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…så den dårlige nyheten



Så hva virker?
Effektive informasjonskampanjer generelt:
• har stort omfang, men spesifisert målgruppe
• benytter massekommunikasjon i kombinasjon 

med personlig påvirkning

Effektive klimakampanjer spesielt: 
• Henvender seg til enkeltpersoner direkte
• Gir verktøy for konkret endring – ikke mer 

informasjon, generelle råd eller mer dårlig 
samvittighet!

• Økonomisk støtte, veiledning
• Målbare resultater - CO2-effekt!



OSLOS UTGANGSPUNKT

• Halvering av utslippene innen 2030

• ”Det gjennomføres en klimavettkampanje rettet 
mot byens innbyggere der fokuset er på hvordan mot byens innbyggere der fokuset er på hvordan 
hver enkelt kan spare energi og på andre måter 
kutte egne klimagassutslipp”



Halvering av utslippene krever 
omfattende tiltak



KLIMAKAMPANJE

• Hvordan kan vi samle alle 
”klimatjenestene” kommunen tilbyr og 
gjøre det enkelt å gjennomføre klimatiltak 
som har en reell og målbar effekt?som har en reell og målbar effekt?

1. Hvor er de store utslippene?
2. Hvilke virkemidler sitter vi på?
3. Hva er gjennomførbart?



1. Utslipp

Veitrafikk
55 %

Skip, fly og motorredskap
10 %

Avfallsdeponier og 
industriprosesser

5 %
Oppvarming/ kjøling

30 %



2. Virkemidler

• Økonomiske
• Regulative
• Forbildefunksjon
• Markedsaktør• Markedsaktør
• Produsent av tjenester
• Informasjon/ formidling



• Økonomiske: Klima- og energifondet, 
tilskudd til ladestasjon, avgifter…

• Regulative: Regelverk for fjernvarme, 
unntak for tilknytningsplikt, passivhus, 
parkeringspolitikk, sykkelveier…

• Forbildefunksjon: Gjennomføre klimatiltak i 
egen virksomhet…egen virksomhet…

• Markedsaktør: Klimakrav ved innkjøp…
• Produsent av tjenester: Kollektivtrafikk, 

kildesortering og energi til fjernvarme…
• Informasjon/ formidling: Mobility Oslo, 

oljefri.no, Miljøfestival…



3. Gjennomførbarhet

• Politisk 
• Ressursmessig
• Økonomisk

• Hvor kan vi spille en forskjell? Generelle 
klimaråd har begrenset effekt – og 
kommunen har begrensete ressurser



Transport: El-bil kampanje



Ekspressbusskampanje med 
Ruter?



Energi: Fjerning av all oljefyring



Oppsøkende energisjekk-kampanje 
med Hafslund?



Avfall: Kildesortering i Oslo –
kampanje på Øyafestivalen?



Hva med disse utslippene?



Byenes innkjøpsmakt: ”Gjør som 
jeg sier, ikke som jeg gjør”?

• Utslipp fra forbruk - vi må sette krav selv 
hvis vi skal være troverdige, bruke de 
virkemidlene vi har og vise reell effekt. 

• Prosjekt med klimamerking mellom • Prosjekt med klimamerking mellom 
storbyene og staten? 



Eksempel: Klær



Krav til klimavennlige klær



Kampanjeprosjekt med mange 
”delkampanjer”?

• Langsiktig prosjekt med flere konkrete 
delkampanjer – målrettede!

• Nettsted/ brosjyre – Stockholm?
• Utgangspunkt i Oslos konkrete • Utgangspunkt i Oslos konkrete 

virkemidler, fremfor generelle råd
• Vise hvordan Oslo kommune reduserer 

klimagassutslippene helt konkret, og 
samtidig legger til rette for at innbyggerne 
kan gjøre det samme.



TIL DISKUSJON

• Hvordan skal vi bruke kampanjer i FB?
• Hvordan kan vi synliggjøre tiltak som gir 

reelle utslippskutt?
• Hvor har vi virkemidler – og hvordan • Hvor har vi virkemidler – og hvordan 

samler vi oss om å øke handlingsrommet?
• Hvordan går vi fra informasjon til

mobilisering?


