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Faggruppemøte Klima og Miljø
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Sak 5 - PROSJEKT 

ENERGISTASJONER FOR 

GRØNN NÆRINGSTRANSPORT

2



Dato: 3/14/2022

Bakgrunn

• Regjeringen har en ambisjon om at klimagassutslippene fra transportsektoren skal 

halveres i 2030 sammenliknet med 2005

• Osloregionens Handlingsprogram 2022: 

– Bidra til å redusere utslipp fra transportsektoren gjennom å arbeide for energistasjoner og 

ladeinfrastruktur for tungtransport på Østlandet

• 50 % av nasjonale klimagassutslipp fra veitrafikken skjer i Osloregionen. Utslipp fra 

tungtransporten er den største utfordringen for å nå klimamål i 2030, både nasjonalt og 

regionalt/lokalt. 

• Grønt Landtransportprogram ble etablert i januar 2021 og er et forpliktende offentlig-

privat samarbeid for å realisere det grønne skiftet i den landbaserte næringstransporten.

• Osloregionen deltar som observatør i Grønt Landtransportprogram
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Søknad Klimasats: Energistasjoner for grønn næringstransport

• Prosjektet “Energistasjoner for grønn næringstransport” har som hovedmål å bidra i 

planlegging og etablering av lade- og fylleinfrastruktur for nullutslipp og biogass i kommuner 

på Østlandet, herunder utvikling av veileder for etablering av energistasjoner.  

• Delmål

1. Bidra med identifisering, koordinering og planlegging av mulige lokasjoner for lade- og 

fylleinfrastruktur for tyngre kjøretøy i kommuner i Osloregionen.

2. Utvikle kunnskap om prosesser for planlegging og etablering av energistasjoner i samarbeid med 

kommuner, fylkeskommuner, statlige myndigheter og aktører i Grønt Landtransportprogram.

3. Identifisere barrierer og foreslå hvordan man kan løse utfordringer for arealplanlegging og 

tilrettelegging for energistasjoner i kommuner.

4. Utvikle en veileder (pilot) som verktøy for kommuner og andre aktører i etablering av infrastruktur til 

lade- og fyllestasjoner for tyngre kjøretøy.

5. Spre kunnskap om innhold i veileder og kommunenes erfaringer for planlegging og etablering av 

energistasjoner. 
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Arbeidspakker i prosjektet

• Arbeidspakke 1 – Identifisere potensielle lokasjoner for energistasjoner

• Arbeidspakke 2 – Dialog og kunnskapsinnhenting om prosesser for lokalisering av 

energistasjoner

• Arbeidspakke 3 – Utvikling av veileder (pilot) for etablering av infrastruktur til lade- og 

fyllestasjoner for tyngre kjøretøy

• Arbeidspakke 4 – Kommunikasjon og spredning
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Organisering av prosjektet

• Styringsgruppe: Styret i Osloregionen interkommunalt politisk råd er styringsgruppe for 

prosjektet

• Prosjektansvarlig: Øyvind Såtvedt 

• Prosjektleder: Eva Næss Karlsen

• Gjennomføringsansvar: Osloregionens sekretariat

• Prosjektgruppe: representanter fra Osloregionens administrative faggruppe

– 2 representanter fra hver faggruppe

– Rolle: faglig forankring og rådgiver overfor sekretariatet, diskusjonsarena for aktuelle aktiviteter 

i prosjektet 

• Ekstern referansegruppe: Representanter fra ulike samarbeidspartnere, interessenter og 

kompetansemiljø
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Dato: 3/14/2022

Sak 6 - OSLOREGIONENS 

OPPFØLGING TILTAKSPLAN 

OSLOFJORDEN
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Prosjektskisse – Oppdrag Oslofjorden

• Prosjektet «Oppdrag Oslofjorden» er en konkretisering av Osloregionens aktiviteter i 2022-

2024 om miljøtilstanden i Oslofjorden, organisasjonens rolle i oppfølging av Helhetlig 

tiltaksplan for Oslofjorden og samarbeid med ulike aktører.

• Utarbeide styresak til styremøte 8. april

• Hovedmål: være en pådriver og understøtte kommunene (og fylkeskommunene) i 

gjennomføring av tiltak som bidrar til bedringen av miljøtilstanden i Oslofjorden. Dette skal 

gjøres gjennom å formidle informasjon, bidra til erfaringsutveksling og tilrettelegge for 

samarbeid og følge opp aktuelle interessepolitiske saker overfor nasjonale myndigheter. 

