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Mer samarbeid. Mer handling.

Klima Østfold er et samarbeid mellom kommuner i 
Østfoldregionen, Viken fylkeskommune og Statsforvalteren i 
Oslo og Viken om innsatsen for å begrense klimaendringene. Vi 
gjennomfører tiltak, bevisstgjør, engasjerer og tilrettelegger slik at 
alle kan bidra: det offentlige, næringsliv og innbyggere. 

Formålet er å styrke arbeidet slik at partene oppnår egne vedtatte 
klimamål. Østfold vil bidra til å nå Parisavtalens ambisjoner om å 
begrense temperaturstigningen til godt under 2°C, helst under 
1,5°C, sammenliknet med førindustriell tid. Klima Østfold vil bidra til 
at de nasjonale klimamålene nås.  

Det samarbeides om prosjekter og tiltak som er forenlige med 
kommunenes klima- og energiplaner og andre kommunale 
planer. Arbeidet organiseres gjennom en årlig handlingsplan 
for samarbeidet. Klima Østfold skal ikke være en erstatning for 
kommunalt klima- og energiarbeid, men en styrking og ressurs for 
at partene skal oppnå egne mål.

Klima Østfold vil bestå med samme geografiske nedslagsfelt inntil 
nye vedtak eventuelt endrer på det. Vi vil gjerne dele våre erfaringer 
med andre liknende nettverk i både Viken og landet ellers. 
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Foto forside: 
Gabriel Wergeland Krog under ”Fossilfrie dager” på Kalnes vgs i Sarpsborg.
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OPPSUMMERING 2021
I 2021 lærte vi oss at en hybrid arbeidshverdag var det 
som måtte til for å få ting til å gå rundt. Vi fikk til fantas-
tisk samarbeid gjennom både videomøter og gjennom 
fysiske møter - og vi justerte oss til at hverdagen kan en-
dres raskt og møtene oftest måtte ha en plan B (C og D). 
Videomøtene gjorde at vi kunne ha hyppigere og kortere 
møter angående enkelttemaer, mens de fysiske møtene 
gjorde at vi kunne samarbeide bedre - også var det ekstra 
hyggelig når vi først kunne møtes.  

I 2022 ønsker vi sakte, men sikkert, ta et steg ut av vår 
digitale boble, og arrangere studietur og flere seminarer 
både for klimakontaktene, arbeidsutvalget og klimarådet. 
Kompetanseheving, sosiale aktiviteter og samarbeid står 
høyt på ønskelisten vår i år.  

Selv om Klima Østfold var uten daglig leder i et halvt år 
(mer om dette på side 9), så fortsatte prosjektene våre å 
rulle og gå. Fra starten av pandemien i 2020 så tilpasset 

mange av prosjektene seg denne hybride hverdagen og 
hadde derfor en super framdrift i 2021. Mange av disse 
prosjektene kan du lese om i denne årsrapporten.  

I løpet av året ble også Klima Østfold en del av Klima 
Viken universet – paraplyorganisasjonen for Klima Østfold 
og tre andre delregionale klimanettverk. Gjennom hand-
lingsplanen til Klima Viken skal Klima Østfold bli med å 
samarbeide med de andre klimanettverkene på prosjekter 
og aktiviteter som er relevante for våre kommuner – i 
tillegg til å opprettholde et aktivt Klima Østfold og våre 
egne prosjekter og aktiviteter. Fordi som vi alle vet så er 
samarbeid utrolig viktig for å skulle nå klimamålene.  

Året 2021 kommer nok av mange til å bli husket som 
coronaviruset sitt år - året vi både stengte ned og åpnet 
opp, flere ganger, og erfarte hvor fort vi klarer å endre 
vanene våres når det virkelig gjelder.  

Det var også året vi fikk en av de mest grufulle 
beskjedene fra klimaforskningen – den nye rapporten fra 
FNs klimapanel viste nemlig at hvis vi fortsetter med like 
høye klimagassutslipp som de siste årene, kan vi nå 1,5 
grader målet allerede tidlig i 2030-årene. Vi har nådd 1,1 
grads temperaturøkning i gjennomsnitt allerede – og vi 
har dermed dårligere tid enn tidligere antatt. 

I november møttes verdens land i Glasgow for det 26. 
Partsmøtet i FNs klimakonvensjon. Der ble det enighet 
om nedfasing av kull, et nytt system for kvotehandel og 
at alle land skal sende inn oppdaterte klimamål i 2022 for 
å sikre at samlede globale utslippskutt er i tråd med det 
som kreves for å nå Parisavtalen.   

I arbeidet fremover er det viktig at vi mobiliserer ressurser 
til omstilling, noe som krever at det offentlig, private og 
befolkningen spiller på lag. Og i dette arbeidet er nettverk 
som Klima Østfold utrolig viktig. For hvis det er en ting 
Coronapandemien og 2021 har vist oss - så er det at vi 
kan få til enorme omstillinger så lenge vi jobber sammen.

 

 
René Rafshol / Leder av Klima Østfold 

Foto: René Rafshol på en elektrisk traktor fra 
produsenten Farmtrac.

EN HILSEN FRA LEDER I KLIMA ØSTFOLD 
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KLIMARÅDET OG ARBEIDSUTVALGET 
Klimarådsmøtet er Klima Østfolds årsmøte, der ordførerne 
fra alle kommunene, fylkesråd for plan, klima og miljø og 
statsforvalterens direktør for klima og miljø deltar. I 2021 
ble møtet avholdt 9. mars over videomøte på Teams. 
Utover de faste sakene ble det orientert om igangsetting 
av prosessen for en ny Klima Østfold-avtale, og om Klima 
Østfolds rolle inn i Klima Viken. Fylkesdirektør for plan, 
klima og miljø, Hilde Reine og koordinator for Klima Viken, 
Fanny Pindsle, begge fra Viken fylkeskommune, fortalte 
at Klima Viken nettopp hadde blitt lansert som fylkets nye 
klimasatsing.  

På fagseminaret etterpå holdt Ordfører Robert Cornels 
Nordli og seniorrådgiver for klima- og miljø, Ragnhild 
Hammer fra Arendal kommune et innlegg ‘operasjonali-
sering av klimaarbeid på tvers av kommuneorganisasjo-
nen. Vi rettet også blikket innover og gikk igjennom egne 
inspirerende eksempler.  

Siri Martinsen og Saxe Frøshaug ble til slutt takket for sin 
gode innsats i Arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget i 2021 har 
bestått av leder René Rafshol (Råde), nestleder Atle Otte-
sen (Fredrikstad), Cecilie Agnalt (Skiptvet), Reidar Kaabbel 
(Våler) og Karoline Fjeldstad (Rakkestad). Tidligere fylkes-
råd for plan, klima og miljø, Anne Beathe K. Tvinnerheim 
(Viken fylkeskommune), var medlem i AU frem hun til-
trådte som statsråd (oktober 2021). Ny fylkesråd for plan, 
klima og miljø, Annette Lindahl Raakil, tok over rollen som 

medlem i AU. Videre så er klima- og miljøverndirektør 
Gunhild Dalaker Tuseth (Statsforvalteren) fast observatør. 
Det var også valgt varamedlemmer til AU: Hanne Tollerud 
(Moss); Linn Laupsa (Halden), og Mona Vauger (Hvaler).   

