
Innvilget støtte til 
Klimasatsprosjekter 2021

Klimautvalget, 1.september 2021



Hva er Klimasats?

• Miljødirektoratets tilskuddsordning til kommunale klimatiltak 
• Tiltak som kutter klimagassutslipp

• Tiltak som bidrar til lavutslippssamfunnet

• Krav til kommunene:
• Politisk forankring

• Kommunal egenandel (inntil 50 %)



Vedtak i Formannskapet, 02.02.2021

1. Drammen kommune søker om tilskudd fra Klimasats i 2021 til:
a) Kartlegging av økosystemtjenester 
b) Ombrukssenter på Strømsø 
c) Ladeinfrastruktur i tidligere Nedre Eiker og Svelvik kommune
d) Snarveiprosjekt 
e) Klimatiltak i forbindelse med ny bybru

2. Behov for finansiering utover eksisterende økonomiske rammer avklares i forbindelse 
med 1.tertial 2021. 

3. Drammen kommune skal aktivt benytte Miljødirektoratets klimasatsordning til å søke 
om tilskudd til å dekke eventuelle merkostnader ved klimavennlige anskaffelser i 2021.

4. Det utarbeides en søknad om klimasatsmidler til utredning av el-ferge i indre 
Drammensfjord. Søknaden utarbeides i samråd med initiativtakerne og Lier kommune.



Følgende søknader ble sendt våren 2021:

1. Kartlegging av økosystemer 

2. Drammen Miljøverksted – sammen reparerer vi miljøet

3. Ladeinfrastruktur i tidligere Nedre Eiker og Svelvik kommune

4. Snarveiprosjekt – oppgradering av snarveier

5. Klimatiltak i forbindelse med ny bybru

6. Vannveien

7. Deltakelse i nettverket «Aktive og Innovative klimakommuner»

8. Rammeavtale busstransport til Drammen kommune



Gjennomgang av prosjekter



Kartlegging av økosystemer
Et klimasatsprosjekt i Drammen og Tønsberg kommuner 



Bakgrunn

Alle illustrasjoner: Oktober Design

og behov
• Nasjonale føringer
• Klimamål globalt, nasjonalt og lokalt
• Egne kommuneplaner

• Utbyggingspress og tap av grøntareal

• KS-rapport: Samspillseffekter i lokal klima-
og miljøpolitikk (publisert 24.08.2021):

• "Vern og restaurering av natur kan gi både opptak av 
karbon, større biologisk mangfold og bedre tilpasning 
til et klima i endring. For å utløse potensialet for slike 
positive effekter for både natur og klima må en se 
klimagassutslipp, energiomstilling, ivaretaking av 
biologisk mangfold og klimatilpasning i sammenheng".

• Natur- og klimakrisen må 
ses i sammenheng

• Mye kunnskap, men fragmentert (ulike 
sektorer, ulike kart og databaser)

• Beslutningstakere må få et tydelig og 
helhetlig kunnskapsgrunnlag



Prosjekt – hensikt   

• Styrke betydningen av grøntstruktur og økosystemer i arealbruksvurderinger

• Synliggjøre blågrønne arealers verdi og egenskaper

• Se klimagassutslipp, klimatilpasning og naturmangfold i sammenheng

Styrke kunnskapsgrunnlaget om viktige økosystemer til arbeid med rullering av 
kommuneplanens arealdel i Tønsberg og Drammen



Prosjekt – innhold 

Arbeidet vil være tredelt:

1. Samle og få oversikt over eksisterende kunnskap og ressurser innen tematikken 

2. Kartlegge behov for ny kunnskap og innhente denne

3. Utarbeide en kartløsning eller annet verktøy som viser oversikt over ulike arealers 
egenskaper (karbonrike arealer, klimatilpasningsegenskaper, naturmangfold etc.)



