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Grønn omstilling 
i Gudbrandsdalens 
12 kommuner 
 
 

 
Gudbrandsdalen 2030 er et langsiktig samarbeid der de 12 
kommunene i Gudbrandsdalen skal ta Gudbrandsdalen inn i en 
bærekraftig framtid. Gjennom avtalen om en bærekraftig dal, 
som ble vedtatt under Gudbrandsdalstinget i oktober 2021, har 
kommunene forpliktet seg til grønn omstilling i tråd med FNs 
bærekraftsmål.   
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Innledning 
Prosjektet Gudbrandsdalen 2030 er et langsiktig samarbeid der de 12 kommunene i 
Gudbrandsdalen skal ta Gudbrandsdalen inn i en bærekraftig framtid. Gjennom avtalen om en 
bærekraftig dal, som ble vedtatt under Gudbrandsdalstinget i oktober 2021, har kommunene 
forpliktet seg til grønn omstilling i tråd med FNs bærekraftsmål 
 

 
Figur 1: FNs 17 bærekraftsmål 

 
 
Nå skal vi sette Gudbrandsdalstingets vedtak ut i livet. Vi skal sammen finne ut hva vi må gjøre 
for å komme dit. Når vi skal legge en plan for grønn omstilling, må vi se alle de tre 
bærekraftsdimensjonene i sammenheng – miljø og klima, økonomi, og sosiale 
(samfunnsmessige) forhold. 
 
 
 

 
 

Figur 2: Samspillet av de tre bærekraftsdimensjonene 
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Bakgrunn 
Vi skal samarbeide om tre sentrale problemstillinger: 
 
 

1. Hva må vi gjøre for å bli et lavutslippssamfunn? 
 

2. Hvordan skaper vi attraktive lokalsamfunn? 
 

3. Hva er egentlig framtidsrettede kommunale tjenester? 
 

 
Vi skal lage en felles handlingsplan for hvordan kommunene kan være en pådriver for det 
grønne skiftet i Gudbrandsdalen. 
 

 

 
 
Foto: Maria Kampesæter Kleiven 
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Innsikt 
Før vi kan begynne å jobbe med konkrete 
tiltak, må vi finne ut hvor vi står i dag. 
 
For å analysere nåsituasjonen har vi: 
 

• intervjuet kommunedirektører, 
landbrukssjefer, næringssjefer og 
andre sentrale personer i de 12 
kommunene 
 

• gjennomført en spørreundersøkelse 
rettet mot næringsaktører i 
Gudbrandsdalen 

 
• snakket med ressurspersoner, 

samarbeidspartnere og koordinert 
med andre relevante prosjekter 

 
• gjort en gjennomgang av offentlige 

dokumenter 
 

• analysert relevant statistikk fra 
Miljødirektoratet, Statistisk 
Sentralbyrå og Innlandsstatistikk 
 

• deltatt på seminarer og debatter og 
presentert prosjektet på relevante 
møteplasser for grønn omstilling 

 
 
Vi har lagt opp til en arbeidsmetode som 
sørger for medvirkning, involvering og 
ansvarliggjøring i kommunene. Dette er 
avgjørende for at prosjektet skal være 
relevant og godt forankret. 
 
At så mange ressurspersoner i kommunene 
allerede har bidratt med kunnskap og 
innspill, har lagt et solid grunnlag for 
samarbeidet fremover. Det samme gjelder 
også for aktører i næringslivet og i 
landbruket.  
 
 
 

Hva er status for 
arbeidet med 
klima og grønn 
omstilling i 
Gudbrandsdalen?
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Den smarte, grønne dalen 
Gudbrandsdalen er i gang med å rigge seg for framtida. Vi skal være et lavutslippssamfunn med 
attraktive lokalsamfunn, et sterkt næringsliv og framtidsrettede kommunale tjenester. Vi skal 
være «den smarte, grønne dalen». 
 
Gjennom prosjektet Gudbrandsdalen 2030 vil vi finne ut hvordan kommunene kan være en 
pådriver for det grønne skiftet i Gudbrandsdalen. For å få til dette trenger vi alle med på laget. Vi 
vil involvere ansatte og folkevalgte i kommunene, næringslivet, landbruket og lokalsamfunnene. 
Sammen skal vi utvikle Gudbrandsdalen og ta en lederrolle i den grønne omstillingen av 
distrikts-Norge. 
 
Krafttak for grønn vekst skal skape nye, grønne og smarte arbeidsplasser, og 
destinasjonsselskapene har sammen laget en Masterplan for reiselivet i Gudbrandsdalen. Hele 
Gudbrandsdalen jobber sammen gjennom den nasjonale merkeordningen om å være et 
bærekraftig reisemål. Halvparten av alle sysselsatte i Gudbrandsdalen er ansatt i 
rekreasjonsnæringen, som er et samlebegrep for reiselivet og fritidsboligsektoren. Nå har 
aktørene dannet en rekreasjonsklynge for å bygge kompetanse og stimulere til felles 
utviklings- og innovasjonsprosjekter. 

I tillegg til alle disse initiativene, jobber Innlandet fylkeskommune med ny Regional plan for 
klima, energi og miljø og har akkurat satt i gang prosjektet Innlandsporteføljen, som skal 
peke på de de mest innovative, lønnsomme og sirkulære innovasjonsprosjektene i Innlandet og 
finne ut hva som skal til for å realisere dem. 

