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1 Sammendrag og anbefaling 

1.1 Om oppdraget 
Klima- og energistrategi for Oslo setter tydelige, tidsbestemte mål for å redusere klimagassutslippene 

i Oslo. I 2020 skal utslippene reduseres med 50 %, og innen 2030 skal utslippene ned 95 %, med 1990 

som utgangspunkt. Vridning av energi til transport fra fossile til fornybare løsninger er et sett med 

tiltak som skal bidra til måloppnåelse på to konkrete satsingsområder:  

Satsing 5: Oslo kommune skal legge til rette for en bylogistikk der trafikkbehovet reduseres, 

og der alle nye person- og varebiler i Oslo skal gå på fornybart drivstoff eller være ladbare 

hybrider fra 2020.  

Satsing 6: Oslo kommune skal legge til rette for at minst 20 prosent av tungtransporten i Oslo 

skal gå på fornybart drivstoff i 2020, og at all tungtransport og anleggsdrift skal kunne gå på 

fornybart drivstoff innen 2030.  

Forslaget til handlingsplan har blitt utarbeidet av Klimaetaten på oppdrag fra Byrådsavdeling for miljø 

og samferdsel. Innhold og anbefalinger er Klimaetatens faglige forslag til handlingsplan. 

Følgende temaer er dekket i handlingsplanen: Forholdet mellom de ulike fornybare alternativene, 

kartlegging av status for måloppnåelse, vurdering av teknologisk utvikling, evaluering av behov for 

infrastruktur, vurdering av pågående tiltak og eventuelt behov for samt forslag til ytterligere tiltak for 

nå målene.  

Handlingsplanen har omtalt transportsegmentene personbiler, varebiler, tungtransport (lastebiler) 

og anleggsmaskiner separat. Fornybare drivstoff har blitt delt inn kategoriene nullutslipp og 

biodrivstoff. Begge kategoriene er aktuelle og viktige for å nå Oslos mål.  

Vridning i denne handlingsplanen inkluderer ikke endring av trafikkarbeid, transportarbeid eller 

transportsegment. For eksempel vil det være svært viktig å videreføre satsingen for at godstransport 

skal overføres fra vei til sjø og bane samt at privatbilismen erstattes av gange, sykling og kollektivt, 

men dette går ikke inn under definisjonen av vridning benyttet her. 

1.2 Mange fornybare drivstoffalternativ 
Oslo- og Akershusregionen trenger alle fornybare drivstoff fremover for å klare overgangen mot et 

bærekraftig transportsystem. Basert på en overordnet evaluering peker det seg ut et mulighetsrom 

for hva som er bra, og hva som er mindre bra. Men det å si at ett alternativ alltid er best er å forenkle 

for mye.  

Evalueringen har ledet frem i en overordnet drivstoffpyramide i Figur 1, utviklet i samarbeid med 

Akershus fylkeskommune. Pyramiden viser, i prioritert rekkefølge fra toppen og nedover, hvilke 

drivstoff regionen foretrekker for transportsektoren gitt det vi vet i dag.  

Målsetningen for aktører som opererer i regionen bør være å bevege seg gradvis oppover 

drivstoffpyramiden. Elektrifisering av transport med batterier og hydrogen har for regionen en 

hovedprioritet. Biogass, både flytende og komprimert, fremheves spesielt fordi regionen har bygget 

opp et kretsløpsbasert avfallssystem hvor biogass produseres fra regionens eget avfall og avløpsslam 
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og fordi biogass skårer høyt på bærekraft og klimanytte. Bensin og diesel kommer nederst på 

pyramiden, og skal fases ut 

 

Figur 1: Drivstoffpyramide for Oslo kommune og Akershus fylkeskommune 

1.3 Status viser begrenset måloppnåelse 
Status for måloppnåelse har blitt vurdert på bakgrunn av salgs- og registreringsdata, hovedsakelig fra 

utgangen av 2016 som siste tilgjengelige dataunderlag. Her er det tegn til endring, men også stor 

variasjon på tvers av transportsegmentene. Sett over ett er det likevel Klimaetatens klare oppfatning 

at dagens endringstakt er utilstrekkelig for måloppnåelse i 2020.  

Omsetningskravet på 7 % for biodrivstoff bidrar til måloppnåelse, men på grunn av dobbelttelling av 

avanserte biodrivstoff er den reelle fornybarandelen i volum i snitt 5,5 %. Selv om det er varslet en 

opptrapping av omsetningskravet mot 20 % i 2020, er det usikkerhet rundt hva den reelle 

fornybarandelen vil bli. Det er derfor risikabelt å lene seg på denne alene for å nå Oslos mål. 

Måloppnåelse som oppsummert nedenfor omtaler derfor kun dagens omsetingskrav.  

Status for måloppnåelse for kjøretøysegmentene er sammenliknet i Figur 2. Merk at målene for 

person- og varebiler er for nybilregistrering, mens målene for tungtransport (lastebiler) og 

anleggsmaskiner er for hele flåten. Videre, det er ikke fremskaffet samlet informasjon om forbruk av 

biodrivstoff utover omsetningskravet. Dette vil øke måloppnåelsen noe på varebiler, lastebiler og 

anleggsmaskiner, men det er likevel antatt at dette p.t. er relativt begrenset i omfang.  

Personbilsegmentet er der man har sett størst endring. For personbiler er Oslo 41 % på vei mot 

målet (44 % medregnet omsetingskrav). Måloppnåelse i 2020 er kanskje mulig, men det innebærer at 

andelen nyregistrerte biler som er fornybare (inkl. ladbar hybrid) må øke med nær 60 prosentpoeng 

på 4 år, eller ca. 25 % forbedring hvert år i 2017, 2018, 2019 og 2020.  

For varebilsegmentet har innfasing av nullutslipp begynt, men stagnert. Oslo er nå 2 % på vei mot 

målet (7 % medregnet omsetningskrav). Måloppnåelse i 2020 virker svært ambisiøst, og vil innebære 

en fullstendig omstilling av markedet i de neste fire årene. 

For lastebiler er det noen aktører som har gått over til biodrivstoff, og noen få pilotprosjekter på 

nullutslipp. I det store er imidlertid endringene små. Oslo er derfor tilnærmet 0 % på vei mot målet 

(5,5 % medregnet omsetningskrav). Måloppnåelse i 2020 vil være avhengig av en signifikant andel av 
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eksisterende flåte går over til 100 % biodrivstoff, i tillegg til at nye lastebiler også går på fornybart 

drivstoff.  

For anleggsmaskiner er det svært liten faktisk endring å spore annet enn spredte pilotprosjekter på 

fossilfrie og utslippsfrie anleggsplasser. Siden anleggsmaskiner benytter avgiftsfri diesel har de ikke 

omsetningskravet med biodrivstoff å forholde seg til. Måloppnåelse er knyttet til 2030, og man har 

slik sett mer tid for omstillingen. De positive signalene som nå kommer fra kommunale, statlige og 

private aktører tyder på at endring er på vei, men det for tidlig å si noe om omstillingstakten.  

 

 

Figur 2: Sammenlikning av måloppnåelse for kjøretøysegment 

 

1.4 God teknologisk utvikling 
Den teknologiske utviklingen viser spennende tegn til endring på tvers av alle segment. Innen 2020 er 

det ventet langt flere alternativ innen ladbare hybrider, biodrivstoff og nullutslipp. Selv om 

teknologiutvikling er usikkert begynner det å tegne seg et bilde av sannsynlige teknologier for hvert 

segment i regionen.  

For personbiler er det ladbare hybrider, elektrisk og hydrogen som vil være viktige. For varebiler vil 

det være biodrivstoff, elektrisitet og hydrogen. For tungtransport er biodrivstoff det mest aktuelle 

alternativet, selv om det er utvikling på nullutslipp innen elektrisitet og hydrogen også her. For 

anleggsmaskiner er det i noen grad hybridisering, og elektrifisering av mindre maskiner. Det er derfor 

ventet at biodrivstoff vil bli viktig også for dette transportsegmentet fremover.   

1.5 Vridning krever ny infrastruktur 
Tilgjengelig teknologi må ses i sammenheng med nødvendig infrastruktur. Biodrivstoff, strøm og 

hydrogen må produseres og distribueres i tilstrekkelig skala til at sluttbruker opplever akseptabel 

dekning og kostnader. Infrastrukturen må ligge i forkant slik at den fremmer og ikke hemmer videre 
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utvikling. Her har arbeidet med ladeinfrastrukturen kommet lengst, og er en viktig suksessfaktor som 

forklaringsvariabel for den store veksten på el-biler.  

Videre vekst krever langt større innsats for utvikling av infrastruktur på tvers av de fornybare 

alternativene. Utbyggingstakten per i dag er for lav til å møte behovet gitt at måloppnåelse skal finne 

sted. Oslo kommune må også legge til rette for at private aktører kan komme på banen og etablere 

et tilstrekkelig nettverk av fylle- og ladestasjoner. Samtidig er det viktig at statlige aktører legger 

forhold til rette for nødvendige endringer i infrastrukturen i tillegg til kommunen.  

1.6 Behov for videreføring, styrking og nye tiltak 
Måloppnåelse er avhengig av kommunale og statlige tiltak og det er mange allerede i gang eller 

under planlegging.  

På kommunalt nivå viser tiltaksanalysen at mange tiltak i Klimabudsjett 2017 har relevans for 

vridning i transportsektoren, men at flere viktige tiltak mangler nødvendig innretning for avgjørende 

vridningseffekt. Måloppnåelse krever også innsats utover det som er planlagt eller under 

gjennomføring per i dag. Det er derfor foreslått videreføring, styrking og nye tiltak i kommunen for å 

bidra til forsert utvikling. De statlige tiltakene er svært viktige, men har kun blitt beskrevet i denne 

handlingsplanen.  

Handlingsplanen tar generelt ikke stilling til finansiering, ansvarlig virksomhet, eller 

gjennomførbarhet. Forslagene er heller ikke nødvendigvis forankret med de aktuelle aktørene på 

nåværende tidspunkt. Dette bør utredes nærmere for hvert tiltak i den virksomhetslinje der tiltaket 

mest sannsynlig hører hjemme. Tiltakene må også ses i en større sammenheng på tvers av Klima- og 

energistrategiens 16 satsingsområder og de andre tiltakene i Klimabudsjettet. 

Alle tiltak beskrevet her vil bli inkludert som innspill til arbeidet med Klimabudsjettet for 2018.  

Denne handlingsplanen erstatter derfor ikke Klimabudsjettet, men er ment som et faglig tillegg for å 

synliggjøre utfordringene og forsterke de delene av Klimabudsjettet som omfatter vridning av 

kjøretøyparken.  

Det anbefales å videreføre følgende tiltak i nåværende form:  

- Implementere et intelligent trafikksystem (ITS) for bedre styring av trafikk og transport  

- Vurdere etablering av samlastingssentral 

- Økt biogassproduksjon og bruk i transportsektoren 

- Kartlegge hvordan anskaffelser kan bidra til klima- og miljømål gjennom Horizon2020 

prosjektet BuyZET  

- Endre kollektivtrafikken til å kun benytte fornybare drivstoff gjennom Fossilfri 2020 

prosjektet 

- Rullering av hydrogenstrategi 

- Pådriver for bedre statlige rammebetingelser for å vri kjøretøyparken 

- Etablering av energistasjoner – personbiler og varebiler 

- Etablering av energistasjoner – gods (Alnabru)  

- Innføring av nytt løyvereglement for drosjer  
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Det anbefales å styrke følgende tiltak:  

- Utbygging av ladeinfrastruktur 

- Innføre  lavutslippssoner med klimaeffekt 

- Ytterligere miljødifferensiering av bompenger 

- Spisse tilgangsreglene mot nullutslipp innenfor Bilfritt byliv 

- Fossilfri og miljøvennlig Oslo havn 

- Styrket anskaffelsesstrategi og implementering 

Det anbefales å innføre følgende nye tiltak:  

- Innføre konsept for bærekraftig avfallstransport i Oslo 

- Faste parkeringsplasser for bildeling med nullutslippsbiler 

- Kjøp av tomter for utleie til energistasjoner 

- Implementere anbefalinger for fornybare drivstoff i kommunens virksomheter 

- Innfartsparkering reservert for nullutslippsbiler 

- Parkeringsavgift på alle kommunale arbeidsplasser 

- Markedsføre Enovas tilskuddsordninger for Osloborgere 

- Næring for klima – deling av beste praksis 

Av alle tiltakene er det noen som fremheves som spesielt viktige på grunn av forventet stor 

vridningseffekt.  Dette er:  

- Innføring av lavutslippssoner med klimaeffekt 

- Miljødifferensiering av bompenger og rushtidsavgift 

- Utbygging av ladeinfrastruktur 

- Fossilfri og miljøvennlig Oslo havn 

- Anskaffelsesstrategi med klare klimaføringer  

I tillegg vil Fossilfri2020 og innføring av nytt løyvereglement for drosjer medføre styrket infrastruktur 

for fornybar energi til transport. Selv om disse tiltakene er rettet mot kollektiv trafikk vil de også ha 

en viktig signaleffekt for transportsegmenter omfattet av denne handlingsplanen 

Teknologiutvikling går ofte raskere enn de beste framskrivingsmodeller, og når lønnsomhet først er 

til stede kan markedene endres svært raskt. Men per i dag er det tydelig at måloppnåelse ikke kan 

basere seg på lønnsomhet fra teknologiutvikling alene. Handlingsplanen legger derfor opp til en 

kraftig skjerpet innsats på kommunalt nivå utover det som ligger inne per i dag. Dette vil være 

avgjørende for måloppnåelse for Satsing 5 og 6, og for Klima- og energistrategi for Oslo som helhet.   
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2 Innledning  
Denne handlingsplanen er utarbeidet av Klimaetaten (KLI) på oppdrag fra Byrådsavdeling for miljø og 

samferdsel (MOS). Handlingsplanens innhold og anbefalinger er Klimaetatens faglige innspill på 

området.  

I oppdragsbrevet er det gitt flere føringer som setter rammer for oppdraget. Dette kapitlet drøfter 

først kort disse føringene. For å sikre at de sentrale spørsmålene blir tilstrekkelig belyst har 

oppdraget deretter blitt tolket og avgrenset.  Dette gjelder spesielt satsing 5 og 6. Her drøftes 

konteksten med Klima- og energistrategi for Oslo, hva som menes med vridning, definisjoner av 

kjøretøy som er omfattet, og Oslo kommunes rolle som tilrettelegger for gjennomføring av 

nødvendige endringer av energi til transport.   

Endelig er tilnærming for oppdraget oppsummert, inkludert involvering og tidsplan.  

2.1 Føringer for oppdraget 
I oppdragsbeskrivelsen fra MOS til KLI av 08.12.2016 står det at handlingsplanen skal beskrive 

hvordan man skal nå mål om vridning fra fossilt til fornybart drivstoff/utslippsfrie kjøretøy. 

Oppdraget viser spesielt til to satsinger i Klima- og energistrategi for Oslo:  

Satsing 5: Oslo kommune skal legge til rette for en bylogistikk der trafikkbehovet reduseres, 

og der alle nye person- og varebiler i Oslo skal gå på fornybart drivstoff eller være ladbare 

hybrider fra 2020.  

Satsing 6: Oslo kommune skal legge til rette for at minst 20 prosent av tungtransporten i Oslo 

skal gå på fornybart drivstoff i 2020, og at all tungtransport og anleggsdrift skal kunne gå på 

fornybart drivstoff innen 2030.  

Handlingsplanen skal beskrive gjennomføring av tiltak som kan nå målene mot 2020. Det er videre 

vist til at følgende skal inkluderes i utvikling av handlingsplanen: 

- Det faglige grunnlaget for klima- og energistrategien fra Klima- og energiprogrammet1 

- Teknologisk utvikling og prognoser for videre utvikling av nullutslippskjøretøy, drivstoff-typer 

og infrastruktur for fornybart drivstoff/nullutslipp 

- Samarbeid med næringsliv og organisasjoner for best mulig måloppnåelse 

- Pågående prosesser/prosjekter som f.eks.: 

o Bymiljøetatens arbeid med ladeinfrastruktur og elektrifisering av varedistribusjon  

o Rullering av hydrogenstrategi for Oslo og Akershus  

o Pågående arbeid med biogass i Oslo kommune, med EGE som koordinator  

o Bilfritt Byliv  

o Etablering av lavutslippssoner i Oslo  

o Mobilitetsplan  

o Oslo kommunes anskaffelsesstrategi  

o Interreg-prosjekter/EU-prosjekter  

                                                           
1 Se sluttrapporten fra Klima- og energiprogrammet «Det grønne skiftet, Utkast til Klima- og energistrategi for 
Oslo» datert 30.04. 2015. https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/etater-og-
foretak/klimaetaten/  

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/etater-og-foretak/klimaetaten/
https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/etater-og-foretak/klimaetaten/
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Handlingsplanen skal utarbeides i samarbeid med Bymiljøetaten og andre relevante virksomheter. 

I tillegg skal klimagruppen for mobilitet med ansvar for mobilitet også involveres.   

Oppdraget skal ferdigstilles 31. mars 2017. 

 

2.2 Kontekst – Klima- og energistrategi for Oslo 
Klima- og energistrategi for Oslo2 setter tydelige, tidsbestemte mål for å redusere 

klimagassutslippene i Oslo. I 2020 skal utslippene reduseres med 50 %, og innen 2030 skal utslippene 

ned 95 % med 1990 som utgangspunkt. For å oppnå dette har strategien konkretisert målene i 16 

satsingsområder, hvorav satsing 5 og 6 er fokus for denne handlingsplanen.   

Sektorvis fordeling av klimagassutslippene er vist i Figur 3. Transport står for nær 2/3 av utslippene 

og er sannsynligvis den vanskeligste sektoren for å nå målene. Dette er fordi sektoren er såpass bred 

og kompleks med mange forskjellige transportsegmenter, stort antall av utslippspunkt (antall 

kjøretøy)som skal endres, samt mange aktører.  

  

Figur 3: Fordeling av klimagassutslipp i Oslo i 2015 fordelt på kilder3  

Utviklingen for klimagassutslipp innen transport i Oslo er vist i Figur 4. De viser en svak øking i utslipp 

fra tunge kjøretøy, en svak nedgang i utslipp fra lette kjøretøy, og større endringer innen utslipp fra 

anleggsmaskiner m.m. Selv om utslippene totalt sett har gått ned, er utviklingen for lette og tunge 

kjøretøy en stor utfordring. Det er heller ikke avklart hva som skyldes den store nedgangen i utslipp 

fra anleggsmaskiner fra 2013 til 2015 og om dette er en varig endring, eller om 2013 var et 

unntaksår.   

                                                           
2 Oslo kommune - Klimaetaten, 2016: Klima- og energistrategi for Oslo. Behandlet av Oslo bystyre 22.6.2016 i 
sak 195/16. https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/miljo-og-klima/miljo-og-
klimapolitikk/klima-og-energistrategi/  
3 Oslo kommune – Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, 2017: Miljø- og klimarapport 2016.   

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/miljo-og-klima/miljo-og-klimapolitikk/klima-og-energistrategi/
https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/miljo-og-klima/miljo-og-klimapolitikk/klima-og-energistrategi/
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Figur 4: Utvikling av klimagassutslipp fra kjøretøy i Oslo, 2009-20153 

I Klimabudsjettet for 20174 er det 42 prioriterte tiltak innen energi, bygg, ressursutnyttelse 

(behandling av avløp og avfall) og transport som skal bidra til utslippsreduksjonene. 31 av tiltakene er 

innen transportsektoren. En del av disse er rettet mot å redusere behovet for personbiltransport, ved 

overgang til sykkel, gange og kollektivt.  De fleste andre er rettet mot vridning av de forskjellige 

transportsegmentene mot grønnere alternativer.  

Gitt implementering i tide og optimal effekt av tiltakene er forventet utvikling av klimagassutslipp vist 

i Figur 5. Den blå kurven på mobilitet er basert på mange beregninger av tiltakseffekt. For vridning 

som er relevant for denne handlingsplanen er kurven basert på blant annet:  

- 30 % vridning til fornybart for personbiler 

- 20 % vridning til fornybart for lastebiler 

- 20 % vridning til fornybart for anleggsmaskiner 

Vridning for varebiler ble implisitt vurdert gjennom en effektberegning fra Transportøkonomisk 

institutt som viste potensial for 50 % i utslipp fra varebiltransport. Merk at denne forutsetter både 

vridning og effektivisering.  

                                                           
4 Oslo kommune, 2016: Klimabudsjett 2017. https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-
administrasjon/politikk/budsjett-regnskap-og-rapportering/byradets-budsjettforslag-2017-og-okonomiplan-
2017-2020/  

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/politikk/budsjett-regnskap-og-rapportering/byradets-budsjettforslag-2017-og-okonomiplan-2017-2020/
https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/politikk/budsjett-regnskap-og-rapportering/byradets-budsjettforslag-2017-og-okonomiplan-2017-2020/
https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/politikk/budsjett-regnskap-og-rapportering/byradets-budsjettforslag-2017-og-okonomiplan-2017-2020/
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Figur 5: Forventet utvikling av klimagassutslipp med besluttede tiltak og sektorvis fordeling av klimagassutslipp3 

2.3 Om vridning 
Med vridning i denne handlingsplanen menes endring av drivstoffene som kjøretøyene benytter fra 

fossile til fornybare løsninger. Per i dag er det de fossile drivstoffene diesel og bensin som er de 

vanligste drivstoffene. Forbrenning av fossile brennstoff medfører utslipp av klimagasser som 

karbondioksid (CO2) og metan (CH4) samt utslipp av NOx, SOx, og partikler. Klimagassene CO2 og CH4 

fører til global oppvarming, mens de andre innvirker negativt på den lokale luftkvaliteten og andre 

miljøaspekter.  Det er derfor viktig å gå over til andre drivstoff ikke bare i et globalt klimaperspektiv, 

men også for å gjøre Oslo en bedre by å leve i med renere luft.   

Figur 6 illustrerer tre aktuelle alternativer til bensin og diesel: biodrivstoff (biodiesel, bioetanol, 

biogass og syntetisk biodiesel HVO – hydrogenerert vegetabilsk olje), elektrisitet og hydrogen. Gitt at 

de produseres med fornybare energikilder kan man kalle de fornybare drivstoff, med signifikant 

reduksjon av klimagassutslippene.  

Merk imidlertid at reduksjonen varierer med produksjonsmetode. For eksempel kan elektrisitet 

komme fra et kullkraftverk, med tilhørende klimagassutslipp. I Norge hvor vi nesten utelukkende får 

elektrisitet fra vannkraft er utslippene derimot tilnærmet null. Biodrivstoff har også varierende grad 

av klimagassreduksjon avhengig av type, produksjon, bruk og beregningsmetodikk, se kapittel 3.2.3 

for ytterligere informasjon.   
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Figur 6: Alternativer for ønsket vridning fra fossilt til fornybart 

Biodrivstoff er en bred kategori med varianter som kan benyttes i dieselmotorer, bensinmotorer, og 

gassmotorer. Avhengig av drivstoff må det gjøres mindre eller større modifikasjoner på motoren og 

drivstoffsystemet. Noen drivstoff, som f.eks. biodieseltypen HVO, kan ofte benyttes som drop-in fuel, 

dvs. uten modifikasjoner i det hele tatt. Biogass, etter oppgradering, består av om lag 97 % metan, og 

følger spesifikasjon for vanlig naturgass. Disse kan derfor også benyttes som basis for eller som drop-

in fuel på gassbiler. Bioetanol i høy innblanding kan kreve noe modifikasjon på kjøretøyet, men vil 

også være en viktig løsning.  

Nullutslipp eller utslippsfritt er en underkategori av de fornybare drivstoffene. Nullutslipp i denne 

sammenheng innebærer at kjøretøyet i bruk ikke slipper ut verken klimagasser eller NOx, SOx, og 

partikler. Betegnelsen nullutslipp i denne handlingsplanen ser derfor bort fra livssyklusanalyser for 

drivstoffet og kjøretøyet, hvor det vil være klimaeffekter. Det er kun kjøretøy som benytter 

elektrisitet og hydrogen som betegnes som nullutslipp.  

Grunnen til at biodrivstoff ikke regnes som nullutslipp er først og fremst at den under bruk i 

forbrenningsmotorer medfører utslipp av NOx og partikler. Disse utslippene fra biodrivstoff kan være 

på lik linje, høyere eller lavere enn fossile alternativer avhengig blant annet av type drivstoff og 

motorteknologi.  

For lokal luftkvalitet har avgass-standard, kjent som Euro-klasse, stor betydning, og høyere Euro-

klasser medfører tydelig reduksjon i lokale utslipp. Det er derfor viktig at det fases inn nyere kjøretøy 

med høy Euro-klasse. Men for drivstofforbruk, som er direkte korrelert med utslipp av klimagasser, 

har Euro-klasse liten betydning og er derfor ikke omtalt i stor grad i denne handlingsplanen5.  

                                                           
5 Statistisk sentralbyrå, 2015: Utslipp fra veitrafikken i Norge. Dokumentasjon av beregningsmetoder, data og 
resultater. https://www.ssb.no/natur-og-miljo/artikler-og-publikasjoner/utslipp-fra-veitrafikken-i-norge  

https://www.ssb.no/natur-og-miljo/artikler-og-publikasjoner/utslipp-fra-veitrafikken-i-norge
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For hybride løsninger finnes det mange alternativer. Den vanligste hybride løsningen er en 

kombinasjon av fossil og nullutslipp, typisk en forbrenningsmotor som går på bensin eller diesel som 

primær driver, men har i tillegg et batteri og el-motor som muliggjør elektrisk drift over kortere 

distanser.  Ladbare hybrider skiller seg fra vanlige hybrider da de kan lades fra en veggkontakt eller 

ladestasjon. Disse har ofte større batterikapasitet enn de vanlige hybridene som muliggjør lengre 

elektrisk rekkevidde (typisk 30-50 km for personbiler).  Egentlig er hydrogenbilene også hybrider i 

den forstand at brenselcellen på hydrogen generer strøm som lader et batteri. Fra batteriet og videre 

er det i praksis en el-bil. I denne handlingsplanen er ladbare hybrider en kombinasjon av 

forbrenningsmotor, batteri, el-motor og mulighet til å lade fra veggkontakt eller ladestasjon.  

Vridning i denne handlingsplanen inkluderer ikke endring av trafikkarbeid (mål på omfanget av 

trafikken, vanligvis målt i kjøretøykilometer) eller transportarbeid (mål på omfanget av gods og 

persontransport, vanligvis målt i personkilometer og tonnkilometer)6. Klima- og energistrategi for 

Oslo har egne satsinger som setter mål for trafikkreduksjon, og dette er ikke fokus for 

handlingsplanen beskrevet her.  

Vridning inkluderer heller ikke endring i transportsegment. For eksempel vil det være svært viktig å 

videreføre satsingen for at godstransport skal overføres fra vei til sjø og bane og at privatbilismen 

erstattes av gange, sykling og kollektivt, men dette går ikke inn under definisjonen av vridning 

benyttet her.    

  

                                                           
6 Se definisjon av transportarbeid (god og person) samt trafikkarbeid: 
http://www.vegvesen.no/fag/trafikk/Nokkeltall+transport/Definisjoner  

http://www.vegvesen.no/fag/trafikk/Nokkeltall+transport/Definisjoner
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2.4 Kategorisering av kjøretøy 
For kategorisering av kjøretøy er det benyttet definisjoner fra kapittel 2 av kjøretøyforskriften, se 

Tabell 17. Disse kategoriene står for ca. 80 % av de registrerte kjøretøyene i Norge8. De resterende 

gruppene omfatter traktorer, mopeder, motorsykler, busser m.m. som ikke faller inn under Satsing 5 

og 6.  Definisjonene sammenfaller også med registeringsstatistikken til Statistisk sentralbyrå (SSB) 

som gjør det lettere å innhente data og gjøre beregninger.  

Tabell 1: Kategorisering av kjøretøysegment og kobling mot mål 

Kategori Definisjon og eventuell kommentar 
Mål fra satsing 5 og 6 i Klima- og 
energistrategi for Oslo 

Personbiler Bil gruppe M 1 (personbil): Bil for 
persontransport med høyst 8 sitteplasser i 
tillegg til førersetet.  

Alle nye personbiler i Oslo skal gå på 
fornybart drivstoff eller være ladbare 
hybrider fra 2020 (Del av satsing 5) 

Varebiler Bil gruppe N 1 (varebil): Bil for 
godsbefordring med tillatt totalvekt ikke 
over 3500 kg 

Alle nye varebiler i Oslo skal gå på fornybart 
drivstoff eller være ladbare hybrider fra 2020 
(Del av satsing 5) 

Lette og tunge 
lastebiler 

Bil gruppe N 2 (lastebil): Bil for 
godsbefordring med tillatt totalvekt på over 
3500 kg men ikke over 12 000 kg. 
Bil gruppe N 3 (lastebil): Bil for 
godsbefordring med tillatt totalvekt over 
12 000 kg 

Minst 20 % av tungtransporten i Oslo skal gå 
på fornybart drivstoff i 2020.  
 
All tungtransport skal kunne gå på fornybart 
drivstoff innen 2030. (Del av satsing 6) 

Anleggsdrift Kjøretøy benyttet i anleggsdrift er inkludert 
under en bred definisjon i 
kjøretøyforskriften, kalt Motorredskap. Her 
inngår også mange andre typer.  
 
For handlingsplanen omfatter dette mobile 
maskiner/selvkjørende arbeidsredskap 
benyttet på bygge- eller anleggsplasser. 
Disse er ikke nødvendigvis registrert i det 
sentrale motorvognregisteret. 

All anleggsdrift i Oslo skal kunne gå på 
fornybart drivstoff innen 2030 (Del av satsing 
6) 

 

2.5 Oslo kommune som tilrettelegger 
Satsing 5 og 6 går begge på Oslo kommunes rolle som tilrettelegger. Oslo kommune eier selv relativt 

få kjøretøy, men er en stor innkjøper av varer og tjenester.  Det er viktig at kommunen går foran med 

et godt eksempel, og samtidig innser viktigheten av å bidra til å initiere og legge til rette for de store 

endringene for vriding av energi til transport i næringsliv og befolkningen.  

2.6 Tilnærming  
Oslo kommune har ambisiøse klimamål som krever vridning av mobilitetssektoren mot lav- og 

nullutslippsløsninger. Satsing 5 og 6 setter tydelige, tidsbestemte mål om vridning for personbiler, 

varebiler, tungtransport og anleggsmaskiner.  

                                                           
7 Forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften), 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1994-10-04-918  
8 SSB. Registrerte kjøretøy, 2015: https://www.ssb.no/transport-og-reiseliv/statistikker/bilreg/aar/2016-03-30  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1994-10-04-918
https://www.ssb.no/transport-og-reiseliv/statistikker/bilreg/aar/2016-03-30


17 
 

Formålet med denne handlingsplanen er å oppsummere status for vridning og anbefale en plan for 

hvordan måloppnåelse kan realiseres. Handlingsplanens innhold og anbefalinger er Klimaetatens 

faglige innspill på området.  

Rapporten er i seks deler: 

• I Kapittel 3 diskuteres forholdet mellom de ulike fornybare alternativene.  

• I Kapittel 4 presenteres det en oversikt over status for transportsegmentene i forhold til målene 

basert på nyeste tilgjengelig registeringsstatistikk.  

• I Kapittel 5 vurderes teknologiutvikling innen de aktuelle kjøretøysegmentene.   

• I Kapittel 6 er behovene for infrastruktur kartlagt basert på en mulig utvikling og i tråd med at 

målene oppnås 

• I Kapittel 7 beskrives planlagte og pågående prosjekter og prosesser som anses som sentrale for 

å forsere vridningstakten.  

• I Kapittel 8 presenteres anbefalinger for handlingsplanen basert på en helhetlig vurdering av det 

som ble presentert i foregående kapitler og med formål om å styrke sannsynligheten for 

måloppnåelse.  

Arbeidet ble ledet av Klimaetaten, med sentrale innspill fra flere virksomheter. Et oppstartsmøte ble 

avholdt 15. februar med deltakere fra klimagruppen for mobilitet og andre interessenter. Innspill har 

kommet fra Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel, andre virksomheter i Oslo kommune og flere 

miljøorganisasjoner. Disse er mottatt med takknemlighet og innarbeidet etter beste skjønn.  

Handlingsplanen ble utarbeidet i perioden 1. februar til 31. mai 2015.   
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3 Forholdet mellom de ulike fornybare drivstoffalternativene 
Reduksjon av klimagassutslipp fra transport krever en stor omstillingsprosess til fornybare drivstoff. 

Det finnes flere alternativ, og det å velge mellom disse er utfordrende. Ytelse, kapasitet, 

tilgjengelighet, driftssikkerhet, økonomi, lokalmiljø og klima er noen av mange faktorer som driver 

beslutningsprosessen, og den relative viktigheten av hver faktor vil variere fra bruker til bruker. 

Mulighetsrommet og teknologimodenhet er også ulikt fra segment til segment, som nærmere 

forklart i kapittel 5.  

I dette kapitlet er det presentert et faglig innspill til forholdet mellom de fornybare 

drivstoffalternativene. Dette gir grunnlag for prioritering i Oslo kommune9. Det anses som svært 

viktig at regionen som helhet er samstemt om en felles, konsistent og forutsigbar kurs for fornybare 

drivstoff der næringsliv og befolkning gradvis kan tilpasse seg.   

Kapitlets første del begrunner hvilke prinsipper og kriterier som bør benyttes for å evaluere 

drivstoffene. Dernest evalueres de forskjellige alternativene i henhold til prinsippene. Endelig 

konkluderes det med rangering av drivstoff.  

Den beste løsningen for hver enkelt aktør er svært situasjonsbetinget. I det overordnede bilde tegner 

det seg likevel et klart hierarki av bra-bedre-best fornybare drivstoff sett fra Oslo kommunes 

perspektiv. Dette hierarkiet bør være førende for innkjøp av varer, tjenester, biler og 

anleggsmaskiner i kommunen fremover. Det bør også oppdateres årlig i tråd med nasjonale og 

internasjonale føringer fra myndigheter og anbefalinger fra anerkjente institusjoner.    

