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Støtteordning Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Grenseløst samarbeid

Prosjektnavn Fossilfri grenseregion 2030

Innsatsområde 4.0-Transporter

Kort prosjektbeskrivelse

Den teknologiske utviklingen for fossilfri transport går raskt, men implementeringen av ny teknologi 

går for langsomt til at klimamålene kan nås. Fossilfri grenseregion 2030 vil bidra til en raskere 

omstilling av kommuner og samfunn, med fokus på kunnskapsspredning, testing og økte innkjøp av 

nye fossilfrie kjøretøy, særlig med tanke på arbeidsmaskiner og elsykler. Prosjektet bygger videre på 

tidligere samarbeid, og har en solid basis i form av samforente politiske målsettinger i hele regionen.

Prosjektets grenseoverskridende merverdi

Många av de aktiviteter och mål som innefattas av projektet förstärks genom en samverkan över 

gränsen och av tidigare gemensamma erfarenheter, uppbyggda strukturer och samarbeten. Samtliga 

aktiviteter inom projektet kommer att genomföras gränsöverskridande men några har större 

betydelse och behov för gränsöverskridande genomförande samt effekter efter projektets slut. Dessa 

är: 

¿Kommunikation:Den större geografiska marknaden och antal mottagare möjliggör en bredare och 

mer kostnadseffektiv kommunikation. Antalet aktörer att samverka med för att nå ut blir också flera. 

Dessutom kan goda exempel från respektive land användas igen och utifrån olika stadier av utveckling

inom de olika fossiloberoende transportalternativen. T ex norska elbilsexempel i Sverige eller svenska 

biogasexempel i Norge. Genom att kommunikationen på hemsida och i sociala medier till stor del är 

tvåspråkig stärks ytterligare de gränsöverskridande mervärdena.

¿Utbyte av erfarenheter och kunskap: Ett stort mervärde för projektet då båda sidor kan dra nytta av 

varandras starka sidor och redan existerande strukturkapital och kunskap. Exempel är studiebesök, 

föreläsningar, test av arbetsmaskiner och elcyklar, utbyte av kravspecifikationer för upphandling med 

mera. 

¿Näringsliv och landsbygdsutveckling: Arbetet med näringslivsutveckling i relation till hållbara 

transporter ökar möjligheter för ökade kommunikationer för arbetspendling och turism med fossilfria 

fordon, kollektivtrafik, cykel eller en kombination av olika fossilfria transportslag.

Behovet for et større marked: Det må etableres et større marked for at maskinprodusentene skal 

være villige til å utvikle fossilfrie maskiner, eller satse på å bygge opp forhandlernettverk i Norge og 

Sverige. Ved å bygge på erfaringene fra norsk side vil prosjektet raskt kunne nå ut til en større 

målgruppe i hele prosjektregionen med en større mengde og ulike typer verktøy og maskiner. På 

svensk side finnes næringsliv som har kompetanse på utvikling og ombygging til fossilfrie maskiner, og

det er gjort enkelte forsøk med fossilfrie maskiner blant annet i landbruket. Vi ønsker å se på hvilke 
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muligheter som kan finnes ved å utvide markedet for fossilfrie kjøretøy, verktøy og maskiner på tvers 

av riksgrensen.

Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil

Norsk 
prosjekteier

Østfold fylkeskommune
Org.nr:842952972

Oscar Pedersens Vei 39
1721 SARPSBORG

47906912

Norsk 
prosjekt-
ledelse

Østfold fylkeskommun Oscar Pedersens Vei 39
1721  SARPSBORG

47906912

Svensk 
partner

Fyrbodals Kommunalförbund Museigatan 2
45118  Uddevalla

-

Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja

Norsk prosjekteier er en offentlig virksomhet. Vi har mottatt støtte til en rekke prosjekter, men 

omfattes ikke av regelverket det her vises til. 

De øvrige norske partnerne i prosjektet er ikke-kommersielle organisasjoner.

Spesifikasjon

Bakgrunn 

Etter å ha samarbeidet om fossilfrie transporter over lengre tid, er regionen mellom Fyrbodal, Østfold

og Follo i framkant i Europa. I nasjonal sammenheng blir vi dratt fram som eksempler på hva man kan 

få til når man har politisk samstemthet og samarbeid, både i Norge og Sverige. Men målet vårt om 

fossilfri transportsektor i 2030 er ambisiøst, og vi har en lang vei å gå om vi skal klare å gjennomføre 

det. Vi må fortsette å holde oppe trykket på kommunene oppe; arbeidet med å legge om den 

kommunale kjøretøysflåten er ikke i mål, og det er stort behov for mer lade- og fylleinfrastruktur. 

Men tiden er også moden for å få lagt om også kommunens maskiner og verktøy til fossilfrie 

alternativer, få byttet ut biler med sykler, og sette fokus på kommunenes innkjøpsmakt både når det 

gjelder varer og tjenester. Deler av næringslivet vårt har startet omleggingen til lavutslippssamfunnet,

men de har fortsatt en stor jobb å gjøre om de skal kunne ligge i forkant og opprettholde sin 

konkurransekraft. Det er stort behov for gode råd og mer kunnskap, både i offentlig og privat sektor. I 

en tid med store endringer kan feil valg utgjøre en stor økonomisk risiko. Ved å fokusere på 

kunnskapsdeling, demonstrasjon og uttesting bidrar vi til å senke terskelen for at fossilfri teknologi tas

i bruk I både Sverige och Norge står transportsektorn för en stor del av koldioxidutsläppen. 