 

 Figur 3: «Helhetsmodellen» over grønne omstillingsprosjekter i Gudbrandsdalen, Krible Design (ill.)  
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Avtalen om en bærekraftig dal 

 
 
Kilde: http://gudbrandsdalstinget.no/wp-content/uploads/2021/10/Avtale-om-en-baerekraftig-dal.pdf 
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Ambisiøse mål og konkret handling 
Norges mål er å redusere utslippet av klimagasser med 50 til 55 prosent innen 2030 
sammenlignet med 1990-nivå. Innen 2050 skal utslippene reduseres med 90-95 prosent. 
 
Innlandet fylkeskommune har vedtatt at direkte utslipp av klimagasser skal halveres innen 
2030, med referanseår 2018. 
 
Hvordan legger kommunene i Gudbrandsdalen en plan for å komme dit? Her kan vi la oss 
inspirere av byer og regioner som har laget handlingsplaner for sin grønne omstilling:  
 
 

 

 

Oslo – Klimastrategi 2030 
Oslo vil kutte utslippene av klimagasser med 95 prosent 
innen 2030. 16 satsingsområder fordelt på areal, transport, 
bygg og anlegg, avfall, energi, forbruk og klimaledelse 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Bergen – Grønn strategi 
Bergen vil bli 100 prosent fossilfri i 2030. 
4 hovedmål og 12 satsinger 
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Lofoten – De Grønne Øyene 
«Regioner som ikke kommer i gang med grønn omstilling vil 
tape både konkurransekraft og attraktivitet i årene som 
kommer. Derfor tar vi grep gjennom å lage et veikart for 
utviklingen av Lofoten De Grønne Øyene 2030. I nært 
partnerskap med Lofotens befolkning og næringsliv skal vi 
bygge verdens reneste øysamfunn» 
– Leder av Lofotrådet, Remi Solberg 
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Klimagassutslipp i 
Gudbrandsdalen 
Hva er situasjonen i Gudbrandsdalen i dag? 
 
I 2020 utgjorde de samlede 
klimagassutslippene for kommunene i 
Gudbrandsdalen 571.285 tonn CO₂-
ekvivalenter1. 
 
Til sammenligning hadde Innlandet fylke et 
samlet utslipp på 2,2 millioner tonn CO₂-
ekvivalenter samme år. Innlandet 
fylkeskommune har vedtatt at direkte 
utslipp av klimagasser skal halveres innen 
2030, med referanseår 2018. På det 
tidspunktet utgjorde utslippene om lag 2,4 
millioner tonn CO₂-ekvivalenter. 
 
 

 
 
Figur 4: Næringsprofilen i Gudbrandsdalen, 
kilde: Rudihagen / Krible Design (ill.) 
 
 
 
 
 
1 I utslippsregnskapet er alle klimagassutslipp 
regnet om til CO₂-ekvivalenter. CO₂-ekvivalent er en 
enhet som tilsvarer effekten ett tonn CO₂ har på 
den globale oppvarminga over en periode på 100 
år. (Kilde: Miljødirektoratet) 
 
 

 
 
 

Direkte og indirekte utslipp  
Når vi snakker om klimagassutslipp, skiller vi 
mellom direkte utslipp og indirekte utslipp. 
Direkte utslipp er klimagasser som slippes ut 
innenfor et geografisk avgrenset område (f.eks. 
en kommune). Indirekte utslipp skjer da utenfor 
kommunen, men som en konsekvens av våre 
handlinger (f.eks. utslippene fra produksjonen av 
bilen vi kjører). 
 
I Miljødirektoratets oversikter, er det de direkte 
utslippene innenfor hver kommune det er snakk 
om. 
 

 
 
Figur 5: Direkte og indirekte utslipp, kilde: 
KlimaOslo 
 
 



 
 

    
 

Side 12 av 32  

  
Store likheter i utslipp i de ulike kommunene 
 
Vi har tatt utgangspunkt i Miljødirektoratets inndeling i utslippssektorer. Disse sammenfaller ikke 
helt med næringsstrukturen i Gudbrandsdalen, men gjør det mulig å se på den samlede 
utslippsprofilen for Gudbrandsdalen. Samtidig kan vi sammenlikne utslippene i de ulike 
kommuner og sortere på utslippskategorier. 
 
 

 
 
Figur 6: Totalt utslipp i Gudbrandsdalen fordelt på sektorer, kilde: Miljødirektoratet 
 
 
Som i resten av Innlandet, er det utslipp fra jordbruk og vegtrafikk som dominerer, med utslipp 
på henholdsvis 266.761 CO₂-ekvivalenter fra jordbruket og 226.855 CO₂-ekvivalenter fra 
vegtrafikken. 
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Klimagassutslipp i Gudbrandsdalen 

Jordbruk 
 
I Miljødirektoratets statistikk kommer utslippene i jordbruket fra biologiske prosesser i husdyrene, 
gjødsla og dyrkingsjorda som fører til dannelse av metan og lystgass. Utslipp fra energibruk i 
jordbruket er ikke inkludert i utslippsstatistikken for jordbruk som vist i figur 2, men kommer inn 
under kategorien «annen mobil forbrenning» og oppvarming. 
 
Gausdal er den kommunen der utslippene fra jordbruk utgjør den klart største andelen av de 
samlede utslippene (se figur 1). Når vi ser på utslippene fra jordbruket i Gudbrandsdalen, er det 
fordøyelsesprosesser i husdyrene som står for størstedelen av utslippene. Vi ser av den samme 
figuren at utslippene fra jordbruket har stort sett samme sammensetning i alle kommunene i 
Gudbrandsdalen.  
 