• Hovedfokus i prosjektet er kommunenes rolle og ansvar knyttet til tiltaksplan for Oslofjorden.
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Delmål for Oppdrag Oslofjorden

1. Interessepolitisk arbeid 

2. Være en fasilitator og tilrettelegger for møteplasser og samarbeidstiltak mellom 

kommuner, fylkeskommuner og andre aktører

3. Være en prosjektpartner og bidra med leveranser til prosjektet Mission Oslofjord (evt

oppstart Q4/2022.

4. Fremme innovasjon og næringsutvikling innen miljøteknologi som kan bidra til å utbedre 

miljøsituasjonen i Oslofjorden og tilhørende vassdrag

5. Kunnskapsformidling og kommunikasjon 
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Webinar 7. april - Oppfølging av tiltaksplan for Oslofjorden

• Informasjons- og erfaringsutveksling om arbeidet for bedring av miljøtilstanden i Oslofjorden. 

Program (under utvikling):

• Status på oppfølging av tiltaksplan for Oslofjorden og om Statsforvalterens rolle, v/Håvard 

Hornnæs, Statsforvalteren i Oslo og Viken

• Oppfølging av tiltak for å redusere arealavrenning fra jordbruket, v/Otto Galleberg, 

Statsforvalteren i Oslo og Viken

• Fylkeskommunens arbeid med vannforvaltning, v/Helene Gabestad, Viken fylkeskommune

• Eksempler på kommunenes arbeid med forbedring av miljøtilstanden i Oslofjorden. Forslag i 

dagens møte?

– Prøveprosjekt med å reetablere ålegrasenger i Oslofjorden, v/Oslo kommune

• Dialog og diskusjon om videre arbeid og mulig samarbeid mellom aktørene
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Sak 7. 

BEST-konferansen 2. juni 2022

«Kode Rød for klima og miljø» og

mobilisering ordførererklæring

11



Dato: 3/14/2022

Om BEST-konferansen 2022

• Tid: 2. juni, kl 12.30-16.00 (lunsj 11.30) Sted: Oslo rådhus, Bankettsalen

• Osloregionens årlige utviklingskonferanse

• Målgruppe: politikere og administrasjon i medlemskommunene, samarbeidende organisasjoner, 
næringsliv, politikere på nasjonalt nivå og medier.

Tema for årets konferanse er hvordan møte klima- og naturkrisen i Osloregionen.

• Klimaendringene er her. Er kommunene i Osloregionen forberedt? Her vil vi beskrive utfordringene, 
konsekvenser og eksempler på hva gjøres i regionen på klimatilpasning.

• Helsetilstanden i Oslofjorden.  Økosystemet i Oslofjorden er nær kollaps. Utfordringen forsterkes av 
klimaendringene. Hva er status for fjorden og hvordan jobber vi sammen for en ren og rik Oslofjord med 
et aktivt friluftsliv?

• Grønne industrieventyr. Osloregionens næringsliv, forskning og akademia har høy kompetanse og bør 
være godt posisjonert for grønn næringsutvikling. Her får vi presentert gode eksempler og svar på 
hvordan lykkes i den globale konkurransen.
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Programskisse Klimatilpasning - Er kommunene i Osloregionen 

forberedt? Her vil vi beskrive utfordringene, konsekvenser og eksempler 

på hva gjøres i regionen på klimatilpasning.

Beskrivelse Bidragsyter Kommentar

Globale effekter av 

klimaendringene 

Professor Siri Eriksen, NMBU, en av 

forfatterne til FNs klimapanels delrapport 

lagt frem mars 2022,

FNs klimapanels 6. hovedrapport, 2. 

del,

Lokale konsekvenser av 

klimaendringene Gudbrandsdalen/flom?

Case fra opplevd naturkatastrofe, 

inkludert forebygging av ny

Alt vi ikke vet om klimarisiko Riksrevisjonen, navn på innleder TBD

Manglende risikooversikt. 

Riksrevisors rapport publisert 3. 

mars 2022

Best practice

Case fra tre kommuner i regionen (5 min. 

på hver): Klimasårbarhetsanalyse Oslo, 

Klimatilpasning av avløpssystem Gjøvik 

(TransformAR) + 1 

Vellykkede eksempler på 

klimatilpasning
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Programskisse miljøtilstanden Oslofjorden - Hva er status for fjorden og 

hvordan jobber vi sammen for en ren og rik Oslofjord med et aktivt 

friluftsliv?

Beskrivelse Bidragsyter Kommentar

Innledning om tilstanden i 

Oslofjorden og viktigste

kilder/utfordringer Ellen Hambro, Miljødirektoratet eller NIVA

Bakgrunn: Tilstanden i Oslofjorden 

og helhetlig tiltaksplan og oppfølging 

av tiltak.

