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Klimaplaner i Fylkeskommunen 

Sør-Trøndelag Fylkeskommune 

• Regional plan for klima og energi 2015-2020: her 

• Handlingsprogram for klima og energi 2016-2017: 
• Kort versjon webbasert: her 

• Fullversjon pdf: her 

 

Nord-Trøndelag Fylkeskommune 

• Klima og energistrategi 2015-2019: her  
 

https://www.stfk.no/Documents/klima/Regional plan for klima og energi 2015-2020.pdf
https://klimaradsortrondelag.wordpress.com/regional-handlingsprogram-klima-og-energi-2016-2017/
https://klimaradsortrondelag.files.wordpress.com/2017/01/regional-handlingsprogram2016-2017vedtatt.pdf
http://www.ntfk.no/Arbeidsomrader/klimaogenergi/Documents/Klima- og energistrategi for NTFK 2015 til 2019.pdf
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Økt integrasjon av fornybar energi og utslippsfri transport 
Energianalyse for Trøndelag 
 

Etterspør en energianalyse av 
Trøndelags distribusjonsnettet eller 
annet infrastruktur for tilretteleggelse 
av økt produksjon og distribusjon av 
fornybar elektrisitet og økt bruk av 
elektriske biler.  
Økt effektetterspørsel for elbiler, el-busser, 
induksjonskomfyr og andre moderne utstyr, og økt 
distribuert produksjon fra solceller, bioenergi i tillegg til 
vindenergi og andre fornybare energikilder kan kreve 
nettforsterkninger eller andre tekniske løsninger for å 
lagre og distribuere energi. Dette må analyseres 
helhetlig for å ta gode beslutninger for økt bruk av 
fornybar energi og elektrifiseringen innen transport. 

 



Hvis man får hydrogenbåt i morgen, 
hva må til i Trondheim, Brekstad, 
Sandstad og Kristiansund for å kunne 
påfylle med H2?  
 
Målet med studien er primært å se på 
- lokasjoner, egnethet  
- tilkjørt vs. lokalprodusert 

H2-HURTIGBÅT: HYDROGEN TIL 4 KNUTEPUNKTER 



Trønderhydrogen i Trondheimsfjorden 
Produksjon og distribusjon av hydrogen i Trøndelag for bruk i hurtigbåtene  

Tre initiativer for å produsere H2 i 
Trøndelag: 
• Fosen (forprosjekt ferdig, går i andre 

runde av prosjektet 
• Hemne (har konsesjoner for 

småvannkraft, men nettforsterkninger 
er for dyrt – derfor mulig H2 
produksjon?) 

• Meråker (går i forprosjekt om H2 
produksjon på gamle Elkem industripark 
med både god strømtilgang og tog for 
transport) 
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Klimaråd Sør-Trøndelag 

Styret 
• Fylkeskommene, Fylkesmann, KS, Statens Vegvesen 
Hovedmål  

Målet er å få til et koordinert og mer målrettet klima- og 
energiarbeid regional… 

Delmål  
• økt samhandling mellom sørtrønderske kommuner og 

andre offentlige og private aktører  
• økt aktivitet innen planlegging og gjennomføring av 

konkrete utslippsreduserende tiltak og klimatilpasning  
• økt kunnskap og forståelse om klimaspørsmål for å 

skape engasjement 

 

https://klimaradsortrondelag.wordpress.com/  

https://klimaradsortrondelag.wordpress.com/


Kartlegging av klimaarbeid i kommuner 
Fase 1: Prosjekt: “En praktisk gjennomgang 
av kommunenes klima- og energiplaner i 
Sør-Trøndelag” (rapport utarbeidet i 2015, 
finnes her) 
 
Fase 2: Prosjekt: “Kartlegging av klimatiltak 
i Trøndelag” (Oktober 2016 - Juli 2017, 
rapport og webbasert GIS-kartløsning som 
viser klimatiltak i Trøndelag, mer info her) 
 
Fase 3: 2018 

https://klimaradsortrondelag.wordpress.com/  

https://klimaradsortrondelag.files.wordpress.com/2016/04/krst-rapport_-praktisk-gjennomgang-av-klimaplaner-i-sc3b8r-trc3b8ndelag-endelig-30-04-2016.pdf
https://klimaradsortrondelag.files.wordpress.com/2016/04/krst-rapport_-praktisk-gjennomgang-av-klimaplaner-i-sc3b8r-trc3b8ndelag-endelig-30-04-2016.pdf
https://klimaradsortrondelag.files.wordpress.com/2016/04/krst-rapport_-praktisk-gjennomgang-av-klimaplaner-i-sc3b8r-trc3b8ndelag-endelig-30-04-2016.pdf
https://klimaradsortrondelag.wordpress.com/2016/10/19/kartlegging-av-klimatiltak-i-trondelag/
https://klimaradsortrondelag.wordpress.com/2016/10/19/kartlegging-av-klimatiltak-i-trondelag/
https://klimaradsortrondelag.wordpress.com/2016/10/19/kartlegging-av-klimatiltak-i-trondelag/
https://klimaradsortrondelag.wordpress.com/


Seminar - Klimaarbeid i kommuner 

 Klima- og miljøutvalg i Nord-Trøndelag og 
Klimaråd Sør-Trøndelag arrangerte sitt første 
felles seminar om forankring av klimaarbeid, 
November 2016, mer info og presentasjonene her. 

