
 

 

Osloregionens Statusrapport Klima & Natur 2023 

Disposisjon (omfang ca 50 sider) 

Innholdsfortegnelse 

Kapittel  Sidetall Innhold Ansvarlig 

Tittel + 

innholdsfortegnelse 

1  Klima og natur status Thelma 

Innledning 2-5   Thelma & Eva 

De gode historiene  5-15  Thelma 

Evt “dybde-kapittel” 15-30 Går mer i dybden på et utvalgt tema: 

Miljøtilstand vann og vassdrag 

Utgangspunkt i Oslofjordens tiltaksplan 

(trekke ut de relevante innsatsområdene 

--> og peke på hva som gjøres) 

Hias på Hamar 

Mjøsa  

Besøkssenterert i Horten  

Thelma 

Utviklingen i 

klimagassutslipp i 

Osloregionen 

30-40  Eva 

Osloregionens 

klimabarometer 

40-50  Eva 

Referanseliste?   Thelma 

 

  



Tittel på rapport 

Klima & miljø eller klima & natur eller klima & naturmangfold 

Innledning 

Definisjonsspørsmål 

Har valgt å kalle det for klima og natur status rapport i år - hvorfor? 

- Osloregionens ordførererklæring på klima og miljø 2022 – fokus på klima- og naturkrise. 

- Økt fokus på å ivareta det biologiske naturmangfoldet ref. Naturavtalen som ble vedtatt 

19 desember i Canada. 196 land inkludert Norge har sluttet seg til avtalen som går ut 

på at vi skal stoppe og reversere naturtapet innen 2030 

- I tillegg til å kutte klimagassutslipp og klimatilpasning, må vi ta vare på naturen og bygge 

opp ødelagt natur + ta vare på naturmangfoldet (bærekraftig bruk av naturressurser, 

matproduksjon og forbruk, naturbaserte løsninger inkl. naturrestaurering) 

Relevante virkemidler for kommunal håndtering av klima & naturutfordringene 

• Regulatoriske: for eksempel plan & bygningsloven -> koblet til lover knyttet til 

arealbruk -> sentralt verktøy for å begrense klimaendringer & ødeleggelse av natur 

• Økonomiske virkemidler: Insentiv for å belønne kommuner som tar lokale grep for å 

bedre håndtere klima- og naturutfordringene og hjelpe kommuner dekke kostnadene 

knyttet til å ta større klima- og miljøansvar 

• Kunnskap, informasjon og veiledere: For eksempel naturregnskap som et 

kunnskapsgrunnlag for arealpolitikken  

De gode historiene 

Aktuelle tema: 

• Klima-, miljø, natur 

• Historier om tiltak som er gjort for å bevare natur, eller bygge opp ødelagt natur  

• Energistasjoner for grønn næringstransport 

Overgangen fra bensin -> el-bil når det gjelder personbil = høy  

 Henger etter når det gjelder tungtransport 

• Tiltaksplan Oslofjorden  

• Betydningen av naturregnskap  

• Solcellepark? 

• Jernbane 

• Koble det til andre samfunnsaktuelle forhold i verden: F.eks krig i Europa, pandemi 

(betydningen av jernbane, energiutvinning, matproduksjon, import/eksport) 



Evt eget «dybde-kapittel»  

Vurdere om et eget kapittel, der går mer i dybden på et utvalgt tema.  

Utviklingen i klimagassutslipp i Osloregionen  

- Ingress + sammendrag av nøkkeltall 

- Tall og grafer  

Osloregionens klimabarometer  

- Tall og statistikk 

Referanser? 

  



Fremdriftsplan  

Dato Aktivitet Tilleggsinfo Ansvarlig 

6 januar Internseminar • Legge inn i 

tiltaksplanen  

Eva 

Onsdag 11 januar  Forslag til disposisjon  • Lage forslag til 

disposisjon og 

fokusområder i 

rapport 2023 

Thelma 

Onsdag 18 januar  Faggruppemøte K&M 

 

 

• Presentere 

forslag og høre 

om innspill  

• Klima og ...  

miljø / 

natur / 

naturvern? 

Eva 

Starten av februar 

frist fredag 3. mars  

 

Fredag 21. mars                           

Sende ut bestilling på 

de gode historiene i 

kommunene 

 

(Ny) frist for 

innsending de gode 

historiene 

• Sende ut mail til 

de aktuelle 

personene som 

kan bidra med 

dette  

 

Eva + Thelma 

 

 

Thelma 

Onsdag 15 mars Faggruppemøte K&M • Status på 

fremdrift og 

historiene som 

har kommet inn 

Thelma 

Ila mars Skrive ut de gode 

historiene  

• Korte, lettleste 

historier som 

også egner seg i 

sosiale medier  

Thelma 

Mars / april Analysere utslippstall / 

Klimabarometer / 

Indikatorer 

 Eva 

Ila april / starten av 

mai 

Ferdigstille rapport • Grafisk design + 

redigering 

Thelma + Eva 



(ekstern 

oppdragsgiver) 

 

 

 

 

 

De gode historiene som har kommet inn 

Kommune Historie Sidetall 

Oslo  • Oslo verdensledende på utslippsfri 

tungtransport 

• Planting av Ålegras i Oslofjorden 

• Disse trestokkene i marka kan 

beskytte byen mot oversvømmelser 

• Rekordår for tilskuddsordningene 

5 

Horten • Lokal og økologisk mat i Horten 

• Besøkssenter Oslofjorden 

2-4 

Drammen • Klimakart over kommunens blå og 

grønne arealer (Mangler bilder) 

1 

Asker • Åpnet Norges største 

ombrukssenter i Asker kommune 

1-2 

Kongsvinger • POP-UP KONGSVINGER 2022 

4 ukers gågate i Rådhusgata / 

Fjellgata 

1-2 

Lørenskog • Klimaveileder for bygge- og 

anleggsprosjekter 

6 



• Masterplan overvann og blågrønn 

struktur 

• Klima og miljø i Skårerparken-

prosjektet 

• Lørenskogs miljø- og bærekraftspris 

• Naturmangfoldsplan 

• Bjørndalen vitaliserer 

kulturlandskapet 

Indre Østfold • Samskapning redder fugl og rovdyr 1-2 

Hamar • Reduksjon av matsvinn på sykehjem i 

Hamar kommune 

• Hias: biologisk rensing 

2-4  

Kongsberg • På tokt med Kongsberg-teknologi – 

Frisk Oslofjorden 

• Naturlig overvannshåndtering 

Rødshøgda 

• Elbysykler i Kongsberg 

• “Sølvverkslam” 

4 

Bærum • Bikeloop – sikker, fleksibel og 

innovativ sykkelparkering 

1-2 

Øvre eiker • Fra brudd på utslippstillatelse, til 

renseanlegg for fremtiden i Øvre 

Eiker   

1-2 

 

 