Klimarådet foreslo to representanter til Klimapartne-
re Viken sitt styre. Karoline Fjeldstad ble foreslått som 
Klima Østfolds representant i Klimapartnere Viken og Atle 
Ottesen ble av AU pekt ut til å være Fjeldstads personlige 
vara. Daglig leder har vært observator i Klimapartne-
re-styret.    

Klima Østfolds Arbeidsutvalg har hatt fire møter som er 
listet i oversikten på side 6. På grunn av koronapandemi-
en fikk ikke AU reist sammen på noen felles konferanse i 
2021.  
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ARRANGEMENTER OG MØTER 2021 
Tabellen under viser arrangementer hvor Klima Østfold har vært arrangør eller medarrangør i 2021. 

Klimakontaktmøter i Klima Østfold 
27.01 – Klimakontaktmøte: Østfold-perspektiv og diskusjon om Nasjonal klimabudsjettveileder
18.02 – Klimakontaktmøte & Hvordan jobbe med forankring av klimahandling i din kommune
23.03 – Informasjonsmøte om klimakampanje rettet mot befolkningen og firmaer i din kommune - Region Indre Østfold
28.05 – Klimakontaktmøte dedikert til klimagassutslipp på grunn av forbruk/ indirekte utslipp
28.05 – Arbeidsmøte Klimahandlingsprogram/Klimabudsjett: Tiltak og virkemidler som kutter indirekte utslipp
04.06 – Arbeidsmøte Klimahandlingsprogram/Klimabudsjett: Tiltak og virkemidler som kutter direkte utslipp + energitiltak
18.06 – Vanlig klimakontaktmøte & Arbeidsmøte om rapportering til klimahandlingsplan/klimabudsjett
18.06 – Arbeidsmøte om rapportering til klimahandlingsplan/klimabudsjett
22.06 – Info om avtale & koordinering av bestillinger av tiltaksberegninger til klimahandlingsprogram, klimabudsjett mm.
31.08 – Klimakontaktmøte Klima Østfold
04.11 - Klimakontaktmøte Klima Østfold

Klimarådsmøte, Klima Østfold-prisen og Klima Østfolds arbeidsutvalg 
16.02 – Klima Østfold: AU-møte
13.04 – Klima Østfold: AU-møte
08.06 – Klima Østfold: AU-møte
10.08 – Klima Østfold: AU-møte
20.10 – Utdeling av Klima Østfold-prisen 2021 og ordførersamling

Viken fylkeskommune/Klima Viken/Klima Østfold/Statsforvalteren i Oslo og Viken
15.01 – Webinar: Uklåre klilmaomgrep (webinar for politikere i Viken)
22.01 – Webinar: Klimasats og andre støtteordninger for klimahandling
14.04 – Webinar: Hvordan komme i gang med klimabudsjettet
15.04 – Webinar: Utarbeide og beregne effekten av klimatiltak
16.04 – Webinar: Klimabudsjett som styringsverktøy
24.08 – Webinar: Hva er arealregnskap, hvorfor skal vi ha det og hvordan jobber vi med det?
22.09 – Webinar: Arealregnskap i støpeskjeen – Hva trenger kommunene? 
29.11 – Klima Viken Kick-off

Målgruppe: Næringsliv og det offentlige
2021 – Informasjonsmøter om Klimasmart-kampanjen  
Brannvern og redning: Klimateknologier - Kun for brannvesen i Brann Øst
22.04 – Webinar 1: El- og hybridbiler
29.04 – Webinar 2: El- og hybridbiler
14.11 – Webinar 3: Solceller
Test av fossilfrie maskiner og kjøretøy:
22.09 – Fossilfrie dager 2021

Prosjekt: Klimarådgivning i anskaffelser (Klimasats-finansiert) 
28.09 – Webinar: Fellesinitiativ for omstilling til fossilfri transport i anskaffelser av varer og tjenester. 
30.11 – Webinar: Hvordan etterspørre transport på elektrisitet, hydrogen og biogass i anskaffelser?  
 
Prosjekt: Klimasmart landbruk Viken (Klimasats-finansiert) 
19.01 – Webinar: Kort introduksjon til klimakalkulatoren - for landbrukskontor og klimakontakter. 
16.03 – Webinar: Ny landbruksstrategi Viken, handlingsplan for skogbruk Oslo Viken og virkemidler næringsutvikling. 
17.03 – Invitasjon til spørreundersøkelse og workshop – fossilfri teknikk i landbruket
04.05 – Webinar: Skogbruksforvaltning og Klima
17.06 – Webinar: Biokull: Steget fra skog til jord
19.05 – Klimadag Buskerud vgs
02.06 – Drone-demonstrasjon Kalnes VGS
21.09 – Prosjektmøte for Interreg-prosjektet Skritt mot klimanøytralt landbruk
21.09 – Demonstrasjon av fossilfrie maskiner målgruppe landbruk, elever og lærere. Foredrag og demonstrasjoner
27.10 – Webinar skog og klima : Skogbruksplanlegging
10.12 – Webinar: Biokull – som klimakompensasjon
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Vignett: Nye Klimaplaner i Østfold 
(husk prosjekt-logoer som i 2018-rapport)  ?? 

GRØNN MOBILITET OG LOGISTIKK
KLIMA ØSTFOLD-PRISEN 2021

Grønn mobilitet og logistikk, og Smart Moss Havn-
programmet var tungen på vektskålen da Moss havn ble 
tildelt Klima Østfold-prisen 2021.

En havn der de ansatte forflytter seg på elektriske 
sykler eller i fossilfrie biler, der arbeidsmaskinene går 
på fossilfritt drivstoff og der skipene kobler seg på 
landstrøm i stedet for forurensende og lite klimavennlige 
dieselaggregater når de losses og lastes. Dette er noe av 
det som skal kjennetegne Moss havn i årene på vei mot 
2030, da målet er å ha en utslippsfri havn.

Havnesjef Øystein Østeland Sundby var en stolt mann 
etter at Moss Havn ble utropt som vinner.

– Yes! Dette her var deilig! I år var det vår tur til å vinne 
Klima Østfold-prisen og dette setter vi høyt i Moss Havn. 
Allerede i 2020 så vi at mange av tiltakene vi jobbet med 
ga resultater, og også kulturelle resultater som gjorde at 
hele programmet ble implementert i vår strategiske plan 
som vi vedtok i 2020, sier Sundby og fortsetter;

– Vi har jobbet målrettet for å redusere utslipp, mål om 
å bli nullutslipp og er på god vei til å bli det, vi etablerer 
landets første droneterminal med sjødrone-prosjekt, 

vi har elektrifisert bilparken vår og jobber videre med 
maskinparken. Det å ha fått Klima Østfold-prisen gir oss 
skikkelig motivasjon og veldig hyggelig. Vi setter veldig 
pris på å få denne prisen i dag, forteller havnesjefen.