Prosjekt – prosess 

• 2 prosjektledere; Oda i Drammen + Hanna i Tønsberg

• 2 referansegrupper;

• Kommuner: Asker, Bærum, Kinn, Hamar, Østre Toten, Lier

• Fag: WWF, KS, NINA, Viken fylkeskommune, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

• 1 arbeidsgruppe; Drammen og Tønsberg

• kommuneplanens arealdel

• arealplan

• geodata

• landbruk/miljø

• friluftsliv

• klimatilpasning/beredskap



Prosjekt – pengebruk

Hva skal vi bruke Klimasatsmidlene til?

1.000.000 kr fra Miljødirektoratet

• Prosessledelse

• Faglig kartlegging og utredning

Kommunal egenandel: timebruk

40.000 kr fra Viken fylkeskommune

• Workshops, seminarer, formidling etc.



Prosjekt – fremdrift 

August

Utarbeide 
Konkurranse-
grunnlag

September

Konkurranse om 
konsulentbistand

Oktober –
desember

Innhente kjent kunnskap. 
Diskutere sluttprodukt. 

Desember –
februar

Innhente ny kunnskap.
Diskutere sluttprodukt.

Februar –
mars

Samle kunnskap
i sluttproduktet

Mars -

Anvende sluttproduktet
i arealdelene



Oppsummering

Prosjektet i Drammen og Tønsberg skal vise at: 

• alle grønne arealer har en verdi
• verdiene må fremstilles samlet og sammenhengende 
• verdiene må innarbeides i kommunenes arealforvaltning  

Globale, nasjonale og lokale klimamål er ambisiøse og nødvendige. 
Det holder ikke å kutte utslipp, vi må også lagre karbon og ivareta naturmangfold. 



Drammen Miljøverksted
- Sammen reparerer vi miljøet



Drammen Miljøverksted 
- sammen reparerer vi miljøet

• Støttesum: 300.000 kr

• Forprosjekt:
• Etablere kommunalt kompetansesenter med fokus på ombruk, reparasjon og redusert forbruk
• Fokus på kunnskapsdeling, kurs, deling, læring
• Gi tradisjonelle sentrumsnæringer plassen tilbake i sentrumskjernen 

• Formål: 
• Gjøre det enklere for Drammens innbyggere å ta klima- og miljøvennlige valg når det kommer til eget forbruk 

• Knutepunkt Strømsø: 
• Sentrumsbasert – redusert transportbehov
• Samarbeid med lokale aktører 
• Fysisk møteplass – sosial og miljømessig bærekraft



Ladeinfrastruktur 
i tidligere Nedre Eiker og 

Svelvik kommune



Ladeinfrastruktur i tidligere Nedre Eiker og 
Svelvik kommune

• Siste mulighet for å søke om å få dekket inntil 50 % av kostnadene ved utbygging av 
ladeinfrastruktur til tjenestekjøretøy i kommuner.

• Tidl. Drammen har fått klimasatstilskudd til dette tidligere.

• Tidligere Nedre Eiker og Svelvik kommune har lav andel elbiler som 
tjenestekjøretøy, og mangler ladeinfrastruktur. Behov: ca 30 ladestasjoner, kostnad 
1 million kr.

• I regjeringens klimaplan, lagt frem 08.01.2021, ligger krav om nullutslipp i offentlige 
kjøp av personbiler og lette varebiler fra 2022. Utbygging av ladeinfrastruktur for å 
imøtegå dette kravet bør dermed prioriteres.



Ladeinfrastruktur i tidligere Nedre Eiker 
og Svelvik kommune

• Støttesum: 50 % av kostnadene ved etablering av 30 ladepunkter, oppad begrenset 
til kr 569 750, som omsøkt.

• Støtten skal bidra til at kommunen skifter ut minst ett fossilt kjøretøy med et 
helelektrisk kjøretøy for hvert ladepunkt. 

• Ladepunktene må etableres senest i oktober 2022 og rapporteres senest samme 
høst, om ikke frigjøres pengene til andre formål.

