
 
 

Klimaråd underveis 
Klimabussprosjektet i Sør-Trøndelag 2009 

 
Klimabussprosjektet Klimaråd underveis har i løpet av 2009 nådd ut med 
klimaråd til alle kommuner i fylket. Prosjektet har nådd over 5000 personer, 
hvorav 22 barneskoler og 6 videregående skoler. I tillegg til skolebesøkene har 
det vært temamøter om klima i 23 av 25 kommuner.  Det direkte møtet mellom 
samarbeidspartnere, innbyggere og myndigheter har vært til gjensidig nytte for 
det pågående og det fremtidige klimaarbeidet.   
 
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag Fylkeskommune tok i 2009 initiativ 
til Klimabussprosjektet. Fylkesmann Kåre Gjønnes står bak ideen. I tillegg til 
initiativtakerne står 23 samarbeidspartnere bak prosjektet, og det er klimaråd fra alle 
disse som har vært med ut til kommunene.  
 
Ved hjelp av en spesialinnredet hybridbuss, er konkrete teknologiske eksempler, 
informasjonsmateriell, og personer med teknologi og samfunnsfaglig faglig 
kompetanse, nådd ut til barn og unge, offentlige og private virksomheter, næringsliv, 
kommunepolitikere og – administrasjon, organisasjoner og vanlige forbrukere.     
 
Gjennom klimabussprosjektet har myndigheter og samarbeidspartnere kommet i 
direkte dialog med innbyggerne, og det har gitt svært nyttige erfaringer som ikke 
minst er avgjørende for det videre klimaarbeidet i fylket.  
 
Klimaproblemene synes store og komplekse, og mange føler avmakt. Gjennom 
prosjektet har vi erfart at faktainformasjon om klima sammen med formidling av 
konkrete handlingsalternativer er en viktig vei å gå for å nå mål om reduserte 
klimagassutslipp. Ikke minst er det viktig for å hindre avmaktfølelse og opprettholde 
engasjement og samfunnsdebatt om vår tids største utfordring. 
 
Prosjektet har vært beregnet på kommunene i Sør-Trøndelag fylke, men har 
overføringsverdi til resten av landet. For mer informasjon om prosjektet, se 
www.klimabussen.no 
 
 
 

Samarbeidspartnerne har vært:  
Miljøverndepartementet, Klimaløftet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Fylkesmannen i 
Sør-Trøndelag, Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Enova, Transnova, Direktoratet for sikkerhet og 
beredskap, Statens Vegvesen, Senter for fornybar energi, TrønderEnergi, NTNU, SAE Vind, 
Husbanken, Jernbaneverket, NSB, KS, NHO, Skogselskapet, Kirkens Nødhjelp, Grønn Hverdag, 
Besteforeldreaksjonen, Nidaros Bispedømmeråd.  

http://www.klimabussen.no/