Da prisen ble delt ut i oktober, berømmet juryen Moss 
Havn for å ha et stort samlet program med fokus 
på grønn mobilitet og logistikk. Havnen åpnet sitt 
landstrøman landstrømanlegg i 2019 og er koblet til 
fjernvarme. Moss Havn var første havn i Norge med kun 
fossilfrie biler, elsykler og lastesykler, og har ambisjoner 
om å skifte til fossilfrie maskiner når disse blir gode nok.

Moss Havn startet i 2021 bygging av et 
Droneterminalprosjekt i samarbeid med ASKO, der 
elektriske sjødroner og elektriske lastebiler blir resultatet. 
Havnen har et mål om å være en nullutslippshavn innen 
2030.

Moss Havn inkluderer de ansatte i sine tiltak og har 
stort fokus på ansattes reiser til og fra arbeidsplassen 
og jevnlig kommunikasjon internt og eksternt. Totalt har 
havnen redusert sine utslipp med ca 230 tonn CO2.

De andre nominerte til Klima 
Østfold-prisen 2021 var:  

• Indre Østfold kommune: 100% 
gjenbruk av elektronisk utstyr.

• Fredrikstad kommune:          
Fyllestasjon for biogass

Foto: Havnesjef Øystein Østeland Sundby 
mottok Klima Østfold-prisen 2021 på 
vegne av Moss Havn. Her sammen med 
nestleder i Klima Østfols AU Atle Ottesen.
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ÅRET 2021

KLIMA ØSTFOLD I BILDER

Foto: Øverst fra venstre: Test av fossilfrie maskiner og kjøretøy, Energirådgivning på gårder i Østfold, Biokull og 
Interreg-prosjektet ”Skritt mot klimanøytralt landbruk”, Signering av avtale om innkjøpssamarbeid for fossilfri 
transport, Solceller på låvetak, EL-Taxi i Fredrikstad, Utlån av elsykler på bibliotekene, kurs for bønder og elever, 
råd og veiledning om energieffektivitet og elbillading.
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NY KOORDINATOR 

FRIDA ELSTAD ER KLIMA ØSTFOLDS NYE 
KOORDINATOR

Foto: Frida Elstad, ny koordinator for Klima Østfold, sammen med tidligere koordinator, Guro Nereng. 

I august 2021 sluttet daglig leder Guro Nereng i Klima Østfold, og 1. februar 2022 kom Frida Elstad, den nye 
koordinatoren for Klima Østfold, på plass. 

Klima Østfold er så takknemlige for alt det fantastiske arbeidet Guro har gjort de siste fem årene og ønsker 
henne lykke til i stillingen sin som klimarådgiver i Fredrikstad kommune. Alle timene og arbeidet Guro har lagt 
inn i Klima Østfold kommer til å være en del av vår historie i lang tid fremover.  

Frida Elstad har en bakgrunn i statsvitenskap og har studert klima- og miljøstudier ved NMBU. Hun har tidligere 
jobbet med avskoging i Amazonas, sirkulærøkonomi, og har jobbet i Viken fylkeskommune siden 1. juni 2021.  

På bildet under kan vi se stafettpinnen bli offisielt gitt videre fra Guro til Frida – vi gleder oss til hva Klima Øst-
fold kommer til å utrette i 2022!
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Verdens største samling av elektriske maskiner og 
redskaper til landbruket? Det er Sarpsborg, det. For nå 
inntar de elektriske maskinene området der tidligere kun 
dieselmotoren var bra nok.

Prosjektleder i «Fossilfrie maskiner», Gabriel Wergeland 
Krog ser stolt utover området ved Kalnes videregående 
skole i Sarpsborg. Gravemaskiner, hjullastere, traktorer, 
flishuggere og gressklippere – alle er elektriske og er 
klare til testing.

– Vi har ikke sett tilsvarende samling av elektriske 
maskiner noensinne. Ja, jeg tror det er Norges største 
samling elektriske maskiner for landbruket. Og da blir 
det fort verdens største også, legger Wergland Krog til. 

Han leder prosjektet som er en storstilt 
markedskampanje for de ulike løsningene som finnes for 
landbruks- og anleggssektoren. Og på Kalnes møtte folk 
opp, både fra landbruket, det offentlige og næringslivet 
– med stor nysgjerrighet på hva som finnes.

Elektrisk er løsningen

– Terskelen er fortsatt høy både for kommuner og 
næringslivet for å investere stort i fossilfrie løsninger. I 
vårt prosjekt låner vi gratis ut maskiner for uttesting. Og 
dermed forsvinner mange fordommer, sier Wergeland 
Krog. Prosjektet låner ut maskiner til Viken, Oslo og 
Vestfold-Telemark.

Det må understrekes at prosjektet også har biogass og 
pellets-løsninger, da det er fossilfritt som er målet.

Elektrisk moro på alvor

Utover hele landbruksskolen på Kalnes var det ulike 
maskiner som kan dekke mange ulike behov både innen 
landbruket, offentlig forvaltning og til næringslivet. 
Støyen som kjennetegner dieselmotorene, var helt 
fraværende. Til gjengjeld satt smilene løst hos dem som 
testet de ulike maskinene. Rundt 200 personer deltok på 
arrangementet.

Prosjektet Test av fossilfrie maskiner og kjøretøy ble 
startet av Østfold fylkeskommune i 2017 og varer til 
2024.

VERDENS STØRSTE SAMLING
FOSSILFRIE DAGER 2021
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SAMMEN OM KRAV TIL FOSSILFRI TRANSPORT

KLIMASMARTE FOLK OG FIRMAER

Viken fylkeskommune og 47 kommuner i fylket tok i 
2021 et felles krafttak for en omstilling til transport på 
elektrisitet, hydrogen og biogass i anskaffelser av varer 
og tjenester.  

47 kommuner, Viken fylkeskommune og 4 innkjøps-
samarbeid i Viken gikk sammen om en felles erklæring 
for omstilling til transport på elektrisitet, hydrogen 
og biogass i anskaffelser av varer og tjenester. Disse 
kommunene og innkjøpssamarbeidene vil nå begynne å 
etterspørre fossilfri transport i sine vare- og tjenestean-
skaffelser.  

Offentlige anskaffelser blir stadig trukket fram som et 
sentralt virkemiddel for å kutte klimagassutslipp og for å 
få til en omstilling til lavutslippssamfunnet.  