  
 Foredragsholdere var KS, SINTEF (ZEB/ZEN), STFK, 

Trondheim Kommune, Overhalla Kommune, 
Levanger Kommuner, Norsk Elbilforening, NTE, 
Nasjonal program for leverandørutvikling (NHO), 
Miljødirektoratet, ENOVA 

https://klimaradsortrondelag.wordpress.com/  

45 deltaker, 13 kommuner fra sør, 6 kommuner fra nord 

https://klimaradsortrondelag.wordpress.com/2016/11/22/seminar-klimaarbeid-i-kommuner/
https://klimaradsortrondelag.wordpress.com/2016/11/22/seminar-klimaarbeid-i-kommuner/
https://klimaradsortrondelag.wordpress.com/2016/11/22/seminar-klimaarbeid-i-kommuner/
https://klimaradsortrondelag.wordpress.com/2016/11/22/seminar-klimaarbeid-i-kommuner/
https://klimaradsortrondelag.wordpress.com/2016/11/22/seminar-klimaarbeid-i-kommuner/
https://klimaradsortrondelag.wordpress.com/2016/11/22/seminar-klimaarbeid-i-kommuner/
https://klimaradsortrondelag.wordpress.com/


Utslippsfrie anleggsmaskiner 

 Prosjektet er et samarbeid med Bellona (Mai - Oktober 
2017) og inkluderer en mulighetsstudie om utslippsfrie 
anleggsmaskiner i veiprosjekter.  

  
 Kick-Off i Mai 2017. Foredragsholdere: Bellona, STFK 

Samferdsel, Statens Vegvesen, Nye Veier, NASTA AS, 
Midtre Gauldal Kommune, Trondheim Kommune. Også 
representert var MEF og NHO. Mer info og 
presentasjonene her.  

 

https://klimaradsortrondelag.wordpress.com/  

https://klimaradsortrondelag.wordpress.com/2017/05/05/arbeidsmote-om-utslippsfrie-anleggsmaskiner-i-trondelag/
https://klimaradsortrondelag.wordpress.com/2017/05/05/arbeidsmote-om-utslippsfrie-anleggsmaskiner-i-trondelag/
https://klimaradsortrondelag.wordpress.com/2017/05/05/arbeidsmote-om-utslippsfrie-anleggsmaskiner-i-trondelag/
https://klimaradsortrondelag.wordpress.com/2017/05/05/arbeidsmote-om-utslippsfrie-anleggsmaskiner-i-trondelag/
https://klimaradsortrondelag.wordpress.com/2017/05/05/arbeidsmote-om-utslippsfrie-anleggsmaskiner-i-trondelag/
https://klimaradsortrondelag.wordpress.com/2017/05/05/arbeidsmote-om-utslippsfrie-anleggsmaskiner-i-trondelag/
https://klimaradsortrondelag.wordpress.com/2017/05/05/arbeidsmote-om-utslippsfrie-anleggsmaskiner-i-trondelag/
https://klimaradsortrondelag.wordpress.com/2017/05/05/arbeidsmote-om-utslippsfrie-anleggsmaskiner-i-trondelag/
https://klimaradsortrondelag.wordpress.com/


Trøndersk Klimamesterskap 2017 
 I samarbeid med Ducky AS, mer om klimakalkulatoren på 

ENOVA sine nettsider eller hos www.ducky.no.  
 
 Klimakonkurranse blant elever i videregående skoler i 

Trøndelag. Prosjektet fra Mars - Oktober 2017, selve TKM2017 
foregikk 3.-23. Mai, hvor elevene logget sine daglige klimatiltak i 
en klimakalkulator og konkurrerer på individ, klasse og 
skolenivå.  

 Mesterskapet hadde 1682 deltaker, 130 aktive klasser fordelt 
på 15 videregående skoler. Elevene har logget over 86.000 
klimatiltak innen kategorier energi, mat, transport og forbruk, 
og det ble totalt spart over 100.000 kg CO2-e i utfordringen. 
Dette tilsvarer sirka 40.000 enkeltturer med bil fra Trondheim 
Torg til City Syd. 

 

https://klimaradsortrondelag.wordpress.com/  

https://www.enova.no/privat/inspirasjon/finn-ditt-klimaavtrykk/
https://www.enova.no/privat/inspirasjon/finn-ditt-klimaavtrykk/
http://www.ducky.no/
https://klimaradsortrondelag.wordpress.com/


Flere prosjekter som kommer… 

• Klimasafari/Fornybarsafari 
• Kampanje oljeutfasing og fornybar energibruk i boliger  
• Miljøsertifisering  
• Ladeinfrastruktur 

https://klimaradsortrondelag.wordpress.com/  

https://klimaradsortrondelag.wordpress.com/


How can your organisation communicate 
about climate change in a way that actually 

makes a difference? 

https://www.youtube.com/watch?v=ovfOURebDjc