3.1 Prinsipper og evalueringskriterier 
Egnetheten til drivstoff kan evalueres langs flere akser og parametere. Fornybare drivstoff som er 

akseptable for Oslo kommune bør tilfredsstille, eller i det minste ha potensiale til å tilfredsstille, 

følgende prinsipper10:  

 

 

 

 

  

                                                           
9 Dette kapitlet er en videreutvikling fra innhold i Klimaetatens forslag til rullering av Hydrogenstrategi, 
utarbeidet i fellesskap med Akershus fylkeskommune våren 2016. Selv om innholdet er noe oppdatert fra da 
rulleringen av Hydrogenstrategien ble utarbeidet, er de endelige evalueringene og anbefalingene de samme. 
10 Prinsipper og evalueringskriterier er videreutviklet etter figurer fra presentasjon fra Institutt for 
energiteknikk v/Martin Kirkengen: «Null-utslipp i transport – hvorfor vi trenger både hydrogen og batterier». 
07/12/2016 
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Med prinsippene som utgangspunkt kan evalueringskriteriene10 konkretiseres. Vektingen av disse vil 

variere fra aktør til aktør.   

- Lavt klimagassutslipp – Så lave som mulig både i produksjon og bruk 

- Lavt lokalt utslipp –Så lave som mulig både i produksjon og bruk 

- Lavt behov for råstoffer/materialer – Tilgjengelighet på råvarer, produsert på bærekraftig vis 

- Høy energieffektivitet – Høy effektivitet gir god ressursutnyttelse, og god økonomi.   

- Høy energitetthet vekt – Dess lettere dess bedre, da vekt er en kritisk faktor i mobile 

løsninger.  

- Høy energitetthet volum – Dess tettere dess bedre da volum er en kritisk faktor i mobile 

løsninger 

- Lav kostnad for energilagring – Så lave som mulig 

- Lav motorkostnad – Så lave som mulig 

3.2 Alternativer og evaluering 
Motorteknologi går sammen med valg av drivstofftype. Begrepsmessig bør man skille mellom 

teknologien som benytter drivstoffet (f.eks. el-motor), og drivstoffet i seg selv (f.eks. elektrisitet). 

Følgende sammensetninger av motorteknologi og drivstoff er evaluert:  

- El-motorer drevet av elektrisitet fra batterier som blir ladet med elektrisitet fra nettet 

- El-motorer drevet av elektrisitet produsert av brenselseller på hydrogen 

- Forbrenningsmotorer drevet av biodrivstoff (biogass, biodiesel, bioetanol) 

- Forbrenningsmotorer drevet av fossilt drivstoff  

• Drivstoffet  skal produseres og brukes på en bærekraftig måte. Det forutsettes at 
hydrogen og strøm er produsert på fornybare energikilder, som vannkraft. Regionens 
energisystem er hensyntatt, hvor elektrisk energi er definert som utslippsfritt. Videre 
forutsettes det at biodrivstoffet oppfyller kravene til bærekraftskriteriene som gjelder 
for biodrivstoff i omsetningspåbudet samt at det ikke benyttes palmeolje eller 
biprodukter fra palmeoljeproduksjon.  Biodrivstoff produsert på avfall, også fra 
palmeoljeproduksjon, er imidlertid akseptabelt.  

Bærekraftig

•Drivstoff skal på sikt ha potensial til å være rimligere enn dagens fossile alternativer.  
Det er kun markedet som har kapasitet til å fullføre en grønn overgang, og drivstoff 
som er avhengige av sterke regulatoriske virkemidler for konkurransekraft vil ikke 
kunne overleve på lengre sikt.

Konkurransedyktig

•Norge er et lite land i et stort globalt marked. Ledende teknologiprodusenter vil nødig 
utvikle drivstoffløsninger som tilfredsstiller behovet til Norge som har 0,07 % av 
verdens befolkning.  Med overføringsverdi kommer skalerbarhet og dermed mulighet 
for klimagassreduksjoner som virkelig monner i verden, samtidig som det vil medføre 
ytterligere kostnadsreduksjoner. 

Global overføringsverdi
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Basert på kriteriene har det blitt gjort en kvalitativ vurdering av de forskjellige løsningene med score 

fra 1 (rød), 2 (gul) og til 3 (grønn), der 3 er best.  

Vurderingene tar utgangspunkt i Institutt for energiteknikks (IFE) evalueringer. Det er markert med 

stjerne (*) der Oslo har gjort egne evalueringer, enten fordi IFE ikke evaluerte dette kriteriet, eller 

fordi Oslo har noe annet syn på evalueringen10.  Oslo kommunes evaluering er i samsvar med 

Akershus fylkeskommune slik at regionen som helhet gir et konsistent budskap til alle 

interessentene.  

Nedenfor følger en oppsummering av hvert drivstoff.  

3.2.1 Batteri-elektrisk 

Batteri-elektrisk har flere fortrinn. Den tilbyr null lokale utslipp, og lave klimagassutslipp. 

Virkningsgraden er også høy. Utfordringene ligger innen høyt behov for råstoff samt lav 

energitetthet. Selv om kostnadene er på vei ned er de fortsatt relativt høye. 

Kriterier Evaluering 
Score 1-3 
(3 = best) 

Lavt klimagassutslipp* 
Hvis elektrisitet er produsert fra fornybare 
kilder slik som vannkraft er denne svært lav 

3 

Lavt lokalt utslipp  Null lokale utslipp 3 

Lavt behov for 
råstoffer/materialer 

Elektrisitet er tilgjengelig i stor grad. Men 
trenger bl.a. litium til batteriproduksjon som 
kan bli kritisk å oppdrive, samt neodym til 
magneter for motorer.  

1 

Høy energieffektivitet 
Både el-motorer og batterier har svært høy 
virkningsgrad 

3 

Høy energitetthet vekt 
Stor utvikling men fortsatt lavt relativt til 
alternativene 

1 

Høy energitetthet volum 
Stor utvikling men fortsatt lavt relativt til 
alternativene 

1 

Lav  kostnad for 
energilagring 

Stor utvikling men batterier er fortsatt dyre 
1 

Lav motorkostnad  
El-motorer er moden teknologi, og 
kostnadene er lave 

3* 

 

3.2.2 Hydrogen 

Hydrogen er den andre nullutslippsteknologien tilgjengelig, utover batteri-elektrisk. Den utmerker 

seg videre med relativt lavt behov for råstoffer, og høy energitetthet både i volum og vekt. Kostnader 

er imidlertid en utfordring, og på det nåværende stadiet knytter dette seg i første rekke til 

brenselcellen.  Det er også noe usikkerhet knyttet til forventet levetid på brenselcellene.  

Det er ventet at produksjonsprisen på brenselcellene vil falle når det igangsettes ordinær 

industriproduksjon i store volumer. I tillegg er det ventet teknologiforbedringer som vil øke forventet 

levetid på cellene.  

Virkningsgraden for hydrogen og brenselcelle blir ofte diskutert, og her er batteri-elektrisk et bedre 

alternativ. Både fremstilling av hydrogen (via elektrolyse), komprimering for påfylling, og omgjøring 
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til elektrisk energi i brenselcellen medfører energitap.  I sum ligger virkningsgraden et sted mellom 

fossile drivstoff og elektrisitet.  

Kriterier Evaluering 
Score 1-3 
(3 = best) 

Lavt klimagassutslipp* 
Hvis hydrogen er produsert fra fornybare 
kilder slik som elektrolyse og vannkraft er 
denne svært lav 

3 

Lavt lokalt utslipp  Null skadelige lokale utslipp, kun vann 3 

Lavt behov for 
råstoffer/materialer 

Hydrogen er tilgjengelig i stor grad, og 
produksjon av dette via elektrolyseprosessen 
fra fornybar elektrisitet er velkjent og 
velegnet. Brenselsellen krever imidlertid noe 
platina.    

2* 

Høy energieffektivitet 
Selv om el-motorer har høy virkningsgrad, vil 
typisk produksjon og lagring av hydrogen, 
samt brenselcellen medføre tap.  

2 

Høy energitetthet vekt Høyest tetthet av alle alternativene vurdert 3 

Høy energitetthet volum 
Ganske god tetthet, men blir slått av de fossile 
alternativene 

2 

Lav  kostnad for 
energilagring 

Hydrogentanker er relativt rimelige å 
produsere 

2 

Lav motorkostnad  Brenselceller er fortsatt dyre 1 

 

3.2.3 Biodrivstoff 

Biodrivstoff er en bred kategori av drivstoff framstilt av biologisk materiale. Det finnes mange typer 

biodrivstoff, med ulike bruksområder, fordeler og ulemper. I forhold til klimaeffekt er det stor 

forskjell mellom gode og dårlige biodrivstoff11 og dette blir utdypet nedenfor. Det kan synes som en 

forenkling å evaluere samtlige biodrivstoff under ett. Sett bort ifra klimagassutslipp er imidlertid de 

andre likhetene mellom de såpass store at det forsvarer forenklingen sett opp formålet i 

handlingsplanen.  

Beregningsregimet for klimagasser i Oslo kommune omhandler kun direkte utslipp som oppstår 

innenfor kommunes grenser. Forbrenning av biodrivstoff avgir omtrent like mye CO2 som fossilt 

drivstoff, men her må det skilles på biologisk og fossilt CO2. Siden biodrivstoff kommer fra organisk 

materiale som del av et naturlig kretsløp, gir forbrenning av biodrivstoff kun biologiske CO2 utslipp. 

Det er dermed klimanøytralt. Innenfor dette beregningsregimet gir altså alle biodrivstoff lik 

klimanytte: 100 % reduksjon i forhold til fossile drivstoff.  

Dette beregningsregimet tar imidlertid ikke inn over seg den reelle klimanytten for ulike biodrivstoff. 

Denne reelle klimanytten varierer avhengig av hva biodrivstoffet produseres av og hvordan det 

                                                           
11 For en innføring om biodrivstoff, bærekraftskriterier og omsetningskrav refereres det til Miljødirektoratets 
faktaside om biodrivstoff:  Miljødirektoratet, 2017: Fakta om biodrivstoff. 
http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2017/Februar-2017/Fakta-om-biodrivstoff1/  

http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2017/Februar-2017/Fakta-om-biodrivstoff1/
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produseres. EUs fornybardirektiv12  blir ofte brukt for å sammenligne den reelle klimanytten til ulike 

biodrivstoff. En sammenlikning er vist i Figur 7.  

 

Figur 7: «Klimagassreduksjoner fra forskjellige biodrivstoff gjennom verdikjeden, med standardverdier fra EUs 
bærekraftskriterier, hentet fra Produktforskriften. Figuren viser også den kommende innskjerpingen i krav til 
klimanytte». (Figur og figurtekst, ZERO13) 

Det finnes også andre metoder for å beregne den reelle klimanytten.  En sammenlikning mellom 

verdiene fra EUs fornybardirektiv og en utvidet livsløpsanalyse basert på ISO standarden for 

livsyklusanalyser er vist Figur 8. Denne viser til dels sammenfallende verdier men også noen avvik. 

Spesielt biogass har svært forskjellige tall og med ISO-metodikken er klimanytten opp til klimanegativ 

(mer enn 100 % reduksjon sammenliknet med fossile drivstoff). Dette er fordi produksjon av biogass 

kan bidra til reduserte metanutslipp fra konvensjonell gjødsellagring og erstatning av kunstgjødsel 

som ikke blir inkludert i beregningen til EUs fornybarhetsdirektiv.  

 

                                                           
12 European Commission, 2009: Renewable Energy Directive, 2009/28/EC. 
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/renewable-energy-directive  
13 ZERO, 2017: Bærekraftig biodrivstoff. https://www.zero.no/wp-
content/uploads/2017/02/B%C3%A6rekraftig-biodrivstoff-Zerorapport-2017.pdf  

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/renewable-energy-directive
https://www.zero.no/wp-content/uploads/2017/02/B%C3%A6rekraftig-biodrivstoff-Zerorapport-2017.pdf
https://www.zero.no/wp-content/uploads/2017/02/B%C3%A6rekraftig-biodrivstoff-Zerorapport-2017.pdf
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Figur 8: Utslipp av klimagasser fra biodrivstoff, sammenlikning av beregningsmetodikk14 

Som vist varierer klimanytte for biodrivstoff betraktelig mellom biodrivstofftype, men er også 

avhengig av beregningsmetodikk. Som minimum bør det stilles krav om at biodrivstoffet som 

benyttes oppfyller kravene til bærekraftskriteriene som gjelder for biodrivstoff i omsetningspåbudet 

samt at det ikke benyttes palmeolje eller biprodukter fra palmeoljeproduksjon. Biodrivstoff 

produsert på avfall, også fra palmeoljeproduksjon, er imidlertid akseptabelt. Dette er også i tråd med 

ZEROs og Rengskogsfondets vurderinger13.  

Den store fordelen til biodrivstoff er relativ enkel konvertering av eksisterende teknologi innen 

transportsegmentene. Mange av kjøretøyene som i dag benytter diesel, naturgass eller bensin kan 

konverteres til å benytte biodrivstoff med kjent og moden teknologi. Kostnadene er også relativt 

lave.  

Imidlertid vil biodrivstoff også medføre utslipp som påvirker lokal luftkvalitet. Utslippene varerier 

avhengig av drivstoff og motorteknologi. Det er derfor ikke rett frem å konkludere entydig. I eldre 

motorer vil f.eks. HVO biodiesel ha lavere partikkelutslipp og utslipp av nitrogenoksyder enn fossil 

diesel, mens i nye Euro VI/6-motorer er det isteden rensesystemet som avgjør utslippene15.    

Dessuten er virkningsgraden lav, det vil si på linje med konvensjonelle fossile alternativer.  

Det er viktig å påpeke at selv om biodrivstoff er en del av løsningen, er det fremstilt fra begrensede 

ressurser. De bør derfor kun benyttes der det ikke foreligger gode nok nullutslippsalternativer.  

 

                                                           
14 Svenskt kunskapscentrum for fornybare drivmedel f3, 2016: Dagens och framtidens hållbare biodrivmedel – i 
sammandrag. http://www.f3centre.se/sites/default/files/fff_sammandrag_sv.pdf  
15 Transportøkonomisk institutt, 2016: Fornybare drivstoffer – fornybar diesel: HVO. 
https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=43045  

http://www.f3centre.se/sites/default/files/fff_sammandrag_sv.pdf
https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=43045
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Kriterier Evaluering 
Score 1-3 
(3 = best) 

Lavt klimagassutslipp* 

Klimagassutslippene fra biodrivstoff kan 
variere stort, men typisk lavere enn fossilt. 
Produsert riktig kan utslippene være svært 
lave.  

2 

Lavt lokalt utslipp  

Kan brenne renere enn fossile alternativer 
f.eks. biogass og HVO, med lavere 
partikkelutslipp. Vil i stor grad avhenge av 
type biodrivstoff og motorteknologi, og det er 
usikkert om biodrivstoff generelt vil føre til 
lavere lokale utslipp enn fossile drivstoff.   

1*16 

Lavt behov for 
råstoffer/materialer 

Tilgang på råstoffer i stort volum kan være en 
utfordring uten å gå på bekostning av skog og 
dyrket mark. Biogass produsert på avfall og 
avløpsslam er unntaket.      

2 

Høy energieffektivitet 
Relativt lav virkningsgrad i 
forbrenningsmotorer sammenliknet med 
batteri-elektrisk og hydrogen.   

1 

Høy energitetthet vekt 
Bra tetthet tilsvarende fossile alternativer, 
men ikke like god som hydrogen 

2 

Høy energitetthet volum Bra tetthet tilsvarende fossile alternativer 3 

Lav  kostnad for 
energilagring 

Lave kostnader tilsvarende fossile alternativer 
3 

Lav motorkostnad  
Relativt lave kostnader tilsvarende fossile 
alternativer 

2* 

3.2.4 Diesel og bensin 

Fossile drivstoff er tatt med i oversikten for å ha et sammenlikningsgrunnlag. Det er stor enighet om 

at de fossile drivstoffenes rolle må fases ut for at regionen skal nå sine klimamål. 

Kriterier Evaluering 
Score 1-3 
(3 = best) 

Lavt klimagassutslipp* Høye klimagassutslipp 1* 

Lavt lokalt utslipp  Høye lokale utslipp 1* 

Lavt behov for 
råstoffer/materialer 

Det er fortsatt god tilgang på olje og gass 
ressurser, men de er ikke fornybare. På et 
tidspunkt vil de derfor ta slutt.      

2* 

Høy energieffektivitet 
Relativt lav virkningsgrad i 
forbrenningsmotorer sammenliknet med 
batteri-elektrisk og hydrogen.   

1* 

Høy energitetthet vekt Bra tetthet, men ikke like god som hydrogen 2* 

Høy energitetthet volum Bra tetthet  3* 

Lav  kostnad for 
energilagring 

Lave kostnader  
3* 

Lav motorkostnad  Relativt lave kostnader  2* 

                                                           
16 Denne er justert ned fra 2 til 1 i forhold til Klimaetatens forslag til rullering av Hydrogenstrategi, utarbeidet i 
fellesskap med Akershus fylkeskommune våren 2016. Justeringen er som følge av varierende lokale utslipp 
avhengig av biodrivstofftype og motorteknologi.  
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3.3 Hva er best? 
Så, hvilket drivstoff er best? Oslo- og Akershusregionen trenger alle fornybare drivstoff fremover for 

å klare overgangen mot et bærekraftig transportsystem. Basert på prinsippene ovenfor peker det seg 

ut et mulighetsrom for hva som er bra, og hva som er mindre bra. Men det å si at ett alternativ alltid 

er best er å forenkle for mye.  

Sammenlikningen kan oppsummeres langs forskjellige akser. Tabell 2 viser en oppsummering av 

kvalitative score, og tydeliggjør at alle har relative styrker og svakheter.  

Tabell 2: Oppsummering av kvalitative score 

Kriterier 
Batteri- 
elektrisk 

Hydrogen 
Bio- 

drivstoff 
Diesel og 

bensin 

Lavt klimagassutslipp* 3* 3* 2* 1* 

Lavt lokalt utslipp  3 3 1* 1* 

Lavt behov for 
råstoffer/materialer 

1 2 2 2* 

Høy energieffektivitet 3 2 1 1* 

Høy energitetthet vekt 1 3 2 2* 

Høy energitetthet volum 1 2 3 3* 

Lav  kostnad for energilagring 1 2 3 3* 

Lav motorkostnad  3* 1 2* 2* 

 

Rangering av drivstoffene vil være avhengig av vekting av kriteriene, som er situasjonsavhengig og 

varierer fra aktør til aktør. For Oslo kommune og Akerhus fylkeskommune er det viktig med lave 

klimagassutslipp og lokale utslipp. Med dette som føring er det batteri-elektrisk og hydrogen som bør 

prioriteres i regionen. Batteri-elektrisk går i topp fordi den også har høy virkningsgrad, et viktig 

prinsipp for god ressursutnyttelse. Dermed kommer hydrogen inn som nummer to.  

Biodrivstoff fremstår som gunstig fordi de etterlikner konvensjonell fossil teknologi på mange 

områder, og ofte til en ganske lav kostnad. Det er derfor et brukbart overgangsdrivstoff, men tilbyr 

ikke null lokale utslipp, og klimagassutslippene vil stort sett overstige de fra batteri-elektriske og 

hydrogen, spesielt i Norge hvor vi har vannkraft med lave klimagassutslipp.  

Dermed ender man opp med en overordnet drivstoffpyramide, vist i Figur 9. Pyramiden viser, i 

prioritert rekkefølge fra toppen og nedover, hvilke drivstoff regionen foretrekker for 

transportsektoren gitt det vi vet i dag.  

Målsetningen for aktører som opererer i regionen bør være å bevege seg gradvis oppover 

drivstoffpyramiden. Elektrifisering av transport med batterier og hydrogen har for regionen en 

hovedprioritet. Biogass, både flytende og komprimert, fremheves spesielt fordi regionen har bygget 

opp et kretsløpsbasert avfallssystem hvor biogass produseres fra regionens eget avfall og avløpsslam 

og fordi biogass skårer høyt på bærekraft og klimanytte. Bensin og diesel kommer nederst på 

pyramiden, og skal fases ut 
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Figur 9: Drivstoffpyramide for Oslo kommune og Akershus fylkeskommune 

Tabell 3 oppsummerer valg av drivstoff innenfor visse regioner. Jo nærmere man kommer 

sentrumsområder, jo viktigere er det med nullutslippsløsninger. Batteri-elektrisk egner seg for 

kortere avstander mens hydrogen er et godt alternativ for de aktørene som kjører både i 

sentrumsnære områder samt utenfor byen. For de aktørene som kun opererer i spredt bebyggelse, 

og med lengre avstander er også biodrivstoff et brukbart alternativ.  

Tabell 3: Drivstoff basert på regioner 

 Regioner Batteri-elektrisk Hydrogen Biodrivstoff 

Oslo sentrum innenfor 
Ring 3 

Godt egnet God egnet Lite egnet 

Regionalt Oslo og 
Akershus 

Ok Godt egnet Ok 

Nasjonal og 
internasjonal transport 

Lite egnet Godt egnet Godt egnet 

 

Det vil måtte gjøres vurderinger langt utover hva disse generiske tabellene kan gi av informasjon. 

Transportbehov både i form av rekkevidde og vekt/volum vil legge sterke føringer, og 

mulighetsrommet for løsninger vil endres etter hvert som teknologien modner. Som verktøy egner 

tabellene seg derfor best som utgangspunkt for diskusjoner innenfor et gitt område og 

transportsegment.  
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4 Mål og status 
Dette kapitlet diskuterer mål og status for person-, vare- og lastebiler samt anleggsmaskiner. Det er 

mange figurer i kapittel 4, og fargekodingen i disse er konsekvent på tvers av transportsegment. Før 

hvert kjøretøysegment er omtalt gis det en overordnet beskrivelse av rollen til biodrivstoff i Oslos 

måloppnåelse.  

4.1 Om rollen til biodrivstoff i Oslos måloppnåelse 
Bruk av biodrivstoff vil bidra til Oslos måloppnåelse for satsing 5 og 6 på tvers av kjøretøysegmenter, 

siden dette er fornybare drivstoff. Imidlertid er det flere faktorer som gjør det utfordrende å 

medregne biodrivstoff i måloppnåelsen17.  

Viktigst er at kjøretøy ikke registreres spesifikt som biodrivstoffkjøretøy, og det er dermed ikke 

muligheter for å hente ut biodrivstoffandel fra registreringsstatistikk. Dette henger tett sammen med 

at mange forbrenningsmotorer kan gå på fossile drivstoff, biodrivstoff eller en kombinasjon. F.eks. 

kan en lastebil like gjerne bruke 100 % HVO biodiesel som vanlig diesel og i registreringsstatistikken 

vil den være oppført som diesel. Derfor må biodrivstoffandelen basere seg på salg eller bruk av 

biodrivstoffet, snarere enn salg eller bruk av kjøretøy. Her finnes det flere alternativ.   

Et alternativ er å benytte salgsstatistikk av biodrivstoff og sammenholde dette med totalt salg av 

fossilt drivstoff i Oslo. Siden nullutslippsbilene ikke benytter fossile eller biodrivstoff, ville man 

dermed kunne få en fornybarandel blant de fossile bilene. Denne salgsstatistikken for Oslo er 

imidlertid ikke lett tilgjengelig, og har ikke vært å oppdrive i tide til denne handlingsplanen.  

Et annet alternativ er å basere seg på omsetningskravet. I dagens produktforskrift kreves det at 

tilbydere av drivstoff til veitrafikk sørger for at minst 7 % av omsatt volum er biodrivstoff. På grunn av 

særskilt krav om 1,5 % såkalt avansert 2. generasjons biodrivstoff og at dette skal dobbelttelles (1,5 % 

regnes som 3 %), er den reelle fornybarandelen i dag 5,5 %. Regjeringen har videre varslet at 

omsetningskravet skal økes til 20 % i 2020, og da med en reell fornybarandel på 16 %.   

I mangel på annen tilgjengelig informasjon er det valgt å benytte omsetningskravet som indikator for 

biodrivstoff i de forskjellige transportsegmentene. Dette er ikke en perfekt metode, blant annet er 

det følgende utfordringer:  

- Nasjonalt snitt og faktisk endring i Oslo. Omsettere av drivstoff oppfyller omsetningskravet 

ved å sørge for et tilstrekkelig gjennomsnittlig innblandingsnivå, og dette er på landsbasis. Et 

selskap som f.eks. leverer 100 % HVO til busser i Oslo kan derved levere lavere andel 

fornybart til andre kunder i resten av landet. Dette ville føre til at biodrivstoffandelen i Oslo 

reelt sett er høyere enn det omsetingskravet tilsier. Men dette fungerer også motsatt vei slik 

at et selskap som selger høy andel biodrivstoff i andre deler av landet, kan selge lavere andel 

biodrivstoff i Oslo. Det er derfor usikkert i hvilken grad et nasjonalt omsetningskrav faktisk vil 

bidra til faktisk endring og måloppnåelse i Oslo.   

- Faktisk forbruk av biodrivstoff er høyere enn omsetningskravet. Totalt i Norge ble det solgt 

4,3 milliarder liter drivstoff til vegtrafikken i 2016. Av dette var det ca. 460 millioner liter 

                                                           
17 Den reelle klimanytten er også et viktig moment som diskuteres i kapittel 3.2.3, men måloppnåelse for 
satsing 5 og 6 krever kun at drivstoffene er fornybare og det skilles derfor ikke på klimanytte.   
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biodrivstoff, det vil si 11 % i faktisk volum (inkluderer ikke dobbelttelling) 18. På samme tid var 

omsetningskravet på 5,5 % i faktisk volum. Med andre ord, faktisk bruk av biodrivstoff var 

dobbelt så høyt som det omsetningskravet tilsa. Dette er et overaskende stort volum av 

biodrivstoff, og det er grunn til å tro at volumet i 2017 vil være lavere på bakgrunn av 

innstrammede biodrivstoffkrav fra Miljødirektoratet.  

- Biogass er ikke inkludert i omsetningskravet. Volumet biogass som har erstattet fossilt 

drivstoff er derfor ikke heller ikke inkludert i måloppnåelsen.   

- Usikker fordeling på tvers av segment. Det er antatt at omsetningskravet fører til lik andel 

biodrivstoff i de forskjellige kjøretøysegmentene, men det er ikke nødvendigvis slik. Unntaket 

er anleggsmaskiner som ikke har omsetningskrav da de benytter avgiftsfri diesel. Her er 

andelen biodrivstoff antatt som tilnærmet lik null.  

Basert på momentene som beskrevet ovenfor er det konservativt valgt å skille ut måloppnåelse med 

og uten omsetningskravet, uten dobbelttelling av avanserte drivstoff, og med gjeldende 

omsetningskrav. For status per i dag benyttes derfor omsetningskravet i 2017, regnet som 5,5 % 

biodrivstoff, og vist i eget skravert felt for figurer for måloppnåelse i kapittel 4.   

Det er en risiko for at det varslede økte omsetningskravet nedjusteres eller ikke nås. Det anbefales 

varsomhet med å forvente at et økt nasjonalt omsetningskrav vil løse Oslos måloppnåelse. Den 

varslede økningen er derfor ikke inkludert i status for måloppnåelse.  

4.2 Personbiler 

 

Oslo og Norge er del av en større global utvikling, men for el-biler og ladbare hybrider ligger landet 

svært langt foran Europa for øvrig. Figur 10 viser en sammenlikning mellom topp 10 landene i Europa 

for 2016 for nybilsalg av el-biler og ladbare hybrider og her er Norge i en egen klasse. Det at andre 

land henger såpass langt etter er et viktig poeng fordi bilindustrien ikke kan begrunne bilutvikling for 

det lille norske markedet alene. Vårt marked er for lite i en global sammenheng og vår utvikling er 

dermed begrenset av tregere utvikling andre steder.  

 

Figur 10: Topp 10 land i Europa for nye el-bil og ladbar hybrid andel, 201619 

                                                           
18 Norsk petroleumsinstitutt, 2017: Salg av biodrivstoff i 2016. http://www.np.no/aktuelle-saker/salg-av-
biodrivstoff-i-2016-article1037-140.html  
19 European Alternative Fuels Observatory, EAFO, 2017. http://www.eafo.eu/europe  
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Alle nye personbiler i Oslo skal gå på fornybart drivstoff eller være ladbare hybrider fra 

2020 (Del av satsing 5). 

 

http://www.np.no/aktuelle-saker/salg-av-biodrivstoff-i-2016-article1037-140.html
http://www.np.no/aktuelle-saker/salg-av-biodrivstoff-i-2016-article1037-140.html
http://www.eafo.eu/europe
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For Norge som helhet er nybilsalget i stor endring i perioden fra 2002 og frem til 2016. Figur 11 viser 

nybilsalg per år for personbiler med ulike energityper som drivstoff. Diesel har hatt en markant 

økning som igjen har avtatt de siste årene. Bensin har gått betraktelig ned i hele perioden, men har 

allikevel økt noe i det siste.  Andelen for elektrisitet, ikke-ladbare og ladbare hybrider har vært svært 

lave inntil de siste 4 årene, hvor utviklingen har skutt fart.  

 

Figur 11: Teknologi og drivstoff, nye personbiler, 1992-2016, figur basert på OFV20 

Det fremheves at satsing 5 er rettet mot salg av nye biler. Selv om den nybilandelen endrer ganske 

raskt vil den totale flåten bruke lenger tid på å endre seg. Figur 12 viser at til tross god utvikling i 

nybil-markedet er andelen ladbare hybrider og el-biler fortsatt svært liten.  

 

Figur 12: Utvikling i Norges personbilpark etter drivstofftype, antall biler på vertikal akse, 2008-201621 

                                                           
20 OFV, 2017. Bilåret 2016 – status og trender. Hentet fra http://www.ofv.no/artikler-2016-2017/nar-trolig-
utslippsmalet-tre-ar-for-tiden-article473-258.html  
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http://www.ofv.no/artikler-2016-2017/nar-trolig-utslippsmalet-tre-ar-for-tiden-article473-258.html
http://www.ofv.no/artikler-2016-2017/nar-trolig-utslippsmalet-tre-ar-for-tiden-article473-258.html
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Figur 13 viser samme kategorisering av teknologi og drivstoff som i Figur 11, men kun for 2012-2016. 

Det er her det markante skiftet mot fornybare løsninger gjør seg tydelig. I 2012 var 7 % av nybilsalget 

med en eller annen form for batteri til fremdrift. I 2016 var denne andelen 40 %. Tilsvarende har den 

rene fossile andelen gått ned fra 93 % i 2012 til ca. 60 % i 2016.  

En annen observasjon er at el-bil andelen for 2016 sank noe i forhold til 2015. Det er de ladbare 

hybridene som har tatt store andeler, med en vekst på 8 prosentpoeng fra 2015 til 2016. Dette 

skyldes i noen grad at det ikke kom mange nye el-biler på markedet i 2016. Kanskje viktigere er at det 

også kom en hel rekke attraktive ladbare hybrider, gjerne i segmenter hvor hel-elektriske biler til nå 

ikke har vært tilgjengelige (f.eks. SUVer og stasjonsvogner).  

Ladbare hybrider nyter godt av lave avgifter som følge av gunstige test-sykluser for utslipp gjennom 

typegodkjenning kalt NEDC. Siden testene er over kortere distanser kjører de ladbare hybridene en 

stor del av testen på batteri, med tilhørende lave utslipp. Dermed blir også engangsavgiftene ved 

kjøp av bil lave, som gjør de svært konkurransedyktige i markedet.  

  

Figur 13: Teknologi og drivstoff, nye personbiler i Norge, 2012-2016, figur basert på OFV20 

Det er interessant å sammenlikne status i Oslo og Akershus med landet som helhet. Figur 14 viser 

nybilregisteringer for 2016 for Oslo, Akershus og Norge. Det er relativt likt mellom kategoriene, men 

på el-bil siden ligger Oslo 8 prosentpoeng foran Akershus, og 9 prosentpoeng over landet som helhet. 

Det er flere årsaker til denne utviklingen. Oslo er et tett befolket urbant område der el-bilen kan 

dekke mye av behovet. Videre er fordeler slik som tilgang til kollektivfelt, gratis parkering og 

bompenger, samt godt utviklet infrastruktur også viktige faktorer.   

                                                                                                                                                                                       
21 Statistisk sentralbyrå, 2017: Registrerte kjøretøy, 2016. https://www.ssb.no/transport-og-
reiseliv/statistikker/bilreg/aar  
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Figur 14: Teknologi og drivstoff, nye personbiler, 2016. Tall hentet fra OFV20 

Oppsummert status for Oslo vises i Figur 15. Med 16 % ladbare hybrider, og 25 % el-biler er Oslo nå 

41 % på vei mot målet om at alle nye personbiler skal gå på fornybart drivstoff eller være ladbare 

hybrider fra 2020. Effekten av omsetningskrav for den fossile andelen er vist i det skraverte feltet. 7 

% omsetningskrav (som i volum er 5,5 %), vil bidra til 3 prosentpoeng på måloppnåelsen. Derfor, om 

omsetningskravet medregnes, er måloppnåelsen på 44 %.  

  

Figur 15: Nybilregistrering personbiler Oslo: Måloppnåelse for Satsing 5 – personbiler. Tall hentet fra OFV20 
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4.3 Varebiler 

 

Det statistiske materialet for varebiler er ikke like lett tilgjengelig som for personbiler. Figur 16 viser 

andelen av nybilregistreringer for varebiler som er rene elektriske på nasjonalt nivå. Denne har holdt 

seg på rundt 2 % de siste tre årene. Det har ikke blitt fremskaffet nybilregistreringer for varebiler i 

Oslo og Akershus, men om man tar fordelingen i personbilmarkedet mellom el-biler og fossilt som 

referanse er det ingen grunn til å anta at fordelingen i Oslo er dårligere enn det nasjonale snittet.  