Beregninger fra det norske Miljødirektoratet viser at det blir svært vanskelig å nå målene i 

Paris-avtalen om ikke utslippene fra denne sektoren reduseres med bortimot 90%.

Ännu återstår dock mycket att göra, och när det gäller andra typer av fordon, exempelvis 

arbetsmaskiner, saknas det i dag nästan helt fossilfria alternativ på marknaden. Elcyklar har slagit 

igenom de senaste åren och bedöms ha stor potential att ersätta bilåkning på medellånga sträcker, 

exempelvis till och från arbetet, men även här finns det mycket kvar att göra i form av 

kunskapsspridning och goda exempel. För att få tillstånd en markant taktökning i utfasningen av 

icke-hållbara ressätt krävs insatser genom hela värdekedjan från fordon, distribution av bränsle, 

tank/ladd-stationer och nya typer av fordon. Dessutom behövs ett ökat fokus på att ersätta 
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transporter med bil med mer resurseffektiva alternativ som kollektivtrafik, cykel och gångvägar eller 

elimiera behovet av resan över huvudtaget.

Hållbara transporter är en viktig sektor inom samtliga strategier, direktiv, planer och policies från EU, 

nationell, regional och lokal nivå. Kraftfulla insatser lokalt och regionalt är det som hittills visat sig ge 

störst effekt. Det är lokalt det händer, och ofta i samverkan mellan offentlig sektor, näringslivs och 

idella initiativ. En utbyggd och väl fungerande transportinfrastruktur har stor betydelse för 

gränsregionens ekonomiska och sociala struktur. Det är en viktig faktor för en förstoring av 

arbetsmarknaden och innebär i förlängningen regional utveckling och tillväxt i gränsregionen. Detta 

betonades nyligen ytterligare genom en rapport från OECD om Western Scandinavia, där Fyrbodal, 

Östfold och Follo ingår. OECD:s rapport lyfte även fram de brister som finns i den gränsöverskridande 

infrastrukturen, vilka begränsar möjligheten till klimatsäkra gränsöverskridande transporter. För att 

uppnå de Europeiska, nationella och regionala målen krävs också att människor och företag använder 

sig av de miljövänliga alternativ som finns tillgängliga. Ökad kunskap, förändrade attityder och 

beteenden är viktigt för att påskynda utvecklingen förutom investeringar i infrastruktur och fordon. 

På båda sidor av den norsksvenska gränsen har man tagit stora steg för hållbara transporter, inte 

minst inom projekten Infragreen och Hela Gröna Vägen. Nu är det dags att ta nästa stora kliv. De 

resultat, erfarenheter, samarbeten och strukturer som etablerats sedan tidigare kommer att vara till 

stor hjälp för att gå mot en ökad grad av implementering.

Prosjektmål

Projektets huvudsakliga mål är att utöka befintlig fossilfri infrastruktur (laddpunkter och tankstationer

för biogas/vätgas) samt öka antalet fossilfria fordon hos kommuner och företag i gränsregionen. För 

att nå det huvudsakliga målet kommet projektet att genomföra en rad aktiviteter (se tid- och 

aktivitetsplan) som i sin tur följs upp genom ett antal delmål.

Kommunikation

Delmål: Minst 4 000 unika besökare per år på projektets hemsida och/eller partners projektspecifika 

webbsidor.

Delmål: Minst 2 000 följare på sociala medier

Delmål: Minst 100 artiklar/inslag på redaktionell plats i press, radio och tv.

Delmål: Minst 2 000 personer ska ha nåtts av projektets budskap via event, seminarier etc.

Fordon och transportjänster

Delmål: Samtliga 39 kommuner ska ha minst 20 procent fossilfria fordon i sin fordonsflotta 

(personbilar och lätta lastbilar)

Delmål: Minst två kommuner som inte tidigare ställt krav på fossilfria transporter vid upphandling av 

tjänster ska ha gjort det under projektperioden eller tagit beslut om att göra det.

Delmål: Minst 50 nyckelpersoner ska ha fått stöttning i att upphandla fossilfria transporttjänster, 

exempelvis genom personliga möten, workshop, seminarier eller liknande.
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Delmål: Ferdigstille en kokebok med 20-25 uppskrifter på utvalgde klimatiltak innen transport, hvorav

noen er dokumentasjon på innkjøp som er gjennomført i prosjektet.

Fossilfri infrastruktur

Delmål: Minst 500 nya publika laddpunkter.

Delmål: Minst två nya planeringar för tankställen av biogas och/eller vätgas.

Arbetsmaskiner

Delmål: minst 1000 personer har fått økt kunnskap om fossilfrie verktøy og maskiner gjennom 

foredrag eller tilgang på rapporter

Delmål: minst 100 personer har testet fossilfrie verktøy og maskiner

Delmål: minst 5 fossilfrie verktøy eller maskiner skal være kjøpt av offentlige eller private 

virksomheter i prosjektområdet

Elcykel

Delmål: minst 10 organisasjoner med utprøving av elsykkel/lastesykkel

Delmål: minst 1 000 personer har testet elsykler/lastesykler

Prosjektorganisering

Fyrbodal Kommunalförbund vil ha ansvar for den overordnede prosjektledelsen, i samarbeid med 

Østfold fylkeskommune som norsk prosjekteier. Prosjektet er organisert i seks arbeidspakker (se 

vedlagte prosjektbeskrivelse for detaljer og beskrivelse av de konkrete aktivitetene i de ulike 

arbeidspakkene): 

WP1 Kommunikasjon: I arbetet med att nå målet att bli en världsledande fossiloberoende gränsregion

2030 vad gäller fordon och transporter är kommunikation en viktig motor. Vi kommunicerar för att 

skapa samsyn, motivation och engagemang, men även för att sprida kunskap och goda exempel. 