– Kommuner og fylkeskommuner i Norge kjøper varer 
og tjenester for mer enn 200 milliarder kroner årlig. Med 
dette følger et stort ansvar til å påvirke samfunnsutviklin-
gen i en bærekraftig retning. Sammen har vi i Viken stor 
innkjøpsmakt, og mulighet til å utgjøre en forskjell, sa 
fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen på lanseringen av 
felleserklæringen.  

– Vi ser at mange kommuner allerede stiller slike krav i 
flere anbud, men det er fremdeles et stort potensial for 
å få med flere kommuner på dette og å stille krav på 
lik måte overfor markedet. Det forteller prosjektmedar-
beider Stine Eriksen i Klimarådgivning i anskaffelser, et 
prosjekt i regi av Viken fylkeskommune og Klima Østfold.  

Viken er en stor region, men mange av kommunene 
har felles leverandører og leverandørmarked. Ved å stå 
sammen og stille lignende krav og kriterier vil det bli 

mer forutsigbart for markedet. Vikens kommuner har 
sammen stor innkjøpsmakt og hvis vi står sammen, øker 
muligheten til å påvirke transportmarkedet. En felles 
metodikk gjør også jobben enklere for innkjøpsmiljøe-
ne, slik at de kan stille transportkrav og -kriterier i flere 
anskaffelser fremover. 

-Vi ser at det er en stor fordel at kommunene står 
sammen og sender et tydelig signal til markedet om 
hvilken retning det går i. Samtidig vet vi at modenheten 
i markedet for kjøretøy på elektrisitet, hydrogen og bio-
gass varierer både fra leverandørmarkedet til leverandør-
markedet, men også geografisk i Viken-regionen. Derfor 
legges det opp til at kommunene må ha dialog med 
aktuelle tilbydere før gjennomføring av konkurranser for 
å stille krav på et realistisk nivå, forteller prosjektleder 
Erik Gathen i Klimarådgivning i anskaffelser. 

 

Klima Østfold og Viken fylkeskommune gir gratis ener-
girådgivning til innbyggerne i fylket. Kampanjen startet i 
2021 og varer til sommeren 2022. Gjennom kampanjen 
får man tilbud om gratis rådgivning om energibruk og 
sparetiltak.

– Tilbudet er et samarbeid med Klimasmart.no på 
vegne av kommunen, Viken fylkeskommune og Klima 
Østfold, forteller klimarådgiver Guro Nereng i miljø- og 
byutviklingsetaten i Fredrikstad kommune. Innbyggerne 
får tre muligheter for rådgivning, og kan velge mellom 
befaring, telefonrådgivning og å delta på et digitalt fro-
kostmøte. 

– Det er veldig begrenset plass på befaringene, så der er 

det først til mølla-prinsippet som gjelder, sier Nereng.

Poenget med satsingen er å gi konkrete råd om hvilke 
tiltak hver enkelt boligeier kan ta, som vil bidra til å 
spare strøm.

– Befaringen gjennomføres digitalt. Det er kostnadseffek-
tivt og mer koronavennlig enn om vi hadde hatt fysiske 
befaringer. Vi får også mulighet til å hjelpe noen flere, 
enn om vi møtte opp fysisk. Ved hjelp av rådgivere kan 
du få bedre oversikt over boligen din, og se om du for 
eksempel kan ha nytte av å bytte vinduer eller etteriso-
lere.

Les mer på klimasmart.no

FELLESINITIATIV FOR ANSKAFFELSER



Oslo og Viken samarbeider for å gjøre tungtransporten 
fossilfri i de to fylkene. Samarbeidet ble lansert med 
verdens første fossilfrie lastebilparade fra Tusenfryd til 
Grønlikaia i Oslo.

Utslippene fra tungtransport veier betydelig på vektskåla. 
Tunge kjøretøy står for 25 prosent av utslippene fra 
veitrafikken i Oslo, og Klimaetatens beregninger av 
utslippene mot 2030 viser at utslipp fra tunge kjøretøy 
ikke vil gå ned uten ytterligere tiltak.

Ambisjonene er klare: Oslos mål er å bli en tilnærmet 
nullutslippsby i 2030, og Fylkesrådet i Viken har som 
mål at fylket skal bli et nullutslippssamfunn, der 
klimagassutslippene fra Viken skal reduseres med 
minst 80 prosent innen 2030. For å nå målet, må også 
utslippene fra tunge kjøretøy reduseres.

Både Viken Fylkeskommune og Oslo kommune er 
tydelige på at veien til omstilling går via kunnskap. 
Denne helt nødvendige informasjonen skal regionens 
aktører nå få på den nye nettsiden fossilfrilastebil.no

– Det er bra at næringslivet i Osloregionen er 
ambisiøse og ønsker å kutte sine klimagassutslipp, 
men veien til omstillingen kan være litt krevende, 
spesielt for mindre aktører. Nå vil Oslo og Viken hjelpe 
tungtransportaktørene slik at det blir lettere for hele 
bransjen å omstille seg. På den nye nettsiden vår 
fossilfrilastebil.no deles matnyttig informasjon slik som 
støtteordninger, miljøkrav i kommunens innkjøp og en 
oversikt over hvilke klimavennlige kjøretøymodeller 
som finnes på markedet, forteller byråd for miljø og 
samferdsel, Sirin Stav (MDG).

Tungt og viktig samarbeid

En overgang til fossilfritt er avhengig av at 
transportbransjen kjenner til de ulike virkemidlene som 
finnes og planlegges av kommunen, fylkeskommunen 

og andre. Derfor samarbeider Oslo kommune ved 
Klimaetaten, med Viken fylkeskommune, om en 
kampanje rettet mot tungtransportbransjen. Kampanjen 
finansieres av Klimasats-midler fra staten.

Det er særlig viktig å nå ut til de små og mellomstore 
aktørene med informasjon om fordelene og mulighetene 
ved å omstille kjøretøyparken sin og risikoen ved å ikke 
gjøre det.

 – Vi er veldig glade for å ha mottatt Klimasats-midler til 
dette formålet. Det er mange fordeler og muligheter som 
finnes ved å gå over til el, hydrogen og biogass, men 
Oslo kommune og Viken fylkeskommune har i dialog 
med transportbransjen avdekt en mangel på kunnskap 
om eksisterende og fremtidige klimavirkemidler. Dette 
er en stor barriere for overgang til fossilfrie drivstoff. 
Samarbeidet vårt er både viktig og slagkraftig ettersom 
store deler av transportbransjen knyttet til Østlandet 
opererer både i Oslo og Viken, forteller fylkesråd for 
samferdsel, Olav Skinnes (Sp), i Viken Fylkeskommune.

Fossilfritt for de fleste formål

For å markere starten på det tunge samarbeidet og et 
samstemt budskap om fossilfri tungtransport, ble det 19. 
januar arrangert verdens første fossilfrie lastebilparade. 
Den besto av sju kjøretøy, som startet ferden på 
Tusenfryd og endte opp på Grønlia i Oslo havn.