  

Figur 16: Nybil registreringer i Norge - varebiler 201622 

Etter opplysninger fra European Alternative Fuels Observatory (EAFO) er det fire elektriske varebiler 

som har nær 90 % av markedet i Norge, og disse har vært tilgjengelig siden 201423. Selv om disse 

bilene oppgis med rekkevidde opp mot 170km har de i praksis på vintertid rekkevidde på rundt 

80 km. På personbilsiden er rekkevidden til sammenlikning gjerne mellom 120-300 km praktisk på 

vintertid, selv om de fleste av bilene tilgjengelig til nå har rekkevidde mot den lavere delen av 

skalaen.   

Prosjektet Crafttrans, et samarbeid mellom Transportøkonomisk institutt (TØI), Forskningsrådet, Oslo 

kommune og andre, har studert bruk av el-varebiler i Oslo-området. Ved å logge kjøredata fra sju 

håndverkerbedrifter med 115 varebiler som benyttes i Stor-Oslo har man kartlagt bruksmønster og 

behov. Det konkluderes med at dagens varebiler på elektrisitet kan benyttes noe i større grad enn i 

dag, men at den begrensede praktiske rekkevidden oftest medfører større ulemper enn eventuelle 

besparelser i driftskostnader24. Dette forklarer også delvis stagnasjonen i elektrisk andel. En artikkel 

fra Teknisk Ukeblad som omtaler samme studie oppgir at omtrent 36 % av varebilene i studien hadde 

en daglig kjørelengde som el-varebiler kunne dekket25.  

Det foreligger ikke informasjon om andel nye varebiler på biodrivstoff, men det oppgis fra SSBs 

registreringsstatistikk for 2015 at 320 varebiler ut av 450 385, ca. 0,1 % er registrert for gassdrift.  

                                                           
22 OFV: Bilsalget I 2014, 2015 og 2016. http://www.ofvas.no/bilsalget/category404.html  
23 EAFO, 2017: http://www.eafo.eu/vehicle-statistics/n1  
24 TØI, 2016. Få håndverkere lar seg friste av dagens el-varebiler. https://samferdsel.toi.no/trafikksikkerhet-og-
miljo/fa-handverkere-lar-seg-friste-av-dagens-el-varebiler-article33266-2209.html  
25 Teknisk Ukeblad, 2016: Rekkevidden til denne elektriske varebilen kan få flere til å bytte ut dieselvariantene. 
https://www.tu.no/artikler/rekkevidden-til-denne-elektriske-varebilen-kan-fa-flere-til-a-bytte-ut-
dieselvariantene/366182  
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https://samferdsel.toi.no/trafikksikkerhet-og-miljo/fa-handverkere-lar-seg-friste-av-dagens-el-varebiler-article33266-2209.html
https://samferdsel.toi.no/trafikksikkerhet-og-miljo/fa-handverkere-lar-seg-friste-av-dagens-el-varebiler-article33266-2209.html
https://www.tu.no/artikler/rekkevidden-til-denne-elektriske-varebilen-kan-fa-flere-til-a-bytte-ut-dieselvariantene/366182
https://www.tu.no/artikler/rekkevidden-til-denne-elektriske-varebilen-kan-fa-flere-til-a-bytte-ut-dieselvariantene/366182
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Med fordeling fra Norge som helhet, brukt som konservativt estimat, er status for måloppnåelse i 

Oslo 2 % som vist i Figur 17. Om man inkluderer effekten av omsetningskrav på 7 % (i volum 5,5 %), 

som vist i det skraverte feltet, er måloppnåelsen på 7 % totalt.  

  

Figur 17: Nybilregistrering varebiler Norge som helhet: Måloppnåelse for Satsing 5 – varebiler. Tall hentet fra OFV20 

4.4 Tungtransport (lastebiler) 

 

Lastebilmarkedet har over lengre tid vært dominert av diesel. På nasjonalt nivå sto dieseldrevne 

lastebiler i 2015 for 94 % av det totale antall biler i drift, 77 120 biler. Denne andelen har holdt seg 

relativt stabil over de siste årene, noe opp fra 92 % i 2012. Bensin har tilsvarende gått noe ned, fra 

7,6 % i 2012 til 5,5 % i 201526. Tall for 2016 har ikke blitt fremskaffet. Figur 18 viser utviklingen.  

De gjenværende drivstoffene har vært ubetydelige i den store sammenheng. Verken parafin, gass, 

elektrisitet eller andre alternativer har andeler over 0,3 %. En markant endring er imidlertid for gass 

som i 2015 stod for 209 biler, eller 0,27 % av totalen. Dette er ikke så mye i absolutte tall, men er 

allikevel over en dobling fra 2012, da det kun var 96 lastebiler på gass, 0,12 % av totalen.  

Tallmateriale har ikke blitt fremskaffet for de lastebiler som går på høyere biodrivstoffinnblanding 

enn det som er antatt som snitt fra omsetningskravet. Dette vil bidra positivt til måloppnåelse, men 

har ikke blitt kvantifisert. Det er imidlertid sannsynlig at bidraget er begrenset.   

                                                           
26 Statistisk sentralbyrå, 2016: Tabell 07849: Registrerte kjøretøy, etter kjøringens art og drivstofftype (K) 
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Figur 18: Fordeling drivstoffteknologi, lastebiler, Norge 2012-201526 

Om man sammenlikner nasjonale andeler med andeler for Akershus og Oslo er bildet ganske likt, 

som vist i Figur 19. Den største forskjellen er at andel diesel i Oslo er enda høyere enn i Akershus og i 

resten av landet sett over ett. Det er også nær 3 ganger så mange lastebiler på gass i Oslo som 

nasjonalt, dog Oslos andel fortsatt er svært begrenset på rundt 0,7 %.  

 

Figur 19: Drivstoffteknologi, sammenlikning Oslo, Akershus og nasjonalt, for 201514 

Oppsummert status for lastebiler i Oslo vises i Figur 20. Da det ikke har blitt fremskaffet data på 

volum av biodrivstoff i flåten er det kun effekten av omsetningskrav som bidrar til måloppnåelse, der 

7 % omsetningskrav i volum tilsier 5,5 %, og tilsvarende måloppnåelse.  

  

  

Figur 20: Nybilregistrering lastebiler Oslo: Måloppnåelse for Satsing 6 – lastebiler. Tall hentet fra SSB26 
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4.5 Anleggsmaskiner  

 

Statistikk for næringen i forhold til bruk av nullutslipp eller biodrivstoff for anleggsmaskiner har ikke 

vært tilgjengelige fra offentlige kilder. Mangel på lett tilgjengelig informasjon kan også være et tegn 

på at det har vært relativt lite utvikling selv om det nå er tegn til endring.  Anleggsmaskiner går stort 

sett på avgiftsfri diesel uten omsetningskrav, så insentivene for endring har heller ikke vært store.  

Det foreligger flere pilotprosjekter for fossilfri anleggsdrift. Et eksempel er prosjektet til Kultur- og 

idrettsbygg i Oslo der byggingen av Lambertseter flerbrukshall gjennomføres med fossilfri 

byggeplass. Prosjektet hadde oppstart sommer 2016 og skal ferdigstilles i 2017.  

Støtte fra Miljødirektoratet for Klimasats-midler fremheves også. Her ble det i 2016 gitt tilsagn til 

Oslo kommune om tilskudd på 3 millioner kroner til utslippsfri anleggsdrift med fokus på Tåsen 

sykehjem, Jordal ishall og oppgradering av Nordseter skole. Prosjektet startet tidlig 2017.  

Byggforetakene i Oslo kommune har i sine tildelingsbrev for 2017 fått krav om fossilfri anleggsdrift. 

Det er ventet at de andre virksomhetene i Oslo kommune vil følge etter. Statlig og privat næring 

følger nå gradvis etter Oslo kommunes tilnærming, og det er ventet større endringer her i tiden 

fremover etter hvert som man går fra pilotprosjekter til etablert praksis i bransjen.   

Sam Eyde videregående skole i Arendal en landslinje for anlegg, og de konverterte alle sine maskiner 

til fornybar diesel i 2015. Dette omfatter 6 vogntog, 2 busser, 30 maskinenheter, og 10 minibusser. 

Nærmere 50 000 liter HVO er benyttet, uten driftsforstyrrelser27. Dette viser at mulighetene ligger 

der, om markedet ønsker å ta det i bruk (både på tilbyder og på etterspørselssiden).    

Tatt i betraktning kun spredte pilotprosjekter, kan det imidlertid konkluderes med at måloppnåelse 

for dette transportsegmentet er tilnærmet lik null på nåværende tidspunkt. Det er likevel signaler på 

at næringen har begynt på omstillingen selv om det foreløpig ikke gir grunn til å si noe om takten for 

endring.  

4.6 Oppsummering 
Status for måloppnåelse for kjøretøysegmentene er sammenliknet i Figur 21. Merk at målene for 

person- og varebiler er for nybilregistrering, mens målene for tungtransport (lastebiler) og 

anleggsmaskiner er for hele flåten. Videre, det er ikke fremskaffet samlet informasjon om forbruk av 

biodrivstoff utover omsetningskravet. Dette vil øke måloppnåelsen noe på varebiler og lastebiler, 

men det er likevel antatt at dette p.t. er relativt begrenset i omfang. Sannsynlighet for måloppnåelse 

diskuteres i kapittel 7.4.  

Personbilsegmentet er der man har sett størst endring. For personbiler er Oslo 41 % på vei mot målet 

(44 % medregnet omsetingskrav). Måloppnåelse i 2020 er kanskje mulig, men det innebærer at 

andelen nyregistrerte biler som er fornybare (inkl. ladbar hybrid) må øke med nær 60 prosentpoeng 

på 4 år, eller ca. 25 % forbedring hvert år i 2017, 2018, 2019 og 2020.  

                                                           
27 Sam Eyde Videregående skole, presentasjon v/ Odd Arne Sjøberg. Zero frokost seminar, januar 2016.  

All anleggsdrift i Oslo skal kunne gå på fornybart drivstoff innen 2030 (Del av satsing 6) 
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For varebilsegmentet har innfasing av nullutslipp begynt, men stagnert. Oslo er nå 2 % på vei mot 

målet (7 % medregnet omsetningskrav). Måloppnåelse i 2020 virker svært ambisiøst, og vil innebære 

en fullstendig omstilling av markedet i de neste fire årene. 

For lastebiler er det noen aktører som har gått over til biodrivstoff, og noen få pilotprosjekter på 

nullutslipp. I det store er imidlertid endringene små. Oslo er derfor 0 % på vei mot målet (5,5 % 

medregnet omsetningskrav). Måloppnåelse i 2020 vil være avhengig av en signifikant andel av 

eksisterende flåte går over til 100 % biodrivstoff, i tillegg til at nye lastebiler også går på fornybart 

drivstoff.  

For anleggsmaskiner er det svært liten faktisk endring å spore annet enn spredte pilotprosjekter på 

fossilfrie og utslippsfrie anleggsplasser. Siden anleggsmaskiner benytter avgiftsfri diesel har de ikke 

omsetningskravet med biodrivstoff å forholde seg til. Måloppnåelse er knyttet til 2030, og man har 

slik sett mer tid for omstillingen. De positive signalene som nå kommer fra kommunale, statlige og 

private aktører tyder på at endring er på vei, men det for tidlig å si noe om omstillingstakten.  

  

 

Figur 21: Sammenlikning av måloppnåelse for kjøretøysegment 
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5 Teknologisk utvikling 
Et sentralt spørsmål i vridningen av kjøretøyene er tilgjengeligheten på ønskede alternativer. Dette 

kapitlet gir en oversikt over teknologiutvikling for de forskjellige kjøretøysegmentene frem mot 2020. 

Hver drivstoffteknologi behandles for seg, og hvert delkapittel er oppsummert med en tabell som gir 

en overordnet vurdering av teknologistatus per i dag og anslått for 2020.  

Ny teknologi introduseres først i små nisjer, og sprer seg deretter til andre segmenter i markedet. Det 

er også viktig å ta med i betraktningen at Norge er et lite kjøretøymarked sett i global sammenheng. 

Norges iver etter å ligge i forkant setter et viktig eksempel til etterfølgelse fra andre land og kan bidra 

til å lede fremskrittene, men Norges innflytelse på teknologiutvikling globalt er allikevel begrenset. 

Dermed må man som oftest ta til takke med det som fabrikantene anser som globale trender. 

Tabellene i dette kapitlet er utarbeidet med blikk på det som har vært tilgjengelig blant offentlig 

informasjon per begynnelsen av mars 2017. Generelt holdes kortene tett til brystet blant 

teknologifabrikanter da det er strategisk viktig å holde tett om nye planer. Videre skjer utviklingen 

meget raskt, og det kommer nesten ukentlige nyheter om nye modeller på fornybare drivstoff. Gitt 

trenden de siste månedene er det grunn til å forvente ytterligere gode nyheter for fornybare 

alternativer i tiden som kommer.  

Tabellene anses derfor å tegne et relativt godt bilde av dagens teknologistatus, og er kun å regne 

som en statusindikator i 2020. Eksempler nevnes ofte, men dette kapitlet er ikke ment å gi en 

komplett oversikt.  

Hvert segment er evaluert for status i 2017 og forventet status i 2020 i henhold til fire 

drivstoffkategorier: 100 % biodrivstoff, ladbar hybrid, elektrisitet og hydrogen.  Evalueringen går på 

konkurransedyktighet i Norge, det vil si en høy-nivå kvantitativ vurdering av hvorvidt teknologien er 

tilgjengelig fra flere produsenter, og sammenliknbar på pris, rekkevidde, og ytelse med fossile 

alternativer. Dagens avgiftssystem legges til grunn hvor nullutslippsbiler har svært lave avgifter, og 

ladbare hybrider også har lavere avgifter enn tilsvarende biler på fossilt drivstoff.   

Evalueringen er oppsummert i tabeller. Karakterskalaen som er benyttet er som følger:   

• 3 – Fullt ut konkurransedyktig med fossilt alternativ (markert i grønt) 

• 2 – Delvis konkurransedyktig med fossilt alternativ (markert i gult) 

• 1 – Lite konkurransedyktig med fossilt alternativ (markert i rødt) 

• 0 – Ikke tilgjengelig på det norske markedet (markert i grått) 

Ved å studere tabellenes farger vil det dermed relativt raskt dannes et bilde om hvilke løsninger som 

er mest modne, og hvor barrierene er ventet å være for innfasing. Infrastruktur er ikke hensyntatt i 

vurderingen av konkurransedyktighet, men omtales separat i kapittel 6.   
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5.1 Personbiler 
Vridning av personbiler er det transportsegmentet hvor utviklingen er mest lovende. Teknologien har 

allerede kommet langt, og det forventede spekteret av løsninger frem mot 2020 viser at de viktigste 

segmentene vil kunne bli dekket av konkurransedyktige løsninger i nær fremtid.  
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Kombikupe (Volkswagen Golf) 40 % 1 3 2 1 2 3 3 2 

Offroad (Mitsubishi Outlander) 30 % 1 3 1 1 2 3 2 2 

Stasjonsvogn (Volvo V90) 21 % 1 2 0 0 2 3 2 1 

MPV (Peugeot 5008) 4 % 1 1 0 0 2 2 2 1 

Sedan (Audi A4) 2 % 1 2 2 1 2 3 2 2 

Kassebil(Toyota HiAce) 2 % 0 0 1 0 2 2 2 1 

Kupe (Opel Astra) < 1% 1 1 0 0 2 2 2 1 

Kabriolet (BMW Z4) < 1% 1 1 0 0 2 2 1 1 

Pickup (Toyota Hilux) < 1% 2 0 0 0 2 2 1 1 

 

 

Figur 22: Eksempler på personbilsegment, i samme rekkefølge som tabellen ovenfor, Volkswagen Golf topp venstre.  

For biodrivstoff er det innblanding av biodiesel som er mest aktuelt. Her leder Peugeot og Citroen an, 

og har akseptert bruk av syntetisk biodiesel 100 % HVO (hydrogenert vegetabilsk olje) på alle sine 

kjøretøy med Euro 5 og Euro 6 klassifisering, så lenge drivstoffet møter EN 15940 standarden28. Det 

er ventet at flere andre produsenter vil følge etter, og dermed er det sannsynlig at et bredere 

sortiment med personbiler vil være kompatible med HVO i 2020.  

Bioetanol er et alternativ for bensinbiler. Her det få modeller på markedet som kan gå på 100 % 

innblandet uten større modifikasjoner. Men det finnes noen modeller som kan benytte innblanding 

opp til 85 %, ofte referert til som flex-fuel eller E85. Dette er blant annet populært i Sør-Amerika og 

Nord-Amerika. Sverige har også vært i forkant av utviklingen, men denne har nå stagnert på grunn av 

                                                           
28 Hydrocarbon Processing, 2016. Peugeot and Citroen accept HVO-type renewable diesel. 
http://www.hydrocarbonprocessing.com/news/2016/09/peugeot-and-citro%C3%ABn-accept-hvo-type-
renewable-diesel  

http://www.hydrocarbonprocessing.com/news/2016/09/peugeot-and-citro%C3%ABn-accept-hvo-type-renewable-diesel
http://www.hydrocarbonprocessing.com/news/2016/09/peugeot-and-citro%C3%ABn-accept-hvo-type-renewable-diesel
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manglende konkurranse med lavere priser på fossilt drivstoff. Det finnes også flere personbiler som 

kan gå på biogass. Imidlertid er det få av disse tilgjengelige i Norge, da de er mer populære i andre 

Europeiske land som Sverige og Italia.  

Gitt utviklingen i ladbare hybrider og nullutslippsbiler er det lite som tyder på at biodrivstoff utover 

omsetningskravet vil spille en viktig rolle i Oslos personbilmarked fram mot 2020.  

For ladbare hybrider har utviklingen allerede kommet ganske langt. Det er flere kombikupeer 

tilgjengelige i markedet fra europeiske, amerikanske og asiatiske produsenter. Også for Offroad 

kjøretøy (SUVer) er det flere modeller tilgjengelig, samt noen få produsenter for stasjonsvogner. Det 

er innen disse tre segmentene at over 90 % av bilene i Norge blir kjøpt og dermed er dette også de 

viktigste fokusområdene.  

Det er imidlertid et ankepunkt ved ladbare hybrider. International Council on Clean Transportation 

har estimert at det faktiske utslippet fra 2014- modellene for personbiler i Europa i snitt ligger ca. 40 

% høyere enn det typegodkjenningen tilsa29. Utslippet fra ladbare hybrider er i stor grad avhengig av 

bruksmønster: kjøres det kort og lades ofte er det mulig å oppnå forbrukstallene som oppgitt. Men 

på lengre turer har de stort sett utslipp i nærheten av sine fossile alternativer30.  Fra et 

klimaperspektiv bør ladbare hybrider derfor vurderes med en viss varsomhet, da dens klimanytte vil 

variere betraktelig avhengig av bruksmønster. Store, tunge, ladbare hybrider med begrenset elektrisk 

rekkevidde vil typisk være langt dårligere i praksis enn i henhold til typegodkjenningen.   

Gitt forventet innføring av ny typegodkjenningstest i 2017 (Worldwide harmonized light vehicle test 

procedure), er det mulig at de ladbare hybridene vil tilby økt batterikapasitet for å kunne levere 

resultater nærmere oppgitt elektrisk rekkevidde.  

Nisjene finnes det mindre oversikt over, men disse er heller ikke viktige i det store bildet. Mot 2020 

er det ventet god dekning av ladbare hybrider på tvers av alle segmenter. Dette er i stor grad drevet 

av den internasjonale bilindustriens stegvise tilnærming til null-utslipp, og da er hybridisering ett 

første skritt på veien. Dette muliggjør også utrulling i land der ladeinfrastrukturen er mindre 

utbygget.   

For rene el-biler har salget, til tross for eksplosiv vekst de siste årene, stagnert i 2016. Det kan være 

flere grunner til dette. Delvis har hybridene, både de ladbare og ikke ladbare, tatt en del av 

markedsandelen på grunn av gunstige avgifter. Delvis er elbilene tilgjengelig til nå enten vært dyre, 

store premium biler, eller relativt små biler med begrenset rekkevidde.  

Med rimeligere batterier er dette i ferd med å endre seg og det er knyttet stor forventning til de nye 

modellene som kommer i 2017. Her er det flere alternativer, deriblant Opel Ampera-e og Tesla 

Model 3, som vil tilby rundt 500 km teoretisk kjørelengde (300 km praktisk), og priser rundt 300 000 

kroner.  

Mange andre produsenter kommer også etter med offensive planer for elektriske modellanseringer 

mot 2020. Tabellen viser en oversikt over noen av elbiler som kommer, basert på en figur fra Dagens 

                                                           
29 ICCT, 2016: From Laboratory to Road. 
http://www.theicct.org/sites/default/files/publications/ICCT_LaboratoryToRoad_2016.pdf  
30 Dinside, 2016: Ladbare hybrider: Dette bruker de i virkeligheten. http://www.dinside.no/motor/ladbare-
hybrider-dette-bruker-de-i-virkeligheten/60953664  

http://www.theicct.org/sites/default/files/publications/ICCT_LaboratoryToRoad_2016.pdf
http://www.dinside.no/motor/ladbare-hybrider-dette-bruker-de-i-virkeligheten/60953664
http://www.dinside.no/motor/ladbare-hybrider-dette-bruker-de-i-virkeligheten/60953664
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Næringsliv, 1. mars 2017. Fra denne kan det konkluderes at det vil være et godt tilbud av 

konkurransedyktige modeller i 2020 selv om utvalget per i dag fremstår som begrenset.  

Tabell 4: Elbiler som kommer31 

Lanseringsår Merke Modell Kategori 
Antatt rekkevidde 

(km) 
Prislanslag 

2016 BMW i3 Kombikupe 300 270 000 

2016 Huyndai Ioniq electric Kombikupe 280 240 000 

2016 Tesla Model X Offroad 417-565 800 000 

2017 Opel  Ampera-e Kombikupe 520 300 000 

2017 Renault Zoe Kombikupe 400 240 000 

2017 Volkswagen E-Golf Kombikupe 300 300 000 

2017 Ford Focus Kombikupe 160 240 000 

2018 Audi Q6 e-tron Offroad 500 750 000 

2018 Jaguar I-Pace Offroad 500 750 000 

2018 Nissan Leaf 2 Kombikupe 500 Ukjent 

2018 Tesla Model 3 Sedan 400-500 300 000 

2018 Aston Martin RapidE Sedan 400 2 000 000 

2019 Porsche Mission-E Sedan 500 Ukjent 

2019 Mini Ukjent Ukjent Ukjent Ukjent 

2019 Mazda Ukjent Ukjent Ukjent Ukjent 

2019 Skoda Ukjent Ukjent Ukjent Ukjent 

2019 Volvo Ukjent Mellomklasse Ukjent Ukjent 

2019 Sono Motors Sion Kompaktbil 250 140 000 

 

For biler på hydrogen er det tegn på at markedet er i begynnelsen av en vekstfase. Bilene har gått fra 

prototyp personbiler til begrenset serie-produksjon for lansering i utvalgte markeder globalt. Norge 

har per tidlig 2017 ca. 50 personbiler registrert på veien. Det er de asiatiske produsentene som har 

kommet lengst, med Toyota Mirai, Huyndai ix35 Fuel Cell og Honda Clarity Fuel Cell i produksjon. I 

2017 er det ventet at Mercedes kommer med sin hydrogen variant av sin SUV som heter GLC F-Cell. 

Denne vil inkludere en plug-in løsning slik at man kan benytte et 9 kWh batteri til å kjøre batteri-

elektrisk for opp mot 50 km. Flere andre produsenter, inkludert Ford og GM, har vist prototyper.  

 

Figur 23: Nye nullutslippsbiler, Toyota Mirai (H2), Jaguar I Pace (el), Opel Ampera-e (el) 

Lansering av Hydrogen Council i januar 2017 er et viktig signal. 13 internasjonale teknologi-, energi- 

og industrigiganter som Toyota, Honda, Mercedes, BMW, Hyundai, Total, Engie, Shell, Air Liquide 

                                                           
31 Basert på figur i artikkel fra Dagens Næringsliv: Elbilene det er verdt å vente på, 1.mars 2017.  
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m.m. har gått sammen om å forsere bruk av hydrogen32. Det er derfor sannsynlig at det vil komme 

langt flere modeller på hydrogen i de nærmeste årene. Hydrogenbilene er alikevel noen år bak 

utviklingen til el-bilene, og modellsegmentet er derfor ventet å være moderat i 2020.   

5.2 Varebiler 
Varebiler arver ofte teknologi fra personbilesegmentet. Nettopp derfor ligger de ofte også et skritt 

bak i forhold til teknologiutvikling. For vridning er det per nå noen tilgjengelige alternativer på tvers 

av de fleste drivstoff, og det er usikkert hvilke av disse som vil lede an fremover.    
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Liten varebil (Nissan e-NV200) Ukjent 1 0 1 1 2 2 2 2 

Medium varebil (VW Transporter) Ukjent 1 0 1 1 2 2 2 2 

Stor varebil (Renault Master) Ukjent 1 0 1 0 2 2 2 2 

 

 

Figur 24: Eksempler på varebilsegment, fra venstre Nissan e-NV200, Volkswagen Transporter, og Renault Master 

For varebiler på biodrivstoff er det slik at alt av Citroen og Peugeots nye modeller med dieselmotor 

er kompatible med 100 % HVO. Det er ventet noe bedring på dette frem mot 2020, og da spesielt 

dieselbiler som kan benytte HVO. Dette er fordi de stort sett benytter samme motorer som i 

personbilene, og vil dra nytte av teknologiutviklingen der. 

I tillegg er det noen nyttekjøretøy som nå kan gå på biogass. Utvalget er imidlertid begrenset i Norge 

per i dag, selv om det eksisterer et betydelig utvalg andre steder i Europa der blant annet Fiat, Opel, 

og Volkswagen tilbyr gassvarianter av sine mindre varebiler33. Det er usikkert om norske importører 

vil øke utvalget av varebiler på biogass i Norge i tiden fremover grunnet ventet fremgang av 

elektriske varianter.   

Ladbare hybridvarebiler er ikke tilgjengelig i Norge.  På grunn av stor internasjonal vekst i ladbare 

hybrider på personbilmarkedet er allikevel ventet at det vil bli flere av disse tilgjengelig innen 2020 

siden de vil basere seg i stor grad på samme fremdriftsteknologi.   

                                                           
32 Hydrogen Council, January 2017: http://hydrogeneurope.eu/wp-content/uploads/2017/01/20170109-
HYDROGEN-COUNCIL-Vision-document-FINAL-HR.pdf  
33 European Alternative Fuels Observatory, EAFO, 2017: CNG Vehicles: http://www.eafo.eu/fuels-vehicles/cng 
 

http://hydrogeneurope.eu/wp-content/uploads/2017/01/20170109-HYDROGEN-COUNCIL-Vision-document-FINAL-HR.pdf
http://hydrogeneurope.eu/wp-content/uploads/2017/01/20170109-HYDROGEN-COUNCIL-Vision-document-FINAL-HR.pdf
http://www.eafo.eu/fuels-vehicles/cng
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Det er få varebiler på batteri-elektrisk tilgjengelig. Nissan e-NV200, Peugeot Partner EV, Renault 

Kangoo ZE og Citroen Berlingo EV er mindre varebiler, med begrenset rekkevidde. Her skjer det 

imidlertid en spennende utvikling. Renault Kangoo ZE kommer i 2017 med oppgradert batteripakke, 

og rekkevidde på 270 km, praktisk 200 km.   

Iveco Daily, som er en stor varebil, er tilgjengelig i elektrisk utgave, skjønt med relativt begrenset 

rekkevidde på 90-130km. Volkswagen kommer med tilsvarende størrelse i eCrafter, som skal ha 

rekkevidde på 200 kilometer ved lansering, men med 400 km etter hvert.  

Varebiler kan bli et viktig neste skritt for utrulling av hydrogenteknologi i transport sektoren. I praksis 

kan de låne mye av teknologien fra personbilene og dermed er behovet for særegen 

teknologiutvikling langt lavere.  

For mindre varebiler har rekkeviddeforlengere med hydrogen og brenselcelle blitt interessant, hvor 

brenselcellen lader batteriet underveis. Systemet kan ettermonteres i elektriske biler, og tilbyr 

dermed en praktisk utvidelse av bruksområdet. Symbio og Proton Motor er to leverandører som har 

kommet langt. Symbio har blant annet et tett samarbeid med Renault og Nissan om oppgradering av 

deres biler.  

Et eksempel er Renault Kangoo ZE H2. Dette er en to-seters varebil med et 22kWh batteri, og en 5kW 

rekkeviddeforlenger som totalt tilbyr 300 km rekkevidde. Flere hundre av denne er nå i tjeneste på 

tvers av Europa, og Skedsmo kommune har en i bestilling. Et annet eksempel er Renault Trucks 

Maxity Electric som tilbyr 2 tonn nyttelast og 300 km rekkevidde i urban kjøresyklus. Her er LaPoste 

(franske postvesnet) i gang med testing av protypen.  

Symbio lanserte i mars 2017 en hydrogen-hybridisering av Nissan e-NV200 med brenselcelle-

rekkeviddeforlenger. Denne kombinerer en 24 eller 36 kWh batteripakke med 15kW brenselcelle og 

en hydrogentank på 3,8 kg. Dette skal kunne tilby rekkevidde på minst 500 km ifølge produsenten.   

En av bilene det knytter seg store forventninger til er Hyundai sin H350 som ble vist på Hannover 

messen i 2016. Dette er en stor varebil, men også konfigureres som 14-seter. Teknologien er hentet 

direkte fra drivlinjen til ix35 Fuel Cell personbilen til Hyundai. Det innebærer en 100 kW drivlinje, 

lagring for 7 kg hydrogen, og rekkevidde på 400 km. Lanseringsdato er ikke kjent, men siden 

teknologien allerede er i bruk i personbilen er det ventet at denne kan produseres så snart Hyundai 

ser tilstrekkelig etterspørsel i markedet..  

 

 

Figur 25: Hyundai H350 Fuel Cell Concept, Symbio FCell brukt i Nissan e-NV200, og Renault Maxcity. 
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5.3 Tungtransport (lastebiler) 
Av de transportsegmentene som går på vei er det lastebilmarkedet som er lengst unna nullutslipp. 

Segmentet er avhengig av teknologi i en annen skala enn det som kommer fra person- og 

varebilsegmentet. Men, også her er det nå tegn til nye løsninger.  
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Figur 26: Eksempler på lastebilsegment, fra venstre Mercedes-Benz Atego, Volvo FE og Scania R-Serie 

Den mest umiddelbare tilgjengelige teknologien for vridning for lastebiler er biodrivstoff. Biodiesel i 

form av HVO (hydrogenert vegetabilsk olje) er en slags kopi av fossilbasert diesel, og kan derfor fylles 

på svært mange lastebiler uten modifikasjoner. Mercedes-Benz, Volvo, Scania m.fl. har godkjent bruk 

av HVO på alle sine biler i Euro VI klasse. Bioetanol er også en egnet løsning. Blant annet kommet 

Scania neste år med en ny ED95 lastebil.  

Lastebiler med gassmotorer er også kommersielt tilgjengelig per i dag. Disse kan gå på flytende eller 

komprimert naturgass (CNG eller LNG) eller biogass (CBG eller LBG). Flytende (gassen er både 

nedkjølt og komprimert) er teknisk mer krevende enn kun komprimert, men tilbyr også rekkevidde 

opp mot 1 000 km på en tank. De komprimerte alternativene ligger nærmere 300-500 km3435. Scania 

har modeller både for komprimerte og flytende gass. Volvo har nylig lansert en modell for 

komprimert gass. Mercedes har også flere modeller tilgjengelig.  

For ladbare hybrider er det også noen modeller tilgjengelig. Til felles er svært kort rekkevidde på 

strøm, kun noen få kilometer. Men hybridløsningen tilbyr allikevel redusert drivstofforbruk, opp mot 

20 % i bydistribusjonskjøring. Volvo FE Hybrid har vært tilgjengelig siden 2013. Scania P320 er også 

tilgjengelig i hybrid versjon.  

                                                           
34 Scania, 2015: It’s a liquified gas. https://www.scania.com/group/en/its-a-liquefied-gas/  
35 Volvo, 2017: Nye Volvo FE CNG. http://www.volvotrucks.no/no-no/trucks/volvo-fe/volvo-fe-cng.html  

https://www.scania.com/group/en/its-a-liquefied-gas/
http://www.volvotrucks.no/no-no/trucks/volvo-fe/volvo-fe-cng.html
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De store lastebilprodusentene tilbyr fortsatt ikke rene batteri-elektriske løsninger i produksjon, kun 

på prototypstadiet. Dermed er det opp til tredjeparts-leverandører å kjøpe standard fossile lastebiler 

fra produsent, og deretter bygge om lastebilkarosseriet i henhold til ønsket bruk, for å så levere til 

sluttbruker.   

Emoss i Nederland har bygget blant annet tre elektriske distribusjonsbiler til Asko, basert på et MAN 

chassis. Forventet rekkevidde er på 200 km. De nye renovasjonsbilene som kommer til Østfold 

høsten 2017 går også på strøm, og skal kjøres i sentrumsnære områder. Batterikapasiteten er på 255 

kWh, med en rekkevidde på 8,5 mil.  

Det finnes ingen kommersielt tilgjengelige lastebiler på hydrogen. Derimot er det mange konsepter 

og prototyper på vei. Og det finnes noen eksempler på demonstrasjonsprosjekt igangsatt.   

COOP i Sveits har i samarbeid med Swiss Hydrogen og PowerCell Sweden konvertert en MAN lastebil 

til brenselcelledrift på hydrogen, som en prototype. Dette er en distribusjonsbil med tillatt totalvekt 

på 34 tonn, med 250 kW motor, 100 kW brenselcelle, og rekkevidde opp mot 400 km. Denne er nå 

satt i drift og er vist i Figur 27.  