• Finansiering av kommunens egenandel er ikke avklart



Nettverkssamarbeid



Aktive og Innovative klimakommuner 

• 22 deltakere 
• 20 kommuner: Bærum, Asker, Drammen, Gjøvik, Østre Toten, Ringerike, Aurskog-Høland, 

Lillestrøm, Nittedal, Lørenskog, Rælingen, Krødsherad + Lier, Hamar, Elverum, Engerdal, Stor-
Elvdal, Trysil, Åmot, Våler

• 2 fylkeskommuner: Innlandet + Viken

• Støttesum: 325.000 kr (25.000 kr per utløsende deltaker)

• Fasilitator: Bærum kommune 

• Nettverkskoordinator: utlyst 50 % stilling

• Fremtid: Klima Viken (Midt-Viken klimanettverk) 



Merkostnad i klimavennlige 
anskaffelser



Bussanskaffelse (merkostnad i anskaffelse)

• Fått innvilget 450 000 kr til å dekke merkostnader ved elektrisk buss i ny rammeavtale for busstransport til 
Drammen kommune

• Elektrisk buss (bybuss) innenfor kommunegrensen (delkonkurranse 1 av 2), med transportbehov på 15.000 
km årlig. Brukerne av avtalen er i hovedsak skoler og barnehager i Drammen kommune.

• Ifølge kommunen vil tiltaket redusere klimagassutslipp med 13,2 tonn CO2 per år og 52,8 tonn CO2 i 
avtaleperioden (4 år). 

• Kommunen har beregnet merkostnaden for elektrisk buss til 10-15 prosent høyere over 7 år, basert på 
merkostnader for elektrisk lastebil. Midlene skal gå til å dekke merkostnaden for elbuss, som er beregnet til 
600 000 kr, og kommunen søker 75 prosent støtte.

• Arbeidet med anskaffelsen startet i januar 2021, og kommunen håper å lyse ut anbudet snarlig.



Bakgrunn for avslåtte 
søknader



Bakgrunn for avslag:

• Oppgradering av snarveier
• Tiltak: tilrettelegge for økt bruk av sykkel og gange
• Omsøkt sum: 966 750
• Grunnlag for avslag: Dekker ikke grunnleggende infrastruktur for sykkel og gange gjennom Klimasats  

• Klimatiltak i forbindelse med ny bybru
• Tiltak: delvis utslippsfri anleggsplass (fjernvarme til oppvarmingsformål) og lavkarbonbetong der det er anvendbart
• Omsøkt sum: 231 852
• Grunnlag for avslag: Omsøkt sum var lavere enn minimum søknadssum

• Vannveien – Nullutslippsbåter i Lier og Drammen
• Tiltak: utredning av samfunnsmessige konsekvenser ved nullutslippsbåter på Drammenselva/fjorden, samt autonomi
• Omsøkt sum: 345 000
• Grunnlag for avslag: Elferjer begynner å bli velkjent teknologi, Oslo benytter slike til øyene og utreder potensiale for 

autonomi. Søknaden ble derfor ikke prioritert. 



Veien videre



Økonomiske konsekvenser for kommunen
Prosjekt Totalkostnad

[kr]
Tilskudd Klimsats

[kr]
Egenandel

[kr]
Egenandel dekkes av:

Kartlegging av økosystemtjenester

*Drammens andel

2 000 000 1 000 000 500 000 * Interne timer (720 timer*)

Drammen Miljøverksted 600 000 300 000 300 000 Interne timer, samt bruk av gratis 
lokaler knutepunkt Strømsø

Ladeinfrastruktur i tidligere Nedre Eiker og Svelvik 
kommune

1 139 500 569 760 569 760 Ikke avklart

Bussanskaffelse, merkostnad 600 000 450 000 150 000 Ikke avklart hvordan konkurransen 
gjennomføres

Deltakelse i Klimanettverk
*Drammens andel

325 000 25 000* - Deltakelse og samarbeid

Sammenlagt sum 4 664 500 2 344 720 1 519 760



Veien videre

• Rapporteringsfrist: 
• Varierer fra høst 2022 til høst 2023

• Siste frist for å søke om å få dekt inntil 75 % av klimavennlige merkostnader i 
2021:
• 15.november