 
 
Figur 7: Utslipp fra jordbruk i Gudbrandsdalen, kilde: Miljødirektoratet 
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Klimagassutslipp i Gudbrandsdalen 

Vegtrafikk 
 
Med unntak av Lillehammer og Gausdal kommuner, kommer størsteparten av utslippene knyttet 
til vegtrafikk i Gudbrandsdalen fra tunge kjøretøy. Det er naturlig å anta at dette har 
sammenheng med utslipp fra tungtransport som går gjennom kommunen. Dette bildet er 
spesielt tydelig for kommunene i Ottadalen (se figur 3). 
 

 
 
Figur 8: Utslipp fra vegtrafikk i Gudbrandsdalen, kilde: Miljødirektoratet 
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Klimagassutslipp i Gudbrandsdalen 

Bygg og anlegg 
 
Utslippene fra bygg og anlegg kommer inn under kategorien «annen mobil forbrenning», som 
omfatter utslipp fra bruk av avgiftsfri diesel og bensin til ikke-veigående motorredskaper som 
traktorer, anleggsmaskiner og snøscootere. 
 
For kommunene i Gudbrandsdalen sett under ett, står bygg- og anleggssektoren for utslipp 
tilsvarende 22.315 CO₂-ekvivalenter. Her er det verdt å merke seg at sektorens utslipp knyttet til 
transport kommer inn under utslippene fra vegsektoren, slik at de reelle utslippstallene fra bygg- 
og anleggsektoren nok er en del høyere. 
 
Figur 4 viser at når det gjelder utslipp fra bygg- og anleggssektoren er det store forskjeller på 
kommunene Lillehammer, Øyer, Gausdal og Ringebu og de øvrige kommunene i 
Gudbrandsdalen. En mulig forklaring på dette bildet kan være at disse kommune har stor 
byggeaktivitet knyttet til populære feriedestinasjoner. 
 

 
 
Figur 9: Utslipp fra bygg og anlegg i Gudbrandsdalen (Kilde: Miljødirektoratet, tilpasset ved bortfall av andre 
kategorier innen «annen mobil forbrenning») 
 
Figur 5 gir en oversikt over klimagassutslippene per innbygger i de 12 kommunene i 
Gudbrandsdalen. Lillehammer kommune skiller seg ut med de laveste utslippene. 
 

 
 
Figur 10: Utslipp per innbygger i Gudbrandsdalen, kilde: Miljødirektoratet 
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Klimagassutslipp i Gudbrandsdalen 

Industri 
 
Det er lave utslippstall fra industrien i Gudbrandsdalen. Det samlede utslippet fra sektoren er 
ifølge Miljødirektoratet på 3.417 CO₂-ekvivalenter. I statistikken fra 2020 kommer disse 
utslippene fra et fåtall bedrifter i et par av kommunene. 
 

 
 
Figur 11: Utslipp fra industri i Gudbrandsdalen, kilde: Miljødirektoratet  
 
 
Oppdaterte utslippstall i januar 
Miljødirektoratet vil publisere nye tall for utslipp av klimagasser i kommuner og fylker innen 
utgangen av januar 2023. Det vil være naturlig å oppdatere utslippstallene fra denne analysen 
med tallene for 2021 når disse er klare. Dette vil gi oss et enda bedre bilde av utslippene 
innenfor disse viktige sektorene i regionen. 
 
Dette er også viktig siden det knytter seg noe usikkerhet til 2020-tallene på grunn av pandemien. 
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Samarbeid og samskaping er nøkkelen 
til å lykkes med grønn omstilling 
Gjennom intervjuene med kommunedirektører, næringssjefer, landbrukssjefer og andre sentrale 
personer i de 12 kommunene, fikk vi et godt bilde av status i arbeidet med klima og grønn 
omstilling i kommunene i Gudbrandsdalen. 
 
Kommunedirektørene er positive til prosjektet Gudbrandsdalen 2030 og stilte godt forberedt til 
intervjuene, noe som tyder på at prosjektet er godt forankret på øverste administrative nivå i 
kommunene. 
 
Kommuneledelsen viste stor vilje til å dele informasjon og erfaringer, og det er vårt klare inntrykk 
at vi fikk servert den usminkede versjonen av hvor skoen trykker. 
 
Hovedinntrykket etter å ha snakket med alle kommunene er klart: 
 
Grønn omstilling i Gudbrandsdalen er kun mulig som et felles løft og ikke noe de enkelte 
kommunene kan få til på egenhånd. 
 
Selv om kommunene har noe ulikt utgangspunkt for å gå inn i et prosjekt som dette, er det så 
store likhetstrekk mellom kommunene med tanke på blant annet demografi, næringsstruktur og 
utslippsprofil at det er gode forutsetninger for samarbeid. 
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Status i kommunene 
Lillehammer er den eneste kommunen som har et klimaregnskap og klimabudsjett per i dag. 
Kommunen har også ansatt en klimarådgiver. Lillehammer har mål om klimanøytral 
kommunedrift og skal innen 2030 kutte 40 % av de direkte og indirekte utslippene fra kommunal 
virksomhet sammenlignet med utslippene i 2013. 
 
Når det kommer til det planmessige og tilgjengelige ressurser til å jobbe med klima og grønn 
omstilling, er situasjonen i mange av de andre kommunene den samme: 
 

• Kommunenes klima- og miljøplaner er i all hovedsak utdaterte. 
• Mange av kommunene opplever at de ikke har ressurser eller kapasitet til å prioritere 

arbeid med klima og grønn omstilling. 
 