Kommunikasjon er et av de høyest prioriterte områdene i prosjektet, og temaet gjennomsyrer alle 

arbeidspakkene. 

WP2 Prosjektledelse: En effektiv ledning och organisation av projekt är viktig för bästa resultat. Syftet 

är att säkerställa ett väl fungerande genomförande av projektet samt att koordinera alla aktiviteter för

att optimera samverkan och kostnadseffektivitet. Organisation och strukturer för projektledningen är 

också viktigt för gränsöverskridande resultat och erfarenhetsutbyte. Leadpartner för projektet är 

Fyrbodals kommunalförbund. Nationell koordinator för Norge och norsk projekteir är Östfold 

fylkeskommun. Detta innebär en fortsättning från de tidigare projekten där organisationerna 

medverkade, vilket innebär att man känner varandra väl och redan har upparbetade rutiner för 

kommunikation, samordning och ledning.

WP3 Kommunala fordonsflottor och upphandling av transporttjänster: I detta projekt är det dags att 

ta nästa steg, från kunskap, medvetenhet och attityd till faktisk implementering. Implementering av 

fossilfria fordonsflottor och krav på fossilfria transporter i upphandlingar sker i samverkan mellan 

engagerade politiker och tjänstemän med relevanta sakkunskaper. Vi ønsker å underlette 
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anskaffelsesprosessen og bedre samarbeid mellom innkjøpere og miljø-fagfolk i (fylkes)kommunene 

på begge sider av grensa. Kompetanse om miljø- og klimakonsekvenser og -løsninger under 

planlegging av anskaffelser og hvordan stille og evaluere målbare krav trengs for å utnytte 

handlingsrommet i anskaffelsesregelverket.

WP4 Infrastruktur för fossilfria drivmedel: Infrastrukturen for fossilfrie kjøretøy blir stadig bedre i 

prosjektregionen, men for å holde utbyggingstakten på et nivå som holder takten med omleggingen 

av kjøretøysparken, og bidra til sammenhengende infrastruktur, er det behov for aktører som bidrar 

til å opprettholde fokuset i kommuner, næringsliv og hos innbyggerne. I tillegg har det vist seg 

utfordrende å få registrert lade- og fyllestasjonene på en slik måte at alle potensielle fossilfrie 

mobilister lett får tilgang til dem. Dette har vært et løpende arbeid i Hela Gröna Vägen og Infragreen, 

og er et arbeid det er stort behov for å videreføre for å sikre en raskere omlegging til fossilfri 

transport i vår region. Vi ser også at det velges ulike forretningsmodeller for lading og fylling av 

fossilfrie drivstoff i ulike deler av regionen vår. Ved å hente inn erfaringer fra hvordan mobilistene 

reagerer på de ulike løsningene vil vi kunne gjøre det enklere for nye aktører i markedet, både 

innenfor og utenfor regionen vår.

WP5 Fossilfria arbetsmaskiner inom offentlig och privat verksamhet: Studier fra flere ulike kommuner

viser at de tunge kjøretøyene og maskinene står for en stor delen av utslippene. På nasjonalt plan i 

Norge står anleggsmaskiner, traktorer, o.l. for 16% av utslippene fra transportsektoren. Vi ønsker 

derfor å styrke fokuset på disse. Hovedmålgruppen vil være kommunens og fylkeskommunens egen 

virksomhet, men vi vil i tillegg demonstrere kjøretøyene for andre offentlige og private aktører, som 

entreprenører, landskapsarkitekter og landbruksvirksomheter, slik at flere av disse blir motiverte til å 

velge fossilfrie alternativer. Med større kunnskap om fossilfrie alternativer, og hvilke reelle kostnader 

som er knyttet til innkjøp og bruk av disse, vil det også være mer realistisk for det offentlige å 

etterspørre fossilfrie alternativer i offentlige anbud. Resultatene fra WP 5 vil derfor være nyttige for 

arbeidet i WP 3. 

WP6 (El)cykel som grön mobilitet: Sykkel er både et transportmiddel og et verktøy for å bidra til økt 

folkehelse. Ulike undersøkelser viser det samme; at bilen velges på korte turer der man kunne brukt 

sykkel. En undersøkelse viser at i byene er 80 prosent av bilturen under seks kilometer, mens andre 

undersøkelser viser at halvparten av alle bilturer er på under tre kilometer. Å bruke bil der du kunne 

ha brukt sykkel er både et klimaproblem, men også et lokalt miljøproblem og reduserer livskvalitet og

trafikktrygghet for mange.  Elsykkel har vist seg å nå mange flere enn dem som sykler i 

utgangspunktet. Undersøkelser blant annet gjennomført av Transportøkonomisk institutt (TØI) i

Norge har vist at en stor andel av dem som kjøper elsykkel, har en stor reduksjon i bruk av bil og 

kollektivtransport. Og de som bruker elsykkel kan opp til doble sykkellengden på turene, samt at de 

oftere erstatter bilen med elsykkelen. Vi vil samarbeide med ulike aktører for å få kommuner, 

næringsliv og innbyggere med på uttesting av ulike typer elsykler; gjennom bibliotek, vitensentra,og  

bedrifter. Utover de vanlige elsyklene ønsker vi også å se på mulighetene for raske elsykler 

(S-45/speed-pedelecs), og lastesykler/longtails. 