COOPs prosjekt i Sveits er representativt for markedet per i dag ved at det er mindre leverandører 

som kjøper et chassis fra store fabrikanter, bygger de om med systemer og komponenter fra flere 

underleverandører (tanker, brenselcellesystemer, elmotorer, etc.), og deretter leverer ombygde 

pakker til sluttbruker. Dette er tungvint og kronglete, men slik er det ofte i begynnelsen. SymbioFCell, 

Proton Motor og Hydrogenics er alle kjente aktører i denne delen av næringen. Sannsynligvis er det 

først når de store lastebilfabrikantene blir med at utviklingen virkelig vil skyte fart. Eksemplene 

nedenfor er i så måte lovende tegn for at endringer er på gang.  

ASKO har innledet et samarbeid med Scania og har bestilt tre treakslede chassier med opsjon på 

ytterligere en bil. Dette er distribusjonsbiler med totalvekt på 27 tonn og lastebilene skal drives med 

brenselscelle på hydrogen. I tillegg vil ASKO bygge sitt eget produksjonsanlegg for hydrogen. Enova 

bidrar økonomisk med investeringsstøtte både for kjøretøy og produksjonsanlegget. De første bilene 

skal være i drift i løpet av høsten 2018 og ha en planlagt rekkevidde på opp mot 500 km per fylling.   

Nikola Motors i USA lanserte sent 2016 en full-skala lastebil kalt Nikola One med totalvekt på rundt 

60 tonn. Dette er en stor bil med 1000 hestekrefter, 2700 Nm dreimoment, firehjulstrekk, og en 

ventet rekkevidde på opp mot 1900 km per fylling. Bilen er vist i prototyp, og skal være i 

serieproduksjon innen 2020. Tine og Tenden Transport er blant de norske aktørene som har 

forhåndsbestilt bilen. For å bidra til hurtigere overgang tar Nikola Motors også ansvaret for utvikling 

av hydrogen infrastruktur (i alle fall i USA), og tilbyr gratis hydrogen de første 1,6 millioner 

kilometerne. Nikola Motors har også lansert Nikola Two, som er tilsvarende bil med uten sovekabin. 

Begge er vist nedenfor i Figur 27.  
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Figur 27: Fra venstre, Esoro COOP fuel cell, Nikola Motors med Nikola Two, og Nikola One 

 

5.4 Anleggsmaskiner 
Av transportsegementene omtalt i denne handlingsplanen er det anleggsmaskinene som har kommet 

desidert kortest. Det skyldes delvis at de til nå har fått svært lite oppmerksomhet i forhold til utslipp 

av klimagasser, spesielt internasjonalt. I Oslo ble det satt fokus på dette i 2016 og med god respons 

fra ulike bransjer knyttet til anleggsdrift. Blant annet ble det inngått 6 pilotkontrakter for fossilfri 

anleggsdrift i regi av Oslo kommunes byggforetak. 

Anleggsmaskiner er en svært bred kategori som omfatter alt fra hånddrevne motorredskaper, 

plenklippere, byggvarmere, generatorer, hjullastere, gravemaskiner og helt til tråkkemaskiner. En 

større kartlegging av denne sektoren har ikke vært gjort for handlingsplanen.   
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Mellomstore maskiner (mini-graver) Ukjent 2 1 1 0 3 2 1 1 

Store maskiner (hjullaster) Ukjent 2 1 0 0 3 2 1 1 

 

 

Figur 28: Eksempler på anleggsdriftsegmenter: sitteklipper, minigraver, og hjullaster 

På generell basis kan det sis at de aller fleste av disse maskinene drives på avgiftsfri diesel. I stor grad 

er disse maskinene også kompatible med andre generasjons biodiesel, f.eks. HVO. Derfor er dette et 

naturlig første skritt for å redusere utslippene fra anleggssektoren. Pilotprosjekter med fossilfri 
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anleggsdrift har vist at operatørene er klare og villige til å ta i bruk dette, gitt at det etterspørres av 

innkjøper.  

Det er også begynt å komme løsninger med biogass, og det er ventet at etter hvert som 

lastebilsegmentet utvikler flere gassmotorer kan disse overføres til anleggsmaskiner.  

Hybride løsninger er der det kanskje skjer mest utvikling. Det er nå flere modeller tilgjengelig blant 

annet for gravemaskiner, hjullastere, og bulldozere.  Hybridiseringsløsningen varierer, men ofte 

utnyttes det at maskinen bremser eller ruller fritt til å lagre overskuddsenergi i en kondensator. 

Denne energien benyttes igjen til akselerasjon. Hybridiseringen bidrar først og fremst til redusert 

drivstofforbruk.  

Batteri-elektriske løsninger er mindre utviklet. Til nå er det kun mindre modeller tilgjengelig på 

batteri, f.eks. minigravere, gressklippere, mini-hjullastere på batteri-drift. Større elektriske maskiner 

er også tilgjengelig, som f.eks. gravemaskiner for avfallssortering, men disse fungerer med direkte 

strømkobling fra nettet og er derfor med begrenset aksjonsradius.   

I forhold til hydrogen har utviklingen kommet enda kortere, og her er det kun prototyper tilgjengelig. 

På sikt knyttes det seg store forventninger til både batteri-elektrisk og hydrogen som 

nullutslippsløsninger, men dette ligger nok flere år frem i tid.  

  



47 
 

6 Infrastruktur 
Svært få brukere vil bytte kjøretøy om det medfører store praktiske ulemper ved overgang. Tilgang til 

fylle- og ladeinfrastruktur er et av de viktigste momentene i denne vurderingen. Hva vil 

måloppnåelse innebære for infrastrukturen, og hvor langt unna er man per i dag?  

God infrastruktur kan måles langs flere akser, men det er minst tre faktorer som er avgjørende for 

sluttbrukerne:  

1. Tilgjengelighet. Infrastrukturen må være tilgjengelig der det er praktisk å fylle/lade. 

Infrastrukturen må være pålitelig og verdikjeden må tilbyd tilstrekkelig produksjons- og 

distribusjonskapasitet til å kunne betjene markedet uten store køer.  

2. Tid. Den tiden det tar å lade eller å fylle drivstoff må medføre så liten ulempe som mulig.  

3. Kostnad. Drivstoffkostnaden er en vesentlig driver i driftskostnadene, og dermed i det 

økonomiske regnskapet for om det lønner seg å bytte til fornybare drivstoff.  

Denne handlingsplanen har ikke utarbeidet en prognose for fordeling av drivstoffteknologi for de 

forskjellige transportsegmentene i 2020 eller 2030. Dermed er det også vanskelig å si noe konkret om 

tilhørende behov for infrastruktur. Det er imidlertid gjort en grov analyse med flere forenklinger for å 

gi et overordnet bilde av mulige konsekvenser for infrastrukturen gitt at måloppnåelse i 2020 skal 

finne sted.  

Først estimeres et overordnet drivstoffbehov. Deretter er det laget et mulig scenario for fordeling av 

drivstoffteknologis om oppfyller målene i satsingene. Behov for biodrivstoff, ladeinfrastruktur og 

hydrogen vurderes deretter separat. Kapitlet oppsummeres ved å vurdere realismen i scenariet og 

Oslo kommunes rolle fremover.   

6.1 Behovet for infrastruktur  
I følgende tabell er et totalt forbruk av drivstoff i Oslo estimert ved å multiplisere antall kjøretøy, 

snitt kjørelengde og snittforbruk for person, vare- og lastebiler. Den inkluderer ikke biler utenfor Oslo 

som fyller/lader i Oslo. Medtatt disse kan behovet være enda større. Merk at dette ikke er tabell med 

høy presisjon, da formålet kun er å estimere et totalt drivstofforbruk innen Oslo.  

Snittforbruket er antatt. For enkelthetsskyld er det også antatt at alt er diesel. I praksis stemmer 

dette godt for varebiler og lastebiler, mens på personbiler er det en større andel bensinbiler i tillegg. 

Totalt forbruk er derfor oppgitt i dieselekvivalenter. 

For anleggsmaskiner er det regnet baklengs fra utslipp i sektoren for Oslo (ca. 167 000 tonn CO2 i 

201536), via utslippsfaktor for diesel (2,68 kg CO2/liter diesel63) til totalt forbruk.  

Basert på disse forutsetningene er det et totalt forbruk på ca. 800 millioner liter dieselekvivalenter 

som må kunne dekkes av fornybart drivstoff. Det er antatt at antall kjøretøy, kjørelengder og 

snittforbruk forblir konstant til 2020.  

 

 

                                                           
36 Oslo kommune – Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, 2017: Miljø- og klimarapport 2016.   
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Tabell 5: Kjøretøy og drivstoffekvivalenter 

Segment 
Antall kjøretøy 

registrert i Oslo37 

Snitt 
kjørelengde for 

Oslo (km)38 

Snittforbruk 
(l/10 km) 39 

Totalt forbruk  
(millioner liter 

dieselekvivalent) 

Personbiler 288 314 12 484 0,7 252 

Varebiler 74 338 16 164 1,5 180 

Lastebiler 14 497 51 476 4 298 

Anleggs-
maskiner 

- - - 62 

Totalt - - - 793 

 

6.2 Scenario for måloppnåelse 
Scenariet som er utarbeidet er i samsvar med måloppnåelse for satsing 5 og 6. De er også i samsvar 

med de beregningene som ble gjort for utslippsreduksjon i Klimabudsjett 2017 og som inkluderte 

vridningseffekter.   

Gitt disse målene er det antatt en mulig fordeling av drivstoffteknologi i 2020 som vil gi 

måloppnåelse innenfor hvert transportsegment, som vist i Tabell 6. Denne fordelingen er preget av 

usikkerhet, og den faktiske utviklingen kan gå tregere eller raskere innen hver drivstoffteknologi.   

Tabell 6: Antatt fordeling av drivstoffteknologi per transportsegment for måloppnåelse i 2020 

Segment 100 % 
biodrivstoff 

Ladbar 
hybrid 

Elektrisitet Hydrogen Fossilt 

Personbiler 3 % 20 % 15 % 1 % 61 % 

Varebiler 10 % 20 % 5 % 2 % 63 % 

Lastebiler 14 % 5 % 3 % 1 % 77 % 

Anleggsmaskiner 14 % 5 % 3 % 1 % 77 % 

 

 

6.3 Mulig behov for biodrivstoff 
Med forbruk som estimert i Tabell 5 og fordeling som antatt i Tabell 6 er behovet for 100 % 

biodrivstoff for Oslo i 2020 estimert til noe over 75 millioner liter i dieselekvivalent, som vist i  

Tabell 7. Ytterligere behov som følge av omsetningskravet er ikke beregnet. Til sammenlikning ble 

det i 2015 omsatt ca. 180 millioner liter biodrivstoff i Norge. I Europa ble det brukt 19 milliarder liter 

biodrivstoff i 2014, og globalt rundt 120 milliarder liter40.  

                                                           
37 SSB, 2017: Registrerte kjøretøy, tabell 07832 for Oslo kommune, 2015 
38 Opplysningskontoret for Veitrafikken, 2016: Vei og Samfunn 2016, Tabell 2.1.8 - Kjørelengder, etter 
kjøretøygruppe og eiers bostedsfylke. Gjennomsnitt pr. kjøretøy. 2015 (Små godsbiler i tabellen inkluderer små 
lastebiler, små og store kombinerte biler, og små og store varebiler – det er antatt som helhet at kategorien 
samsvarer med betegnelsen brukt i handlingsplanen) 
39 Snittforbruket er en blanding av forskjellige drivstoff og kjøretøy innen hvert segment, men det er ikke gjort 
noen analyse av dette. For enkelthetsskyld er det antatt at snittet benytter diesel.  
40 ZERO, 2017: Bærekraftig biodrivstoff.  
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Tabell 7: Mulig fordeling av volum biodrivstoff i 2020 

Segment Volum biodrivstoff  
(millioner liter dieselekvivalent) 

Personbiler  8  

Varebiler  18  

Lastebiler  42  

Anleggsmaskiner  9  
Totalt  76  

 

Oslos mulige behov i 2020 er betydelig i nasjonal sammenheng, men lite sett i en internasjonal 

målestokk. Biodrivstoff er videre en internasjonal handelsvare på samme måte som fossile drivstoff, 

og man er derfor ikke avhengig av lokal utbygging av produksjonskapasitet. Med riktig pris vil derfor 

vekst i etterspørsel kunne dekkes av et stort internasjonalt tilbud, supplert med et voksende norsk 

tilbud etter hvert som dette utvikles.  

For distribusjon kan egne stasjoner for biodrivstoff settes opp, alternativt kan disse fases inn på 

eksisterende bensinstasjoner slik som den svenske bensinstasjonskjeden Preem gjør i Sverige. Til å 

begynne med bør disse være plassert lett tilgjengelig langs hovedfartsårer i regionen, langs Ring 3, 

E18 og E6.  

Det er viktig at de gode biodrivstoffene fremheves i Oslo. Som minimum bør det stilles krav om at 

biodrivstoffet som benyttes oppfyller kravene til bærekraftskriteriene som gjelder for biodrivstoff i 

omsetningspåbudet samt at det ikke benyttes palmeolje eller biprodukter fra palmeoljeproduksjon. 

Biodrivstoff produsert på avfall, også fra palmeoljeproduksjon, er imidlertid akseptabelt. Spesielt vil 

biogass produsert på avfall være naturlig å benytte så langt det er mulig. Men for å møte behovet vil 

det også være nødvendig med annet biodrivstoff som bioetanol, HVO, og annen biodiesel.  

6.4 Mulig behov for lading 
Både ladbare hybrider og rene elektriske biler vil ha behov for lading. Med antall kjøretøy som vist i 

Tabell 5 og mulig fordeling som vist i Tabell 6, er det estimert at rundt 120 000 kjøretøy kan ha behov 

for lading i 2020. I tillegg kommer et antall anleggsmaskiner, men dette er ikke estimert. Oversikten 

er vist i Tabell 8.  

Tabell 8: Mulig antall kjøretøy med behov for lading i 2020 

Segment Antall kjøretøy 

Personbiler 100 910 

Varebiler 18 585 

Lastebiler 1 160 

Anleggsmaskiner Ikke estimert 

Totalt 120 655 

Det kan argumenteres for at ladeinfrastruktur ikke er så viktig for ladbare hybrider, da de kan gå på 

fossile drivstoff. Men i et klimaperspektiv er lading vel så viktig for ladbare hybrider som for rene 

elektriske biler, for det er kun med oppladete batterier at de ladbare hybridene gir reel klimanytte.  

EUs krav til ladepunkter i Clean Vehicle Directive er minimum 1 offentlig tilgjengelige ladepunkt per 

10 kjøretøy. Et ladepunkt er definert, ifølge NOBIL, som en «reservert parkeringsplass med 
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lademulighet for ladbare kjøretøy. På et ladepunkt kan det være mer enn en kontakt, men bare plass 

til ett kjøretøy av gangen».  

Med EUs forholdstall i dette scenariet vil det kunne bli behov for ca. offentlige 12 000 ladepunkter i 

Oslo i 2020. Per i dag er det 1924 offentlig tilgjengelige ladepunkter i Oslo. Ca. 1120 av disse eies av 

kommunen. I tillegg finnes det en del private punkter for bedrifter, sameier med mer.  Det er derfor 

nødvendig med en betydelig vekst i ladeinfrastrukturen for å ligge i forkant av ønsket utvikling i 

bilflåten.  

EUs forholdstall er basert på basislading, men 1 semi-hurtiglader erstatter ca. 3 basisladere, og 1 

hurtiglader erstatter ca. 25 basisladere. Utbygging av ladeinfrastruktur må kunne dekke et bredt 

behov fra normal lading for de fleste, semi-hurtiglading for noen, og hurtiglading for de få, og bør i 

kombinasjon følge utviklingen slik at EUs forholdstall overholdes.  

Basert på vurdering fra Bymiljøetaten (se Vedlegg A) vil videre utbygging av infrastrukturen fokusere 

på mer hurtiglading, sammen med flere semi-hurtigladere, som er arealbesparende og 

kostnadseffektive. I tillegg bør også nettverket av normalladere langs gateplan økes betraktelig, 

særlig utenfor Ring 3, i Groruddalen og Oslo syd hvor tilbudet nå er utilstrekkelig.  

Oslo kommune har ledet an i utviklingen på basisladere, og har flere samarbeid på gang med private 

aktører for raskere utbygging av semi- og hurtigladernettverket.  

Utover offentlige tilgjengelige ladepunkt vil også utbygging av ladepunkt for hjemmelading i sameier 

og borettslag være viktig. Rundt 2/3 av Oslos befolking bor i borettslag og sameier, og styrking av 

infrastrukturen her vil også være viktig slik at slik at flest mulig kan lade hjemme.  

Finnes det tilstrekkelig kraftforsyning for dette i Norge og kan transmisjons- og distribusjonsnettet i 

Oslo håndtere det økte ladebehovet? Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sett på 

konsekvenser for innfasing av 1,5 millioner elbiler i hele landet innen 2030. Det konkluderes med at 

kraftsystemet generelt er godt rustet for ytterligere overgang til elektriske person- og varebiler, men 

at det kan forekomme lokale problemer med spenningskvalitet og kapasitet.  

Det forutsettes i studien fra NVE at ladingen fordeler seg utover døgnet, med en god del lading om 

natten. Energibehovet for 1,5 millioner elbiler ble beregnet til ca. 4 TWh strøm, noe som tilsvarer 3 % 

av det norske strømforbruket. I forbindelse med Nettplan Stor-Oslo har Statnett utredet behov for 

oppgraderinger, og det kan være at sentralnettet til Oslo må styrkes. NVE tror generelt at det er 

distribusjonsnettet som vil ha de største utfordringene ved lading av elbiler41. Det er derfor viktig at 

nettselskapene følger utviklingen nøye og oppgraderer nettet i forkant av behovene.  

For større hurtigladestasjoner med svært stort behov for strøm er det det også et behov for 

rolleavklaring for hvem som skal ta investeringen mellom høyspentnettet og selve stasjonen. 

Transformator og annet utstyr er kostbart, og gjør investering i ladestasjonen vanskelig å bære for 

energistasjonsaktører. Det er mulig at en statlig aktør slik som Enova bør ta en større rolle her i tiden 

fremover.  

                                                           
41 NVE, 2016: Strømnettet er klar for elbilene. https://www.nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-energi/stromnettet-
er-klar-for-elbilene/  

https://www.nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-energi/stromnettet-er-klar-for-elbilene/
https://www.nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-energi/stromnettet-er-klar-for-elbilene/
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6.5 Mulig behov for hydrogen 
Med forbruk som vist i Tabell 5 og antatt fordeling som vist i Tabell 6, er det estimert at det kan være 

behov for rundt 1 400 tonn hydrogen for transportsektoren i Oslo i 2020, oppsummert i Tabell 9. 

Dette er basert på en konverteringsfaktor mellom en fossil bil og en hydrogenbil: forbruket i en 

hydrogenbil er rundt regnet 1 kg hydrogen per 100km og en tilsvarende fossil bil vil ha forbruk på ca. 

7 liter diesel per 100 km.    

Tabell 9: Mulig behov for hydrogen i 2020 

Segment Antall tonn hydrogen 

Personbiler 360 

Varebiler 515 

Lastebiler 427 

Anleggsmaskiner 89 

Totalt 1 391 

 

Hydrogen kan enten produseres i mindre mengder lokalt, eller i større skala sentralt og så tilkjøres til 

hver stasjon. Stasjoner som produserer hydrogen lokalt er ofte modulærbasert, hvilket betyr at de 

kan oppskaleres gitt tilstrekkelig plass og lokal infrastruktur som strømtilførsel.  

Stasjonen som nylig er åpnet av Uno-X i Sandvika er basert på lokal produksjon og kan levere opp 

mot 200 kg per dag. Dette regnes som en liten stasjon og tilsvarer 73 tonn i årlig produksjon, eller ca. 

5 % av et mulig behov i 2020. Store stasjoner kan bygges med kapasitet for egenproduksjon opp mot 

flere tusen kg per dag. Gitt en konservativt antatt kapasitet på 750 kg per dag for en stor stasjon vil 

man trenge om lag 6 slike store stasjoner i Oslo i 2020 for å dekke det mulige behovet.  

Per nå er hydrogenbehovet svært begrenset, men med lovende utvikling på person, vare og lastebil 

segmentene kan dette vokse i tiden fremover. Først i rekken står sannsynligvis drosjenæringen, da 

både Oslo og Akershus vil ha støtteordninger for innfasing av hydrogen til drosjer i 2017. Dette vil 

bidra til å få i gang markedet for kjøretøy, og også for infrastrukturen.  

6.6 Oppsummering 
Innfasing av fornybare kjøretøy er avhengig av en infrastruktur med fornybar energi til transport som 

bygges ut noe i forkant av behovet. Det er mange veier til mål, men dette kapitlet har prøvd å 

tallfeste hva måloppnåelse kan kreve, og deretter vurdere realismen i dette. Beregningene er grove, 

men viser at dette er mulig, skjønt det vil kreve relativt store infrastrukturendringer i tiden som 

kommer.  

Synergier på tvers av kjøretøysegmenter er et vesentlig element. Ruters arbeid i Fossilfri 2020 kan 

også bidra til god infrastruktur for andre aktører slik som varebiler og lastebiler om dette planlegges 

og gjennomføres i fellesskap.  

Det finnes flere norske og internasjonale aktører som kan bygge og drifte biodrivstoff-, hydrogen- og 

ladeinfrastruktur. Til nå har utviklingen gått tregt, men etter hvert som etterspørselen stiger 

etablerer også tilbyderne løsninger. Spesielt sees dette på ladeinfrastruktur, men også fyllestasjoner 

for hydrogen og biodrivstoff har aktørene begynt å bevege seg.  
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Viktigheten av god infrastruktur er bevist gjennom utviklingen av elbiler i Oslo, som har vært en 

suksesshistorie. Her har Oslo kommune ved Bymiljøetaten tatt et stort ansvar for å utvikle 

ladeinfrastrukturen, som dermed har bidratt til å gjøre overgangen til el-bil lettere, og ikke et hinder. 

For at denne utviklingen skal fortsette må infrastrukturen kontinuerlig ligge i forkant, også i forhold 

til den store veksten som er ventet de nærmeste årene.  

På sikt er byen avhengig av at næringen tar over rollen som tilbydere av fornybare drivstoff på 

samme måte som bensinstasjoner i dag. De har egen ekspertise på å bygge og drifte produksjons- og 

distribusjonskapasitet, og andre finansielle muskler og interesser enn det kommunen selv har 

tilgjengelig. I takt med at næringslivet er klart til å ta over, bør Oslo kommune gradvis trekke seg ut 

av disse markedene.  
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7 Virkemidler 
En rekke tiltak på kommunalt og statlig nivå er iverksatt for å forsere vridningen av 

transportsegmentene. Dette kapitlet presenterer først en oversikt over de kommunale tiltakene som 

er planlagt eller under gjennomføring per i dag. De statlige virkemidlene er minst like viktige som de 

kommunale, og de mest sentrale av disse blir kort oppsummert. Deretter gis en oversikt over 

sentrale prosesser og samarbeidsarenaer som er viktig for å styrke måloppnåelsen på en koordinert 

måte. Endelig oppsummeres alle kommunale og statlige tiltak med en vurdering om hvorvidt 

tiltakene anses som tilstrekkelige for måloppnåelse.   

7.1 Prosesser og prosjekter i regi av Oslo kommune 
Med utgangspunkt i Klimabudsjett 2017 er de tiltakene med vridningseffekt kort oppsummert 

nedenfor. Tiltakene blir presentert slik de er i nåværende form, og eventuelle anbefalinger og behov 

for styrking eller endring blir omtalt i kapittel 8.  

7.1.1 Utbygging av ladeinfrastruktur 

Bymiljøetaten har over lengre tid vært sentrale i å bygge ut offentlig tilgjengelig ladeinfrastruktur i 

Oslo. Tiltaket er i gang, og i tiden fremover er det planlagt for utbygging av basislading, semi-

hurtiglading og hurtiglading. Basislading bygges vanligvis av Oslo kommune, mens semi-hurtiglading 

og hurtiglading vanligvis er samarbeidsprosjekt med private aktører. Tiltaket er primært rettet mot 

person- og varebiler og omfatter følgende aktiviteter:  

1. Etablering av ladeplasser for normallading langs gategrunn (200 nye ladepunkter per år, som 
i dag) 

2. Etablering av semi-hurtiglading langs gategrunn i samarbeid med private 
hurtigladeroperatører (minimum 50 ladepunkter per år)  

3. Etablering av hurtigladere i korridorer inn- og ut av Oslo samt på strategiske lokasjoner 
sentralt i Oslo i samarbeid med private hurtigladeroperatører (min. to nye lokasjoner per år). 

4. Sikre at Oslos befolkning kan lade hjemme i samarbeid med borrettslag og sameier i 
samarbeid med Bellona, OBOS og Elbilforeningen  

7.1.2 Etablering av lavutslippssoner 

Formålet med å etablere lavutslippssoner er å forbedre lokal luftkvalitet, primært med mål om 

redusere utslipp av NO2. Flere alternative løsninger er vurdert i en konseptvalgutredning ferdigstilt av 

Bymiljøetaten høsten 2016. Konseptet som ble anbefalt i konseptvalgtutredningen innebærer at 

sonen innrettes for å redusere trafikk med tunge kjøretøy under Euroklasse VI, og alle lette 

dieselkjøretøy. Påvirkningen på klimagassutslipp med denne innretningen anses derfor som 

begrenset. Tiltaket er fortsatt under planlegging.  

7.1.3 Bilfritt byliv 

Prosjektet Bilfritt byliv skal først og fremst stimulere bylivet i et grønnere Oslo sentrum. 

Gateparkering skal fjernes slik at man gir mer plass til liv i gatene og flere hyggelige møteplasser. 

Implementering vil skje gradvis i sentrum fra sommeren 2017 og mot 2019.   

Bilfritt byliv har mål om å fjerne flest mulig privatbiler, og nødvendige kjøretøy som f.eks. nødetater, 

vareleveranser, håndverkere etc. vil fortsatt ha tilgang. Prosjektet legger ikke opp til differensiert 

tilgang avhengig av drivstoffteknologi.  
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7.1.4 Innføring av nytt løyvereglement for drosjer 

Det har nylig kommet en endring i yrkestransportloven som gir hjemmel til å stille miljøkrav i 

løyvereglementet. Bymiljøetaten har nedsatt en arbeidsgruppe som skal utarbeide et forslag til 

miljøkrav som kan inntas i drosjeforskriften for Oslo. Forslaget skal være klart i august, 2017.  

Utredningen vil være en nullutslippsløsning basert på Oslos mål om at kollektivtrafikken skal være 

fossilfri innen utgangen av 2020.  

Miljøkravet kan iverksettes tidligst fire år fra endringene i forskriften er vedtatt. Dette innebærer i 

praksis at kravet ikke skal etterleves før tidligst 2022. Selv om drosjer inkluderes i kollektivtrafikk, og 

slik sett ikke går under satsing 5 og 6, kan tiltaket ha en viktig signaleffekt for personbilmarkedet. Det 

kan også bidra til forsert utvikling av infrastruktur, f.eks. ladeinfrastruktur eller hydrogenstasjoner, 

som også kan deles med andre transportsegmenter.  

7.1.5 Trafikkstyring - ITS 

Bymiljøetaten skal implementere et intelligent trafikksystem (ITS) for bedre styring av trafikk og 

transport. Formålet er å ta en sterkere kontroll med trafikkavviklingen slik at trafikk og transport kan 

styres bedre, f.eks. prioritet til gatebundet kollektivtrafikk. Tiltaket er under planlegging. Utredning 

skal være klar 2. halvår 2017, mens implementeringen skal være ferdig sent 2019.   

Tiltaket er foreslått gjennomført i samarbeid mellom Statens Vegvesen avdeling Oslo, Ruter og 

Bymiljøetaten. Tiltaket går primært på trafikkreduksjon og er ikke ventet å ha stor effekt på vridning 

av transportsegmentene.  

7.1.6 Vurdere etablering av samlastingssentral  

En samlastsentral (også kalt konsolideringssenter) skal bidra til en mer effektiv og miljøgunstig 

konsolidering og last-mile distribusjon av varer og gods. Utgangspunktet er at sentralen reduserer 

trafikk til de sentrale mottaksområdene i Oslo gjennom mottak av varer og gods fra større kjøretøy, 

sortering, og videre transport med mindre nullutslippskjøretøy.   

Prosjektet er under planlegging hos Bymiljøetaten, og tidslinje er ikke klar. Et konsolideringssenter 

estimeres tidligst etablert i 2019. Vridningseffekten er rettet først og fremst mot varebiler og mindre 

lastebiler for bydistribusjon. Det er usikkert om tiltaket faktisk vil bidra til reduksjon av klimagasser 

og dette vil være del av utredningen.  

7.1.7 Miljødifferensierte bompenger og rushtidsavgift 

Oslopakke 3 ble ferdig revidert 5. juni 2016. Miljødifferensierte bompenger og rushtidsavgift inngår i 

avtalen og vil gjøre det dyrere å benytte fossile kjøretøy i Osloringen og å kjøre i rushtid. For lette 

kjøretøy (<3500 kg) differensieres avgiftene på nullutslipp, normaltakst og dieseltakst. For tunge 

kjøretøy (>3500 kg) differensieres den på nullutslipp, Euro VI, og Euro 5 og eldre.  

Tabellen for takster slik den foreligger i revidert utgave av avtalen fra 5. juni 2016 er vist i Figur 29: 

Takster fra revidert avtale for Oslopakke 3 for 2017-2036Figur 29. Per mai 2017 er innføringen 

forsinket og Trinn 1 ventes innført i oktober 2017.   
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Figur 29: Takster fra revidert avtale for Oslopakke 3 for 2017-203642 

Tiltaket vil føre til redusert trafikk samt vridning for personbiler, varebiler og lastebiler. En studie av 

effekter på trafikk, miljø og samfunn fra COWI43 viser at andelen nullutslippskjøretøy forventes å øke 

betydelig som følge av den nye avtalen.  Dette er et av de viktigste virkemidlene for Oslo kommune 

for reduserte klimagassutslipp i transportsektoren, først og fremst fordi den nye 

bompengeinnretningen vil medføre redusert trafikk, men også fordi den vil være med å vri 

kjøretøyparken mot nullutslipp.  

 

7.1.8 Økt produksjon og bruk av biogass i transportsektoren 

I 2016 ble det produsert 11 millioner Nm3 biogass (biometan) av Oslo kommunes biogassprodusenter 

Energigjenvinningsetaten (EGE), Vann- og avløpsetaten (VAV) og VEAS. 2,8 millioner Nm3 ble utnyttet 

som biodrivstoff. Den resterende produksjonen ble enten faklet eller utnyttet til energi/ varme i egne 

anlegg. Produksjonspotensialet i 2020 er antatt å være minst 14 millioner Nm3. 

Målrettede tiltak for å utvikle markedet for biogass er en forutsetning for å utløse det store 

potensialet for biogassproduksjon i Norge. Økt produksjon i Oslofjordregionen og Norge for øvrig, vil 

kunne utnyttes i Oslo. Selv om ressursgrunnlaget er velkjent og teknologien er moden, må det skapes 

et velfungerende marked for å realisere produksjonspotensialet. Energigjenvinningsetaten (EGE) har 

et koordinerende ansvar for biogass i Oslo kommune. Økt biogassproduksjon fra Oslo kommunes 

egne biogassprodusenter forutsetter at:  

- EGE oppnår mer stabil drift av Romerike biogassanlegg, samt full kapasitetsutnyttelse av 

anlegget 

                                                           
42 Statens Vegvesen, 2016: Oslopakke 3. http://www.vegvesen.no/vegprosjekter/oslopakke3  
43 COWI, 2016: Revidert Oslopakke 3: Effekter på trafikk, miljø og samfunn. 
http://www.vegvesen.no/vegprosjekter/oslopakke3/Nyhetsarkiv/oslopakke-3-gir-bedre-helse-og-milj%C3%B8  

http://www.vegvesen.no/vegprosjekter/oslopakke3
http://www.vegvesen.no/vegprosjekter/oslopakke3/Nyhetsarkiv/oslopakke-3-gir-bedre-helse-og-milj%C3%B8
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o Handlingsrom innenfor selvkostregime avklares 

o Vurdere nye råvarer som kan benyttes innen dagens rammebetingelser, f. eks. 

hageavfall . 

- VEAS gjennomfører planlagt investering i oppgraderingsanlegg for biogass som drivstoff 

- VAV øker avsetning av biogass og reduserer fakling og internforbruk noe fra i dag 

7.1.9 Anskaffelsesstrategi med klare klimaføringer 

Utviklings- og kompetanseetaten har utarbeidet en ny anskaffelsesstrategi som setter mer fokus på 

klima- og miljøhensyn i kommunens anskaffelser. Anskaffelsesstrategien vil ha et eget delmål om at 

Oslo kommunes anskaffelser skal gjøre Oslo til en grønnere by. Anskaffelsesstrategien vil suppleres 

av en handlingsplan og veiledning som viser hvordan virksomhetene kan implementere strategiske 

føringer på anskaffelsesområdet i sin daglige virksomhet. 

Anskaffelsesstrategien er konsernovergripende og gjelder for alle virksomheter i Oslo kommune. Den 

vil være relevant for alle tiltak knyttet til anskaffelsesvirksomhet i Oslo kommune. Denne vil dermed 

kunne påvirke Oslos egne transportsegment, samt innkjøp av varer og tjenester (varebiler, lastebiler 

og anleggsmaskiner). Det antas at byrådssaken behandles sommeren 2017.  

7.1.10 BuyZET – Nullutslipp for levering av varer og tjenester 

Anskaffelser er ansett å være et strategisk virkemiddel for å gjennomføre det grønne skiftet. 

Byrådsavdeling for finans har bedt UKE om å kartlegge hvordan anskaffelser kan bidra til målet om å 

bli en fossilfri by.  På bakgrunn av dette har UKE i samarbeid med Rotterdam og København 

utarbeidet søknad om Horizon 2020-midler til prosjektet «BuyZET – Procurement of innovative 

solutions for zero emission urban delivery of goods and services». 