Men det er ikke det samme som at kommunene ikke jobber med klima og grønn omstilling: 
 

• De fleste kommunene har kommet langt i arbeidet med å elektrifisere egen bilpark. 
• Kommunene jobber mye med energieffektivisering i kommunale bygg, og det er stor 

bevissthet knyttet til materialvalg for nybygg. 
• De fleste kommunene samarbeider allerede om renovasjonstjenester og innkjøp. 
• Kommunene Gausdal, Øyer og Lillehammer har laget en felles landbruksplan der 

reduksjon av klimagassutslipp fra landbruket står sentralt. 
• Øyer kommune har jobbet med et sirkulært mobilitetsprosjekt (Entré Øyer). Målet er å 

utvikle et helhetlig tilbud som er lett tilgjengelig for tilreisende og som reduserer behov 
for egen transport til, under og fra opphold i Øyer. Utfordringer knyttet til interntransport 
er relevante for de fleste kommunene, og på dette området er det stort potensial for å 
samarbeide om nye løsninger.  

• Vågå kommune har etablert en form for intern arbeidsstrategi som har fått navnet «en 
grønn tråd». Gjennom et enkelt og kortfattet dokument har kommunen etablert en ny 
arbeidsmåte der hensynet til miljø og klima gjennomsyrer all kommunal virksomhet. Vi 
kjenner ikke til at flere kommuner har etablert denne type retningslinjer, men gjennom 
intervjuene fikk vi et klart inntrykk av at kommunene gjør mye implisitt bærekraftsarbeid. 
Kanskje sitter mye av dette i ryggmargen hos kommuneledelsen, selv om det ikke er 
nedfelt i oppdaterte strategier eller planer? 

 
Så langt har dialogen med kommune i stor grad dreid seg om grønn omstilling i kommunenes 
egen drift. Det må være en ambisjon i det videre arbeidet med handlingsplanen å se nærmere på 
hvordan kommunene også kan legge til rette for grønn omstilling i andre sektorer. 
 
 
Utslipp fra tunge kjøretøy gir grunn til bekymring 
Noe av det vi brukte mest tid på å diskutere med alle kommunene var utslipp fra vegtrafikken. De 
fleste vi snakket med kom inn på det urimelige og frustrerende ved at utslippene fra 
gjennomgående tungtrafikk slår inn på kommunens utslippsregnskap.  
 
Dette bildet blir ekstra tydelig når vi ser på utslippene fra vegtransport i kommunene i 
Ottadalen, der tunge kjøretøy står for en svært stor andel av de totale utslippene fra 
vegtrafikken. 
 
Hvis vi ser bort fra Lillehammer og Gausdal, er dette bildet dekkende for hele Gudbrandsdalen.  
Det er stor vilje til å samarbeide på tvers av kommunene for å finne gode løsninger for grønn 
mobilitet i Gudbrandsdalen. For å gjøre noe med de store utslippene fra gjennomgående 
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tungtrafikk, er det ikke nok med interkommunalt samarbeid om grønn mobilitet. Regionen må 
jobbe politisk opp mot sentrale myndigheter for å realisere de store samferdselsprosjektene i 
regionen. 
 
Klimaregnskap for Gudbrandsdalen 
Flere av kommunedirektørene påpekte at i stedet for at alle 12 kommunene skal oppdatere 
eksisterende klimaplaner eller lage nye, bør vi vurdere å utarbeide et klimaregnskap for hele 
Gudbrandsdalen. Flere påpekte at det finnes faglige ressurser i flere av kommunene og at et 
felles klimaregnskap vil være et godt utgangspunkt for å bli enige om hvilke 
samarbeidsprosjekter som bør prioriteres. 
 
Kommunene er også langt på veg enige om følgende punkter, som hver for seg kan lede fram til 
enkeltprosjekter som kommunene kan samarbeide om, men som også legger klare føringer for 
hvilke overordnede satsingsområder som bør prioriteres frem mot 2030: 
 

• Landbruksplanen for Lillehammer-regionen kan videreutvikles og tilpasses til å gjelde for 
hele Gudbrandsdalen. 

 
• Det bør jobbes for å gjøre hele Gudbrandsdalen til et bærekraftig reisemål. 

 
• Vi må samarbeide mer om innovative og grønne anskaffelser. Større innkjøpsmuskler vil 

gjøre det lettere å stille strengere krav. I flere av intervjuene diskuterte vi hvorvidt 
kommunene i større grad kan legge til rette for utslippsfrie eller lavutslipps 
byggeplasser. 
 

• Det er viktig at handlingsplanen for grønn omstilling ikke fører til at bedriftene og 
landbruket i Gudbrandsdalen pålegges nye og kostbare krav. Landbrukssjefene og 
landbrukskontorene er spesielt opptatt av dette.  
 

• Å skape bærekraftige lokalsamfunn forutsetter involvering. Det er derfor viktig at 
kommunene legger til rette for gode møteplasser for dialog med befolkningen. 
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Hva sier næringslivet i Gudbrandsdalen? 
Gjennom spørreundersøkelsen til bedrifter og næringsaktører i Gudbrandsdalen, ønsket vi å 
kartlegge hva bedriftene trenger fra kommunene for å kunne omstille seg raskere og finne ut 
hva som må til for at det grønne skiftet skal styrke næringsutviklingen i regionen. 
 