I tillegg vil vi hjelpe og påvirke kommuner og næringsliv til å gjøre det enklere å ta i bruk sykler, for 

eksempel ved å dele kunnskap om hvordan de kan gjøre det enkelt for syklister å finne fram på 

eksisterende veier, sykkelveier og stier, og få etablert trygg sykkelparkering, evt med lademuligheter. 
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Kampanjer knyttet til sykkelvedlikehold og piggdekk kan også bidra til at flere bruker sykler i en større 

del av året.

Samarbeidspartnere

Partnerskapet bygger på en solid plattform basert på kommuner i Østfold, Follo og Fyrbodal som har 

samarbeidet både politisk og administrativt over flere år. Vi tar også med oss andre partnere vi har 

god erfaring med fra tidligere samarbeid, som Rakkestad Næringsråd og Elbilforeningen. Men for å 

kunne styrke arbeidet i hele regionen, og få et styrket fokus på biogass, arbeidsmaskiner og sykler, har

vi valgt å utvide samarbeidet til å inkludere: 

-Kirkens Bymisjon Pedalen, som har ekspertise på de tekniske aspektene ved sykkel, og kan bidra til 

events og aktiviteter med sitt rullende sykkelverksted 

-Inspiria Science Senter, som har utviklet et konsept for testing av sykkel, elsykkel og lastesykkel, i 

tillegg til å ha spesielt god kompetanse på formidling overfor flere ulike grupper deriblant våre 

målgrupper innen kommuner og næringsliv

-Dalsland Miljø- og energiforbund, som bidrar til å styrke vår totale fagkompetanse på fossilfrie 

transportløsninger, og har et spesielt fokusområde i rurale områder hvor omleggingen har vist seg 

særskilt utfordrende. 

-Trollhättan Energi, som har en helt spesiell kompetanse, og svært lang erfaring med biogass, både 

når det gjelder produksjon av drivstoff, fyllestasjoner og bruk i kjøretøy. 

-Østfold fylkeskommune er vertskap for nettverkene Biogass Oslofjord, Energiforum Østfold og Klima 

Østfold. Disse nettverkene vil alle ta aktiv del i prosjektet. Vi ser særlig stort potensiale for 

grenseoverskridende samarbeid mellom Biogass Oslofjord og Trollhättan Energi. 

I tillegg ønsker vi denne gangen å få et tettere samarbeid med våre naboer i nord. Vi har derfor 

signert en intensjonsavtale med prosjektet Fossil Free Fleet som leverer søknad til området Indre 

Skandinavia om et prosjekt innen fossilfri transport. Vi ser store synergi-muligheter i å samarbeide på 

tvers av prosjektområdene, ikke bare for de arbeidsområdene vi er enige om, men også der vi kan 

utfylle hverandre, som på nettverksarbeid, tungtransport, arbeidsmaskiner og sykler.

Resultat

Når prosjektets mål og delmål er oppnådd skal det ha ført til følgende resultat:

1. Økt kunnskap og bevissthet om fossilfri transport og kjøretøy i prosjektets målgrupper. Dette 

resultatet oppnås gjennom kommunikasjon og demonstrasjoner og utlån av kjøretøy, sykler, maskiner

og verktøy

2. Bedre forutsetninger for grønn mobilitet i hele grenseregionen.

Dette resultatet oppnås gjennom en fortsatt utbygging av ladeinfrastruktur og fyllestasjoner for 

biogass/hydrogen

3. Nye nettverk og samarbeid er skapt mellom kommuner, mellom kommuner og næringsliv, og over 

landegrensen.
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Dette resultatet oppnås gjennom de aktivitetene som prosjektet gjennomfører, for eksempel 

seminarer, verksteder, med mer, men også gjennom kommunikasjon av gode eksempler og formidling

av kontakter.

Effekter

På litt lengre sikt (3-5 år) skal prosjektet gi opphav til følgende effekter:

1. Prosjektets målgrupper skaffer seg selv i større grad enn i dag den informasjonen og kunnskapen 

som de behøver av ny teknikk, handlingsendringer med mer, som trengs for den fortsatte 

omstillingen til fossilfri transport.

2. Utbyggingen av fossilfri infrastruktur er i større grad enn i dag selvgående, og når det gjelder større 

byer og veier kommersielt bærekraftig.

3. Samtlige kommuner i grenseregionen har egne planer for hvordan de skal bytte ut hele sin 

kjøretøysflåte til fossilfrie kjøretøy, og flere også arbeidsmaskiner og verktøy.

4. Et flertall av de største kommunene i regionen har lagt om hele sin kjøretøysflåte til fossilfrihet 

senest 2-3 år etter at prosjektet er avsluttet og i god tid innen 2030-målet

5. Det finnes en almenn og utbredt kunnskap blant prosjektets målgrupper om fossilfrie 

arbeidsmaskiner og elsykler, når det gjelder tilgjengelighet og hvordan disse kan brukes i egen 

virksomhet.

Tids- og milepælsplan

Tidsplan

Startdato: 01.01.2019 Sluttdato: 31.12.2021

Aktivitetsplan

Sortering Start- / sluttdato Type aktivitet Kostnad

1 01.01.2019 - 31.12.2021
WP1 Kommunikasjon: I arbetet med att nå målet att bli en 
världsledande fossiloberoende gränsregion 2030 vad gäller 
fordon och transporter är kommunikation en viktig motor. Vi 
kommunicerar för att skapa samsyn, motivation och 
engagemang, men även för att sprida kunskap och goda 
exempel. Kommunikasjon er et av de høyest prioriterte 
områdene i prosjektet, og temaet gjennomsyrer alle 
arbeidspakkene.