Formålet er å bidra til effektivisering av logistikk i byene for å nå byenes klima- og miljømål. Den vil 

dekke innkjøpskrav for nullutslippstjenestebiler, transporttjenester, varetransport og transport ved 

tjenesteleveranser. Prosjektet startet sent 2016 og skal fullføres våren 2019.  

7.1.11 Fossilfri 2020 

Fossilfri 2020 er etablert som prosjekt for å legge til rette for at Ruter kan nå målet om at all 

kollektivtransport skal gå på fornybar energi innen utgangen av 2020. Målet for Fossilfri 2020 er satt 

av Oslo og Akershus og konkretisert i Ruters miljøstrategi for perioden 2014-2020, og prosjektet er 

under gjennomføring.  

Selv om Ruters tiltak er rettet mot kollektivtransport inkl. minibusser og drosjer, bidrar dette også til 

Satsing 5 og 6 gjennom å utvikle markedet for fornybare kjøretøy, produkter og tjenester knyttet til 

leveranser/drift av fornybare energibærere. Dette har bidratt til å motivere markedet, og signalisert 

overfor andre offentlige og private selskaper at det er realistisk å fase ut fossil energi i 2020.  

7.1.12 Nullutslipp i Oslo havn 

Oslo havns (HAV) viktigste bidrag på klimagassreduksjon i Oslo er å flytte mer transport fra vei til sjø. 

For vridning mot satsing 5 og 6 har HAV en rekke aktiviteter for å fremme lav- og 

nullutslippsløsninger i havneområdet: Etterspør lavutslipp, hybrid eller elektriske løsninger hos 

leverandører som bruker tjenestebiler i Oslo havns geografiske område; velger elbiler ved fornying av 

kjøretøy i egen virksomhet, prøve ut fornybare drivstoff.  
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7.1.13 Rullering av hydrogenstrategi 

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har et felles mål om å være blant verdens ledende 

regioner for utprøving og tidlig bruk av hydrogen til transport, basert på fossilfri drivstoffproduksjon. 

Hydrogenstrategien med handlingsprogram skal være et virkemiddel for å sikre offentlige bidrag til 

første fase i utbyggingen av regional hydrogen-infrastruktur og øke antall kjøretøy på veiene.   

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har felles hydrogenstrategi men egne handlingsplaner. 

Første versjon av strategien ble utarbeidet i 2014, med hensikt å rullere strategien i 2016. Den nye 

strategien viderefører ambisjonsnivået fra den opprinnelige strategien, og skal behandles politisk 

våren 2017.  

For Oslo kommunes del er handlingsplanen integrert i Klimabudsjett 2017, hvorav flere av tiltakene 

har elementer som skal bidra til å styrke innfasing av hydrogen på kjøretøysiden og på 

infrastruktursiden. Hydrogenstrategien og tilhørende mål er dermed ivaretatt av tiltakene i 

Klimabudsjett 2017.   

7.1.14 Etablering av energistasjoner – personbiler og varebiler 

Det er et mål for Oslo kommune å bidra til en overgang fra bensinstasjoner med fossile energibærere 

som bensin og diesel til energistasjoner med fornybare drivstoff slik som el, hydrogen, og biodrivstoff 

(inkludert innblanding ut over omsetningskravet). Oslo kommune skal være en pådriver og 

tilrettelegge for at markedsaktører etablerer energistasjoner på strategiske lokasjoner i Oslo.    

Klimaetaten har en koordinerende rolle i denne prosessen, som skal bidra til at markedsaktører ser 

tilstrekkelig god businesscase for å etablere energistasjoner. Avhengig av interesse fra næringen er 

ambisjonen å ha 3 slike energistasjoner i drift innen utgangen av 2017. Disse vil være spesielt rettet 

mot person- og varebilsegmentet. Per mai 2017 foreligger det planer om 1 stasjon.   

7.1.15 Etablering av energistasjon – Alnabru 

Energistasjonen på Alnabru er et fyrtårnprosjekt som skal styrke tilbudssiden for fornybare drivstoff 

rettet mot vare- og lastebiler. Tankegangen og tilnærmingen er den samme som energistasjonene for 

personbiler og varebiler: Klimaetatens rolle er som pådriver og tilrettelegger av prosessen. 

Forskjellen ligger i innretningen i at energistasjonen på Alnabru spesielt rettes mot vare- og 

lastebilsegmentet. Ambisjonen er at energistasjonen skal være i drift i løpet av 2019.  

7.1.16 Pådriver for bedre statlige rammebetingelser for å vri kjøretøyparken 

De statlige rammebetingelsene er avgjørende for måloppnåelse i Oslo. Erfaring tilsier at det grønne 

skifte akselereres ved at de grønne løsningene medfører økonomiske fordeler. For eksempel har 

insentivene for å innføre el-bil i Norge (blant annet med avgiftsfritak) resultert i at landet er 

verdensledende i andel el-biler på veiene.  

Ved å være en pådriver for økt differensiering av avgiftene mellom fossile og ikke-fossile alternativer 

vil det fremstå mer økonomisk attraktivt å velge grønne løsninger. Et eksempel er at avgiftsfri diesel 

(som ikke er helt avgiftsfri) bør få økte avgifter for å bedre konkurranseforholdet mellom fossilt og 

fornybart drivstoff. Dette vil fremme bruk av fornybart drivstoff i anleggsbransjen.  

Pådriverrollen vil benytte faglige momenter som innspill i aktuelle påvirkningskanaler. Aktivitetene vil 

omfatte innspill til brev, presentasjoner, og møtevirksomhet. I tillegg gis en periodisk 

statusoppdatering, minst årlig. Selv med begrenset sannsynlighet for innflytelse på det statlige 
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avgiftsnivået, er det en viktig aktivitet da utformingen av det nasjonale avgiftssystemet er den antatt 

viktigste forutsetningen for vridning av kjøretøyparken.   

7.1.17 Oppsummering av tiltak i Oslo kommune 

For prosesser og prosjekter (samlet kalt tiltak) i regi av Oslo kommune er det utarbeidet en 

oversiktstabell. Denne tabellen er satt opp med en rekke parametere, definert som følger: 

- Tiltak – Oppsummerende navn på tiltaket 

- Formål – Kort oppsummering av hovedformål med tiltaket.  

- Virksomhet med lead – Hvilken virksomhet som er ansvarlig for å gjennomføre tiltaket 

- Faser – Hva slags fase/faser aktivitetene i tiltaket omfatter 

o A – Analyse og strategi: Aktiviteter/faser frem til tiltaket er definert og klart for pilot 

eller implementering 

o B – Pilot, test, fyrtårn: Aktiviteter relatert til å teste ut løsninger for fremtidig 

implementering, begrenset effekt C02-reduksjon 

o C – Implementering: Aktiviteter/prosjekter for å etablere nye ordninger/løsninger 

som gir eller muliggjør C02-reduksjonen 

o D – Endring effekt: Aktiviteter i etterkant av implementering som skal bidra til 

nødvendige endringer og realisering av effekter og CO2-reduksjoner. 

(gevinstrealisering) 

- Fordeling av vridningseffekt – en vurdering av hvilke transportsegment hvert enkelt tiltak er 

ventet å ha effekt på. Vurderingen gjelder kun fordeling av vridningseffekt innenfor hvert 

tiltak. Sirklene kan derfor ikke benyttes for å sammenlikne effekt mellom tiltak.  

o Full sirkel – Tiltaket er i stor grad rettet mot vridning i gitt transportsegmentet  

o Halvfull sirkel – Tiltaket er i noen grad rettet mot vridning i gitt transportsegmentet 

o Tom sirkel – Tiltaket er i liten eller ingen grad rettet mot vridning i gitt 

transportsegmentet  

- Når tiltaket får effekt – en vurdering av når tiltakets vridningseffekter vil begynne å slå inn.  

- Faktaark? – Om tiltaket er ytterligere beskrevet i Vedlegg A – Faktaark.  



 
 

Tabell 10: Sentrale tiltak i Oslo kommune for vridning av transportsegmentene 
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2017 2018 2019 2020 >2020
Fakta-

ark?

1 Utbygging av ladeinfrastruktur
Bygge ut ladeinfrastrukturen, primært for personbiler og varebiler, og delvis i 

samarbeid med private aktører
BYM A, C Ja

2 Etablering av lavutslippsoner
Forbedre luftkvaliten i Oslo, primært med mål om å redusere NO2 for tunge kjøretøy 

ved å vri mot Euro klasse VI
BYM A, B, C Ja

3 Bilfritt byliv
Stimulere bylivet ved å fjerne alle biler, også fornybare. Den kan ha noe 

vridningseffekt på tilgang for vareleveranser.
BYM A, B, C Nei

4
Innføring av nytt løyvereglement 

for drosjer

Stille miljøkrav til drosjenæringen for å vri mot lav- og nullutslippskjøretøy, vil ha 

signaleffekt mot vridning av person- og varebiler
BYM A, C Ja

5 Trafikkstyring - ITS
Implementere intelligente trafikksystemer (ITS) for bedre styring av trafikk og 

transport. Går primært på trafikkreduksjon. 
BYM A, C Ja

6
Vurdere etablering av 

samlastingssentral

Samlastsentraler reduserer trafikk til de sentrale mottaksområdene gjennom sortering 

av varer for videre transport med el-kjøretøy
BYM A Ja

7
Miljødifferensierte bompenger og 

rushtidsavgift

Dyrere å benytte fossile kjøretøy i Osloringen. Vil føre til trafikkreduksjon og vridning til 

Euro VI (lastebil) og nullutslipp for alle kjøretøy
Oslopakke 3 A, C Nei

8
Økt biogassproduksjon og bruk i 

transport

Realisere potensiale for lokal produksjon av biogass og bidra til å skape et 

velfungerende marked for produksjon og bruk i transportsektoren
EGE C, D Ja

9
Anskaffelsesstrategi med klare 

klimaføringer

Setter mer fokus på klima- og miljøhensyn i kommunens anskafelser, med eget 

delmål om grønne anskaffelser samt handlingsplan og veiledning
UKE A, C Ja

10
BuyZET - Nullutslipp for levering 

av varer og tjenester

Horizon2020 prosjekt hvor formålet er å bidra til effektivisering av logistikk og transport 

i byene for å nå byenes klima- og miljømål. 
UKE A, B, C Ja

11 Fossilfri2020
Legge til rette for at all kollektivtransport skal gå på fornybar energi innen utgang 2020. 

Vil ha signaleffekt mot vridning av person-, vare- og lastebil. 
Ruter A, B, C Ja

12 Nullutslipp I Oslo Havn
HAVs viktigste bidrag er å få mer transport fra vei til sjø. De vil også være pådriver for 

klimaarbeidet i havna, med vridning av anleggsdrift og kjøretøy
HAV A, B, C Ja

13 Rullering av hydrogenstrategi
Strategi for å bli en av verdens ledende regioner for hydrogen til transport, med mål 

for utvikling av kjøretøypark og infrastruktur
KLI A Nei

14
Etablering av energistasjoner - 

personbiler og varebiler

Styrke tilbudssiden for fornybare drivstoff slik at etterspørselsiden kommer etter, 

spesielt rettet mot person- og varebiler
KLI A, C Ja

15
Etablering av energistasjoner - 

gods (Alnabru)

Styrke tilbudssiden for fornybare drivstoff slik at etterspørselsiden kommer etter, 

spesielt rettet mot vare- og lastebiler. Alnabru er et fyrtårnsprosjekt
KLI A, B Ja

16

Pådriver for bedre statlige 

rammebetingelser for å vri 

kjøretøyparken

Kontinuerlig pådriverrolle for økt differensiering av avgiftene mellom fossile og ikke-

fossile alternativer. Fokus på faglige momenter som innspill i aktuelle 

påvirkningskanaler. 

KLI C Ja

Fordeling av vridningseffekt Når tiltaket får effekt



 
 

7.2 Statlige virkemidler 
Statlige virkemidler er en betydelig bidragsyter for å nå Oslos mål om vridning. I dette delkapitlet 

oppsummeres de viktigste virkemidlene, både eksisterende og planlagt, som anses som relevante 

opp mot vridning av energityper til kjøretøyene i Oslo.  

7.2.1 Avgifter 

Statlige avgifter er kanskje den mest effektive virkemiddelpakken av alle. Da Norge i utgangspunktet 

har en ganske streng avgiftspolitikk for biler har avgiftsreduksjoner for hybrider, el- og hydrogenbiler 

vært sentrale i å øke bestanddelen grønne kjøretøy på veien. Dette er en virkemiddelpakke som 

ganske enkelt fungerer: høye avgifter for biler som forurenser mye, og lave avgifter for biler som 

forurenser lite.  

En oversikt over avgiftene er vist i Tabell 11. Av disse er det spesielt fritak for engangsavgift og moms 

for nullutslippsbiler, og lave engangsavgifter for ladbare hybrider som har bidratt til stor vekst. 

Liknende virkemidler mangler for lastebiler og anleggsmaskiner. Merk at biodiesel og bioetanol 

utover omsetningskravet, samt naturgass og biogass ikke har veibruksavgift.  

Tabell 11: Oversikt over gjeldende avgifter for transportsegment4445 

Avgift Personbiler Varebiler Lastebiler Anleggs-
maskiner 

Engangsavgift korrelert med CO2-
utslipp, NOx-utslipp og vekt Ja Ja Nei Nei 

Fritak for moms på 
nullutslippsbiler. Fredet til 2020 for 
el-biler, og 2025 eller 50 000 biler 
på veien for hydrogenbiler. 

Ja Ja Nei Nei 

Miljødifferensiert årsavgift Ja Ja Ja Nei 
Vektdifferensiert årsavgift (for 
kjøretøy >7500 kg) 

Nei Nei Ja Nei 

Gratis eller reduserte avgifter for 
parkering, ferger og 
bompengesystem for 
nullutslippsbiler 

Ja Ja Ja Ikke relevant 

Halv firmabilbeskatning for 
nullutslippsbiler 

Ja Ja Ikke relevant Ikke relevant 

Ingen moms for leasing av 
nullutslippsbiler 

Ja Ja Ikke relevant Ikke relevant 

Drivstoffavgift CO2, 1,20 kr/liter for 
diesel, og 1,04 kr/liter for bensin Ja Ja Ja Ja 

Veibruksavgift 3,80 kr/liter for 
diesel og biodiesel omfattet av 
omsetningskravet, og 5,19 kr/liter 
for bensin og bioetanol omfattet av 
omsetningskravet 

Ja Ja Ja Nei 

                                                           
44 Regjeringen, 2016: Avgiftssatser 2017, https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/skatter-
og-avgifter/avgiftssatser-2017/id2514838/  
45 Skatteetaten 2017: Vektårsavgift, http://www.skatteetaten.no/no/Tabeller-og-satser/vektarsavgift/  

https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/skatter-og-avgifter/avgiftssatser-2017/id2514838/
https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/skatter-og-avgifter/avgiftssatser-2017/id2514838/
http://www.skatteetaten.no/no/Tabeller-og-satser/vektarsavgift/
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Videreføring av disse avgiftsordningene, med forutsigbarhet, og økt differensiering mot de fossile 

alternativene vil ytterligere bidra til å fremme konkurransedyktigheten til de fornybare kjøretøyene.  

7.2.2 Omsetningskrav for biodrivstoff økt til 20 % i 2020 

Kravet om økt omsetningskrav for biodrivstoff (omtalt i kapittel 4.1) vil være et essensielt tiltak for å 

øke innfasing av biodrivstoff. Omsetningskravet er imidlertid kun for drivstoff til veitrafikk, og 

dermed faller anleggsmaskiner utenfor.  

7.2.3 Økt vrakpant for varebiler dersom den blir erstattet med en miljøbil 

Statsbudsjettet for 2017 legger opp til vrakpant på 13 000 kr dersom den byttes inn i en ny utslippsfri 

varebil. Dette kommer i tillegg til de ordinære 3 000 kr i vrakpant. Noen forhandlere har bygget 

videre på dette tilbudet. For eksempel tilbyr noen forhandlere opp til 34 000 kroner i tillegg om man 

kjøper utvalgte varebiler46.  

7.2.4 Opprettelse av CO2 fond 

I Statsbudsjettet for 2017 ble det avtalt å opprette et CO2-fond for å styrke næringslivets arbeid med 

å redusere utslipp. Konseptet er å bruke CO2-avgiften på drivstoff til å stimulere utslippsreduksjoner. 

En avtale etableres mellom staten og næringslivet hvor næringsaktørene påtar seg konkrete 

forpliktelser om reduksjon av klimagassutslipp, mot at de fritas for CO2-avgift på drivstoff. De 

bedrifter som omfattes av avtalen betaler i stedet en medlemsavgift til CO2-fondet.  

Inntektene til fondet brukes så til å dekke medlemmenes merkostnader ved investering i fornybar 

fremdriftsteknologi på kjøretøy og transportmateriell. Delvis kan det også dekke investering i lade- og 

fylleinfrastruktur. Fondets innretning og funksjon blir i disse dager utredet, men en skisse på hvordan 

dette kan fungere er vist i Figur 30.  NHO har 10 års erfaring med NOx-fondet for å kompensere for at 

NOx avgiften ikke hadde tilstrekkelig effekt på utslippsmålene.  

 

Figur 30: Skisse på funksjon for Næringslivets CO2-fond47 

                                                           
46 Aftenposten, 2016: Økt vrakpant skal få fart på salget av elektriske varebiler. 
http://www.aftenposten.no/bil/Okt-vrakpant-skal-fa-fart-pa-salget-av-elektriske-varebiler-9579b.html  
47 NHO, 2016. Spørsmål og svar om CO2-fondet. https://www.nho.no/Politikk-og-analyse/Energi-og-
klima/2016/sporsmal-og-svar-om-co2-fondet2/  

http://www.aftenposten.no/bil/Okt-vrakpant-skal-fa-fart-pa-salget-av-elektriske-varebiler-9579b.html
https://www.nho.no/Politikk-og-analyse/Energi-og-klima/2016/sporsmal-og-svar-om-co2-fondet2/
https://www.nho.no/Politikk-og-analyse/Energi-og-klima/2016/sporsmal-og-svar-om-co2-fondet2/
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Anslag gjort av NHO viser at fondet vil kunne ha mer en 2 milliarder i året i proveny. Effekten er også 

avhengig av innretningen til fondet, men en utredning av Transport Økonomisk Institutt i 2016 viste 

at CO2-utslippene fra tungtransporten kunne reduseres med 23-36 % frem mot 203047.  

I utgangspunktet skal fondet være i gang innen 2020, men det er nå bevegelser som tyder på at det 

kan starte tidligere48.  

7.2.5 Enova 

Enova gir støtte til energi- og klimaprosjekter i næringslivet og offentlig sektor. I 2016 tildelte de 2,3 

milliarder kroner og støttet rundt 1000 prosjekter. For transport ga Enova i 2016 tilsagn som til 

sammen skal gi 176 000 tonn CO2 ekvivalenter i årlige reduserte klimagassutslipp49. Den nye avtalen 

mellom Enova og Olje- og energidepartementet som gjelder fra 2017-2020 slår fast en tydelig 

prioritering for reduksjon av klimagassutslipp.   

Enovas tilnærming er både å bidra til styrkede aktiviteter innen forskning og utvikling der teknologien 

er i tidlig fase, men også på kommersialisering og utrulling i større skala der teknologien er mer 

moden. Enova organiserer tildeling av midler i programmer. Innen transportområdet finnes det flere 

program som er relevante opp mot vridning av kjøretøyparken og det refereres til Enovas sider for 

ytterligere informasjon50:  

- Energi og klimatiltak i landtransport 

- Fullskala innovativ energi- og klimateknologi 

- Biogass og biodrivstoff 

- Infrastruktur i kommunale og fylkeskommunale transporttjenester 

- Ladeinfrastruktur 

- Demonstrasjon av ny energi og klimateknologi  

Vridningseffekten av Enova er betydelig, men vanskelig å isolere for Oslo. Ytterligere tiltak i Oslo 

finansiert med midler fra Enova vil bidra til å forsere vridningstakten, da de kan bidra til å få 

økonomisk lønnsomhet i tiltak som ellers ikke ville være forretningsmessig levedyktige.  

Oslo er betydelig underrepresentert i tildelinger fra Enova. I 2016 hentet Oslo ut bare 4 % av de 836 

mill. kr. som var tilgjengelig for transportformål.  

7.2.6 Klimasats 

Klimasats er en støtteordning for kommuner, fylkeskommuner og kommunale foretak som skal bidra 

til reduserte klimagassutslipp og omstilling til lavutslippssamfunnet. Den administreres av 

Miljødirektoratet. Støtteordningen ble opprettet i 2016, og har vært svært populær. Klimasatspotten 

er i 2017 på 150 millioner kroner, 50 % opp fra 2016. Av de 323 søknadene som kom inn er ca. 1/3 

for gjennomføring av tiltak i transport51.  

                                                           
48 Hegnar, 2016: Sp ut mot tregt CO2-fond. http://www.hegnar.no/Nyheter/Politikk/2016/12/Sp-ut-mot-tregt-
CO2-fond  
49 Enova, 2017: Årsrapport 2016. https://www.enova.no/om-enova/kampanjer/arsrapport-2016/  
50 Enova, 2017: Transport. https://www.enova.no/bedrift/transport/  
51 Miljødirektorat, 2017: Kommuner fra hele landet har søkt Klimasats-støtte.  
http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2017/Februar-2017/Kommuner-fra-hele-landet-har-
sokt-Klimasats-stotte/  

http://www.hegnar.no/Nyheter/Politikk/2016/12/Sp-ut-mot-tregt-CO2-fond
http://www.hegnar.no/Nyheter/Politikk/2016/12/Sp-ut-mot-tregt-CO2-fond
https://www.enova.no/om-enova/kampanjer/arsrapport-2016/
https://www.enova.no/bedrift/transport/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2017/Februar-2017/Kommuner-fra-hele-landet-har-sokt-Klimasats-stotte/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2017/Februar-2017/Kommuner-fra-hele-landet-har-sokt-Klimasats-stotte/
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Midlene er ment utløsende for at tiltakene skal gjennomføres, og kommunen må ha en egeninnsats. 

Tiltak som allerede er fullfinansiert kan ikke støttes. Det er et vesentlig krav om at tiltaket skal være 

politisk forankret i kommunen.  

Oslo kommune, i noen grad i samarbeid med andre kommuner, har søkt på 6 tiltak for 2017, med 

søknadssum på rundt 20 millioner kroner52. For 2016 ble Oslo kommune tildelt ca. 8,5 millioner 

kroner fordelt på 8 tiltak53.  

7.3 Samarbeid  
I tillegg til kommunale og statlige tiltak er koblingen til næringsliv, akademia samt andre byer og 

regioner sentral for å forsere utviklingen. Dette er fora hvor gode ideer klekkes, hvor målsetningene 

til Klima- og energistrategi for Oslo spres og tydeliggjøres, og hvor beste praksis utvikles og deles.  

Arenaene har mange emner, og flere bidrar strategisk til vridning av transportsegmentene. En kort 

oppsummering av hver samarbeidsarena som har relevante tematikk for vridning gis i det 

etterfølgende. Lenker til initiativene er lagt ved som fotnoter for ytterligere informasjon.  

7.3.1 Interreg/EU-prosjekter  

Oslo kommune deltar i flere EU-prosjekter. I EU er implementering av direktivet om alternativ 

drivstoffinfrastruktur54 sentral i rammen for prosjektene og samarbeidet mellom byene der Oslo 

deltar.  

Prosjektene der Oslo kommune er involvert per 2017 er blant annet: 

- Blue Move skal bidra til å etablere hydrogen som et godt alternativ innen transportsektoren 

rundt Skagerak og Øresund, med formål om å fremme hele verdikjeden fra produksjon, 

distribusjon og anvendelse hos sluttbruker55.  

- GREAT (Green regions with alternative fuels for transport) har som mål å opprette transport 

korridorer mellom Hamburg, Oslo og Stockholm med infrastruktur som tilbyr alternative, og 

hovedsakelig fornybare drivstoff. Dette omfatter blant annet etablering av flere 

hurtigladerstasjoner samt komprimerte og flytende naturgass/biogass stasjoner56. Oslo 

kommunes bidrag i dette er fokus på etablering av energistasjonen på Alnabru. Oslo 

representerer også Akershus i dette samarbeidet.  

- SCANDRIA er et infrastrukturprogram for å tilrettelegge for energistasjoner med nullutslipps- 

og biodrivstoff fra Berlin til Stockholm og Oslo57. Akershus representerer Oslo i samarbeidet. 

- Biogass Oslofjord har som mål å styrke satsingen på biogass i Osloregionen. Dette skal gjøres 

ved å fokusere på bærekraftig og regional utnyttelse av energien i gjødsel, slam og organisk 

avfall, og derved bidra til å stimulere til en velfungerende verdikjede for biogass i regionen58.  

                                                           
52 Miljødirektoratet, 2017: Klimasats – innkomne søknader 2017. 
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima/Klimasats---tildeling-av-tilskudd-2016/  
53 Miljødirektoratet, 2016: Klimasats – tildeling av tilskudd 2016. 
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima/Klimasats---tildeling-av-tilskudd-2016/  
54 EU, 2017: Directive 2014/94/EU on the deployment of alternative fuels infrastructure, 
https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/cpt_en  
55 Blue Move, 2017: http://www.bluemove.no/ 
56 GREAT, 2017: http://great-region.org/about/  
57 Scandria, 2016: http://www.scandria-corridor.eu/index.php/en/scandria-2act/clean-fuel-deployment  
58 Biogass Oslofjord, 2017: http://biogassoslofjord.no/  

http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima/Klimasats---tildeling-av-tilskudd-2016/
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima/Klimasats---tildeling-av-tilskudd-2016/
https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/cpt_en
http://www.bluemove.no/
http://great-region.org/about/
http://www.scandria-corridor.eu/index.php/en/scandria-2act/clean-fuel-deployment
http://biogassoslofjord.no/
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- FREVUE (Freight Electric Vehicles in Urban Europe) skal støtte introduksjonen av elektriske 

varebiler ved å demonstrere og evaluerer innovative logistikkløsninger i åtte av Europas 

største byer, blant annet Oslo59.  

- SEEV4-City (Smart, clean Energy and Electric Vehicles for the City) 60 skal stimulere til bruk av 

fornybar energi i transportsektoren ved å benytte Vehicle-to-Grid løsninger. Målet er at 

elbiler lades i tider med lav belastning på nettet, og kan bidra til å gi energi tilbake til nettet 

ved høy belastning.  

 

7.3.2 Næring for klima 

Formålet med Næring for klima er å utveksle erfaringer om klimaprosjekter, spre informasjon om 

støtteordninger og tiltak, og videreutvikle virkemidler for klimakutt. Sekretariatet for næring for 

klima ligger til Klimaetaten61.  

Nettverk består nå av ca. 70 næringsvirksomheter. Vridning av energi til transport i næringslivet er et 

av de sentrale deler av de utfordringer som belyses. Spesielt diskuteres hvordan Oslo kommune kan 

bidra til å legge forholdene til rette for endringer, og som en krevende innovativ kunde etterspørre 

nye fossilfrie løsninger i transportbransjene fra lastebiler. 

7.3.3 By og regionalt samarbeid 

Oslo deltar i flere samarbeid mellom byer og regioner nasjonalt og internasjonalt. Erfaringsutveksling 

er nyttig og inspirasjon på tvers bidrar til samtidighet i utviklingene i storbyregionene i endring av 

energi til transport – personbiler, kollektivtransport, nyttekjøretøy og anleggsdrift og 

havneoperasjoner 

På den nasjonale siden er Oslo, Bergen, Stavanger og Bergen med i et storbysamarbeid, med ZERO 

som tilrettelegger. Byene inspirerer hverandre til utvikling og alle har sine områder der de andre 

byene kan kopiere62. Internasjonalt samarbeider Oslo også med flere andre byer som Stockholm, 

København, Hamburg, Vancouver og andre, for eksempel gjennom C40 Cities-nettverket .  

Samarbeidet med Akershus fylkeskommune m.fl. er også avgjørende. Det er viktig at regionen som 

helhet fremstår samlet i utvikling av strategier, og med rom for komplementære løsninger for 

gjennomføring. Et eksempel er Hydrogenstrategi 2014-2025 der Akershus fylkeskommune og Oslo 

kommune har felles strategi, men individuelle og utfyllende handlingsplaner.   

7.3.4 Felles bransjeprosjekt for utslippsfri nyttetransport 

I mars 2017 startet ZERO et felles bransjeprosjekt for utslippsfri nyttetransport. Prosjektet skal gå 

over tre år med mål om å forsere innfasing av utslippsfrie varebiler og lastebiler til nyttetransport. 

Samarbeidet vil gå på tvers av kjøretøy, infrastruktur og virkemidler med bred deltakelse fra 

teknologileverandører og transportører.  

                                                           
59 Frevue, 2017: http://frevue.eu/  
60 SEEV4-City, 2017: http://www.northsearegion.eu/seev4-city  
61 Oslo kommune, 2017: Næring for klima. https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-
administrasjon/prosjekter/naring-for-klima/  
62 Zero, 2017: Storby. https://www.zero.no/prosjekter/storby/  

http://frevue.eu/
http://www.northsearegion.eu/seev4-city
https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/prosjekter/naring-for-klima/
https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/prosjekter/naring-for-klima/
https://www.zero.no/prosjekter/storby/


65 
 

7.4 Er tiltakene tilstrekkelig for måloppnåelse?  
Det skjer nå fundamentale endringer i transportsystemet og i energisystemene som tilbyr ulike typer 

energiform til transport. Men går det fort nok og gjøres det tilstrekkelig for å nå målene?  

Dette delkapitlet viser først til utfordringen med å lage prognoser, og henviser til en omfattende 

modell for framskriving av kjøretøyutvikling i Norge fra i dag frem til 2050 fra Transportøkonomisk 

institutt.  

Deretter trekkes sammen det som er presentert av mål, teknologisk utvikling, og tilhørende statlige 

og kommunale virkemidler innenfor hvert segment. Formålet er å tegne et bilde av status i dag, og 

om endringstakten det er lagt opp til vil være tilstrekkelig.   

7.4.1 Prognoser 

Prognoser mot 2020 og 2030 er et komplekst bilde. Det som vil skje fremover i de nærmeste årene 

må ses i sammenheng med ulike faktorer:  

- Hva fabrikantene lanserer av nye modeller og ulike former for kjøretøy 

- Hvor konkurransedyktige disse vil være i innkjøps- og driftskostnader, ytelse, pålitelighet 

m.m. 

- Tilgjengelig infrastruktur for energitilførsel og fyllestasjoner 

- Endring i avgifter, skatter, tilgangsbegrensninger, støtteprogram, etc.  

I forhold til teknologiutvikling er det internasjonale perspektivet langt viktigere enn det som skjer på 

nasjonalt og regionalt nivå. Norges utvikling innen nullutslippsbiler er i egen klasse sammenliknet 

med resten av verden. Oslo spiller derfor en viktig rolle sammen med flere andre byer i å være en 

test arena for å ta i bruk nye løsninger for teknologi og virkemidler.  

Samtidig er det usikkert hvor langt foran de andre markedene det er mulig å være. Med den 

oppmerksomhet Norge og Oslo har i virksomheter som Toyota, Nissan, VW, Linde, Air Liquide etc. er 

Oslo uansett med på å drive frem endring.  Men, det er først med storskala produksjon at store 

kostnadsreduksjoner kan oppnås, og disse trenger globale markeder for å fungere.  

Som del av denne handlingsplanen er det ikke laget en prognose for utvikling fra i dag frem mot 2020 

og 2030. Det er imidlertid laget en relevant framskriving fra Transportøkonomisk institutt (TØI)63 for 

framskriving av kjøretøyparken. Denne benyttes her for å avstemme behovet for sterkere virkemidler 

i tiden som kommer.   

Ved hjelp av en modell har TØI laget to langsiktige scenarier for kjøretøyparken i Norge som helhet: 

- Trendbanen, en form for forlenging, der markedsandelene fortsetter å endre seg på omtrent 

samme måte som i perioden 2010-2015.  

- Ultralavutslippsbanen, baserer seg på grunnlagsdokumentet fra transportetatene til 

Nasjonal Transportplan 2018-2029, med følgende relevante mål for denne handlingsplanen:  

o Praktisk talt alle nye personbiler solgt i 2025 skal være nullutslippsbiler 

                                                           
63 Transportøkonomisk intitutt (TØI), 2016: Kjøretøyparkens utvikling og klimagassutslipp. 
https://www.toi.no/publikasjoner/kjoretoyparkens-utvikling-og-klimagassutslipp-framskrivinger-med-
modellen-big-article34059-8.html  

https://www.toi.no/publikasjoner/kjoretoyparkens-utvikling-og-klimagassutslipp-framskrivinger-med-modellen-big-article34059-8.html
https://www.toi.no/publikasjoner/kjoretoyparkens-utvikling-og-klimagassutslipp-framskrivinger-med-modellen-big-article34059-8.html


66 
 

o Frem til 2025 skal hybridbilen ha overtatt det meste av markedet fra de rene bensin- 

og dieselbilene 

o Samtlige nye varebiler skal fra 2030 være batteri-elektrisk eller hydrogen 

o Halvparten av de nye lastebilene skal være batteri- eller hydrogendrevne fra 2030 

o Mellom 2018 og 2030 skal andelen hybridiserte nye lastebiler øke fra 1 til 50 % av 

alle lastebiler med forbrenningsmotor.  

Studien er for omfattende til å gjengi alle resultatene her, men det er interessant å se til resultatene 

fra ultralavutslippsbanen, for å se hvordan måloppnåelse i 2025 og 2030 fordrer endring i 2020. Her 

er det fokusert på nullutslippskjøretøyene, da det er hit Oslo kommune vil på sikt. Framskrivningen er 

gjengitt i Figur 31.  

De stiplede linjene viser andel nye person, vare- og lastebiler64 for et gitt år. Innen utgangen av 2020 

viser den at personbiler vil ha en andel nullutslipp på ca. 60 %, varebiler på ca. 30 %, og at lastebiler 

har ubetydelig utvikling mot nullutslipp.  