Lastebiler fra spydspissaktørene Becker, Schenker, ASKO, 
Posten og Tom Wilhelmsen, i tillegg til Oslo Havns egen 
el-lastebil, dannet en lastebilparade, den første i verden 
av sitt slag.

Lastebilparaden besto av både elektriske og 
biogassdrevne lastebiler og tippbiler som benyttes til 
anleggstransport og distribusjonsbiler som brukes til 
varelevering i Oslo. Det viser at det finnes fossilfrie biler 
til de aller fleste formål.

FOSSILFRI LASTEBILPARADE
FOSSILFRI TUNGTRANSPORT



TILBYR KOMPETANSEHEVING TIL BRANNVESEN
Klimaløsningene som elbiler, solceller og bygg i massivtre 
er kommet for å bli og vil øke drastisk i omfang i årene 
fremover. I en seminarrekke i regi av kommunesamarbei-
det Klima Østfold gir vi brannfolk i regionen økt innsikt i 
hvordan håndtere disse klimaløsningene både i et fore-
byggende og beredskapsperspektiv.  

De to første seminarene i rekken handlet om el- og 
hybridbiler og ble gjennomført i april 2021, med 
deltakere fra Region Brann Øst. Det vil si brannfolk fra 
brannvesener i Østfold, Follo og Romerike. I tillegg fikk 
ansatte ved Region Brann Øst ha mulighet til å se semi-
naret i opptak. Opptakene er av rettighetsårsaker kun 
tilgjengelig for ansatte i de brannkorpsene.  

Ideen til seminaret kom fra arbeidsutvalget til Klima 
Østfold og leder René Rafshol. 

– Å stanse klimaendringene krever rask handling i et 
stort omfang. I mange tilfeller betyr det innføring av nye 
løsninger og ny teknologi. Dette kan kanskje oppleves 
krevende å håndtere, ved brann og redning. Derfor 
ønsker vi med disse seminarene å gi brannfolk i Østfold 
økt innsikt i hvordan disse klimaløsningene kan håndte-
res, sier Rafshol. 

Temaene som ble gjennomgått i april var blant annet 
hvordan man skal håndtere ulykker og brann i el- og 
hybridbiler, hvordan slokke brann i en batteripakke, 
lading og ladesystemer, redning ved bilulykker og ikke 
minst egensikkerhet på skadested. 

Foredragsholder Rune Wiggo Johnsen er utrykningsleder 
hos Trøndelag brann og redningstjeneste og instruk-
tør hos Norges brannskole. Han har lang erfaring med 
håndtering av el- og hybridbiler, og har holdt en rekke 
foredrag for brannvesen i Norge og på Island. Johnsen 
roser Klima Østfold for initiativet man har tatt ved å 
utvikle seminarene. 

– Det er et tema som bare vil bli mer og mer relevant nå 
som teknologien utvikler seg og salget av elektriske biler 
og andre kjøretøy øker. Mangelen på kunnskap kan føre 
til handlingslamming. Informasjon og kunnskap kan fort 
være forskjellen på liv og død, sier Johnsen og fortsetter: 

– Med over 350 000 el- og hybridbiler på landevegen er 
fremdeles mange usikre på hvordan de skal slokke de 
batteridrevne bilene. De siste årene har vi flere ganger 
sett at batteriene blir sett på som ekstra brannfarlige og 
eksplosive. Dette skyldes manglende kunnskap. Det er 
ofte slik med noe som er nytt. Man er usikker og danner 
seg ideer. Batteriene på elbilene, som mange er bekym-
ret over, oppholder seg også i en lukket container inne i 
bilen og er skjermet der. 

Arrangementene gjennomføres av Klima Østfold. 
Ledelse ved Rakkestad brannvesen og Fredrikstad brann- 
og redningskorps har deltatt i en referansegruppe for å 
sikre relevant og faglig innhold. Tilrettelegger er Maria 
Thunshelle fra Dreambuilding AS.

 

BRANNVERN OG REDNING: KLIMATEKNOLOGIER

Foto: En rekke deltakere fikk med seg webinaret direkte, mens flere hundre så det i opptak.
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Landbruket i Viken ønsker å gjennomføre skifte til forny-
bare løsninger. Utvalget av løsninger er godt og poten-
sialet er stort. Nå har Viken fylkeskommune og Klima 
Østfold-prosjektet Klimasmart landbruk gitt 31 utvalgte 
bønder en håndsrekning ved å gjennomføre en individu-
ell energianalyse på det enkelte gårdsbruk.

Energirådgivere fra selskapet Solli Bioenergi har gått 
gjennom gårdenes muligheter og løsninger med lys og 
lupe, og presentert de tiltakene som gir størst gevinst 
både økonomisk og med tanke på reduksjon av klimag-
assutslipp.

– Potensialet i landbruket er enormt. bevisstgjøringen er 
det viktigste bonden sitter igjen med. Muligheter, øko-
nomisk gevinst og reduserte utslipp, sier rådgiver Martin 
Solli.

Fylkesråd for plan, klima og miljø i Viken fylkeskommune, 
Annette Raakil er stolt over satsningen og tror en slik 
analyse vil være et viktig verktøy for landbruket frem-
over.

– Takket være klimarådgivningen, gjennom oss i Viken 
og Klima Østfold, har bonden fått fremlagt hva som er 
lurt å gjøre for å snu om. Dette tiltaket viser at vi i tar 
ansvar og at landbruket går foran som gode eksempler 
i det grønne skiftet. De 31 rapportene skaper et veldig 
kunnskapsbasert grunnlag for hver enkelt gård. Vi har 
hjulpet bøndene ved å gi de et kunnskapsgrunnlag og ta 
opplyste valg for sin gård. Jeg håper vi kan ta med oss 
dette videre, at staten og regjeringen tar resultatene her 
på alvor og med videre inn i det grønne skiftet som også 
landbruket er en viktig del av, sier fylkesråden.

GJENNOMFØRER ENERGIANALYSE
NY SATSNING RETTET MOT LANDBRUKET

Bilde: Solceller på låvetak ??

Norske partnere i Interreg ØKS-prosjektet “Et skritt mot 
et klimanøytralt landbruk” inviterte høsten 2021 til part-
nerskapsmøte på Borregård hovedgård i Sarpsborg.

Møte fant sted over to dager, tirsdag 21. september og 
onsdag 22. september. Besøkende fra Danmark og Sveri-
ge fikk delta på demonstrasjoner av fossilfrie landbruks-
maskiner på Kalnes vgs, overvære presentasjoner fra de 
forskjellige naturbruksskolene i Viken og se mer av hva 
Viken og Østfold-regionen har å by på.