3 case som gode eksempler 

på tiltak for bedring av 

miljøtilstanden

2-3 korte case fra kommuner i regionen: 

Fredrikstad, 

Hamar (digital tvilling Mjøsa), 

Andre kandidater?

Forslag til case fra kommuner fra 

faggruppe 10. mars?

Politisk samtale om hva som 

må gjøres for å bedre 

tilstanden

Politisk samtale: fylkesrådsleder Siv 

Jacobsen, ordfører Are Karlsen, ordfører 

Saxe Frøshaug

Adressere utfordringer: utslipp 

avløp, avrenning jordbruk, friluftsliv
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Ordførererklæring 2022
Videre prosess
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Status

• Styrebehandling 11. februar, følgende vedtak fattet:

«Utkast til Ordførererklæring «2.0» for klima og miljø, med de endringer som 
fremkom i møtet, legges til grunn for behandling i medlemskommunene i forkant 
av signering på Representantskapsmøtet i juni. Sekretariatet utarbeider et 
grunnlag til saksfremlegg som kan benyttes i kommunenes videre saksbehandling».

• Utsendelse 1. mars til alle ordførere (kopi til postmottak) med følgende tre elementer:

 Endelig utkast ordførererklæring

 Forslag til saksfremlegg

 Anbefalingsbrev om signering fra styreleder (Raymond Johansen) og nestleder 
(Lene Conradi)

• Allerede mottatt fem bekreftelser på at ordfører vil signere
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Videre prosess

• Trenger hjelp fra faggruppene til mobilisering av ordførere og kommuner 

• Frist torsdag 12. mai for kommunene til å bekrefte, i form av politisk vedtak og/eller 

bekreftelse fra ordfører

• Ønskelig å legge inn tillegg om hvilke tiltak kommunen vil ha spesiell fokus på i det videre 

klima- og miljøarbeidet, får vist frem bredden av gode tiltak i regionen

• Kommunikasjons- og mediearbeid i forkant av signering. Ønskelig med oppslag i riks-, 

regional- og lokalmedier

• Signering i Oslo Rådhus i etterkant av BEST-konferansen og representantskapsmøte 2. 

juni, fra ca. kl. 16.30. Mingling/sosialt i etterkant
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Etter signering

 Profilering på nettside og i sosiale medier

 Spesiell kommunikasjon til «våre» Stortingsbenker og til relevante komiteer? 

 Bruke henvisning til erklæringen i høringsuttalelser, politiske utspill m.m.

 Annet?
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Sak 8. Klimastatus 2022

Innhold og prosess

Faggruppe klima og miljø 10. mars 2022

19



Dato: 3/14/2022

Todelt innhold

• Samme mal og ca. samme omfang som i 2021

• To hovedelementer:

 Miljødirektoratets kommunefordelte utslippsstatistikk

 De gode klima- og miljøhistoriene fra Osloregionens medlemskommuner og næringsliv

• Ønskelig med spesiell fokus på ett tema blant historiene, f.eks. klimatilpasning?  
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Ramme for de gode historiene/eksemplene

Innhold

• Overføringsverdi til andre

• Tiltak for å redusere utslipp eller klimatilpasningstiltak

• Kompakt og miljøvennlig stedsutvikling

• Kommunikasjon /involvering

• Gode klimahistorier fra lokalt næringsliv, eventuelt samarbeidsprosjekter kommune/næringsliv

Format

• I utgangspunktet tiltak som er igangsatt i 2021 eller med viktige milepæler i 2021/2022.

• 250-500 ord

• Oppgi fotokreditering (og evt. rettigheter) til illustrasjoner

Ta også gjerne med en kort beskrivelse av finansiering, for eksempel delfinansiering fra Klimasats
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Sak 9. Orienteringssaker

• Ny sak: Samferdselsdepartementet ber om innspill på ladestrategi

– Høringsmøte 21. mars og frist for skriftlige innspill 2. mai

• Race to Zero Norge

– Initiativ og dialog med KLD og KDD om videreføring av Race to Zero, 

nasjonalt nettverk. Møte med politisk ledelse 10. mars.

• Kommende Klimaskole-arrangement – mulige tema 

• Høringssvar TEN-T retningslinjer og EUs mobilitetspakke

– Innspill til Samferdselsdepartementet og høringssvar til EU-kommisjonen

• Innspill Klimautvalget 2050 – Midtveisrapport kommer i juni 2022
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