Hovedaktivitet 0
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1.1 01.01.2019 - 31.03.2019
Kommunikasjonsstrategi: I starten av projektet utarbetas en 
kommunikationstrategi som
innehåller riktlinjer och instruktioner för hur 
kommunikiationsarbetet ska bedrivas. Den ska säkerställa att 
alla parter arbetar mot gemensamma kommunikationsmål på 
ett enhetligt och effektigt sätt. Syftet med all kommunikation är 
att nå projektets mål.
I strategin ska det bland annat ingå:
¿Målgruppsanalys
¿Huvudbudskap
¿Val av kanaler, inkl sociala medier och rörlig bild
¿Grafisk profil
¿Vilka webbplatser vi använder och till vad
¿Hur vi använder seminarier/workshops/möten för att nå ut
¿Mediastrategi / presskontakter
¿Fördelning av ansvar för kommunikationsarbetet mellan
parterna
¿Intern kommunikation inom projektet

Delaktivitet 36535

1.2 01.02.2019 - 30.04.2019
Grafisk profil: Satsningen ska ha en tydlig grafisk identitet som 
visuellt håller samman samtliga aktiviteter. De grafiska 
elementen i denna profil återanvänder vi eller vidareutvecklar 
från de tidigare projekten Infragreen och Hela Gröna Vägen.

Delaktivitet 12420

1.3 01.01.2019 - 31.12.2021
Webbplats: Projektet behöver ha en eller flera hemsidor där 
information, dokument med mera kan samlas och presenteras. 
Detta kan lösas genom ett fortsatt användade av webbplatsen 
från Hela Gröna Vägen, och/eller genom projektspecifika 
hemsidor hos
projektets partners. Aktiviteter i sociala medier driver trafik till 
webbplatsen eller webbplatserna.

Delaktivitet 40250

1.4 01.01.2019 - 31.12.2021
Sosiale medier: Projektet kommer löpande under projektet 
använda sig av sociala media som kanal för att nå ut med 
budskap och länka samman olika parter och intresserade.
I projektets kommunikationsstrategi ska det framgå vilka kanaler
som ska användas till respektive budskap och målgrupp. Tre 
upparbetade kanaler finns att tillgå sedan
tidigare projekt:
¿Facebook
¿Instagram
¿Twitter
För att ytterligare öka attraktiviteten, och räckvidden i de sociala
medierna kommer rörlig bild att användas. En tydligare 
beskrivning av vilken typ av filmer och vilket innehåll som ska 
produceras ska återfinnas i projektets kommunikationsstrategi. 
För ändamålet finns ett youtubekonto kopplat till tidigare 
projekt som kan användas även i detta projekt. En annan typ av 
innehåll som lämpar sig väl för att sprida via sociala medier är 
infografiks.

Delaktivitet 237750
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1.5 01.01.2019 - 31.12.2021
Projektet kommer löpande under projektet arbeta med 
pressmeddelanden och andra presskontakter kring resultat och 
aktiviteter för att få uppmärksamhet press, radio och tv.
Främsta målgruppen är de lokala medierna, men även fackpress.

Delaktivitet 173500

1.6 01.01.2019 - 31.12.2021
Events: Events av olika slag är ett bra sätt att nå ut till våra 
målgrupper. En del event ordnas av projektet självt, andra 
gånger deltar vi eller samarrangerar med andra parter. Oftast
är det sistnämnda ett kostnadseffektivt sätt att nå många. 
Eventen syftar till att sprida kunskap samt skapa engagemang 
och motivation.
Exempel på events;
¿Seminarier och konferenser
¿riktad information och test av fordon för lokala företag eller 
kommunala verksamheter/bolag.
¿Arbetsplatsträffar för att öka kunskapen om fossilfria fordon 
och hållbart resande.
¿informationsträffar i samverkan med andra lokala 
arrangemang och aktörer.
¿Mässor etc där fossilfria transporter på ett eller annat sätt 
ingår, provkörning/visning av fordon, invigningar av laddstolpar, 
tankstationer med mera.
Når det gjelder kjøretøyene er det fortsatt stor mangel på 
kunnskap og mange fordommer. Vi vil samarbeide med lokale 
aktører og eksisterende festivaler og events, slik at flest mulig
i regionen får førstehånds kjennskap til  ...

Delaktivitet 417378

1.7 01.01.2019 - 31.12.2021
Trykt matriell: De digitala kanalerna blir allt viktigare, och 
behovet av tryckt material minskar. Trots detta finns det behov 
av exempelvis profilmaterial vid event, som roll-ups, 
beachflaggor, flygblad med mera. Även dekaler och annat 
reklammaterial kan komma i fråga för spridning vid olika 
aktiviteter med mera.

Delaktivitet 98000

2 01.01.2019 - 31.12.2021
Prosjektledelse: En effektiv ledning och organisation av projekt 
är viktig för bästa resultat. Syftet är att säkerställa ett väl 
fungerande genomförande av projektet samt att koordinera alla 
aktiviteter för att optimera samverkan och kostnadseffektivitet. 
Organisation och strukturer för projektledningen är också viktigt
för gränsöverskridande resultat och erfarenhetsutbyte. 
Leadpartner för projektet är Fyrbodals kommunalförbund. 
Nationell koordinator för Norge och norsk projekteir är Östfold 
fylkeskommun. Detta innebär en fortsättning från de tidigare 
projekten där organisationerna medverkade, vilket innebär att 
man känner varandra väl och redan har upparbetade rutiner för 
kommunikation, samordning och ledning.