Prosjektet vil blant annet komme fremtidens bønder til 
gode. Her skal landbruksskolene i Norge, Sverige og 
Danmark samarbeide om spennende og nyvinnende 
undervisningsopplegg, teste ulike simulatorer og utforske 
økt karbonbinding gjennom bruk av biokull. Samtidig 
betyr prosjektmidlene at enda flere gårder i Viken vil få 
tilbud om rådgivning og konkrete tips om klimasmarte 
løsninger.

En viktig del av prosjektet blir også skiftet fra diesel til 
fossilfritt drivstoff. Både på traktorer og andre arbeids-
maskiner, men og fossilfri tørking av blant annet korn.

Prosjektet bygger på det eksisterende partnerskapet i 
Klimasmart landbruk, der bondelagene, landbruksrådgi-
vingen, kommunene (gjennom Klima Østfold) og Stats-
forvalteren i Oslo og Viken er inne. I tillegg vil fylkeskom-
munen og landbruksskolene være partnere i prosjektet.

På svensk og dansk side er det med samme type 
aktører: Agroväst er en sentral aktør i landbruksrådgi-
vinga i Västra Götaland, og regionens landbruksskoler er 
koblet på. 

I Danmark er kommunen Ringkøbing-Skjern i ledelsen, 
og de har koblet på sitt bondelag og den regionale 
landbruksskolen.

SKANDINAVISK KLIMASAMLING FOR LANDBRUKET
KLIMASMART LANDBRUK VIKEN

Foto: Deltakerne fra Sverige og Danmark fikk blant annet se og prøve fossilfrie maskiner under sitt besøk i Sarpsborg.
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SKANDINAVISK KLIMASAMLING FOR LANDBRUKET
Klima Viken er et regionalt partnerskap med alle kommu-
nene i Viken. Dette partnerskapet har blitt inspirert av og 
bygger på Klima Østfold-modellen. Målet med partnerska-
pet er å styrke arbeidet med klima og energi. I november 
2021 kunne endelig nettverket gjennomføre sin etterleng-
tede kick-off.

Felles innsats for å nå klimamålene

Klimaendringene er en av vår tids største utfordringer, 
og kommunene og fylkeskommunene må stå sammen 
for å finne gode løsninger på disse utfordringene. I Klima 
Viken-nettverket skal vi gjennomføre tiltak, bevisstgjøre, 
engasjere og tilrettelegge for at alle kan bidra, både det 
offentlige, næringsliv og innbyggerne i Viken.

Med Klima Viken håper Viken fylkeskommune å oppnå 
både egne vedtatte klimamål og internasjonale klima-
mål. Fylkeskommunen inviterer derfor til samarbeid om 
prosjekter og tiltak for å bidra til raskere gjennomføring 
av kommunenes klima- og energiplaner.

Klima Viken erstatter ikke kommunalt klima- og energiar-
beid, men fungerer som en ressurs på tvers av kommu-
nene i Viken for at vi alle skal oppnå̊ egne mål.

Geografiske nettverk skal styrke kommunenes 
klimaarbeid

Klima Viken skal bygge på geografiske inndelte klima-
nettverk som allerede eksisterer. Geografiske klimanett-
verk bidrar til erfaringsutveksling og effektiv ressursbruk 

mellom kommuner som har felles problemstillinger. Klima 
Viken jobber for at alle kommuner som i dag ikke er 
organisert, enten blir med i et av de eksisterende klima-
nettverkene eller oppretter et nytt. Klima Viken skal bli en 
paraplyorganisasjon for alle disse. 

Klima Viken samarbeider også med andre relevante nett-
verk og partnerskap i fylket.

Finansiering av nye klimanettverk

For at eksisterende eller nye nettverk skal ha nok res-
surser til å lede de regionale nettverkene og ha midler til 
egne og felles tiltak, tilbyr Viken fylkeskommune alle ek-
sisterende og nye klimanettverk finansiering etter 50/50 
fordeling mellom fylkeskommunen og kommunene.

Viktig for bærekraftig fremtid

I Viken fylkeskommune ligger FNs bærekraftsmål til grunn 
for alt vi gjør. Vi skal sikre en bærekraftig fremtid både 
for nåværende og kommende Viken-innbyggerne gjen-
nom klimaarbeidet. Klima Viken vil være et viktig tiltak i 
denne sammenhengen.

EN VIKTIG SAMARBEIDSARENA
KLIMA VIKEN
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I Klima Østfold jobber vi helhetlig med kommunikasjon. 
Det vil si at vi jobber målrettet for å sikre godt 
internt samarbeid, samtidig som vi henvender oss til 
befolkning og beslutningstakere ved bruk av forskjellige 
hjelpemidler.
 
Pressedekning
Vi er blitt nevnt 47 ganger i ordinære medier, 212 ganger 
i eksterne kilder. 

Se et variert utvalg her (artiklene kan være publisert flere 
steder):
• Gir gratis energirådgivning til innbyggerne (Flere 

medier)
• Sammen om krav til fossilfri transport i offentlige 

anskaffelser (Flere medier)
• Moss Havn tildelt Klima Østfold-prisen (Flere medier)
• Storkommunen nominert til pris (Smaalenene Avis)
• Trenger en plan for landbruket (Sarpsborg 

arbeiderblad)
• Redd for høy strømregning? I kveld kan du få hjelp 

(Fredrikstad Blad)
• Skal bistå Viken med klimaråd (Anbud 365)
• 70 % utslippsfri veitrafikk om ti år (Moss Avis)
• Får prøve ut miljøvennlige bygg- og anleggsmaskiner 

gratis (Samferdsel & Infrastruktur)
• Tester ut fossilfrie anleggsmaskiner (NRK)
• Kan droppe høyrselsvern (Hallingdølen)
 
Digitale kanaler:
Klima Østfold sin Facebook-side hadde per 31. 
desember 2021 1720 følgere, med en rekkevidde på 
ca. 7000 brukere i snitt per uke. Toppnivå i 2021 var 
en rekkevidde per post på 11 000. Til sammen er 177 
innlegg blitt publisert på Klima Østfold sin Facebook-side, 
med en total rekkevidde på ca 106 000. Videoene som vi 
har publisert i 2021 er sett på i ca 6000 minutter og av 
ca 15 000 Facebook-brukere. Blant annet er videoer om 
maskinutlån og landbruk populære. 

YouTube fungerer som landingsplattform for videoene 
vi publiserer. Til sammen inneholder kanalen i dag 
178 videoer og har hatt ca. 2000 visninger i 2021. Vi 
bruker videopublisering på YouTube til å dele video med 
eksterne aktører og på nettsider, mens trafikken og 
visninger i hovedsak blir generert via Facebook. 

Twitter blir benyttet til små og korte oppdateringer fra 
arrangementer eller diskusjonspunkter. Twitter-kontoen 
til Klima Østfold har 763 følgere og har publisert 685 
innlegg. 

Instagram blir benyttet til korte oppdateringer fra Klima 
Østfold. Kontoen er under utvikling. Per 31. desember 
2021 har vi publisert 65 innlegg på Instagram. Kontoen 
har 322 følgere.