Med god hjelp fra næringsapparatet i kommunene, fikk vi inn svar fra 349 bedrifter. Svarene var 
nokså jevnt fordelt mellom de ulike kommunene og kom fra et bredt spekter av næringer. Det er 
allikevel verdt å bemerke at det er en klar overvekt av bedrifter innen reiseliv, jordbruk og bygg- 
og anleggssektoren i undersøkelsen. 
 

 
Figur 12: Deltakelse fra de 12 kommunene 
 
 
 

 
Figur 13: Fordeling av næringer som deltok 
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Status fra bedriftene om bærekraft og grønn omstilling 
 
Spørreundersøkelsen viser at: 
 
• Over 85 prosent av de som har svart sier at bærekraft og grønn omstilling er viktig for sin 

bedrift. 
• Litt over halvparten av bedriftene i undersøkelsen ser nye forretningsmuligheter i bærekraft 

og grønn omstilling. 
• Nesten 40 prosent av bedriftene som har svart på undersøkelsen har en bærekraftstrategi. 
• Om lag 70 prosent av bedriftene i undersøkelsen oppgir at de jobber med bærekraft i dag. 

Mange er fortsatt i startgropen, men det er 99 bedrifter i undersøkelsen som enten svarer at 
de er godt i gang eller at de allerede kan vise til målbare resultater. 

• Bedriftene mener at kommunene bør være en pådriver for det grønne skiftet i 
Gudbrandsdalen. Kun 10 prosent av bedriftene i undersøkelsen mener at dette ikke er et 
ansvar kommune skal ta på seg. 

• Ifølge de som har svart på undersøkelsen, er det viktigste kommunen kan bidra med for at 
bedriftene skal lykkes i arbeidet med grønn omstilling: 

o støtteordninger og subsidier 
o forutsigbarhet og god kommunikasjon 
o rådgivning og møteplasser for nettverksbygging og kunnskapsdeling 

 
Mange av de som har deltatt i undersøkelsen har tatt seg god tid til å svare på spørsmålene, og 
vi har fått mange konkrete og utdypende forslag til hva kommunene kan gjøre. Dette viser at 
bedriftene tar bærekraft på alvor og at det er et stort engasjement for klima og grønn omstilling 
i næringslivet i Gudbrandsdalen. 
 
Når kommunene lander på hvilke innsatsområder som skal prioriteres i handlingsplanen vil det 
være naturlig å hente fram igjen de konkrete innspillene fra bedriftene i spørreundersøkelsen, for 
å identifisere tiltak og samarbeidsprosjekter som svarer til behovet fra næringslivet i 
Gudbrandsdalen. 
 
Mer involveringer av næringsaktører i det videre arbeidet 
Det vil være av avgjørende betydning å legge opp til gode prosesser for å involvere aktører fra 
de aktuelle næringene når handlingsplanen skal konkretiseres. Det vil for eksempel være naturlig 
å ha god representasjon både fra næringslivet og jordbruket i forbindelse med det andre 
arbeidsverkstedet i prosjektet som er planlagt i januar.  
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Fra analyse til handlingsplan  
«Mange ildsjeler har oppnådd mye, men det fulle potensialet kan bare utløses om klimaarbeidet 
institusjonaliseres i hele kommunens virksomhet.» 
 
Det er noe av budskapet i KS-rapporten «Kortreist kvalitet». Navnet på 
rapporten reflekterer anbefalingene om at kommunene bør ta 
utgangspunkt i det enkelte lokalsamfunns naturlige fortrinn og kvaliteter – 
enten det er naturgitte, kulturelle eller sosiale forutsetninger. 
 
Vi må altså satse der det monner, og vi må bygge videre på de 
områdene vi allerede er sterke og der vi har fortrinn fremfor andre 
regioner. 
 
Design og Arkitektur Norge (DOGA) har i samarbeid med Smartbyene, Nordic Edge og utvalgte 
offentlige og private aktører utarbeidet et vegkart for smarte og bærekraftige byer og 
lokalsamfunn. Veikartet utgjør et felles verdigrunnlag, og et sett med prinsipper som kommuner 
og andre aktører kan jobbe etter: 
 
 

• Sett innbyggerne i sentrum 
• Tenk helhetlig 
• Prioriter klima og miljø 
• Vektlegg inkludering og samskaping  
• Sats på neste generasjon næringsliv 
• Del og ta i bruk åpne data 
• Sats på kompetanseutvikling, omstilling og innovasjon 
• Begynn lokalt, men tenk globalt 

 
 
Når det gjelder kommunenes roller og virkemidler for klimagassreduksjon, har Miljødirektoratet 
en god oversikt over handlingsrommet den enkelte kommune har til rådighet. I tillegg til å liste 
opp hva kommunene kan gjøre, har Miljødirektoratet vurdert hvor stor påvirkningskraft 
kommunene har på ulike områder.  Denne oversikten vil kunne være et nyttig verktøy når 
kommunene i Gudbrandsdalen skal vurdere tiltak innen de prioriterte satsingsområdene. 
 
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-
klimagasser/kommunens-roller-og-virkemidler/ 
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Grønn omstilling i Gudbrandsdalen – satsingsområder 
Etter innsiktsarbeidet og innspillsrunden med kommunene og næringslivet, utkrystalliserer det 
seg enkelte satsingsområder som kan danne grunnlag for handlingsplanen: 
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Forslag til satsingsområder 
 
De ni satsingsområdene som er foreslått her er ingen fasit, men forhåpentligvis vil denne 
grovstrukturen gjøre det lettere for kommunene å komme fram til et overordnet mål og 
fastsette de prioriterte satsingsområdene for Gudbrandsdalen 2030. 
 