Hovedaktivitet 0
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2.1 01.01.2019 - 31.12.2021
Prosjektmøter: Två projektmöten per termin ska hållas under 
projektets gång. Projektmötena kommer att hantera intern 
styrning och koordinering inom projektet samt planering inför 
kommande period. Mötena kan hållas via videolänk eller genom
fysiska
möten. Uppstart och avslutningsmöte ska dock hållas genom 
fysiska möten. I den mån gruppen möts fysiskt ska varannat 
möte hållas i Sverige och varannan i Norge.

Delaktivitet 536600

2.2 01.01.2019 - 31.12.2021
All koordinering, rapportering och uppföljning kommer att ske 
enligt riktlinjer och krav inom Interreg. Både Östfold 
Fylkeskommune och Fyrbodals kommunalförbund är vana och 
har stor erfarenhet av att arbete med liknande projektstyrning 
och stödprogram. Genom tidigare gemensamma projekt har en 
struktur för arbetet och kultur skapats som i dagsläget fungerar 
mycket väl. En av hörnstenarna till en väl fungerande 
projektverksamhet är en enhetlig arbetsmetodik. En 
projektstyrningsmodell är ett effektivt verktyg för att skapa 
enhetliga arbetssätt och ge styrning och kontroll. I modellen 
samlas processer, roller och rutiner för projekten och blir ett 
användbart verktyg både för
projektledare och övriga delar av organisationen. Lead Partner 
ansvarar för kontroll och uppföljning av budget, nedlagd och 
återstående tid, medlemmar, aktiviteter samt
fakturahantering och uppföljning.

Delaktivitet 267800

3 01.01.2019 - 31.12.2021
Kommunala fordonsflottor och upphandling av 
transporttjänster: I detta projekt är det dags att ta nästa steg, 
från kunskap, medvetenhet och attityd till faktisk 
implementering. Implementering av fossilfria fordonsflottor och
krav på fossilfria transporter i upphandlingar sker i samverkan 
mellan engagerade politiker och tjänstemän med relevanta 
sakkunskaper. Vi ønsker å underlette anskaffelsesprosessen og 
bedre samarbeid mellom innkjøpere og miljø-fagfolk i 
(fylkes)kommunene på begge sider av grensa. Kompetanse om 
miljø- og klimakonsekvenser og -løsninger under planlegging av 
anskaffelser og hvordan stille og evaluere målbare krav trengs 
for å utnytte handlingsrommet i anskaffelsesregelverket.

Hovedaktivitet 0

3.1 01.01.2019 - 31.12.2021
Kartläggning och stöd till fordonsansvariga: För att kunna 
påverka och öka takten i omställningen av de kommunala 
fordonsflottorna krävs kunskap, både om nuläget
och om fossilfria fordon, drivmedel med mera. Projektet avser 
att regelbundet upprätta statistik över de kommunala 
fordonsflottorna i området, samt bistå fordonsansvariga och
andra nyckelpersoner i kommunerna med nödvändig kunskap 
för att förändra den egna kommunens fordonsflotta.

Delaktivitet 275500



RF13.50 – www.regionalforvaltning.no

- 11 -

3.2 01.01.2019 - 31.12.2021
Upphandling av fossilfria fordon: Även om kunskapen sakta 
sprider sig så behöver många, inte minst de mindre 
kommunerna, stöd och hjälp med att upphandla fossilfria 
fordon, laddinfrastruktur med mera. Genom offentlig 
upphandling går det även att ställa krav på
fossilfrihet vid upphandling av tjänster där transporter ingår 
som en väsentlig del i tjänsten. Sådana upphandlingskrav är det 
ännu få kommuner som ställer. Vi skal øke kompetanse i 
fylkeskommunene og kommuner om klimahensyn i alle ledd av 
anskaffelsesprosessen slik at handlingsrommet i 
anskaffelsesregelverket utnyttes. Og legge grunnlag for et godt 
samarbeid mellom innkjøpere og klima- og miljø-fagansatte i 
kommunene og
fylkeskommunene/regionen

Delaktivitet 298825

4 01.01.2019 - 31.12.2021
Infrastruktur for fossilfrie drivstoff: : Infrastrukturen for fossilfrie
kjøretøy blir stadig bedre i prosjektregionen, men for å holde 
utbyggingstakten på et nivå som holder takten med 
omleggingen av kjøretøysparken, og bidra til sammenhengende 
infrastruktur, er det behov for aktører som bidrar til å 
opprettholde fokuset i kommuner, næringsliv og hos 
innbyggerne. I tillegg har det vist seg utfordrende å få registrert 
lade- og fyllestasjonene på en slik måte at alle potensielle 
fossilfrie mobilister lett får tilgang til dem. Dette har vært et 
løpende arbeid i Hela Gröna Vägen og Infragreen, og er et 
arbeid det er stort behov for å videreføre for å sikre en raskere 
omlegging til fossilfri transport i vår region. Vi ser også at det 
velges ulike forretningsmodeller for lading og fylling av fossilfrie 
drivstoff i ulike deler av regionen vår. Ved å hente inn erfaringer 
fra hvordan mobilistene reagerer på de ulike løsningene vil vi 
kunne gjøre det enklere for nye aktører i markedet, både inn ...