De hele linjene viser andel person, vare – og lastebiler for et gitt år, det vil si bestanden til en hver 

tid. Innen utgangen av 2020 viser figuren lave bestander for nullutslipp innen personbiler og 

varebiler, og som ventet, ubetydelig andel for lastebiler. Den viser også at det tar betraktelig med tid 

fra andel nye kjøretøy i et visst segment bidrar til at bestanden som helhet endrer seg. For eksempel 

tar det 9 år fra andel nye personbiler er på 60 % nullutslipp til bestanden av personbiler er på 60 %. 

Det tar 14 år før 90 % av bilflåten er nullutslipp.  

Merk at denne modellen ikke sier noe om målene kan/vil bli nådd eller om det er tilstrekkelig med 

virkemidler for at denne vridningen vil finne sted. Modellen forutsetter videre en teknologisk 

utvikling som er usikker, spesielt på vare- og godstransportsiden.  

 

                                                           
64 Det som betegnes som lastebiler i handlingsplanen omfatter både lastebiler og trekkvogner i TØIs rapport 
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Figur 31: Andel nullutslippskjøretøy i ultralavutslippsbanen, etter kjøretøyklasse63 

En del av konklusjonen fra rapporten gjengis i sin helhet fordi den karakteriserer hvor sterkt 

ambisjonsnivået er i Oslo. Den slår også ettertrykkelig fast at virkemiddelapparatet må spille en enda 

viktigere rolle, spesielt opp mot vare- og lastebiler i tiden som kommer.  

Selv om utslippskurvene i ultralavutslippsbanen peker pent nedover, må framskrivingene ikke 

tolkes dithen at et mål om 40 eller 50 prosents reduksjon i CO2-utslippet fra veitrafikk mellom 

2015 og 2030 er lett oppnåelig. En slik utvikling vil bare bli realisert dersom bilkjøperne i de 

nærmeste 10-15 år i overveiende grad går over til å velge nullutslippskjøretøy. Det er et åpent 

spørsmål om myndighetene har sterke nok virkemidler til å styre kjøpsatferden i denne 

retningen. 

Dersom det i årene fram mot 2025 eller 2030 skulle finne sted en rivende teknologisk 

utvikling, som gjør batteridrevne personbiler og hydrogendrevne godsbiler 

konkurransedyktige overfor nær sagt alle kjøpergrupper også uten skattemessig favorisering, 

vil sannsynligheten for at målene kan nås, øke. Forutsetningene i ultralavutslippsbanen må 

således sies å være utpreget teknologi-optimistiske. 

Alternativt må en tenke seg at null- og lavutslippskjøretøyene oppnår markedsdominans ved 

hjelp av skatteinsentiver og regulatoriske tiltak. For personbilene er det kanskje ikke så langt 

fram, men for de tunge godsbilene er kostnadsforskjellene som må overvinnes, foreløpig 

svært betydelige. En må her dessuten ta hensyn til at markedet for godstransport og 

godskjøretøy i stor grad er internasjonalt. Det gir begrenset spillerom for bruk av særnorske 

virkemidler63. 
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Gitt disse betraktningene, og sett opp mot Oslos egne mål, må virkemidlene i Oslo være betydelig 

sterkere enn det som skjer på nasjonalt nivå.   

7.4.2 Personbiler 

I 2016 var 41 % av nybilsalget i Oslo med fornybare drivstoff eller ladbare hybrider, eller 44 % om 

man medregner omsetningskravet.  

Det er mange virkemidler allerede etablert på statlig og kommunalt nivå, og de fungerer for det 

meste godt. Opprettholdelse av disse vil være nødvendig for å forsere innfasingen. 

Teknologiutviklingen er også lovende med et langt større utvalg i flere segmenter ventet fremover.  

Måloppnåelse i 2020 er kanskje mulig, men det innebærer at andelen nyregistrerte biler som er 

fornybare (inkl. ladbar hybrid) må øke med nær 60 prosentpoeng på 4 år, eller ca. 25 % forbedring 

hvert eneste år i de neste fire årene. Det er lite trolig at dette vil finne sted uten nye og skjerpede 

virkemidler.  

 

 

  

2016 status u/omsetningskrav 41 % på vei

2016 status m/omsetningskrav 44 % på vei

Tiltak Aktør

Avgiftsdifferensiering - engangsavgift Statlig

CO2- avgift og veibruksavgift for fossile drivstoff Statlig

Fritak for moms på nullutslippsbiler Statlig

Økt omsetingskrav for biodrivstoff Statlig

Reduserte satser for parkering, ferger, bompenger Statlig

Momsfritak for leasing av nullutslippsbil Statlig

Tilgang til kollektivfelt Statlig

Enova-støtte for ladeinfrastruktur Statlig

Miljødifferensierte bompenger og rushtidsavgift Oslo kommune

BuyZET - Nullutslipp for levering av varer og tjenester Oslo kommune

Etablering av energistasjoner for personbiler og varebiler Oslo kommune

Anskaffelsesstrategi med klare klimaføringer Oslo kommune

Utbygging av ladeinfrastruktur Oslo kommune

Etablering av energistasjoner - gods (Alnabru) Oslo kommune

Etablering av lavutslippssoner Oslo kommune

Fossilfri 2020 Oslo kommune

Innføring av nytt løyveregelement for drosjer Oslo kommune

Nullutslipp i Oslo Havn Oslo kommune

Rullering av hydrogenstrategi Oslo kommune

Trafikkstyring - ITS Oslo kommune

Pådriver for bedre statlige rammebetingelser for å vri kjøretøyparken Oslo kommune

Tiltak planlagt eller under gjennomføring

Personbiler
2020 mål: Alle nye personbiler i Oslo skal gå på fornybart drivstoff eller være ladbare 

hybrider fra 2020 
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7.4.3 Varebiler 

I 2016 var 2 % av nybilsalget i Oslo med fornybare drivstoff eller ladbare hybrider, eller 7 % om man 

medregner omsetningskravet. Innfasing av nullutslipp har begynt, men er stagnert. Måloppnåelse i 

2020 virker svært ambisiøst, og vil innebære en fullstendig omstilling av markedet i de neste fire 

årene. 

Til tross for mange av de samme virkemidlene som for personbiler har varebiler hatt en langt senere 

utvikling. Manglende teknologiutvikling har vært en viktig barriere, mens det er ventet en positiv 

utvikling frem mot 2020. Full konkurransedyktighet mot fossile alternativer ligger sannsynligvis enda 

lenger frem i tid.  Det er derfor et tydelig behov for tiltak spesielt rettet mot varebilsegmentet i tiden 

som kommer.  

 

 

 

2016 status u/omsetningskrav 2 % på vei

2016 status m/omsetningskrav 7 % på vei

Tiltak Aktør

Avgiftsdifferensiering - engangsavgift Statlig

CO2- avgift og veibruksavgift for fossile drivstoff Statlig

Fritak for moms på nullutslippsbiler Statlig

Økt omsetingskrav for biodrivstoff Statlig

Reduserte satser for parkering, ferger, bompenger Statlig

Momsfritak for leasing av nullutslippsbil Statlig

Tilgang til kollektivfelt Statlig

Enova støte for energi og klimatiltak i landtransport Statlig

Enova støtte for demonstrasjon & fullskala energi- og klimateknologi Statlig

Enova støtte for ladeinfrastruktur og biogass Statlig

Miljødifferensierte bompenger og rushtidsavgift Oslo kommune

BuyZET - Nullutslipp for levering av varer og tjenester Oslo kommune

Etablering av energistasjoner for personbiler og varebiler Oslo kommune

Vurdere etablering av samlastingssentral Oslo kommune

Anskaffelsesstrategi med klare klimaføringer Oslo kommune

Utbygging av ladeinfrastruktur Oslo kommune

Bilfritt byliv Oslo kommune

Etablering av energistasjoner - gods (Alnabru) Oslo kommune

Etablering av lavutslippssoner Oslo kommune

Fossilfri2020 Oslo kommune

Innføring av nytt løyveregelement for drosjer Oslo kommune

Nullutslipp I Oslo Havn Oslo kommune

Rullering av hydrogenstrategi Oslo kommune

Trafikkstyring - ITS Oslo kommune

Økt biogassproduksjon og bruk i transport Oslo kommune

Pådriver for bedre statlige rammebetingelser for å vri kjøretøyparken Oslo kommune

Tiltak planlagt eller under gjennomføring

Varebiler
2020 mål: Alle nye personbiler i Oslo skal gå på fornybart drivstoff eller være ladbare 

hybrider fra 2020 
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7.4.4 Tungtransport (lastebiler) 

Det er primært omsetningskravet som har ført til måloppnåelse for lastebilsegmentet til nå. Man er 0 

% på vei mot målet, og 5,5 % medregnet omsetningskrav. Om dette trappes opp til 20 % i 2020 vil 

dette kunne medføre 16 % i volum, som er nær målet på 20 %. I praksis «reddes» Oslo av et statlig 

tiltak, og det er stor risiko forbundet med å være avhengig av ett stort tiltak kommunen ikke selv 

kontrollerer for måloppnåelse. Videre er det usikkert hva slags reell klimanytte omsetningskravet vil 

føre til, som diskutert i kapittel 3.2.3 og 4.1.   

For lastebiler er det noen aktører som har gått over til biodrivstoff, og noen få pilotprosjekter på 

nullutslipp. I det store er imidlertid endringene små. Måloppnåelse i 2020 vil være avhengig av en 

signifikant andel av eksisterende flåte går over til 100 % biodrivstoff, i tillegg til at nye lastebiler også 

går på fornybart drivstoff.  

Fra et teknologiperspektiv er det små men tydelige tegn til utvikling mot 2020, primært mot bruk av 

biodrivstoff, men også nullutslipp slik som hydrogen og elektrisitet. De sist-nevnte er imidlertid 

fortsatt på pilot og demonstrasjonsstadiet, selv om dette kan begynne å endre seg mot 2020. Det er 

imidlertid ikke ventet at nullutslipp vil gi signifikant effekt innen 2020.  

I forhold til 2030 mål og prognose ligger dette fortsatt 13 år frem i tid. På det tidspunktet vil Euro VI 

biler i stor grad være representert i næringen og eldre Euro klasser faset ut. Siden Euro VI biler i stor 

grad allerede er godkjent for 100 % HVO biodiesel, og med parallelle satsinger innen bioetanol og 

biogass vil dette målet være mulig å nå, gitt tilstrekkelig lønnsomhet.   

 

2016 status u/omsetningskrav 0 % på vei

2016 status m/omsetningskrav 5,5 % på vei

Tiltak Aktør

CO2- avgift og veibruksavgift for fossile drivstoff Statlig

Omsetingskrav for biodrivstoff Statlig

Enova støte for energi og klimatiltak i landtransport Statlig

Enova støtte for demonstrasjon og fullskala energi- og klimateknologi Statlig

Enova støtte for ladeinfrastruktur og biogass Statlig

Miljødifferensierte bompenger og rushtidsavgift Oslo kommune

BuyZET - Nullutslipp for levering av varer og tjenester Oslo kommune

Etablering av energistasjoner - gods (Alnabru) Oslo kommune

Anskaffelsesstrategi med klare klimaføringer Oslo kommune

Økt biogassproduksjon og bruk i transport Oslo kommune

Bilfritt byliv Oslo kommune

Etablering av energistasjoner for personbiler og varebiler Oslo kommune

Etablering av lavutslippssoner Oslo kommune

Vurdere etablering av samlastingssentral Oslo kommune

Fossilfri2020 Oslo kommune

Nullutslipp I Oslo Havn Oslo kommune

Rullering av hydrogenstrategi Oslo kommune

Trafikkstyring - ITS Oslo kommune

Pådriver for bedre statlige rammebetingelser for å vri kjøretøyparken Oslo kommune

Tiltak planlagt eller under gjennomføring

Lastebiler
2020 mål: Minst 20 % av tungtransporten i Oslo skal gå på fornybart drivstoff i 2020. (Del 

av satsing 6)
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7.4.5 Anleggsmaskiner 

Anleggsmaskiner har ingen mål for 2020, men stiller i samme kategori som lastebiler med mål for 

2030. Måloppnåelse per 2016 er tilnærmet null og det er også svært begrenset med tiltak som er 

planlagt eller under gjennomføring.   

Endring er begrenset til spredte pilotprosjekter på fossilfrie og utslippsfrie anleggsplasser. Siden 

anleggsmaskiner benytter avgiftsfri diesel har de ikke omsetningskravet med biodrivstoff å forholde 

seg til. Derfor er status oppgitt kun uten omsetningskravet.  

Det at det stilles krav til fossilfri eller utslippsfri anleggsdrift vil være en viktig premissgiver for videre 

utvikling. Oslo kommunes byggforetak har vært i tet på dette, og det er tegn på endring hos andre 

statlige og private aktører.   

Per i dag ser man flere løsninger bli utviklet innen hybridiserte løsninger og noen mindre null-

utslippsløsninger. Biodrivstoff er en svært aktuell løsning, da mange motorer allerede i dag kan 

benytte 100 % HVO biodiesel. Det er også forventet en større utvikling på biogass, hybridiserte 

løsninger, elektrisitet, og hydrogen frem mot 2030.  

Selv om det er lenge til 2030 vil man trenge ytterligere og kraftigere tiltak for måloppnåelse, og det 

må igangsettes nå.  

  

2016 status u/omsetningskrav ~0 på vei

Tiltak Aktør

CO2-avgift for fossile drivstoff Statlig

Enova støte for energi og klimatiltak i landtransport Statlig

Enova støtte for demonstrasjon og fullskala energi- og klimateknologi Statlig

Enova støtte for ladeinfrastruktur og biogass Statlig

BuyZET - Nullutslipp for levering av varer og tjenester Oslo kommune

Anskaffelsesstrategi med klare klimaføringer Oslo kommune

Økt biogassproduksjon og bruk i transport Oslo kommune

Nullutslipp i Oslo Havn Oslo kommune

Pådriver for bedre statlige rammebetingelser for å vri kjøretøyparken Oslo kommune

Tiltak planlagt eller under gjennomføring

Anleggsmaskiner
2020 mål: Ingen

2030 mål: All anleggsdrift i Oslo skal kunne gå på fornybart drivstoff innen 2030 (Del av 
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8 Handlingsplan 
Det forrige kapitlet slo fast at til tross for mange virkemidler på statlig og kommunalt nivå er det 

svært langt igjen for måloppnåelse i satsing 5 og 6. Personbiler ligger nærmest måloppnåelse, men 

har allikevel mye igjen. Varebiler, lastebiler og anleggsmaskiner er fortsatt i startgropen. Betydelig 

skjerpet innsats fremover vil derfor være avgjørende 

Handlingsplanen skal bidra til forsert endringstakt og fokuserer på tiltak som Oslo kommune kan ta 

del i. Handlingsplanen gir anbefalinger for tiltak i tre deler:  

1. Tiltak som bør videreføres uten endring. Her er tiltakene enten vurdert som allerede godt 

innrettet, eller har ikke kommet langt nok i gjennomføring til at det er grunn for å foreslå 

endring.   

2. Tiltak som må styrkes. Her er tiltakenes innhold kjent, og det er identifisert et klart behov for 

styrking som vil bidra til å forsere vridningstakten.  

3. Tiltak som må legges til. Her fremmes forslag til ytterligere tiltak utover de allerede planlagt 

og under gjennomføring.  

Handlingsplanen tar generelt ikke stilling til finansiering, ansvarlig virksomhet, eller 

gjennomførbarhet. Forslagene er heller ikke nødvendigvis forankret med de aktuelle aktørene på 

nåværende tidspunkt. Dette bør utredes nærmere for hvert tiltak i den virksomhetslinje der tiltaket 

mest sannsynlig hører hjemme. Tiltakene må også ses i en større sammenheng på tvers av Klima- og 

energistrategiens 16 satsingsområder og de andre tiltakene i Klimabudsjettet 

Tiltakene beskrevet her vil bli inkludert som innspill til arbeidet med Klimabudsjettet for 2018.  

Denne handlingsplanen erstatter derfor ikke Klimabudsjettet, men er ment som et faglig tillegg for å 

synliggjøre utfordringene og forsterke de delene av Klimabudsjettet som omfatter vridning av 

kjøretøyparken.  

Det er ikke gjort en analyse som vurderer om disse tiltakene totalt sett vil være tilstrekkelig for 

måloppnåelse. Det anbefales derfor å revurdere status minst årlig for å avdekke om endringstakten 

er i henhold til plan, eventuelt hva mer som bør gjøres.   

8.1 Tiltak som bør videreføres uten endring 
Av tiltak som bør videreføres uten endring er:  

- Implementere et intelligent trafikksystem (ITS) for bedre styring av trafikk og transport  

- Vurdere etablering av samlastingssentral 

- Økt biogassproduksjon og bruk i transportsektoren 

- Kartlegge hvordan anskaffelser kan bidra til klima- og miljømål gjennom Horizon2020 

prosjektet BuyZET  

- Endre kollektivtrafikken til å kun benytte fornybare drivstoff gjennom Fossilfri 2020 

prosjektet 

- Rullering av hydrogenstrategi 

- Pådriver for bedre statlige rammebetingelser for å vri kjøretøyparken 

- Etablering av energistasjoner – personbiler og varebiler 

- Etablering av energistasjoner – gods (Alnabru) 

- Innføring av nytt løyvereglement for drosjer  
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Det er også sentralt at samarbeidsprosjektene innenfor Storbysamarbeidet, regionalt samarbeid, 

samt Interreg/EU-prosjektene blir videreført. Disse bidrar i stor grad til erfaringsoverføring, men også 

en parallellitet for utvikling av infrastruktur.  

8.2 Tiltak som bør styrkes 
Det er flere av de eksisterende tiltakene som bør styrkes slik at de kan gi bedre måloppnåelse for 

vridning.  

8.2.1 Utbygging av ladeinfrastruktur 

Dagens og forventet vekst i el-bil flåten er langt større enn planlagt takt for utbygging av 

ladeinfrastruktur, og man risikerer derfor å strupe utviklingen. Videre vekst vil være avhengig av at 

ladeinfrastrukturen forsetter å være et insentiv for å bytte bil, ikke en oppfattet hindring. For dette 

må infrastrukturen ligge i forkant. Gitt at satsingene i Klima- og energistrategien for Oslo skal nås kan 

det være behov for opp mot 12 000 offentlige tilgjengelige ladepunkter allerede i 2020. Det er 7 

ganger flere enn i dag, på 3 år. Om man ser Oslo-regionen over ett kan behovet være opp mot 18 000 

ladepunkter i 2020.   

I tillegg trengs det en stor satsing på videre utbygging av ladeinfrastruktur privat. Hjemmelading over 

natten er kanskje den beste måten å lade elbilen på. Strømnettet blir ikke belastet unødig, og folk 

kan starte dagen med fullt batteri.  

En nasjonal undersøkelse fra 2016 viser at bare 15 % av elbilistene lader i borettslag eller sameie65  

Samtidig bor nær 70 % av Oslos befolking i borettslag/sameier. Dette indikerer at manglende 

muligheter til å lade i borettslag og sameier kan bli en mulig flaskehals for å få en nødvendig 

overgang til utslippsfri transport, og at det er behov for forsterket støtte for å redusere barrierer.  

Anbefalinger:  

- Et nøyaktig antall offentlige ladepunkt som trengs innen 2020 er usikkert, men på et 

overordnet nivå bør det sikres at EUs anbefalte forholdstall om 1 offentlig ladepunkt til 10 

elbiler overholdes ved å:  

o Etablere flere kommunale ladepunkter langs vei og på kommunale p-plasser. Antallet 

nye punkter bør økes fra 200 per år, til minimum 400-500 nye punkter per år frem 

inntil 2020. Eventuell brukerbetaling kan være aktuell på sikt. Ladepunktene bør 

etableres i tråd med fornuftig bymessig areal- og transportplanlegging.   

o Etablere flere semi-hurtigladere (inntil 22 kW) i samarbeid med private. Dette vil 

være et kostnadseffektivt og arealbesparende alternativ. Brukerbetaling vil generere 

inntekter som dekker alle utgifter over tid.  

o Etablere flere hurtigladere i samarbeid med private hurtigladeroperatører. I 2016 

bidro Bymiljøetaten til en tredobling av antallet hurtigladere i Oslo. Arbeidet bør 

videreføres slik at man er sikre på at alle EL-taxier, EL-varebiler og elbiler for 

håndverkere og servicepersonell får tilgang til strøm.  

- Vri dagens tilskuddordning og øke tilsagnsrammen fra Klima- og energifondet til etablering av 

ladeplasser i borrettslag og boligsameier. Ordningen bør endres mot mer fokus på 

                                                           
65 Elbilforeningen, 2016: Elbilisten, http://elbil.no/hjemmelading-er-elbilens-melk-og-brod/  

http://elbil.no/hjemmelading-er-elbilens-melk-og-brod/
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infrastruktur inn til bygget, og mindre på ladeboksene.  Rådgivningskostnader/prosjektering 

bør også kunne inkluderes i tilskudds-berettigede kostnader, og rådgivning bør kunnes tilbys 

fra Klima- og energifondet.    

- Etablere en tydelig plan for hvordan Oslo kommune på lang sikt skal trekke seg ut av 

ladeinfrastrukturmarkedet og etterlate videre utvikling til private aktører.  

8.2.2 Innføre lavutslippssoner med klimaeffekt 

Lavutslippssoner er et avgjørende virkemiddel som kan virke godt sammen med miljødifferensiering 

av bompenger.   

Lavutslippssonene, slik de er planlagt basert på utført konseptvalgutredning, er innrettet for å 

redusere lokale miljøutslipp. Denne innretningen vil ha liten effekt på reduserte klimagassutslipp, og 

vil ikke være et sterkt incentiv for vridning fra fossilt drevne biler og over på fornybar 

nullutslippsteknologi.  I praksis kan aktører oppfylle kravene ved å bytte fra diesel til bensin for 

person- og varebiler, og fra lavere Euro klasser til Euro VI men fortsatt med fossilt drivstoff for 

lastebiler.  

Selv om hjemmelsgrunnlaget for å innføre lavutslippssoner i Forskrift om lavutslippssoner for biler66 

er hensynet til lokal luftkvalitet, er det rom for å innrette lavutslippssonene på en slik måte at de blir 

et sentralt bidrag til å nå Oslo kommunes klimamål.  Oslo kommune bør derfor utrede og innføre 

lavutslippssoner som ivaretar hensyn til både lokale miljøutslipp og klimagassutslipp på tvers av 

personbiler, varebiler og lastebiler.  

Klimabudsjettet for 2017 har antatt at tiltaket for lavutslippssoner vil innføres med  klimaeffekt, og 

med beregnet reduksjon av klimagassutslipp mellom 20 til 40 prosent av potensiell utslippsreduksjon 

fra veitrafikken. Med dagens innretning vil en slik utslippsreduksjon bli svært vanskelig. Uten 

lavutslippssoner med klimaeffekt vil Oslo kommune i større grad være avhengig av 

trafikkreduserende tiltak i Oslopakke 3 i form av miljø- og tidsdifferensiering i bomringen, samt nye 

bomsnitt. 

Anbefalinger:  

- Innretningen på lavutslippssoner bør endres til å ivareta hensyn til både lokale miljøutslipp 

og klimagassutslipp på tvers av personbiler, varebiler og lastebiler.  

8.2.3 Ytterligere miljødifferensiering av bompenger 

På samme måte som med lavutslippssoner er miljødifferensiering av bompenger et av de sterkeste 

virkemidlene regionen har for trafikkreduksjon og vridning av transportsektoren mot fornybare 

løsninger. Samarbeidet mellom Oslo kommune og Akershus fylkeskommune i Oslopakke 3 har ført til 

fremgang, og den vedtatte avtalen per i dag er et godt skritt fremover.  

Avtalen er imidlertid mindre godt egnet for å vri tyngre kjøretøy fra fossilt til fornybart, selv om 

intensjonen er klar. Takstregimet belønner overgang til Euro VI biler og nullutslipp. Imidlertid vil 

overgang fra lavere Euro klasser til Euro VI bidra svært lite til reduserte klimagasser, da oppgradering 

i Euro klasse primært fører til lavere partikkel- og NOx-utslipp.  Videre er det ikke kommersielt 

                                                           
66 Lovdata, 2017: Forskrift om lavutslippssoner for biler. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-20-
1681  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-20-1681
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-20-1681
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tilgjengelige tyngre kjøretøy med nullutslipp på markedet, da disse fortsatt ligger noen år frem i tid. 

Dermed er drahjelpen fra bompengene for å få til vridning for tyngre kjøretøy ganske begrenset.    

Biodrivstoff vil være en viktig del av vridningen fra fossilt til fornybart for tyngre kjøretøy og i tråd 

med den foreslåtte drivstoffpyramiden fremheves biogass spesielt.  Økt bruk av biogass for tunge 

kjøretøy bidrar både til å nå målene om reduserte klimautslipp og en bedre ressursutnyttelse. 

Klimaetaten forslår derfor gratis passeringer for tunge kjøretøy på biogass i bomringen. Gratis 

passeringer i bomringen bidrar til at biogass blir et økonomisk attraktivt og reelt alternativ for tyngre 

kjøretøy siden teknologien allerede er moden.  

Med premiering av biogass i regionen er det også ventet bedre markedsbetingelser for 

biogassprodusenter, både fra matavfall og avløpsslam. Dette vil øke styrke markedet, øke 

produksjonen og bidra til at flere aktører vurderer å etablere seg. 

Anbefalinger: 

- Fatte vedtak om at tunge biogasskjøretøy (>3500 kg) skal ha gratis takstklasse i 

bompengeringen.  

8.2.4 Spisse tilgangsreglene mot nullutslipp innenfor Bilfritt byliv  

For å få ned klimagassutslippene fra transport i Oslo skal trafikken reduseres i tillegg til at 

kjøretøyene skal vris mot fornybare løsninger som biodrivstoff, el og hydrogen. Prosjektet Bilfritt 

byliv er et omfattende tiltak for å oppgradere bykjernen, der parkeringsplasser vil bli fjernet og gater 

sperret av for biler til fordel for et bedre byliv.  

Kjøretøy vil imidlertid fortsatt ha tilgang. Dette inkluderer biler for varelevering, håndverkertjenester, 

servicetjenester, m.m. Privatbiler vil ha tilgang, men vil ikke ha anledning til å parkere på gategrunn, 

og muligheten for gjennomkjøring vil bli sterkt redusert. Per i dag er denne tilgangen ikke betinget på 

drivstofftype, som gir manglende insentiv til næringen for omstilling. Signaleffekten av at relativt 

tunge, støyende og forurensende kjøretøy står for varedistribusjon innenfor området for bilfritt byliv 

svekker kvaliteten og reduserer opplevelsen av området som noe moderne og miljøvennlig.   

Det vil være behov for å bruke midler til å kartlegge egnet innstrammingstakt, oppgradering av 

skilting og informasjonskampanje. Tiltaket bør legges til Bymiljøetaten i samarbeid med Klimaetaten.   

Anbefalinger:  

- Bilfritt byliv inkluderer en sterk reduksjon av privatbiler i Oslo sentrum. Det vil fortsatt være 

tilgang for nyttekjøretøy. Målet må være at kun nullutslipp vil bli tolerert, men det bør 

vurderes å tillate biodrivstoff i en overgangsperiode frem til 2020 

8.2.5 Fossilfri og miljøvennlig Oslo havn 

Dette tiltaket het tidligere: Nullutslipp i Oslo havn.  

For å realisere en overgang til utslippsfri energibruk i transportaktiviteten knyttet til Oslo havn må 

det etableres en forsyningskjede og en etterspørsel i de aktuelle brukergruppene som lastebiler, 

lettere varekjøretøy og ulike typer fartøy.  
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Utslippsfri teknologi for kjøretøy og fartøy utvikles i raskt tempo, både batterielektriske, hydrogen og 

bio-baserte drivstoff som flytende biogass (LBG). For at disse skal kunne tas i bruk i Oslo havn må det 

etableres forsyning av energi eller drivstoff. Dette vil skje i energistasjoner. Energistasjoene må 

derfor kunne levere både elektrisitet (med høy effekt), hydrogen og biodrivstoff som flytende biogass 

(LBG). 

Målgruppen for en slik omlegging er virksomheter som drifter lokale skip og ferjer samt lastebiler og 

maskiner som brukes i havnedrift og den havnenære sjøtransporten. Dette vil også inkludere energi 

til lastebiler som kjører i Osloregionen og spesielt har sin virksomhet i tilknytning til Oslo. 

Det foreslås å tilrettelegge for energistasjoner ved kaikanten slik at energiformene elektrisitet, 

hydrogen, flytende biogass blir tilgjengelig i havnen. Dette er fossilfrie løsninger og 

nullutslippsløsninger. 

Videre foreslås det at Oslo kommune gjennom Oslo havn leier ut areal til energistasjoner og at 

Hafslund etablerer utslippsfrie energistasjoner grunnlag og selger energi på havnen fra disse 

energistasjonene. Hafslund har uttrykt en ambisjon om å etablere slike energistasjoner på disse 

arealene, og selge energi til de virksomheter som har havnedrift. 

I det statlige virkemiddelapparatet, blant annet gjennom Enova, finnes det gode tilskuddsordninger 

for å fremme klimavennlige tiltak i energi og transportsektoren. Dette virkemiddelapparatet må 

trekkes inn for å bidra til lønnsomhet i verdikjedene.  Enova har fått ansvaret for redusere utslippene 

fra transportsektoren, og har etablert virkemidler rettet direkte mot tiltak som dette. Enova har også 

sammen med Forskningsrådet og Innovasjon Norge etablert en ny ordning PILOT-E som har samme 

innretning, og i sin neste utlysning vil adressere nettopp nullutslippsløsninger på land, der 

energistasjoner kan omfattes. Tidspunktet for å dra i gang en slik ordning er riktig nå da mulighetene 

for godt samspill med det statlige virkemiddelapparatet er gode.   

En forutsetning for og lykkes er en god, ryddig og rollebevisst koordinering de sentrale aktørene i 

Oslo kommune. Videre må tiltaket vinne gjennomslag i det statlige virkemiddelapparatet og til sist 

lykkes med å etablere et marked, både med etterspørsel og infrastruktur for forsyning.  

Basert på foreløpige vurderinger kan det være aktuelt å etablere energistasjoner på følgende steder: 

1. Energistasjon Vippetangen 

• Hovedfunksjoner: 

o Landstrøm til ferjene på Vippetangen. 

o Plug in elektrisitet til hybride skip som ankommer Vippetangen. 

o Elektrisitet til fjordbåter og maskiner i havnen. 

o Hydrogen til fjordbåter og maskiner i havnen. 

o Energi til bærekraftig tungtransport som går til og fra Oslo havn lokalt i Oslo og 

regionalt i Osloregionen – flytende biogass og hydrogen. 

• Oslo kommune ved Hafslund vil være operatør (planlegge, bygge og drifte) 

• De ulike energitypene/bruksområder fases inn fra 01.01.19 og til 01.01.21 eller etter behov 

for funksjonalitet. 
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2. Energistasjon Hjortnes 

• Se energistasjon Vippetangen, men med en tilleggsfunksjon å dekke energi til utslippsfri 

anleggsdrift på Filipstad-utbyggingen 

 

3. Energistasjon Rådhusplassen 

• Denne skiller seg fra Vippetangen. Denne skal elektrifisere Nesodden-Rådhuskai-sambandet 

og eventuelt andre fjordferger.  

• Stasjonen skal også kunne tilby hydrogen for det samme sambandet. Denne vil være tilkjørt.   

 

4. Energistasjon Sjursøya 

• Se energistasjon Vippetangen. 

 

5. Energistasjon Sørhavna 

• Se energistasjon Vippetangen  

• I tillegg med en funksjon for mottak av flytende biogass med båt. 

Anbefaling:  

- Fatte vedtak om at Oslo kommune, i samarbeid med næringsaktører, skal bidra til å etablere 

energistasjoner på Oslo Havn som tilbyr fornybar energi og kan betjene vare- og 

godstrafikken i tillegg til skip, ferjer og anleggsmaskiner.   

8.2.6 Anskaffelsesstrategi med klare klimaføringer 

Endelig innretning på anskaffelsesstrategien til Oslo kommune er ikke ferdigstilt. Det er derfor 

vanskelig å anslå hvor ambisiøse delmålene om grønne anskaffelser vil være, og hvilken effekt disse 

vil få i form av miljøkrav. Selv om miljøkrav ikke skal ta over for kvalitet og pris for de varer og 

tjenester som leveres, antas det et stort potensial for styrket satsing på dette området fremover.  

Som stor innkjøper bør Oslo kommune lede med et godt eksempel, og bidra til at markedet for lav -

og nullutslipp varer og tjenester får fotfeste og blir konkurransedyktig.  Den nye 

anskaffelsesstrategien må være ambisiøs. Effekten kommer av god implementering. Her bør 

anskaffelsesstrategien følges opp i form av veiledning til innkjøpsorganisasjonene, deling av beste 

praksis, oppdatert informasjon på tilgjengelig teknologi i markedet, etc.  

Eksempler på områder det bør fokuseres på: 

- Fossilfri/utslippsfri anleggsdrift: Innkjøpsstrategier til kunder og premissgivere for 

anleggsdrift er avgjørende for endring av dette segmentet. Erfaringene fra Oslo kommunes 

seks pilotprosjekter med fossilfri anleggsdrift er lovende. Dette segmentet preges av store 

kunder som entreprenører, offentlige byggherrer som Statens Vegvesen, Jernbaneverket, 

Oslo kommune og andre. Dersom oppdragsgivere ønsker endring vil slike industrielle 

markeder reagere og omstille seg raskt. Fossilfri bør være minimumskrav, mens utslippsfri 

bør implementeres der det er mulig.  

- Oslo kommunes egne kjøretøy: Innfasing av nullutslippsbiler, alternativt biodrivstoff i alle 

kommunale personbiler, varebiler, lastebiler og anleggsmaskiner som Oslo kommune eier 

innen 2020. 