Kan hele Gudbrandsdalen stille seg bak de foreslåtte satsingsområdene, eller er det behov for å 
gjøre justeringer? Er satsingsområdene egnet til å samarbeide om? Er noen av områdene for 
snevert definert, eller spenner de over for mye? 
 
 

Smart og grønn transport 
Et velfungerende transporttilbud og 
kommunikasjon er en grunnleggende betingelse for 
å ha levende samfunn i hele Gudbrandsdalen. 
 
Gudbrandsdalen er en spredtbygd region der 
hoveddelen av alle arbeids- og fritidsreiser skjer 
med privatbil. Å sette søkelys på god samordning 
innen transportsektoren gir gode muligheter for å 
utvikle et mer miljøvennlig mobilitetsmønster og 
begrense forurensning. Dersom flere bruker 
kollektivtransport istedenfor privatbil, blir 
kundegrunnlaget større, noe som kan bidra til å 
effektivisere tilbudet og redusere utslipp per 
passasjer. 
 
Reiseliv og rekreasjon er en stor kundegruppe i 
Gudbrandsdalen. En bedre koordinering av 
transporttilbud, tilrettelegging for bestilling av en 
sammenhengende reise og insentiver til å benytte 
energieffektive transportmidler kan redusere 
klimagassutslipp. Her spiller samordning mellom 
tog- og bussforbindelser en viktig rolle, slik at 
distriktsområdene kobles i et effektivt og 
miljøvennlig transportnettverk. 

 
Det kan vurderes å utarbeide en felles 
«transportplan» for hele Gudbrandsdalen. Her vil 
det være naturlig å ta utgangspunkt i eksisterende 
planer og samarbeide med blant andre 
Innlandstrafikk om å finne nyskapende løsninger. 
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Grønne anskaffelser 
Riksrevisjonen mener myndigheten ikke bruker 
grønne offentlige anskaffelser godt nok til å nå 
klimamålene. Gjennom prosjektet Krafttak for 
grønn vekst er det dokumentert at kommunene i 
Gudbrandsdalen kjøper varer og tjenester for ca. 1 
milliarder kroner i året. 
 
Det er utarbeidet gode veiledere for miljøkrav i 
offentlige anskaffelser, og det finnes 
innkjøpsnettverk for offentlige aktører som ønsker 
å få fart på de klimavennlige innkjøpene og den 
sirkulære økonomien. 

 
Mer samarbeid om innovative og grønne 
anskaffelser gir større innkjøpsmuskler og vil kunne 
gjøre det lettere å stille strengere krav. Et eksempel 
kan være å stille krav om utslippsfrie eller 
lavutslipps byggeplasser i kommunale prosjekter. 
 
Resultater på dette området vil kunne benyttes inn 
mot sentrale myndigheter for å vise at 
kommunene i Gudbrandsdalen går foran som en 
«motor for grønn omstilling» i distrikts-Norge. 
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Sirkulære Gudbrandsdalen – avfall som 
ressurs 
Gudbrandsdalssamfunnet kan utnytte mulighetene 
i en mer sirkulær økonomi. I et sirkulært samfunn 
må produktene vare så lenge som mulig, repareres, 
oppgraderes og i større grad brukes om igjen. Når 
produktene ikke kan brukes om igjen, kan avfallet 
gjenvinnes og brukes som råvarer i ny produksjon. 
Omstillingen til sirkulær økonomi innebærer 
endringer i design, produksjon, valg av 
produksjonsmetoder og forbruksmønster. 
 
Det er behov for en gjennomgang av dagens 
situasjon og en kartlegging av sirkulære muligheter 
for Gudbrandsdalen fram mot 2030. 
 
 
 
 
 

 
 

Gudbrandsdalen som et utstillingsvindu 
for bærekraftig reisemålsutvikling 
Alle tre reiselivsselskapene i Gudbrandsdalen 
jobber aktivt med bærekraft. Visit Lillehammer ble 
sertifisert som merket for bærekraftig reisemål i 
2018 og ble resertifisert i 2021. Nasjonalparkriket 
og Visit Jotunheimen er også i gang med 
sertifiseringsprosessen. 
 
Dette innebærer at alt arbeid som gjøres av 
reiselivsselskapene og deres medlemmer måles ut 
fra de tre bærekraftsdimensjonene. 
 
Det er viktig at kommunene bygger opp under 
destinasjonsselskapenes arbeid for å gjøre hele 
Gudbrandsdalen til et enda mer bærekraftig 
reisemål enn regionen er i dag. Masterplanen for 
reiselivet er derfor en forutsetning for det videre 
arbeidet med bærekraftig reisemålsutvikling i 
Gudbrandsdalen. 
 
Gudbrandsdalen har alle forutsetninger for å være 
et utstillingsvindu for bærekraftig 
reisemålsutvikling. 
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Lavutslipps bygg- og anleggsbransje 
Byggenæringen er en av dalens største næringer i 
omsetning og antall arbeidsplasser. Globalt står 
byggenæringen for 40% av alt CO2-utslipp, 40% av 
energiforbruket og 40% av avfallet. Hva kan 
byggenæringen i Gudbrandsdalen gjøre for å bli 
mer bærekraftig og for det grønne skiftet? 
 