Hovedaktivitet 0

4.1 01.01.2019 - 31.12.2021
I dag har laddinfrastrukturen främst byggts ut i de större 
städerna i gränsregionen samt längs de större vägstråken. För 
att möjliggöra resor med elbil i hela gränsregionen behöver
detta kompletteras med laddpunkter även i de mindre 
kommunerna och längs medelstora vägar. Även näringslivet 
behöver stöttas med inspiration och kunskap, dels för att
möjliggöra laddning på personalparkeringar och av företagens 
egna fordon, men även för besökare och kunder. Det senare är 
inte minst viktigt inom turistnäringen. Här finns ett stort behov 
av att sprida best practice. Projektet avser även att stötta 
kommuner och företag med kunskap samt arbeta som en 
sammankopplande länk mellan dem och de energibolag som är 
verksamma på marknaden för elbilsladdning. Även aktiviteter 
för att locka energibolag till att investera i laddplatser och 
snabbladdare i vårt område behövs.
Via projektets nationella samarbetspartners ser vi även en 
möjlighet att påverka för att förenkla laddningen av elbilar, 
exempelvis gen ...

Delaktivitet 145950
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4.2 01.01.2019 - 31.12.2021
För att biodrivmedel som biogas ska få en förbättrad 
infrastruktur måste produktionen på lokal och regional nivå 
sammanföras med efterfrågan. För att det ska bli möjlighet för 
fler företag och kommunala förvaltningar att byta till biogasbilar
samt ställa krav på fossilfrihet vid upphandlingar måste det till 
fler tankställen för biogas. Vi har sett att det krävs ett 
omfattande samarbete mellan offentlig sektor och företag och 
vi har också i vårt tidigare samarbete sett att det gränsregionala 
mervärdet för biogas är ovanligt stort. Projektet avser därför att 
iscensätta ett arbete både på norsk och svensk sida för att 
undanröja hindren för en ökad lokal produktion och tillhörande 
infrastruktur. När det gäller vätgas/hydrogen finns det intresse 
från andra organisationer och EU-projekt att bygga ut 
infrastrukturen för vätgas i vårt område, exempelvis längs E6 
mellan Göteborg och Oslo, där det för närvarande saknas 
tankmöjlighet. Projektet avser att fortsätta samverkan med 
dessa initiativ.

Delaktivitet 93500

4.3 01.01.2019 - 31.12.2021
Ofte kan enkle spørsmål utgjøre store barrierer for potensielle 
utbyggere. Ved å aktivt informere og være tilgjengelige for 
spørsmål og utfordringer i prosjektperioden, vil vi bidra til lokal 
kapasitetbygging og varig reduksjon av barrierer. Både på svensk
og norsk side finnes det nasjonale støtteordninger for utbygging
av infrastruktur, og det finnes også EU-midler som kan brukes til
investeringer. Vi vil bidra til at kunnskapen om disse 
støtteordningene spres, og at flere tar i bruk dem

Delaktivitet 202500

4.4 01.01.2019 - 31.12.2021
Vi avser att utreda och driva en process mellan företag, 
kommuner om att tillsammans få till stånd förbättrad/ökad 
produktion och infrastruktur för biodrivmedel. På norsk sidan
är Biogass Oslofjord en kraftfull aktör som samlar ett flertal olika
aktörer. På svensk sida är kommunerna i Fyrbodal, Dalsland 
Energi och Miljöförbund och Trollhättan Energi i
samarbete med företag som har restprodukter likaledes starka 
aktörer.

Delaktivitet 83225

5 01.01.2019 - 31.12.2021
WP5 Fossilfria arbetsmaskiner inom offentlig och privat 
verksamhet: Studier fra flere ulike kommuner viser at de tunge 
kjøretøyene og maskinene står for en stor delen av utslippene. 
Hovedmålgruppen vil være kommunens og fylkeskommunens 
egen virksomhet, men vi vil i tillegg demonstrere kjøretøyene 
for andre offentlige og private aktører, som entreprenører, 
landskapsarkitekter og landbruksvirksomheter, slik at flere av 
disse blir motiverte til å velge fossilfrie alternativer.

Hovedaktivitet 0
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5.1 01.01.2019 - 31.12.2021
I 2016 ble det utarbeidet en enkel oversikt over hvilke maskiner 
som finnes på verdensmarkedet, og det er jobbet kontinuerlig 
med å gjøre flere av disse tilgjengelige på det norske markedet. 
Det er behov for å oppdatere disse oversiktene og utvide 
fokusområdet til også inkludere den svenske delen av 
prosjektområdet. I tillegg finnes det stor kompetanse på 
produksjon og ombygging av kjøretøy og maskiner i den svenske
delen av prosjektområdet. Vi ønsker å se hvilke muligheter som 
finnes for å øke tilgangen på
fossilfrie maskiner i regionen, både gjennom å gjøre vårt 
marked mer attraktivt for internasjonale maskinprodusenter, og 
gjennom lokal produksjon og ombygging.

Delaktivitet 268250

5.2 01.01.2019 - 31.12.2021
Tidligere prosjekter har tydelig vist at testing og demonstrasjon 
er en svært effektiv måte å redusere barrierene for å ta i bruk ny
teknologi. I prosjektet Infragreen fikk en rekke kommuner teste 
elbiler og biogass-biler. I Hela Gröna Vägen ble dette utvidet til 
både private og offentlige aktører, og vi begynte også å 
inkludere elsykler. Nå ønsker vi å
redusere barriene for innfasing av fossilfrie maskiner og verktøy,
ved å legge til rette for at offentlige og private aktører i hele 
prosjektregionen kan få prøve fossilfrie verktøy og
maskiner.