Klimaostfold.no er samarbeidets nettside. Her publiserer 
vi artikler, arrangementsinformasjon og annet viktig 
innhold. I 2021 publiserte vi 34 nye egenproduserte 
artikler på nettsiden og 11 arrangementer. Besøkstallene 
ligger på ca. 26 000 visninger per januar 2022. Nettsiden 
er under stadig utvikling og har blant annet fått 
undersider i form av prosjektene Klimasmart landbruk 
Viken og Klimarådgivning i anskaffelser. Vi forventer en 
økning av besøkende 2022 (basert på foreløpige tall).

Presentasjoner og innspill
Klima Østfold-sekretariatet/prosjekter er blitt invitert 
til å holde presentasjoner på arrangementer i regi av 
kommunene og eksternt:

Prosjekt ”Test av fossilfrie maskiner og kjøretøy:
• Presentasjon Lier veg, vann og avløp KS
• Presentasjon ØKS Klimasmart landbruk
• Presentasjon utskifting av maskiner for skoler i Viken
• Presentasjon Ladeinfrastruktur i Fyrbodal (Fossilfri 

2030)
• Presentasjon Norsk Kommunalteknisk forening
• Presentasjon hos Vestfold og Telemark 

fylkeskommune
• Presentasjon for rådsområdet Samferdsel, Viken fk
• Presentasjon og gravemaskindemonstrasjon på 

topplederseminar hos VTFK.

Prosjekt ”Klimarådgivning i anskaffelser”
• Leverandørkonferanse: Persontransporttjenester i 

Sarpsborg (Sarpsborg kommune)
• Innlegg webinar: OECDs lansering av rapport om 

bærekraftsmålene i Viken regionalt, nasjonalt og 
internasjonalt (OECD)

• Innlegg webinar: Biogass i offentlige anskaffelser 
(Biogass Oslofjord)

• Innlegg webinar: EBAOs regionale arena for kllima 

KOMMUNIKASJON OG FORMIDLING 2021
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Hver kommune har minst én hovedansvarlig 
i Klima Østfold-samarbeidet som kalles 
klimakontakt. Disse møter på fellessamlinger 
og deler informasjon og invitasjoner med sin 
organisasjon.

Vi har hatt en rekke arbeidsmøter og 
klimakontaktmøter på video etter nedstengingen, 
som vist i arrangements- og møteoversikten på 
side 6. Videoarbeidsmøter har fungert veldig 
bra, noe du kan lese mer om i Oppsummering av 
2021. 

KLIMAKONTAKTENE

• Fossilfrie dager Kalnes (Viken)
• Innlegg seminar: Fra strategi til utslippsfri (Cleancon)
• Webinar: Fellesinitiativ for omstilling til fossilfri 

transport i anskaffelser av varer og tjenester (Klima 
Viken)

• Webinar: Hvordan etterspørre transport på 
elektrisitet, hydrogen og biogass i anskaffelser 
(Klima Viken)

Prosjekt ”Klimasmart landbruk Viken”
• Demonstrasjon av simulatorer i undervisningen - 

Lærere fra Tomb, Hvam og Kalnes møter svenske 
lærere og elever som lærer bort bruk av simulatorer 
i undervisning jord og skogbruk (Skritt mot 
klimanøytralt landbruk)

• Fokusgruppeintervju med Cicero prosjektet COME 
RES - lokale energisamfunn

• Osloregionens klimaskole - Biogassforedrag
• Fem bønder tester ut fossilfri fliskutter (reportasje)

Webinar
Klima Østfold hadde allerede i forkant av Covid-19 
posisjonert seg for å kunne gjennomføre webinarer på 
en profesjonell og god måte. I 2020/21 tok vi denne 
kunnskapen i bruk. 

I løpet av året ble de fleste arrangementer som ble 
avholdt fysisk også produsert digitalt. Webinarene ble 
streamet ut til målgruppene gjennom både Microsoft 
Teams og ved bruk av andre løsninger.

Spesielt år
Kommunikasjonen har i 2021, som resten av samfunnet, 
vært preget av Covid-19.
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REGNSKAP 2021

Merknader til regnskap 2021: 
1. Regnskapet bærer preg av corona. Det har 

vært mindre reisevirksomhet og ikke like 
stor mulighet til å arrangere arrangementer 
o.l. I tillegg var det vakanse i stillingen som 
nettverks-koordinator fra 1. september – 31. 
Desember 2021.

2. I tillegg til bidrag på 869 000 har 
fylkeskommunen dekket utgifter til 
prosjektet Klimasmarte folk og firmaer 
og andre prosjekter. Totalt utgjør disse 
bidragene fra fylkeskommunen over 870 
000. 

3. Av kompetanseheving er 25 000 benyttet 
på møteserien ’Brannvern- og redning 
klimaløsninger’. 

4. Av konsulentoppdrag er 51 000 benyttet 
på møteserien ’Brannvern- og redning 
klimaløsninger’, 54 000 er benyttet 
på skribent til web m.m. (i tidligere 
budsjettoppsett ville dette vært sortert på 
kommunikasjon og profilering), og 444,000 
er benyttet på klimabudsjetter. 

5. Midlene avsatt til prosjekter er satt av for 
hele prosjektperioden. Disse midlene vil 
dermed rulleres til kommende år. I tillegg 
er 70 000 overført til Klimasatsprosjektet 
”Karlegging av deponigass for mulig 
utnyttelse” og 50 000 er overført til 
prosjektet ”Klimasats Øra”. Ytterligere 50 
000 var satt av til egenandel til eventuelt 
nye prosjekter men er ikke benyttet.

Driftsregnskap 2021

Oversikt kommunebidrag 2021



SIDE 19

Klima Østfold-prosjekter
Med stadig økende antall prosjekter, hvorav mange som går over flere år, rapporterer vi nå på hvert enkelt prosjekt og 
for hvert prosjekts fulle prosjektperiode. Disse midlene er bundet til prosjektenes aktiviteter og formål. Dette gjøres 
for prosjektene der Klima Østfold og kommunene er de eneste prosjektdeltakerne. Her vises kun egeninnsats i form av 
penger, i tillegg kommer en stor egeninnsats i form av timer.  

Tilleggsfinansiering
For prosjekter der Klima Østfold er én av flere deltakere er det ikke hensiktsmessig å regnskapsrapportere isolert på 
Klima Østfold-kommunene. Her viser vi andel av ekstern finansiering som vi estimerer har gått til aktiviteter relatert til 
Klima Østfold i disse prosjektene.  