Mange titalls milliarder kommer i ulike anbud i 
årene framover og kravene til grønne leveranser 
strammes til. Entreprenører i regionen må være i 
front når det gjelder grønn omstilling og 
utslippsreduksjoner, og det har de har de gode 
forutsetninger for. 
 
Framtidens bygg og anlegg handler om utslippsfrie 
anleggsplasser, om lavutslippstransport, 
gjenvinning og gjenbruk av materialer, og utvikling 
av byggematerialer som gir minst mulig 
klimautslipp. Entreprenører i sektoren investerer nå 
i lavutslippsteknologi for å redusere sine 
klimautslipp og sikre sin konkurransekraft. Utvikling 
av karbonnøytrale byggematerialer gir mulighet til 
innovasjon, kompetanseutvikling, verdiskaping og 
jobbskaping på områder hvor Gudbrandsdalen 
allerede har sterk industriell kompetanse og store 
konkurransefortrinn. 

 
Gudbrandsdalen har alle forutsetninger for å ta en 
ledende rolle i den grønne omstillingen innenfor 
bygg og anlegg. Hvordan kan kommune og 
offentlig sektor benytte lokale entreprenører i sine 
prosjekter (skoler, vegbygging, brøyting osv.) for å 
bygge kompetanse, redusere klimagassutslipp og 
bidra til grønn omstilling? Hvordan kan bransjen 
samarbeide med kommunene og akademia om å 
finne framtidas løsninger for grønne 
byggemetoder? 
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Bærekraftig landbruks- og 
næringsmiddelproduksjon 
Klimagassutslippene fra landbruket kommer i 
hovedsak fra dyrenes fordøyelse, spesielt fra 
drøvtyggere. Resten kommer fra lagring og 
spredning av husdyrgjødsel. Utslippene påvirkes av 
hvordan og hvor mye det gjødsles, hvordan jorda 
bearbeides og hva som dyrkes. Her bør kommunene 
gå i dialog med bøndenes organisasjoner for å bli 
enige om hvilke tiltak som må settes inn. 
 
Kommunene kan utforske muligheter for 
industriutvikling med utgangspunkt i skog- og 
trenæringen. I regjeringens grønne industriløft står 
det at «Norge skal ha verdens mest bærekraftige 
skogbruk. Bioressursene fra hav og land skal brukes 
til klimavennlige og lønnsomme produkter, inkludert 
biodrivstoff, og bidra til å utvikle 
industriarbeidsplasser og lange verdikjeder i 
Norge.» 
 

Kan kommunene med landbrukskontorene i spissen samarbeide med bondeorganisasjonene om 
å lage en landbruksplan for Gudbrandsdalen med vekt på landbrukets klimaavtrykk og grønne 
markedsmuligheter? Her vil det være naturlig å ta utgangspunkt i arbeidet som er gjort med den 
felles landbruksplanen for Lillehammer-regionen. 
 
 

Grønt industriløft i Gudbrandsdalen 
I regjeringens veikart for grønt industriløft stakes 
det ut en retning for en grønn industrioffensiv. 
Målet er å skape verdier og lønnsomme jobber i 
hele landet, øke de grønne investeringene, øke 
eksporten fra fastlandet og kutte klimagassutslipp 
hurtig på veien mot lavutslippssamfunnet. 
 
Industrien i Gudbrandsdalen har allerede lave 
utslipp. Her dreier det seg i første omgang om å 
videreutvikle eksisterende industri og sikre 
industriarbeidsplassene i region. 
 
Hva kan et grønt industriløft for Gudbrandsdalen 
innebære? Hvor ligger mulighetene? 
 
På dette området er det spesielt viktig at 
kommunene i Gudbrandsdalen koordinerer arbeidet 
opp mot Innlandet fylkeskommunes og 
Innlandsporteføljen og Krafttak for Grønn Vekst.  
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Bærekraftige liv og attraktive 
lokalsamfunn 
I arbeidet med grønn omstilling må 
Gudbrandsdalen bygge videre på de sterke 
dugnads- og samvirketradisjonene i regionen. Vi må 
få inn flere ideer, perspektiver og muligheter for å 
skape og utvikle innovative og smarte løsninger. 
Dette må gjøres sammen med innbyggere (både 
heltids og deltids), næringsliv og frivillige. 
 
Gudbrandsdalen 2030 sikter inn i framtida. Vi bør 
derfor være opptatt av at ungdommenes stemmer 
kommer med i programmet. Det er viktig i det 
videre arbeidet at vi får til gode 
medvirkningsprosesser og inkluderer ungdommen. 
 
Gudbrandsdalskommunene må være nytenkende 
og dynamiske for å framstå som attraktive 
lokalsamfunn. 
 
 

 
 
 

Høyt ambisjonsnivå for grønn omstilling 
Vi må våge å sette oss hårete mål. Og vi må ha lyst til å vise fram resultater undervegs.  
 
Kommunene kan legge til rette for Gudbrandsdalen som testarena for grønn omstilling innen ett 
eller flere av de satsingsområdene vi velger å prioritere, enten det er snakk om grønne og 
nyskapende mobilitetsløsninger, bærekraftig landbruk eller utslippsfrie byggeplasser i 
kommunale prosjekter. 
 