Delaktivitet 306730

6 01.01.2019 - 31.12.2021
(El)cykel som grön mobilitet: Sykkel er både et transportmiddel 
og et verktøy for å bidra til økt folkehelse. Ulike undersøkelser 
viser det samme; at bilen velges på korte turer der man kunne 
brukt sykkel. Å bruke bil der du kunne ha brukt sykkel er både et
klimaproblem, men også et lokalt miljøproblem og reduserer 
livskvalitet og trafikktrygghet for mange.  Elsykkel har vist seg å 
nå mange flere enn dem som sykler i utgangspunktet, og de 
som går over til elsykkel har stor reduksjon i bilbruk.

Hovedaktivitet 0

6.1 01.01.2019 - 31.12.2021
Utprøvning av sykkeltyper: Samarbeid med ulike aktører for å få 
kommuner, næringsliv
og innbyggere med på uttesting av ulike typer elsykler; gjennom
bibliotek, vitensentra,og bedrifter. Utover de vanlige elsyklene 
ønsker vi også å se på mulighetene for raske elsykler 
(S-45/speed-pedelecs), og lastesykler/longtails.

Delaktivitet 522100

6.2 01.01.2019 - 31.12.2021
Muligheter og barrierer: Undersøke muligheter og barrierer for 
å i større grad ta i bruk
sykler og elsykler i vår region. Fokus skal være på lokale forhold 
som kommunene har mandat til å gjøre noe med. Dette vil også 
inkludere samarbeid med lokalt næringsliv,
blant annet turistnæringa, for å se hvilke muligheter som finnes 
for dem knyttet til sykkel, elsykkel og infrastruktur.

Delaktivitet 198100
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6.3 01.01.2019 - 31.12.2021
Hjelpe og påvirke kommuner og næringsliv til å gjøre det 
enklere å ta i bruk sykler, for eksempel ved å dele kunnskap om 
hvordan de kan gjøre det enkelt for syklister å finne fram på 
eksisterende veier, sykkelveier og stier, og få etablert trygg
sykkelparkering, evt med lademuligheter. Kampanjer knyttet til 
sykkelvedlikehold og piggdekk kan også bidra til at flere bruker 
sykler i en større del av året.

Delaktivitet 711950

Økonomi

Kostnadsoverslag

Tittel 2018 2019 2020 2021 SUM EURO

01.Eget personale  1 163 800  1 214 520  1 223 300 3 601 620 450 203

02.Eksterne tjenester   250 000   209 000   136 000 595 000 74 375

03.Kontor og 
administrasjon   174 570   182 178   183 495 540 243 67 530

04.Utstyr/Investeringer   80 000   10 000   10 000 100 000 12 500

05.Reiseutgifter   25 150   33 200   31 650 90 000 11 250

11.Privat direkte 
finansierte utgifter 0 0

21.Eksternt offentlig 
direkte finansierte utgifter 0 0

Sum kostnad 1 693 520 1 648 898 1 584 445 4 926 863 615 858
På grunn av skjevfordelingen mellom norske midler og EU-midler på 65/35, blir det norske budsjettet 

begrenset av de svenske partnernes handlingsrom. De norske partnerne har ønske om et høyere 

aktivitetsnivå, og har tilgjengelig medfinansiering til å gjennomføre en større mengde aktiviteter om man 

finner annen type finansiering. Norsk prosjekteier vil også i så stor grad som mulig bruke sitt handlingsrom 

som fylkeskommune og som vertskap for Klima Østfold og Biogass Oslofjord til å få styrket prosjektet, på 

samme måte som tidligere er gjort i gjennomføringen av Interreg Norge-Sverige-prosjektene Infragreen og 

Hela Gröna Vägen. Resultatene av egenfinansierte aktiviteter vil rapporteres til prosjektet, og bidra til høyere 

måloppnåelse.

Finansieringsplan

Tittel 2018 2019 2020 2021 SUM EURO

*01.INTERREG 
Sverige-Norge   846 760   824 449   792 222 2 463 431 307 929

Kontant medfinansiering   400 000   200 000   100 000 700 000 87 500

Medfinansiering 
arbeidstid   446 760   624 449   692 223 1 763 432 220 429

Sum finansiering 1 693 520 1 648 898 1 584 445 4 926 863 615 858
Detaljert finansieringsplan ligger vedlagt

Geografi

100-Østfold, 211-Vestby, 213-Ski, 214-Ås, 215-Frogn, 216-Nesodden, 217-Oppegård, 229-Enebakk
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Vedleggsliste

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

Budsjett fossilfri grenseregion NO oppdatert.xlsx   72 420 01.10.2018

Budsjett fossilfri grenseregion NO.xlsx   72 321 14.09.2018

Detaljert budsjett FFG euro oppdatert.xlsx   59 195 01.10.2018

Detaljert budsjett FFG euro.xlsx   55 671 14.09.2018

Dokumenter som vil bli ettersendt.docx   13 077 14.09.2018

Intensjonsavtale mellom Fossil Free Fleet (F3) og Fossilfri 

grenseregion 2030.pdf

  427 348 14.09.2018

Medfinansinering FFG Elbilforeningen.pdf   73 202 14.09.2018

Medfinansinering FFG Follo.pdf   87 143 14.09.2018

Medfinansinering FFG Inspiria.pdf   65 879 14.09.2018

Medfinansinering FFG Pedalen.pdf   200 850 14.09.2018

Medfinansinering FFG ØFK.pdf   65 625 25.09.2018

Milepælsplan og leveranser.pdf   295 367 14.09.2018

Projektbeskrivning fossilfrigränsregion 2030.pdf   289 429 14.09.2018

Vedtak Østfold fylkeskommune juni 2018.pdf   53 609 14.09.2018