78 
 

Anbefalinger:  

- Styrke forslaget til anskaffelsesstrategi slik at delmålene for grønne anskaffelser reflekterer 

målsetningene i Klima- og energistrategi for Oslo. Målet er å bli en utslippsfri by.  

- Styrke implementering av anskaffelsesstrategien ved å ansvarliggjøre virksomhetene for å 

etterleve delmålene for grønne anskaffelser og integrere dette i virksomhetsstyringen.  

- Etablere en veiledningstjeneste for grønne anskaffelser der beste praksis kan deles og 

erfaring samles inn slik at innovative virksomheter i Oslo kan inspirere de andre 

virksomhetene til handling.   

 

8.3 Anbefalinger for nye tiltak 
Utover tiltak som bør videreføres i eksisterende form eller styrkes inkluderer denne handlingsplanen 

også forslag til nye tiltak.  

8.3.1 Bærekraftig avfallstransport i Oslo 

I Osloregionen foregår det transport av 500 000 tonn avfall hvert år som er knyttet til Oslo 

kommunes avfallsbehandling. Dette volumet omfatter ikke innsamling av husholdningsavfall ute hos 

Oslos beboere, men transport av avfall, bunnaske og andre produkter som transporteres til og fra 

Oslo kommunes ulike avfalls- og avløpsbehandlingsanlegg og avfallsgjenbruksstasjoner. 

Oppdragsgiver for denne transporten er ulike kommunale og næringsaktører innen avfallsbransjen 

som frakter avfall i Oslo-regionen.  Transporten skjer som tungtransport og foregår i dag med 

tradisjonelle dieselbiler, med de klimautslipp og lokale luftforurensninger dette medfører. 

For å få bukt med utslippene fra tunge kjøretøy kreves det at markedet begynner å etterspørre 

nullutslippskjøretøy og fossilfrie løsninger. En betydelig andel av utslippene i Oslo knyttet til 

transport er innenfor områder der kommunen selv har direkte virkemidler, slik som transporten av 

avfall beskrevet over.  

Oslo kommune skal gjennom aktiv bruk av rollen som innkjøper starte utviklingen med å dra i gang 

en etterspørsel etter transportløsninger som er klimanøytrale eller helt utslippsfrie. Dette innebærer 

flytende biogass (LBG), elektriske eller hydrogenbaserte løsninger til tungtransport.  

Tiltaket tar utgangspunkt i transportene til og fra alle avfallsbehandlingsanleggene i Oslo. Oslo 

kommune er enten oppdragsgiver eller har påvirkning på transporten av 500 000 tonn avfall hvert år 

der.  Energigjenvinningsetaten og Klemetsrudanlegget AS er store kjøpere av tungtransporttjenester, 

og kan til sammen etablere en betydelig etterspørsel etter bærekraftig tungtransport i Osloregionen - 

og i Norge.  

For å oppnå dette foreslås det å starte et arbeid for å kunne lyse ut anbud på disse 

transporttjenestene slik at denne transporten kan komme over på fornybare og utslippsfrie 

løsninger.  

Dette kan gjøres ved at det igangsettes et arbeid for å etablere innkjøpsavtaler av fossilfrie og 

utslippsfrie transporttjenester for transport av avfall til og fra avfallsselskapene i Oslo. Avtalen bør 

inngås med to ulike leverandører av tungtransporttjenester for å sikre rask utvikling og for å redusere 

risiko.  
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Klimaetaten foreslår at Energigjenvinningsetaten sammen med Klimaetaten utreder og forbereder 

innkjøpene. Deretter bør Energigjenvinningsetaten koordinere og representere Oslo kommune i 

gjennomføring av anskaffelsene, samt koordinere oppfølging av avtalenes gjennomføring. I tillegg vil 

tiltaket indirekte også kunne involvere Byrådsavdelingen for næring og eierskap gjennom eierskapet i 

Hafslund varme/Klemetsrudanlegget AS 

For å lykkes med dette er det avgjørende av de kommunale aktørene som er involvert i disse 

transportkjedene går sammen med det formål å gjennomføre en slik anskaffelse. Dette forslaget er 

ikke forankret med de aktuelle aktørene på nåværende tidspunkt, men det vil være avgjørende å få 

til gode prosesser i samvirke med de andre virksomhetene og etatene i Oslo kommune. 

Anbefaling:  

- Igangsett arbeid for å etablere innkjøpsavtaler av fossilfrie og utslippsfrie transporttjenester 

for transport av avfall til og fra avfallsselskapene i Oslo.  

8.3.2 Faste parkeringsplasser for bildeling med nullutslippsbiler 

Bildeling med nullutslippsbiler er et svært godt konsept for trafikkreduksjon. Det kan også være et 

godt bidrag for vridning av kjøretøyparken. I praksis viser imidlertid erfaring fra aktørene i næringen 

at dette fungerer dårlig fordi det mangler dedikerte oppstillingsplasser med tilhørende 

semi/hurtigladeinfrastruktur. Brukerne må dermed avsette del av tiden de låner bil på å lade, hvilket 

reduserer opplevd nytte betraktelig. Konsekvensen er at svært få av bilene i bildelingsordninger er 

nullutslipp.  

Forslaget bygger på utkast til konseptvalgutredning for bildeling som Bymiljøetaten nylig leverte til 

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel. Denne anbefaler kort oppsummert å stimulere til økt 

bildeling med nullutslippsbiler ved å reservere oppstillingsplasser til formålet, bygge 

ladeinfrastruktur, og integrere løsningen med egnede IKT-systemer for å samle og dele informasjon 

om status for bildeling.    

Oppstillingsplassene kan opprettes ved omgjøring av eksisterende plasser eller bruk av nye arealer. 

Ladeinfrastruktur er et sentralt element i forslaget, og her er det viktig at kun semi/hurtiglading blir 

bygget slik at bilen lades opp igjen og er klar til ny bruker så raskt som mulig. Hydrogenbiler bør også 

være tillatt på oppstillingsplassene, selv om disse ikke vil ha behov for ladeinfrastrukturen.  

Kostnadsposter inkluderer kartlegging av behov i dialog med bildelingsaktører, omgjøring og 

oppmerking av plasser, eventuelt kjøp av nye arealer til formålet, utbygging av ladeinfrastruktur i 

samarbeid med private ladeinfrastruktur aktører, kommunikasjon om endrede muligheter til 

befolkningen, og utvikling og implementering av IKT system for bruk, overvåking og kontroll av 

bildelingen.  

Det er ikke avklart om plassene fortsatt skal gi parkeringsinntekter til kommunen, og eventuelt til 

hvilke takster. Om ikke kan deler av finansieringen benyttes til å dekke bortfall av 

parkeringsinntekter. 

Anbefaling:  

- Opprette parkeringsplasser dedikert til bildeling med tilhørende semi/hurtigladeinfrastruktur 

og IKT-løsning. Plassene skal kun være tilgjengelig for nullutslippsbiler benyttet for bildeling.  
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8.3.3 Kjøp av tomter for utleie til energistasjoner 

Mange av bensinstasjonene i Osloområdet har begrenset plass til å utvide mot fornybare drivstoff i 

tillegg til fossile drivstoff. Biodrivstoff, elektrisitet, og hydrogen krever utvidet areal. Etablering av et 

tilstrekkelig stasjonsnettverk i regionen fordrer at man finner gode strategiske arealer langs 

hovedfartsårer hvor kundene ønsker å fylle drivstoff, og hvor energistasjonsaktørene får best mulig 

business case ut av å tilby fornybare drivstoff.  

Per i dag er det kun Stubberudfeltet på Alnabru som er identifisert som mulighet for 

energistasjonsformål. Næringen har kommet med gjentatte henvendelser til kommunen for tilgang 

på mer areal, uten at dette foreløpig har blitt løst.  

Forsert utbygging av energistasjoner vil derfor bli lettere om Oslo kommune aktivt tilrettelegger 1-2 

strategiske tomter øremerket energistasjoner med fornybare drivstoff. Dette kan enten være tomter 

Oslo kommune allerede eier, alternativt tomter som kommunen kjøper. Energistasjonene som blir 

etablert bør tilby minst 2 fornybare drivstoff (hurtiglading el, hydrogen og/eller biodrivstoff).   

For å få flere tomter tilgjengelig foreslås det følgende aktiviteter: 

- Kartlegging av behov og funksjoner inkl. aktuelle områder i dialog med næringen 

- Utarbeide kravspesifikasjon til tomtene som skal kjøpes inn 

- Søke etter egnede tomter og gjennomføre innkjøp 

Tiltaket er tett koblet opp mot eksisterende tiltak i Klimaetaten for etablering av energistasjoner for 

person- og varebiler. 

Anbefaling:  

- Forsere utbyggingen av energistasjoner ved å gjøre tilgjengelig/anskaffe 1-2 tomter egnet for 

etablering av energistasjoner øremerket fornybare drivstoff.   

8.3.4 Implementere anbefalinger for fornybare drivstoff i kommunens virksomheter  

Oslo kommune bør tydeliggjøre sine signaler til markedet i preferanser for fornybare drivstoff. Med 

utgangspunkt kapittel 3 bør virksomhetene implementere disse anbefalingene inn i en enhetlig 

praksis for drivstoff som foretrekkes.  

Dette vil sende konsistente og langsiktige signaler til markedet, og vil dermed gi disse større trygget 

til å investere i nødvendig infrastruktur for å tilby fornybar energi.  Det er sentralt at drivstoffet som 

benyttes gir reell klimanytte og er produsert på bærekraftig vis.  

Anbefaling:  

- Implementere anbefalinger for fornybart drivstoff for Oslo som gir tydelige og langsiktige 

føringer for virksomhetene og næringslivet om hvilke drivstoff som ønskes.  

8.3.5 Innfartsparkering reservert for nullutslippsbiler  

Mange biler på veien fører til kødannelse, tapt tid, og høyere klimagassutslipp. Innfartsparkering er 

et viktig trafikkreduserende tiltak da den gjør det lettere for mange å reise kollektivt. Med en stadig 
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økende andel nullutslippsbiler er det viktig å stimulere til at også disse reiser kollektivt istedenfor å ta 

bilen inn til byen. Målet er å redusere personbiltrafikken, uavhengig av hvilke drivstoff som benyttes.     

Nullutslippsbiler som ellers ville ha kjørt inn i byen bør gis et bedre insentiv for å parkere bilen i 

utkanten av byen, og ta kollektivtransport videre. Etter hvert som parkeringsplasser fjernes i 

bysentrum som del av prosjektet Bilfritt byliv vil det også være viktig å finne nye gode alternativer for 

nullutslippsbiler utenfor sentrum. 

Tiltaket forslår å reservere en rekke parkeringsplasser nærmest kollektivpunktet for aktuelle 

innfartsparkeringer, med tilhørende ladeinfrastruktur. Tiltaket bør gjennomføres av Bymiljøetaten i 

samarbeid med relevante aktører og deres respektive ansvarsområder. Dette inkluderer Ruter, 

Akershus fylkeskommune, Sporveien, Statens Vegvesen, Jernbaneverket og Oslo kommune m.m. Det 

refereres til Strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo 17.12.2014 for ansvarsdeling67. 

Anbefaling:  

- Øke antall parkeringsplasser reservert for nullutslippsbiler på innfartsparkeringer 

8.3.6 Parkeringsavgift på alle kommunale arbeidsplasser 

I Oslo er det 63 % som har parkeringsmuligheter på arbeidsplassen, og nær halvparten av Oslos 

arbeidstakere har gratis parkering på jobben. Klimaetaten foreslår at kommunen går foran og fjerner 

all gratis kommunal jobbparkering, med unntak av parkering for nullutslippsbil. Dette kan gi gode 

inntekter samtidig som fire tusen færre arbeidsreiser kan bidra til å nå målet om redusere 

biltrafikken med 20 prosent, kutte klimagassutslipp, minske køer og bedre luftkvaliteten. 

Spesielle hensyn bør tas i forhold til dette slik at handicap-parkering og tjenestebiler (f. eks. 

utrykningskjøretøy, omsorgstjenesten o.l.) vil beholde dagens avsatte plasser. Det bør også vurderes 

om skal gi midlertidig unntak på steder med dårlig kollektivtilgang. 

Ettersom ingen etater har totaloversikt på gratis parkeringsplasser for ansatte i Oslo kommune må 

det gjøres en kartleggingsjobb for å komme frem til mer eksakte tall og hvordan man skal begrense 

parkeringen (tidsbegrensning eller avgift uansett). 

Selv om tiltaket primært er rettet mot trafikkreduksjon, vil den også ha en god vridningseffekt.  

Anbefaling:  

- Kutte tilbudet med gratis parkering for ansatte i Oslo kommune. Unntak for parkering med 

nullutslippsbil (el eller hydrogen).  

 

8.3.7 Markedsføre Enovas tilskuddsordninger for Osloborgere 

I 2016 gikk kun 5 % av utbetalingene av tilskudd fra Enova til forskjellige tiltak i Oslo, mens ca. 16 % 

av Norges befolkning var bosatt i Oslo. Oslo henter bare ut en liten andel av de statlige 

støtteordningene, og er kraftig underrepresentert i forhold til folketall i tildelingene på alle 

kategorier av tilskudd til klimavennlige energi- og mobilitetstiltak. Ideelt sett burde Oslo hente ut 

                                                           
67 Det refereres til Strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo 17.12.2014 for ansvarsdeling,  
http://www.akershus.no/ansvarsomrader/samferdsel/samferdselsplanlegging/innfartsparkering/  

http://www.akershus.no/ansvarsomrader/samferdsel/samferdselsplanlegging/innfartsparkering/
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langt over sin relative andel på flere av ordningene gitt at ingen kommune i Norge har mer ambisiøse 

klimamål. 

Særlig iøynefallende er det at Oslo i 2016 bare hentet ut 4 % av de 836 mill. kr. som var tilgjengelig 

for transportformål. Potensialet til samarbeid med næringslivet for å hente ut mer her er betydelig.68  

Enovas støtteordninger inkluderer langt mer enn mobilitet, og det er hensiktsmessig å kombinere 

markedsføring av mobilitetsordninger sammen med tematikk innen bygg og energi.  

Anbefaling:  

- Målrettet markedsføring av Enovas tilskuddsordninger for Osloborgere.  For å klare dette må 

det utvikles en kampanje skreddersydd for å motivere aktuelle husholdninger og borettslag 

til å bruke Enovas tilskuddsordninger til klimavennlige energi- og mobilitetstiltak 

8.3.8 Næring for klima – deling av beste praksis 

Næringslivet i Oslo spiller en viktig rolle i det grønne skiftet, og Oslo kommune har styrket samspillet 

med næringslivet på klimaområdet. Det er likevel behov for styrket innsats om klimamålene skal nås 

og oppgraderingen av Oslo skal skje i det tempoet byrådet har vedtatt. 

På flere områder er Oslo avhengig av næringslivet for å finne løsningene. Vare- og transportmarkedet 

i byen er et godt eksempel. I Oslo utgjør varebiler og lastebiler betydelige utslippskilder, men 

innfasing av fornybare løsninger går for tregt i forhold til nødvendig måloppnåelse. Innfasing av nye 

løsninger er avhengig av at noen går i front, og at gode og grønne erfaringer deles effektivt. 

Transportbransjen er preget av konservatisme og forsiktighet, og svært få har marginer og finansielle 

muskler til å gjøre feilinvesteringer.  

I næringslivet vil det være en begrenset vilje til å sette i gang tiltak som ikke er inntjeningsbare eller 

lønnsomme over tid. For mange av de innovative løsningene vil en delfinansiering fra Enova eller 

andre deler av det statlige virkemiddelapparatet være utløsende og avgjørende for at tiltaket blir 

gjennomført. Tall fra Enova viser at Oslo kun fikk 5 % av den totale tildelingspotten i 2016. Som 

landets hovedstad og med cirka 16 % av landets befolkning bosatt i byen, tyder det på at det ligger et 

uutnyttet potensial i søknadsvolumet fra Oslo. Det er grunn til å merke seg at Oslo bare henter ut 4 

prosent av midlene som er fordelt til anlegg og transport. Selv i kategorien yrkesbygg henter Oslo ut 

mindre enn sin relative andel i forhold til innbyggertall hos Enova. 

Næringslivet vil ha behov for incentiver til å iverksette pionertiltak i egen bygningsmasse, 

kjøretøyflåte og utvikling av ny teknologi om Oslo skal nå klimamålene satt i Klima- og 

energistrategien. Mange av disse incentivene ligger i eksisterende ordninger i det statlige 

virkemiddelapparatet, men disse er dårlig kjent.  

Nettverket Næring for klima kan utvikles til å bli en velegnet arena for å dele erfaringer med 

innovative løsninger, og bidra til inspirasjon og økt trygghet for mindre aktører til å følge etter i 

pionerens fotspor. Det krever at noen temaer prioriteres, og ressurser settes av til oppfølging av 

disse. Nettverket kan også spille en rolle for å gjøre statlige ordninger bedre kjent og for å veilede 

næringslivet i bruk av det statlige virkemiddelapparatet 

                                                           
68 Se forslag om styrking av Næring for klima. 



83 
 

Anbefaling:  

Styrke Næring for klima innen tre hovedområder: 

- Drive en mer aktiv og målrettet oppfølging av nettverket og bidra til å initiere samarbeid 

mellom relevante virksomheter i Oslo kommune og det lokale næringslivet 

- Etablere effektive måter å dele beste praksis for nye transportløsninger og bygg- og anlegg.  

- Drive aktivt informasjonsarbeid og konkret veiledning til næringslivet om mulighetene for å 

søke tilskudd til klimavennlige energi- og transportløsninger gjennom Enova, 

Forskningsrådet, Miljødirektoratet og Innovasjon Norge. 

8.4 Handlingsplanen oppsummert 
I Tabell 12 er forslaget til den nye handlingsplanen oppsummert. Denne likner i stor grad oppsett og 

innhold i Tabell 10 i kapittel 7.1.17, men inkluderer et felt som viser om tiltakene bør videreføres, 

styrkes, eller er nye tiltak.  

Det er noen tiltak som fremheves som spesielt viktige på grunn av forventet stor vridningseffekt.  

Dette er:  

- Innføring av lavutslippssoner med klimaeffekt 

- Miljødifferensiering av bompenger og rushtidsavgift 

- Utbygging av ladeinfrastruktur 

- Fossilfri og miljøvennlig Oslo havn 

- Anskaffelsesstrategi med klare klimaføringer  

I tillegg vil Fossilfri2020 og innføring av nytt løyvereglement for drosjer medføre styrket infrastruktur 

for fornybar energi til transport. Selv om disse tiltakene er rettet mot kollektivtrafikk vil de også ha 

en viktig signaleffekt for transportsegmenter omfattet av denne handlingsplanen. 



 
 

Tabell 12: Oversikt over videreførte, styrkede og nye tiltak for å nå mål om vridning 

 

# Tiltak Type

Virksomhet 

med 

lead
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r
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2017 2018 2019 2020 >2020

1 Trafikkstyring - ITS Videreføres BYM A, C

2 Vurdere etablering av samlastingssentral Videreføres BYM A

3 Økt biogassproduksjon og bruk i transport Videreføres EGE C, D

4 BuyZET - Nullutslipp for levering av varer og tjenester Videreføres UKE A, B, C

5 Fossilfri 2020 Videreføres Ruter A, B, C

6 Rullering av hydrogenstrategi Videreføres KLI A

7
Pådriver for bedre statlige rammebetingelser for å vri 

kjøretøyparken
Videreføres KLI C

8 Etablering av energistasjoner - personbiler og varebiler Videreføres KLI A, C

9 Etablering av energistasjoner - gods (Alnabru) Videreføres KLI A, B

10 Innføring av nytt løyvereglement for drosjer Videreføres BYM A, C

11 Innføre lavutslippssoner med klimaeffekt Styrkes BYM A, B, C

12 Miljødifferensiering av bompenger og rushtidsavgift Styrkes Oslopakke 3 A, C

13 Utbygging av ladeinfrastruktur Styrkes BYM/ K&E fondet A, C

14 Bilfritt byliv Styrkes BYM A, B, C

15 Fossilfri og miljøvennlig Oslo havn (tidl. Nullutslipp i Oslo havn) Styrkes HAV A, B, C

16 Anskaffelsesstrategi med klare klimaføringer Styrkes UKE A, C

17 Bærekraftig avfallstransport i Oslo Nytt ? A

18 Faste parkeringsplasser for bildeling med nullutslippsbiler Nytt ? A, C

19 Kjøp av tomter for utleie til energistasjoner Nytt ? A, C

20
Implementere anbefalinger for fornybare drivstoff i kommunens 

virksomheter
Nytt ? A, C

21 Innfartsparkering reservert for nullutslippsbiler Nytt ? A, C

22 Parkeringavgift på alle kommunale arbeidsplasser Nytt ? A, C

23 Markedsføre Enovas tilskuddsordninger for Osloborgere Nytt ? A, C

24 Næring for klima - deling av beste praksis Nytt ? A, C

Ukjent

Ukjent

Ukjent

Ukjent

Ukjent

Fordeling av vridningseffekt Når tiltaket får effekt

Ukjent

Ukjent

Ukjent



 
 

Vedlegg A – Faktaark 

Utbygging av ladeinfrastruktur for personbiler, varebiler og taxi 

FAKTAARK  

Utbygging av ladeinfrastruktur for personbiler, varebiler 
og taxi  

 
Skal Oslo nå sine klimamål så må ladeinfrastrukturen for personbiler, varebiler og taxi bygges 
ut. 
 
Transporten utgjør mer enn 63 % av alle utslipp av klimagasser i Oslo, og majoriteten av 
lokale utslipp. Elektrifisering av bilparken er i dag det viktigste og mest kostnadseffektive 
klimatiltaket vi kan gjennomføre, målt i antall tonn CO2 per tonn vi kan redusere utslippene 
med.  
 
Salget av elbiler har økt eksponentielt de tre siste årene, med en årlig vekst på over 100 %. 
 
I de to første månedene har veksten vært formidabel og andelen elektriske biler (både 
elbiler og ladbarebiler) utgjør nå nær 50 % av nybilsalget. 
 
Det er utrolig hyggelig og viser at elbilpolitikken har lykkes. Samtidig skaper den raske 
veksten utfordringer med å kunne tilby alle elbileiere i Oslo lading. 
 
Oslo opplever nå for første gang siden 2008 en utfordring med å sørge for at alle får ladet. 
 
I løpet av få måneder har antallet ladepunkter per elbil i Oslo sunket fra 1 ladepunkt per 4 
bil, til 1 ladepunkt per 10 elbiler.  
 
Om få måneder vil Oslo ikke klare å etterleve EUs krav til ladepunkter (Clean Vehicle 
Directive) som krever min. 1 ladepunkt per 10 elbiler.  
 
For første gang får vi nå i vinter tilbakemeldinger på at publikum venter med å kjøpe elbiler i 
Oslo fordi de ikke kan lade hjemme og ladetilbudet langs vei er fullt. Problemet forsterkes 
ved at flere borettslag og sameier nå, og i økende grad, forbyr egne beboere og lade i 
eksisterende garasjeanlegg.  
 
Dersom ikke utfordringene løses risiker vi at hele transformasjonen og vridningen mot 
nullutslippskjøretøy stopper helt opp. 
 
Det er i mot den bakgrunn at blant annet Elbilforeningen har anbefalt Oslo kommune og ti-
doble antallet ladepunkter hvert år frem til 2020. 
 
Utfordringene gjelder ikke bare private elbiler som snart nærmer seg 40 000 i Osloområde 
alene, men også elbiler beregnet for nytte transport inkl. EL-taxi, EL-varebiler og elbiler for 
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håndverkere og service. Det er samtidig viktig at drosjeeier og varebileier kan lade hjemme 
over natt. Baseres all elektrisk nyttetransport på hurtiglading så blir utgiftene for høye for 
eierne. 
 
Det er imidlertid fullt mulig å løse utfordringen raskt. Det krever imidlertid økt innsats og en 
smartere utbygging av den kommunale ladekapasiteten for elbiler. Her har vi en gylden 
mulighet til igjen å styre utviklingen og sørge for at alle får ladet.  
 

Teknologiutviklingen, rimelig tilgang på ren strøm, reduserte priser på batterier og 
nye modeller med bedre rekkevidde og større utvalg, klart laveste kostnaden for 
ladeinfrastruktur, neste generasjons superraske ladere, gjør elbilen i dag til det klart 
mest kostnadseffektive nullutslippsalternative for små- og mellomstore kjøretøy. 
Samtidig skje og i økende grad også for vesentlig større kjøretøy, hvor Bymiljøetaten 
får en økende grad av henvendelser fra private selskaper som ønsker å få ladet alt 
fra elektriske mini-busser (Oslo Taxi), mindre lastebiler til helelektriske led-busser, 
19 tonns lastebiler (Asko), renovasjonsbiler (Sarpsborg komm.) og bergingsbiler 
(Falck). 
 
Vi får også inn ønske om lading av nye kjøretøy som el-laste sykler, el-scootere og 
el-MC fra blant annet brukerforeninger.  
 

For større kjøretøy vil fortsatt biogass og hydrogen kan være et godt supplement, men ligger 
fortsatt 5-7 lengre tilbake i teknologiutviklingen. Skal vi lykkes med å nå de ambisiøse 
målene i Klima- og miljøstrategien før 2020¸må elbilsatsingen stå i fokus.  
 

For å nå klimamålene og løse til de umiddelbare ladeutfordringene som har oppstått 
i de to siste måneder foreslår BYM derfor en fokusert og storstilt satsning på 
utbygging av dagens ladeinfrastruktur for elbiler. Satsingen bør gjelde både for 
privat elbiler, men også for elektriske nyttekjøretøy, inkl. EL-taxi, EL-vare, EL-
lastebiler og håndverk og service. Her har elbilhovedstaden Oslo et historisk 
fortrinn som bør utnyttes fult ut.   
 
En slik satsing vil kreve en høyere investering, men fremtidig brukerbetaling for 
mellomrask og hurtiglading vil medføre at investeringene dekkes over tid.  
 
Mer hurtiglading vil stå sentralt, sammen med flere semi-hurtigladere, som er 
arealbesparende og kostnadseffektive, men også nettverket av normalladere langs 
gateplan må økes betraktelig, særlig utenfor Ring 3, i Groruddalen og Oslo syd hvor 
tilbudet nå er for dårlig.  
 
Flere hurtigladere vil hjelpe, men blir for dyrt for at elbillistene som bor i Oslo må 
basere all lading på betalt hurtiglading. Det kan fort bli nesten like dyrt som diesel 
og bensin for en drosjesjåfør.  
 
Løsningen er derfor en kombinasjon av alt; normallading, semi-hurtiglading og 
hurtiglading, men på en mest mulig optimal og kostnadseffektiv måte.    
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Hva  -  hva handler tiltaket om og hva er resultatet/sluttleveransen(e)  

- Flere kommunale ladepunkter langs vei og på kommunale p-plasser. Antallet nye plasser bør 
økes fra 200 per år, til minimum 400-500 nye plasser per år frem inntil 2020. Plassene for 
normal lading bør som i dag driftes av BYM. Eventuell brukerbetaling kan være aktuell på 
sikt.   

- Etablere flere semi-hurtigladere (inntil 22 kW) i samarbeid med private. Dette vil være et 
kostnadseffektivt og arealbesparende alternativ. Brukerbetaling vil generere inntekter som 
dekker alle utgifter over tid. Her bør BYM fortsatt bidra til å sørge for konkurranse og hindre 
privat monopoldannelse.   

- Etablere flere hurtigladere i samarbeid med private hurtigladeroperatører. I 2016 bidro BYM 
til en tredobling av antallet hurtigladere i Oslo. Arbeidet bør videreføres slik at vi er sikre på 
at alle EL-taxier, EL-varebiler og elbiler for håndverkere og servicepersonell for tilgang til 
strøm.  

- Egne ladehus/mobilitets hus for elbiler, både private og elbiler for proffmarkedet, med 
bildeling, el-sykler, el-mc, el-taxi etc. Det vil bidra til å frigjøre knappe gateformål til 
fremkommelighetstiltak for kollektiv og myke trafikanter. 

- Vri dagens tilskuddordninger til etablering av ladeplasser i borrettslag og boligsameier mot 
mer fokus på infrastruktur inn til bygget, mindre på ladeboksene.  I tillegg bør det gis noe 
tilskudd til drosjesjåfører og varebileiere som ønsker å kjøre el-taxi/el-varebil, men som 
mangler lademuligheter hjemme.  
  

Hvorfor  -  formål med tiltaket og hvordan tiltakets resultater bidrar til dette 

Sørge for at salget av elbiler og ladbarebiler ikke stopper opp på grunn av at folk ikke lengre får 
tilgang til nødvendig ladeinfrastruktur. 
 
Klarer vi ikke å redusere utslippene fra trafikken vil det ikke være mulig å nå Oslos klimamål.  
 
Snart 40 000 elbiler i Osloområdet reduserer allerede i dag klimagassutslippene med ca. 80 000 tonn 
CO2 per år. Potensialet er imidlertid betydelig større, og nødvendig ladeinfrastruktur kan sikre at 
utslippene fra trafikk reduseres drastisk, og i tråd med målene for Klima- og miljøstrategien. 
 

Hvordan  -  hvordan prosjektet går frem for å nå målsettingene 

BYM gjør mer av det vi allerede gjør, men legger et enda sterkere fokus på hurtiglading og semi-
hurtiglading. 
 
BYM bisitter selv nødvendig kompetanse, men økt etablering av ladeplasser vil kreve nødvendige og 
øremerkede bevilgninger til ladeinfrastruktur og BYM.   
 
 

Sammenheng  -  tiltakets sammenheng med andre tiltak relatert til klimasatsningen 

Dette er sannsynligvis det enkeltpunkt i handlingsplanen som sterkest vil påvirke muligheten for å nå 
byrådets klimamål innen 2020.  
 

Når  -  de viktigste milepæler og beslutninger 

Fortløpende, mye er allerede gjort, f.eks. 3 dobling av antallet hurtigladere i Oslo i 2016, men 
tempoet må økes. 
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Kontaktpersoner 

 
Sture Portvik 
Bymiljøetaten 
Trafikkplan 
Tlf: 90564747 
E-post: sture.portvik@bym.oslo.kommune.no   
 
Ansvarlig: elbil og ladeinfrastruktur  

Illustrasjon eller annen informasjon 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

  

mailto:sture.portvik@bym.oslo.kommune.no
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Etablere lavutslippssone(r) 

FAKTAARK  

Etablere lavutslippssone(r) 
Hva  -  hva handler tiltaket om og hva er resultatet/sluttleveransen(e)  

Det ble utarbeidet en konseptvalgutredning for innføring av lavutslippssoner - levert medio 
september 2016. Gjennom en sentral forskrift for dette tiltaket har myndighetene nå åpnet for å 
kunne etablere lavutslippssoner i Oslo. Disse omfatter dieselkjøretøy og har fokus på NO2 
(nitrogendioksid). I disse dager diskuteres det om bensinbiler også skal være omfattet av 
lavutslippsregimet. Det er mest realistisk er at tunge dieselkjøretøy blir første kjøretøygruppe som 
omfattes av en lavutslippssone. 

Hvorfor  -  formål med tiltaket og hvordan tiltakets resultater bidrar til dette 

Formålet med å etablere en lavutslippssone er å forbedre luftkvaliteten i Oslo. En lavutslippssone for 
dieselbiler har primært effekt på NO2, men endringer i folks bilpreferanser, med overgang til 
nullutslippsbiler viser av analyser gjennomført av prosjektet, at CO2-utviklingen også blir positiv.  
Tiltaket kan således bidra i retning av et fossilfritt Oslo over tid. 

Hvordan  -  hvordan prosjektet går frem for å nå målsettingene 

Den gjennomførte konseptvalgutredningen ligger i disse dager i Byrådsavdeling for miljø og 
samferdsel og det forventes en avklaring på byrådets prioriteringer i sakens anledning.  En 
lavutslippssone vil kunne bli innført i inneværende år hvis det treffes en beslutning om 
gjennomføring relativt snart. 

Sammenheng  -  tiltakets sammenheng med andre tiltak relatert til klimasatsningen 

Det er flere tiltak som bidrar til trafikkreduksjon, blant annet Oslopakke 3, bildeling, Bilfritt byliv, 
beboerparkering med fler 

Når  -  de viktigste milepæler og beslutninger 

En milepælsoversikt for lavutslippssoner kan være som følger: 

• Beslutning om å innføre en lavutslippssone i løpet av mars/april 2017 

• Forprosjekt/gjennomføringsprosjekt – tunge kjøretøy med et forenklet kontroll- og 
oppfølgingsregime: Ca. 8-9 måneder fra beslutning  

• Mulig oppstartdato – rundt 1. november 2017 

Kontaktpersoner 

Ansvarlig leder: Gunhild Bøgseth/Reidun Stubbe (Divisjonsdirektør/direktør – 
gunhild.bogseth@bym.oslo.kommune.no/reidunstubbe@bym.oslo.kommune.no) 
 
For utdypet informasjon om tiltaket: Christine Oppegaard, miljødivisjonen. 
(christine.oppegaard@bym.oslo.kommune.no ) 
 
Ansvarlig kommunikasjon: Alise Davidsen (Kommunikasjonsdirektør) – 
alise.davidsen@bym.oslo.kommune.no  
 
Tiltaksansvarlig prosjektleder: Tom Henry Knudsen (prosjektleder) – 
tomhenry.knudsen@bym.oslo.kommune.no (kun informasjon om KVU-fasen)  
 

Illustrasjon eller annen informasjon 

 
 

  

mailto:gunhild.bogseth@bym.oslo.kommune.no/reidunstubbe@bym.oslo.kommune.no
mailto:christine.oppegaard@bym.oslo.kommune.no
mailto:alise.davidsen@bym.oslo.kommune.no
mailto:tomhenry.knudsen@bym.oslo.kommune.no


90 
 

Miljøkrav drosjer 

FAKTAARK  

Miljøkrav drosjer 
Hva  -  hva handler tiltaket om og hva er resultatet/sluttleveransen(e)  

Forslag til endring i yrkestransportloven gir løyvemyndigheten hjemmel til å stille miljøkrav for 
drosjenæringen gjennom endring av drosjeforskriften for Oslo. Målet er å redusere utslippene 
gjennom å stille miljøkrav til drosjer gjennom krav til bruk av lav- eller nullutslippskjøretøy. Tidligste 
teoretiske tidspunkt hvor kravene er iverksatt, er fra 2022.  