Hvis vi lykkes med grønn omstilling og kan vise til konkrete utslippskutt på vegen mot 
lavutslippssamfunnet, vil Gudbrandsdalen tiltrekke seg kapital, samarbeidspartnere og 
kompetanse. 
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Kilder og inspirasjon 
Regjeringen: Klimaplan for 2021–2030 
 
Plan for å innfri regjeringens mål om 45 prosent reduksjon i norske ikke-kvotepliktige utslipp 
innen 2030 
 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-13-20202021/id2827405/ 
 
Klimakur 2030 
Klimakur 2030 ble lagt frem i januar 2020. Rapporten viser potensialet for å redusere ikke-
kvotepliktige utslipp av klimagasser, og tiltak som øker opptaket og reduserer utslipp fra skog og 
annen arealbruk 
 
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1625/m1625.pdf#page=91 
 
Klimautvalget 2050 
Skal utrede hvilke veivalg Norge står overfor for å nå målet om å bli et lavutslippssamfunn innen 
2050 
 
Innspillfase pågår – skal levere sluttrapport 1.11.2023 
 
Miljødirektoratet: Klimagassreduksjon – kommunens roller og virkemidler 
 
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-
klimagasser/kommunens-roller-og-virkemidler/ 
 
Landbrukets klimaplan 2021-2030 
I 2019 inngikk Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag en avtale med regjeringa om 
å redusere klimagassutslippene og øke opptaket av karbon fra jordbruket i perioden 2021–2030. 
 
I avtalen forplikter partene seg til å bidra til en samlet klimagassreduksjon på 5 mill. tonn CO2- 
ekvivalenter i perioden. 
 
Klimaavtale mellom regjeringen og landbruksorganisasjonene 
https://www.bondelaget.no/getfile.php/13915420-1561096794/MMA/Bilder%20NB/Mat/Mat-
%20og%20landbrukspolitikk/Milj%C3%B8%2C%20energi%20og%20klima/Klimaforhandlinger/Fo
rhandlingsdokument%206.2/avtale%20210619.pdf 
 
Regjeringen: Veikart – grønt industriløft 
Målet er å gjøre Norge til en grønn industri- og energigigant basert på våre naturressurser, 
kunnskapsmiljøer, industrielle kompetanse og historiske fortrinn. Dette vil bidra til å sette fart på 
omstillingen, skape jobber over hele landet, styrke investeringene på fastlandet, øke eksporten 
og kutte klimagassutslippene. 
 
https://www.regjeringen.no/contentassets/1c3d3319e6a946f2b57633c0c5fcc25b/veikart_skiss
e_uu_ja.pdf 
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Regjeringen: Handlingsplan for fossilfrie anleggsplasser innen transportsektoren 
Regjeringen vil bruke krav i offentlige anskaffelser som virkemiddel for å redusere utslippene fra 
anleggsplasser i transportsektoren, med sikte på å legge til rette for at anleggsplassene skal 
være fossilfrie innen 2025. 
 
https://www.regjeringen.no/contentassets/3d6b7057d6eb4e50a97c9f8d2eb50896/handlingsp
lan-for-fossilfrie-anleggsplasser-innen-transportsektoren..pdf 
 
Regjeringen: 12 pilotprosjekter for å teste ut løsninger for fossilfrie anleggsplasser 
 
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/12-prosjekter-skal-teste-ut-losninger-for-fossilfrie-
anleggsplasser/id2905959/ 
 
Innlandet fylkeskommune: Innlandsstrategien 
 
https://innlandetfylke.no/tjenester/plan-statistikk-og-
folkehelse/innlandsstrategien/innlandsstrategien-2020-2024/ 
 
Innlandet fylkeskommune: Regional plan for klima, energi og miljø 
 
https://innlandetfylke.no/tjenester/plan-statistikk-og-folkehelse/regionale-planer/regional-plan-
for-klima-energi-og-miljo/ 
 
 
DOGA: Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn 
 
https://doga.no/verktoy/nasjonalt-veikart-for-smarte-og-barekraftige-byer-og-lokalsamfunn/ 
 
KS: Kortreist kvalitet 
 
https://www.kortreistkvalitet.no/ 
 
Bergen kommune: Grønn strategi 
 
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/gronn-strategi 
 
Oslo kommune: Klimastrategi 2030 
 
https://www.klimaoslo.no/wp-
content/uploads/sites/88/2020/09/Klimastrategi2030_kortversjon_web_enkeltside.pdf 
 
Lofoten – De Grønne Øyene 
 
https://degronneoyene.no/#hjem 
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EUs grønne giv 
Grønne vekststrategi for et klimanøytralt Europa som skal gjøre EU til en mer ressurseffektiv, 
rettferdig og moderne økonomi. 
 
Den skal bringe EU mot klimanøytralitet i 2050 og gi et EU med mer sirkulær økonomi, mindre 
forurensing og bedre beskyttelse og restaurering av økosystemer og naturmangfold. 
 
https://klimastiftelsen.no/wp-content/uploads/2020/06/NK_notat_4_2020_EUs-gr%C3%B8nne-
giv.pdf 
 
 
McKinsey & Company: Norge i morgen - ti mulighetsnæringer for Norge 
https://www.norgeimorgen.no/ 
 
Synnøve Jarvik og Sigur Kollstad: Masteroppgave om grønn utvikling i Gudbrandsdalen: 
 
https://www.krafttak.net/nytt/masteroppgave-om-gronn-utvikling-i-
gudbrandsdalen?fbclid=IwAR0diUXXrqI2k5ueQpOsV72cFX4Un-AFSED1CYU2V7X-
9b5dWjPKHv4QQ3E 
 
 
 


