbeidet 

 Veien videre 
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2. De gode historiene (10-16 sider) 

 Tiltak for å redusere utslipp 

 Tiltak klimatilpasning 

 Kompakt og miljøvennlig stedsutvikling 

 Kommunikasjon /involvere samfunnet 

Ramme for historiene: 

 I utgangspunktet tiltak som er igangsatt i 2020 eller med viktige milepæler i 2020 

 250-500 ord  

 Oppgi fotokreditering (og evt. rettigheter)  til illustrasjoner 

 Kort beskrivelse av finansiering, for eksempel delfinansiering fra Klimasats  
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3. Utslippsstatistikk (6 sider) 

I hovedsak samme innhold som 2020-rapporten. 

3.1. Osloregionens utslipp sammenlignet med andre fylker og nasjonalt 

3.2. totale utslipp, fordelt på fylker og over tid 

3.3. utslipp fordelt på sektorer og fylker 

3.4. utvikling i utslipp i delregioner i Osloregionen 

3.5. Eksempler fra enkelte kommuner, som skiller seg ut, positiv utvikling 

4. Osloregionens klimabarometer  

Utviklingen på relevante indikatorer (4 sider) 

4.1. Transport 

4.1.1. Utviklingen i salg av elektriske person- og varebiler  

i Osloregionen etter drivstofftype (Se Vi i Viken, s. 107 og 113) 

4.1.2. Ladeinfrastruktur 

4.1.3. Kollektivtransport – utvikling i hele regionen, inkl togreiser 

4.1.4. Anleggsmaskiner 

4.2. Arealbruk 

 Arealbruksendringer og endringer i klimagassutslipp pga endringene(se Vi i Viken s. 126) 

 Arealbruksendringer til utbygd areal fra andre arealkategorier, fig 15.2., Vi i Viken s 150 

 Arealbrukseffektivitet, fortetting, land use efficiency  

 

4.3. Energibruk i bygg 

 Fjernvarmeproduksjon 

 Fossil oljefyring i bygg 
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4.4. Avfall 

4.4.1. Avfallsforbrenning 

4.4.2. Sirkulær økonomi   

 Husholdningsavfall per innbygger 

 Matsvinn 

4.5. Klimaledelse 

 Klimabudsjett – hvem har innført/planlegger å innføre 

 Klimasats-prosjekter 

5. Nasjonal klimapolitikk – Klimakur (1 side) 

Om nasjonal klimapolitikk, spesielt Klimakur 2030 og lanseringen av regjeringens forslag til Klimaplan 

2022-2030 

6. Referanser (1 side) 