Prosjektet ’Kartlegging klimagammeldagse reguleringsplaner’ ble dessverre ikke realisert og de eksterne midlene 
(300 000kr) ble tilbakebetalt. Underveis i prosessen av prosjektet ble det klart at å avgrense kartleggingen til regule-
ringsplaner kunne bli for snevert, og prosjektet ble i løpet av 2021 avlyst.  
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En av de viktigste funksjonene til Klima Østfold-
samarbeidet, er å få inn midler til klimaarbeid i regionen 
gjennom ulike former for prosjektstøtte. Her er en 
oversikt over søknadsutvikling og -uttelling i 2021. 
Noen av disse prosjektene vil gå over flere år, og vi 
gjennomfører samtidig prosjekter vi tidligere har fått 
tilsagn om.

Klimasats: 

• Nettverksstøtte til Klima Østfold: 325 000 kr.  

• Test og plan for fossilfrie kjøretøy og maskiner. 
Samarbeid med hele Viken, Oslo, og Vestfold og 
Telemark. Videreføring av utlånsprosjektet som ble 
startet opp i Østfold. Totalt 4 millioner innvilget, 
hvorav estimerte 0,5-1 million benyttes til tiltak i 
Østfold.

• Helhetlig biogassmarked i og rundt Nedre Glomma. 
350 000 kr.

Østfoldkommuner utløste til sammen 3,67 millioner 
kroner fra Klimasats i tillegg til midlene nevnt over.

Flere internasjonale prosjektsamarbeid og satsinger 
er forberedt, i påvente av nye programperioder 
for Interreg og HorisontEuropa. Blant de som er 
kommet lengst i utviklingen er prosjekter knyttet til 
landbruk og transport, i tillegg til et større prosjekt om 
sirkulærøkonomi. Svarene på disse prosjektsøknadene 
forventes fra mai 2022 og utover. 

PROSJEKTUTVIKLING OG SØKNADSUTTELLING 
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SAMARBEID MED ANDRE
Samarbeid og partnerskap:
• Klimapartnere Viken: Klima Østfold er 

samarbeidspartner, Karoline Fjeldstad fra Klima Østfolds 
arbeidsutvalg er styremedlem, Atle Ottesen er vara for 
Fjeldstad og daglig leder Guro Nereng var observatør i 
styret. 

• Gjenvinning Østfold: Daglig leder var nestleder 
i styret. Hensikten med dette samarbeidet er å 
lete etter og sørge for synergier og koblinger 
mellom gjenvinningstemaer og kommunenes og 
fylkeskommunens klimaarbeid. 

• Avfallsforum Østfold (med kun offentlige 
renovasjonsaktører): Daglig leder for Klima Østfold var 
nestleder i styret.  

• Biogass Oslofjord-samarbeidet: Gjennom 
klimaavdelingen i Viken fylkeskommune holder de 
to nettverkene/ samarbeidene seg oppdatert på 
hverandres arbeid. 

• Andre klimanettverk i landet: Samarbeid med 
Folloregionen gjennom Fossilfri 2030-prosjektet og 
tilbud gjennom PentaHelix-prosjektet.  

Arbeidsgrupper og utviklingsarbeid: 
• Miljødirektoratets arbeidsgruppe for kommunalt 

klimagassregnskap: Klima Østfolds daglige leder 
og Fredrikstad kommunes klimarådgiver deltar i 
arbeidsgruppen. Den fungerer som en referansegruppe 
for stadig forbedring av kommunefordelt 
klimagassregnskap, som årlig publiseres av 
Miljødirektoratet.  

• Daglig leder for Klima Østfold har vært koblet på 
Moss kommune, som deltar som én av 12 kommuner/
fylkeskommuner i KS sitt Kortreist Kvalitet-nettverk. 
Nettverket arbeider med kommunen som endringsaktør 
i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Viken f.k. er også 
med. www.kortreistkvalitet.no  

• KS: Vi legger ut dokumenter fra klimaplanarbeidet på 
KS sitt verktøy Komplett: ww.klimaogenergiplan.no.  

• Viken fylkeskommune, KS og Fylkesmannen i Oslo 
og Viken: Gjennomføring av digital klimasamling for 
kommuner i Viken.  

• Covenant of Mayors: Arbeid for at Miljødirektoratets 
klimastatistikk kan benyttes til rapportering av norske 
kommuner som blir medlem i kommende år, gjennom 
Viken fylkeskommune sin klimaavdeling. 

Internasjonale samarbeid og prosjekter:  
• Interreg Sverige-Norge-prosjektet Fossilfri 2030: 

Prosjektet har også, i samarbeid med prosjektet Test av 
fossilfrie maskiner og kjøretøy, gitt en rekke kommuner 
muligheten til å teste ut et fossilfritt kjøretøy eller en 
fossilfri maskin.  

• PentaHelix: PentaHelix-prosjektet tar sikte på å gi lokale 
og regionale myndigheter mulighet til å finne innovative 
og kostnadseffektive tilnærminger for å utvikle, 
finansiere, implementere og forbedre bærekraftige 
energi- og klimahandlingsplaner som bidrar til å nå 
nasjonale og europeiske klima- og energimål og politikk. 

• Enchant: Horisont-prosjektet Enchant fokuserer på 
nødvendige kutt i energibruk og CO2-utslipp, og 
hvordan man kan benytte seg av atferdsvitenskap og 
intervensjoner for å påvirke forskjellige målgrupper. 
Prosjektet har partnere fra seks forskjellige europeiske 
land. Klima Østfold bistår med kommunikasjon sammen 
med brukerpartner Viken fylkeskommune.  

• Include: Forskningssenteret Include skal frembringe 
kunnskap om hvordan vi kan realisere et sosialt 
rettferdig lavutslippssamfunn, gjennom inkluderende 
prosesser og nært samarbeid mellom forskning 
og offentlig, privat og frivillig sektor. Klima Østfold 
bistår med videreformidling av informasjon og 
kommunikasjonsbistand ved behov.  

• Skritt mot klimanøytralt landbruk: I Interreg-
ØKS-prosjektet Skritt mot klimanøytralt landbruk 
samarbeider vi med relevante aktører fra Sverige og 
Danmark. I prosjektet skal landbruksskolene i Norge, 
Sverige og Danmark sammen utvikle spennende 
og nyvinnende undervisningsopplegg, teste ulike 
simulatorer og utforske økt karbonbinding gjennom 
bruk av biokull. Samtidig betyr prosjektmidlene at 
enda flere gårder i Viken vil få tilbud om rådgivning 
og konkrete tips om klimasmarte løsninger. En viktig 
del av prosjektet blir overgangen fra diesel til fossilfritt 
drivstoff, for traktorer og andre arbeidsmaskiner samt 
korntørkere.  

Annet: 
• Pedalen/Kirkens bymisjon om sykkeltiltak.  
• Inspiria - Klimakunnskap - opplegg for vg/u-skoler 

gjennom prosjektet Klimasmart landbruk.  
• Innkjøpsavdelingen ved Viken fylkeskommune: 

Samarbeid om Klimasats-innkjøpsprosjektet.  
• Håpets katedral: Klima Østfolds sekretariat deler 

informasjon om deres arrangementer. 