Hvorfor  -  formål med tiltaket og hvordan tiltakets resultater bidrar til dette 

Formålet er å kunne stille krav til bilparken til drosjenæringen. Det betyr at bilparken til hele 
drosjenæringen i Oslo kommune må byttes ut med lav- eller nullutslippskjøretøy. Dette tiltaket er så 
inngripende for den enkelte drosjeeier, at det er behov for hjemmel for å kunne stille krav til den nye 
bilparken når drosjene byttes ut. 

Hvordan  -  hvordan prosjektet går frem for å nå målsettingene 

Utarbeidelse av forslag til miljøkrav må forankres i, og krever faglig innspill fra flere ulike miljøer. Det 
er opprettet et prosjekt som skal utarbeide et forslag til miljøkrav som kan inntas i drosjeforskriften 
for Oslo. Det vil bli etablert en arbeidsgruppe bestående av representanter fra drosjenæringen (både 
sentraler og eiere), kunnskapsmiljøer mht. nullutslippsbiler og lavutslippsbiler, bilimportørene 
(Elbilforeningen, Norsk Hydrogenforum, Norges bilbransjeforbund, mv.), samt ulike miljøer i etaten. 
Arbeidsgruppen innhenter erfaringer fra andre land der nullutslippsdrosjer er tatt i bruk eller forsøkt 
brukt. Arbeidsgruppen skal komme med forslag til miljøkrav, samt en plan for innfasing av nødvendig 
infrastruktur for å tilrettelegge for de foreslåtte løsninger. Arbeidsgruppen skal videre ved behov 
bestille nødvendige utredninger fra eksterne fagmiljøer, dersom det er nødvendig for å sikre et 
tilstrekkelig faktagrunnlag mht. drift av nullutslippsdrosjer. Det er ønskelig å ha en kalibrering mot 
MOS underveis i prosjektet for å avklare nivå og prosess. Det er engasjert en prosjektleder med 
ansvar for å drive prosessen frem og til å nå disse målene.  

Sammenheng  -  tiltakets sammenheng med andre tiltak relatert til klimasatsningen 

Bystyret vedtok i juni 2016 en klima- og energistrategi for Oslo kommune. Hovedmålet i strategien er 
reduksjon av byens CO2-utslipp med 50% innen 2020 og 95% innen 2030 sammenlignet med 1990-
nivå. Å ha lav- eller nullutslippskjøretøy innenfor drosjenæringen er en bidragsyter inn i dette 
arbeidet. 

Når  -  de viktigste milepæler og beslutninger 

Grunnet manglende avklaring fra MOS på vårt forslag til fremdriftsplan i prosjektet, er vi 4 uker 
forsinket etter egen foreslåtte fremdriftsplan. Dette tas igjen innen uke 32.  
Uke 8 - Prosjektleder er på plass og har startet arbeidet. 
Uke 8-13 – Arbeidsgruppe etableres og begynner utredningsarbeidet  
Uke 13 – Møte med MOS 
Uke 13-19 – Pågående prosess, korrigert etter møte med MOS (inkl. påskeferieavvikling) 
Uke 19 – Møte med MOS 
Uke 19-32 – Pågående prosess, korrigert etter møte med MOS (inkl. sommerferieavvikling) 
Uke 32 – Endelig forslag fra arbeidsgruppen 
Uke 33-45 – Høring 
Uke 46-49 – Gjennomgang av høringsuttalelser 
Uke 50 – Oversendelse av forslag til MOS fra etaten 

Kontaktpersoner 

Ansvarlig enhet – BYM - Transportløyve og skiltmyndighet 
Hanne Skåle Thowsen, Avdelingsdirektør, hanne.skale.thowsen@bym.oslo.kommune.no, 95817687 
 

mailto:hanne.skale.thowsen@bym.oslo.kommune.no
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Trafikkstyring med bruk av ITS løsninger 

FAKTAARK  

Trafikkstyring med bruk av ITS løsninger 
Hva  -  hva handler tiltaket om og hva er resultatet/sluttleveransen(e)  

En mer effektiv, sikker og miljøvennligere trafikkstyring . Etablering av en trafikkstyringssentral 

Hvorfor  -  formål med tiltaket og hvordan tiltakets resultater bidrar til dette 

Trafikkstyring for klimaforbedringer handler om å ta en sterkere kontroll med trafikkavviklingen. ITS-
Intelligente trafikksystemer er en verktøykasse for utvikling og styring av trafikk og transport. 
Potensialet er opp mo 20 % reduksjon av CO2 utslipp og lignende resultat for mindre kø (eller 
reduksjon av trafikkvolumet)   
 

Hvordan  -  hvordan prosjektet går frem for å nå målsettingene 

Trafikkstyring er et tradisjonelt virkemiddel for å kontrollere og skape sikker trafikkavvikling. Det er et 
viktig virkemiddel for å gi prioritet til gatebundet kollektivtrafikk gjennom kontroll av signalregulering 
i alle kryss med trikk og/eller busstrafikk. Bymiljøetaten er iferd med å etablere et tett samarbeid om 
å implemeneere ITS løsninger for et best mulig trafikksystem i Oslo, sammen med SVV Oslo avd og 
Ruter. Det er planer om ulike testprosjekter og om å etablere en felles trafikkstyringssentral med 
moderne teknologi. Overvåking og monitorering av trafikk ved å hente inn ulike datasett skal gi en 
mer optimal trafikkstyring. Monitorering vil bidra til å følge at vi er på vei mot 20 % reduksjon i trafikk 
og i klimautslipp. 
 

Sammenheng  -  tiltakets sammenheng med andre tiltak relatert til klimasatsningen 

Bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken og bedre løsninger  for grønn varedistribusjon 
(bylogistikk). Dette er virkemiddel for bilfritt byliv, og reduksjon av biltrafikken. Tiltaket er meldt inn i 
samarbeidet mellom SVV Oslo avd, Ruter og Bymiljøetaten 

Når  -  de viktigste milepæler og beslutninger 

Tiltaket er pågående i sin hovedform, trafikksignaler og koordinering av disse. Utredning av en ny 
trafikkstyringssentral  kan gjennomføres i inneværende år, men mangler beslutning og 
budsjettmidler. Det foreslås at prosjektet gjennomføres som ledd i ITS samarbeidet mellom Ruter og 
SVV Oslo avd. Rent teoretisk kan defineres følgende milepæler: 
 
2.halvår 2017 – Ferdig utredning 
1.halvår 2018 – Ferdig plan for implementering  
2.halvår 2019 – Ferdig implementert 
 

Kontaktperson kommunikasjon 
Hanne Skåle Thowsen, Avdelingsdirektør, hanne.skale.thowsen@bym.oslo.kommune.no, 95817687 
 
Tiltaksansvarlig/Prosjektleder 
Julia Obrovac, Prosjektleder, julia.obrovac@bym.oslo.kommune.no, 95458192 

Illustrasjon eller annen informasjon 

 
 
 

mailto:hanne.skale.thowsen@bym.oslo.kommune.no
mailto:julia.obrovac@bym.oslo.kommune.no
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Kontaktpersoner 

Ansvarlig leder – Gunhild Bøgseth 
Prosjektleder – Helge Jensen 
Prosjekt team – seksjon Trafikkstyring (Anette Bjerke) 
 

Illustrasjon eller annen informasjon 

 
 
 

 

Samlastingssentral 

FAKTAARK  

Samlastsentral Oslo (Konsolideringssenter)  
Hva  -  hva handler tiltaket om og hva er resultatet/sluttleveransen(e)  

En mer effektiv og miljøvennligere konsolidering og «last mile» distribusjon  av varer og gods (stort 
og smått) som skal distribueres i sentrale mål (mottakere) i Oslo. I særlig grad innenfor Ring 2, hvor 
det er lite kapasitet i gatenettet og vanskeligere å komme til  med laste/losse operasjoner. 

Hvorfor  -  formål med tiltaket og hvordan tiltakets resultater bidrar til dette 

Samlastsentraler (konsolideringssenter) reduserer trafikk til de sentrale mottaksområdene i Oslo 
gjennom sortering av varer for videre transport med el-kjøretøy (nullutslippskjøretøy) 
 

Hvordan  -  hvordan prosjektet går frem for å nå målsettingene 

Prosjektet krever et tett samarbeid med aktører som vareeiere og transportører, og krever at 
virksomhetene som skal motta varen, er bevisst på transportform og at et samlastsenter skal 
benyttes. Det er etablert er samarbeidsforum innen varedistribusjon og som også i større grad må ta 
inn aktuelle vareeiere/ vaeemottakere i planprosessen. Det er helt avgjørende. Det er ulike modeller 
for samlastsenter, og det må besluttes hvilken type som skal velges i samarbeid med aktørene. Det er 
nødvendig at Oslo kommune trer inn i en organisasjons- og finansieringsaktivitet for at det skal lykkes 
å etablere et samlastsenter, evnt flere. Alnabru er et slikt senter for flere typer gods, og det er i 
funksjon. Andre type varer/gods (mindre/lettere) må defineres i samarbeid med aktørene. 
 

Sammenheng  -  tiltakets sammenheng med andre tiltak relatert til klimasatsningen 

Anvendelse av nulltslippskjøretøy for distribusjon fra samlastsenteret. Reduksjon av trafikk. 
 

Når  -  de viktigste milepæler og beslutninger 

Prosjektet mangler beslutning for iverksettelse. Det er noe budsjettmidler for en planprosess.  
Prosjektet er i en sammenheng med Bilfritt Byliv for kjøretøybasert konsolidering. Sykkelprosjektet 
har et eget prosjekt i samarbeid med DHL med bruk av el-lastesykler for «last mile» distribusjon. 
Sykkel-konsolidering vil ble gjennomført i 2017.  
Rent teoretisk kan defineres følgende milepæler: 
Samlastsenter : 2.halvår 2017. Planarbeid og forhandlinger med aktørene starter. Søke etter mulig 
arealer, og evnt ledige lokaler 
Samlastsenter: 1.halvår 2018. Planarbeid videreføres og beslutning om type samlastsenter gjøres. 
Samlastsenter 2. halvår 2018. En enkel form samlastsenter tas i bruk, basert på leide lokaler 
Samlastsenter: 2.halvår 2018. Prosjektering gjennomføres for et eget , tyngre, samlastsenter  
Samlastsenter: 2.halvår 2019. Samlastsenter tas i bruk. 
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Kontaktpersoner 

Ansvarlig leder: Gunhild Bøgseth 
Prosjektleder: Helge Jensen 
Prosjekt team: Sture Portvik og Cassandra Malmberg 
(Med forbehold om endringer) 

Illustrasjon eller annen informasjon 

 
 
 

Økt biogassproduksjon 

FAKTAARK  

Økt biogassproduksjon 
Hva  -  hva handler tiltaket om og hva er resultatet/sluttleveransen(e)  

Tiltak: Produksjon og bruk av biogass som drivstoff i transportsektoren.  
 
Biogass produseres fra organisk avfall, som matavfall, avløpsslam, gjødsel mm. 1 Nm3 oppgradert 
biogass (biometan) kan erstatte 1 liter diesel. Energimessig tilsvarer 1 Nm3 biogass 10 kWh. 
Biogass omsettes som komprimert biogass (CBG) eller flytende biogass (LBG). LBG er en fornybar 
versjon av naturgass (LNG), og er ca. 6 ganger så transporteffektivt som CBG.  
 
I 2016 ble det produsert 11 millioner Nm3 biogass (biometan) av Oslo kommunes 
biogassprodusenter EGE, VAV og VEAS. 2,8 millioner Nm3 ble utnyttet som biodrivstoff. Den 
resterende produksjonen ble enten faklet eller utnyttet til energi/ varme i egne anlegg. 
Produksjonspotensialet i 2020 er antatt å være minst 14 millioner Nm3.  
 
Biogassproduksjonen i Oslofjordregionen var i 2015 på ca. 35 millioner Nm3, hvorav 14 millioner 
ble utnyttet som drivstoff. Rambøll (2016) anslo et produksjonspotensiale på mer enn 100 
millioner Nm3 for denne regionen. Sverige har lang tradisjon med produksjon av biogass fra 
matavfall og Danmark fra gjødsel. I Sverige benyttes biogass hovedsakelig til drivstoff og i Danmark 
til strømproduksjon.  
 
Nordens største biogassfabrikk bygges nå i Skogn og vil kunne levere 20-30 millioner Nm3 biogass 
(LBG) til transportsektoren. Miljødirektoratet (2013) antar at biogasspotensialet i Norge er 500-
600 millioner Nm3. Den nasjonale bransjeforeningen for biogass mener dette kan tallet kan dobles 
dersom man også inkluderer avfallsressursene til oppdrettsnæringen (Energigass Norge 2016). 
Sannsynlige produksjonsforbedringer er ikke inkludert i disse tallene. Tilsvarende vekstmuligheter 
har man i alle de nordiske landene, og import av biogass foregår allerede fra Sverige og Finland. 
Biogass kan altså bidra med  
- >14 mill. Nm3 fra lokale produsenter før 2020  
- 100 mill. Nm3 fra regionale produsenter på kort sikt  
- 500-600 Nm3 frem mot 2030 på landsbasis  
- Importert biogass fra Norden/Nord-Europa  
 

 

Hvorfor  -  formål med tiltaket og hvordan tiltakets resultater bidrar til dette 

Biogass produseres fra organisk avfall. Generelt er biodrivstoff er en knapp ressurs, særlig 
bærekraftig biodrivstoff med høy klimanytte. Økt biogassproduksjon vil, forutsatt at det legges 
til rette for omsetning av denne, bidra til reduserte klimagassutslipp i transportsektoren.  
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Biogass har som alle andre biodrivstoff ingen direkte utslipp av ikke-fornybar CO2. I motsetning 
til andre biodrivstoff vil biogass produsert fra organiske avfallsfraksjoner ikke kunne komme i 
konflikt med matproduksjon eller naturvern/biologisk mangfold, men heller utnyttelse av 
ressurser som ellers ikke vil utnyttes.  

 

Hvordan  -  hvordan prosjektet går frem for å nå målsettingene 

Realisering av det kortsiktige potensiale (>14 mill. Nm3 i 2020) av produksjon av biogass fra 
Oslo kommunes egne biogassprodusenter forutsetter at  

- EGE oppnår mer stabil drift av RBA, samt full kapasitetsutnyttelse av anlegget  
- Handlingsrom innenfor selvkostregime avklares 
- Vurdere nye råvarer som kan benyttes innen dagens rammebetingelser, f. eks. 

hageavfall . 
- VEAS gjennomfører planlagt investering i oppgraderingsanlegg for biogass som 

drivstoff 
- VAV øker avsetning av biogass og reduserer fakling og internforbruk noe fra i dag 

 
Målrettede tiltak for å utvikle markedet for biogass er en forutsetning for å utløse det store 
potensialet for biogassproduksjon i Norge. Økt produksjon i Oslofjordregionen og Norge for 
øvrig, vil kunne utnyttes i Oslo. Selv om ressursgrunnlaget er velkjent og teknologien er 
moden, må det skapes et velfungerende marked for å realisere produksjonspotensialet: 
 
- I dag er det ulike barrierer som gjør det lite lønnsomt for private aktører å benytte biogass 
som drivstoff. Det må settes inn tiltak som 

• Infrastruktur for biogass bygges ut med offentlig støtte 

• Biogass blir positivt diskriminert i bomringer og i bykjerne tilsvarende el/H 

• Alternativt drivstoff blir dyrere, biogass blir billigere 

• Biogassens fordeler som f.eks. lav lokal luftforurensning (partikler, NOx) blir verdsatt 

• Større konkurranse om å levere biogass 

• Annenhåndsverdien av gasskjøretøy øker 
- Det må være lønnsomt å produsere biogass, også for kommersielle aktører 

• Offentlige innkjøp som etterspør biogassteknologi fremfor dagens dieselteknologi 

• Økt investeringsstøtte/driftsstøtte 

• Økte priser/betalingsvillighet 

• Høyere behandlingspris for det organiske avfallet (råvarer) 

• Mer effektiv og stabil produksjon 

• Økt verdi av biogjødsel og ev. andre produkter av produksjonen.  
 
 

 

Sammenheng  -  tiltakets sammenheng med andre tiltak relatert til klimasatsningen 

Biogass bidrar også til å realisere andre viktige klima- og miljømål utenfor transportsektoren, som 
redusert lokal luftforurensning, utviklingen av et kretsløpsbasert avfallssystem, økt 
materialgjenvinning, reduserte klimagassutslipp i landbruket og grønne lokale arbeidsplasser. Derfor 
har Oslo kommune investert tungt i biogassproduksjon, og økt satsing vil følgelig bidra til å sikre disse 
investeringene. 

Når  -  de viktigste milepæler og beslutninger 

Tiltak overfor kommunes egne produsenter 
- VEAS: endelig styrebehandling sensommer 2017 
- EGE: 

• overtakelse fra Cambi trolig vår 2017 

• igangsettelse prosjekt Oslo Biomasse, «nye råvarer» vår 2017 
- VAV: nytt renseanlegg ferdig 202X. 
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Tiltak overfor sluttbrukere 
- Biogass som en del av innkjøpsstrategi i Oslo kommune og andre offentlige aktører 
- Biogass som drivstoff i tungtransport. EGE har søkt om Klimasatsmidler til utreding av muligheter 
innenfor tung/avfallstransport. Overføringsverdi til tungtransportbransjen for øvrig. Søknad til 
behandling. Gjennomføres i 2017/18. 
- Energistasjon Alnabru vil kunne legge til rette for kritisk infrastruktur for biogass til tungtransport. 
- LBG-lastebil anses som viktig for biogassens konkurranseevne for langtransport. Dette kommer i 
2017/18, blant annet fra Volvo Trucks. Kjøretøy for «korttransport» er teknologisk modent i dag. 
Biogassbusser finnes i alle segmenter. 

Kontaktpersoner 

 Ansvarlig enhet/leder/klimabudsjettansvarlig 
Per Kristiansen, Direktør, per.kristiansen@ege.oslo.kommune.no, 23440199 
 
Ansvarlig kommunikasjon 
Torkil Dyb Remøy, Biogasskoordinator, torkil.remoy@ege.oslo.kommune.no , 413 07 530 
 
Tiltaksansvarlig/Prosjektleder 
Torkil Dyb Remøy, Biogasskoordinator, torkil.remoy@ege.oslo.kommune.no , 413 07 530 

Illustrasjon eller annen informasjon 

 
 
 

 

 

Anskaffelsesstrategi 

FAKTAARK  

Anskaffelsesstrategi 
Hva  -  hva handler tiltaket om og hva er resultatet/sluttleveransen(e)  

Oslo kommune handler for rundt 27 milliarder kroner årlig. Kommunens anskaffelsesstrategi 2017-
2020 skal legge grunnlaget for en felles overordnet tenkning og atferd som sikrer at kommunens 
anskaffelser blir et effektivt og kraftfullt verktøy i arbeidet for å realisere byrådets visjon om en 
grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle. Strategien skal også bidra til 
anskaffelsesprosesser som skaper tillit til Oslo kommune som innkjøper og samfunnsaktør, og sikrer 
byens innbyggere og næringsliv løsninger og tjenester i tråd med dagens og fremtidens behov.  
 

Hvorfor  -  formål med tiltaket og hvordan tiltakets resultater bidrar til dette 

Oslo vokser med rundt ti tusen nye innbyggere hvert år, og er en av Europas raskest voksende byer. 
Sterk vekst og økende mangfold gjør Oslo rikere og byr på muligheter. Samtidig står byen overfor 
utfordringer når det gjelder klima og miljø, sosial ulikhet og utenforskap. Byrådet i Oslo har en visjon 
om en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle.  
 
Det er nær sammenheng mellom hvordan kommunen innretter og utøver sin anskaffelsesvirksomhet 
og de løsninger og tjenester kommunen tilbyr innbyggere og næringsliv.  

Hvordan  -  hvordan prosjektet går frem for å nå målsettingene 

Ny anskaffelsesstrategi setter mer fokus på klima- og miljøhensyn i kommunens anskaffelser. 
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Anskaffelsesstrategien vil ha et eget delmål om grønne anskaffelser. Anskaffelsesstrategien vil 
suppleres av en handlingsplan og veiledning som viser hvordan virksomhetene kan implementere 
strategiske føringer på anskaffelsesområdet i sin daglige virksomhet.  

Sammenheng  -  tiltakets sammenheng med andre tiltak relatert til klimasatsningen 

Anskaffelsesstrategien er konsernovergripende og gjelder for alle virksomheter i Oslo kommune. Den 
vil være relevant for alle tiltak knyttet til anskaffelsesvirksomhet i Oslo kommune.  
 

Når  -  de viktigste milepæler og beslutninger 

Det antas at byrådssaken behandles i byråd 8. juni.  
 

Kontaktpersoner 

Mari Jerman, kst. seksjonssjef, Seksjon for virksomhetsutvikling, byrådsavdeling for finans, 
mari.jerman@byr.oslo.kommune.no, 23 46 17 22/ 480 06 913 
 
Katja Khardikova, fagansvarlig samfunnsansvar, avd. Konserninnkjøp, Utviklings- og 
kompetanseetaten, katja.khardikova@uke.oslo.kommune.no, 905 47 910 
 
 
 

Illustrasjon eller annen informasjon 

 
 

 

Prosjekt BuyZET 

FAKTAARK  

Prosjekt BuyZET - Procurement of innovative solutions 
for zero emission urban delivery of goods and services  
Hva  -  hva handler tiltaket om og hva er resultatet/sluttleveransen(e)  

Oslo kommune skal bli Europas miljøhovedstad. Byrådet har satt ambisiøse miljømål blant annet for 
å kutte klimagassutslipp og redusere biltrafikken i byen. Anskaffelser er ansett å være et strategisk 
virkemiddel for å gjennomføre det grønne skiftet. Byrådsavdeling for finans har bedt UKE om å 
kartlegge hvordan anskaffelser kan bidra til målet om å bli en fossilfri by.  
 
På bakgrunn av dette har UKE i samarbeid med Rotterdam og København utarbeidet søknad om 
Horizon 2020-midler til prosjektet «BuyZET – Procurement of innovative solutions for zero emission 
urban delivery of goods and services». Søknadsprosessen og prosjektet koordineres av ICLEI – Local 
Governments for Sustainability. I tillegg deltar organisasjonene POLIS og TNO, samt observatører 
Southampton og Brussel-regionen, i prosjektet.     
 
Prosjektets organisering: 

• Prosjektdeltakere:  

– Byer: Oslo, Rotterdam, København 

– Organisasjoner: ICLEI, POLIS og TNO  

– Observatører: Southampton, Brussels Region 
• Koordinert av ICLEI (Local Governments for Sustainability)  
• Internt: UKE samarbeider med BYM 

mailto:mari.jerman@byr.oslo.kommune.no
mailto:katja.khardikova@uke.oslo.kommune.no
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Budsjett 

• Europakommisjonen dekker prosjektkostnadene opp til €1 000 000  

– personell, reise, og andre prosjektrelaterte kostnader 
• Oslos budsjett er EUR 225 222 over 2,5 år 

 

Hvorfor  -  formål med tiltaket og hvordan tiltakets resultater bidrar til dette 

Formålet er å bidra til effektivisering av logistikk i byene for å nå byenes klima- og miljømål. Gjennom 
prosjektet skal Oslo kommune:  

• Finne frem til løsninger for å: 
o Redusere antall leveranser/reiser og strekningen for leveransene i byene 
o Øke andelen leveranser med lav- og/eller nullutslippskjøretøy 
o Legge til rette for bærekraftige/miljøvennlige lade- og drivstoffstasjoner 

• Analysere effekten på måloppnåelsen av ulike tiltak innen transport i anskaffelser  

• Komme med anbefalinger (EU policy og videre forsknings- og utviklingsbehov) 
 
Se strategisk på hvordan anskaffelser kan påvirke transportløsninger i byer gjennom: 

– Egen bilpark 

– Kjøp av transporttjenester 

– Leveranser av varer og tjenester til kommunen 
 
Prosjektet dekker følgende tiltak i Oslo kommunes klimainnsats:  

- Innkjøpskrav nullutslippstjenestebiler 
- Innkjøpskrav transporttjenester 
- Innkjøpskrav varetransport 
- Innkjøpskrav transport ved tjenesteleveranser 

 

Hvordan  -  hvordan prosjektet går frem for å nå målsettingene 

1. Kartlegging av transport-”fotavtrykk”ved anskaffelser og prioritering av 
fokusområder/anskaffelsesområder 

2. Dialog med markedet og identifisering av nye/innovative løsninger 
3. «Buyers Groups» - skape etterspørsel etter innovative transportløsninger 
4. Utvikling av kontraktsstrategi/innkjøpskrav for prioriterte områder  
5. «Observer Group» - overførbarhet til andre byer 
6. Kommunikasjon og erfaringsdeling 

 

Sammenheng  -  tiltakets sammenheng med andre tiltak relatert til klimasatsningen 

Prosjektet er relevant for: 
- Innkjøpskrav nullutslippstjenestebiler 
- Innkjøpskrav transporttjenester 
- Innkjøpskrav varetransport 
- Innkjøpskrav transport i bygg og anlegg 
- Innkjøpskrav transport ved øvrige tjenesteleveranser 

 
 

 

Når  -  de viktigste milepæler og beslutninger 

 Work package Ansvar Start Slutt 
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1 Prosjektstyring ICLEI 11.16 04.19 

2 Kartlegging av klima- og miljøfotavtrykk fra transport 

ved leveranser og prioritering av 

anskaffelseskategorier 

Rotterdam 11.16 07.17 

3 Markedsdialog og identifisering av nye løsninger København 07.17 08.18 

4 Etablering av spesialiserte innkjøpergrupper på tvers 

av grensene 

Polis 07.17 04.19 

5 Utvikling av anskaffelsesplaner/strategier for 

prioriterte anskaffelseskategorier (for nullutslipp ved 

leveranser) 

Oslo 10.18 04.19 

6 Gruppe for observatørbyer ICLEI 11.16 04.19 

7 Kommunikasjon og spredning Polis 11.16 04.19 

Kontaktpersoner 

Katja Khardikova, fagansvarlig samfunnsansvar, avd. Konserninnkjøp, Utviklings- og 
kompetanseetaten, katja.khardikova@uke.oslo.kommune.no, 905 47 910 
 
 
 
 

Illustrasjon eller annen informasjon 

Foreløpig nettside:  
http://cordis.europa.eu/project/rcn/205668_en.html  
(prosjektet vil få en egen nettside om kort tid) 
 
Status 
1.11.2016: Prosjektets oppstart (kick-off møte i Rotterdam 7.-8. november 2016) 
1.11.2016 – 30.06.2017: Arbeidspakke 2: «Kartlegging av klima- og miljøfotavtrykk fra transport ved 
leveranser og prioritering av anskaffelseskategorier» i partnerbyene 
12.06.2017: Prosjektmøte i København – partene presenterer utkast til sin rapport med kartlegging 
av utslipp fra transport ved anskaffelser og metoden som er benyttet 
01.07.2017: Oppstart for arbeidspakken 3 «Markedsdialog og identifisering av nye løsninger»  
 
 

 

Tiltak i Oslo Havn 

FAKTAARK  

mailto:katja.khardikova@uke.oslo.kommune.no
http://cordis.europa.eu/project/rcn/205668_en.html
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HAVs tiltak 
Hva  -  hva handler tiltaket om og hva er resultatet/sluttleveransen(e)  

HAV har en rekke tiltak for å fremme bruk av lav- og nullutslippsløsninger i havneområdet. Dette 
omfatter:  

1. HAV etterspør felles krav til anleggsdrift om fornybare løsninger fra UKE, slik at vi kan i 
tråd med lov om offentlige anskaffelser stille felles krav og utøve lik praksis i Oslo 
kommune. Målet er å etablere konkurransedyktig markeder med lavutslippsløsninger 

2. HAV etterspør lavutslipp, hybrid eller elektriske løsninger hos leverandører som bruker 
tjenestebiler i vårt geografiske område 

3. HAV velger elbiler når vi fornyer kjøretøy i egen virksomhet 
4. HAV startet i 2016 med å prøve ut fornybart drivstoff og fortsetter med det i 2017. Målet 

er at alt som går på fossilt i vår egen virksomhet blir elektrisk, hybrid, eller går på fornybart 
innen 2030 

5. HAVs klimastrategi viser hvordan vi vil (1) arbeide for å få mer transport fra vei til sjø, (2) 
være en pådriver og samordne klimaarbeidet i Oslo havn, og (3) redusere klimautslipp fra 
egen virksomhet innen 2030 

 

Hvorfor  -  formål med tiltaket og hvordan tiltakets resultater bidrar til dette 

HAV implementerer og følger signaler om lavutslippsløsninger i Oslo kommune 

Hvordan  -  hvordan prosjektet går frem for å nå målsettingene 

I anskaffelser er HAV tydelig i våre forventninger til lavutslipp- og hybridløsninger, og vi ønsker 
samme praksis i forhold til anleggsdrift 
 
HAVs viktigste bidrag til klimaarbeidet er å tilrettelegge for å få mer gods fra vei til sjø. Oslo havn 
håndterer minst 5 millioner tonn CO2 hvert år. I 2030 skal havna kunne håndtere minst 8 millioner 
tonn> 
 

Sammenheng  -  tiltakets sammenheng med andre tiltak relatert til klimasatsningen 

HAV går foran og viser veien fram til lavutslippssamfunnet i vår egen virksomhet 

Når  -  de viktigste milepæler og beslutninger 

HAV håper på en avklaring fra UKE i 2017, slik at felles praksis i samtlige etater i Oslo kommune kan 
tre i kraft i senest i 2018. I 2017 blir klimakrav i anskaffelser tydelig forankret i HAVs klimastrategi 
 
I 2017 blir klimakrav i anskaffelser og praksis om fornybart drivstoff i bygg, biler, båter og maskiner 
tydelig forankret i HAVs klimastrategi. HAV har 21 person- og varebiler hvor 10 elektriske og 11 går 
på fossilt drivstoff.  
 
Klimastrategien behandles i Havnestyret i 30.03. 2017. Målet er at klimastrategien deles med våre 
kunder, og flere blir invitert til å delta i partnerskap våren 2017. En felles klimaplan for Oslo havn er 
ønskelig å ha på plass senest november 2017 som vil vise mulig tiltak i 2018-2020 
 

Kontaktpersoner 

 Svein Olav Lund, Teknisk direktør i Oslo Havn KF. Svein.olav.lunde@ohv.oslo.no, 900 23 831 
Åsa Nes, Eiendomsdirektør (og fungerende Havnedirektør) i Oslo Havn KF, asa.nes@ohv.oslo.no, 913 
40 870 
Solveig Eikeland, Stabs direktør i Oslo Havn KF. solveig.eikeland@ohv.oslo.no, 926 83 691 
 

Illustrasjon eller annen informasjon 

Framtidig anleggsarbeid i Oslo havn kan bli lavutslipp, men det krever en samlet etterspørsel i Oslo 
kommune for at leverandører skal kunne tilby konkurransedyktig priser. 
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Fossilfri 2020 

FAKTAARK  

Kollektivtrafikken skal ga  pa  fornybart drivstoff innen 
2020: Fossilfri 2020 
Hva  -  hva handler tiltaket om og hva er resultatet/sluttleveransen(e)  

Fossilfri 2020 er etablert som prosjekt for å legge til rette for at Ruter kan nå målet om at all 
kollektivtransport skal gå på fornybar energi innen utgangen av 2020. 

 

Hvorfor  -  formål med tiltaket og hvordan tiltakets resultater bidrar til dette 

Fossilfri 2020 er etablert for å løfte arbeidet med fornybar energi i Ruter og for å gi en tydelig ramme 
for den tverrfaglig satsingen og dialogene med eierne, markedet og andre relevante aktører. For å få 
til en overgang til fornybar energi på all transportmidler i kollektivtrafikken fordres systemendringer 
– ikke bare overgang til et nytt drivstoff eller en ny energibærer. Målet for Fossilfri 2020 er satt av 
Oslo og Akershus og konkretisert i Ruters miljøstrategi for perioden 2014-2020. En systematisk 
tilnærming og gjennomføring av nødvendig tiltak gjennom Fossilfri 2020 vil sørge for effektiv 
måloppnåelse.  

Hvordan  -  hvordan prosjektet går frem for å nå målsettingene 

Ruters tiltak forventes kunne ha et direkte bidrag til satsning 5 gjennom omlegging til kun fornybar 
energi i spesialtransporten. Ruters spesialtransport består av skoleskyss med minibuss eller drosje. I 
tillegg benyttes innleide minibusser til bestillingstransport og servicelinjer. Til dette disponeres ca 
200 minibusser, i kombinasjon av deltid- og heltidsinnleide, og i tillegg kjøpes ordinære drosjeturer. I 
tråd med metodikken i Fossilfri 2020 utarbeider Ruter nå en plan for hvordan spesialtransporten kan 
bli fornybar i 2020. 
 
Ruter bidrar indirekte til satsning 5 og 6 gjennom å utvikle markedet for fornybare kjøretøy og 
produkter og tjenester knyttet til leveranser/drift av fornybare energibærere. Gjennom de siste to 
årene har Ruter i sine innkjøp og i dialog med markedsaktører gjennom egne dialogkonferanser og 
deltakelse på eksterne arrangement der mål, kommunisert sine mål og planer for Fossilfri 2020. 
Dette har bidratt til å motivere markedet, og signalisert overfor andre offentlige og private selskaper 
at det er realistisk å fase ut fossil energi i 2020. Selv om satsning 5 og 6 omfatter andre 
kjøretøysegmenter, er det grunn til å anta at leverandører og innkjøpere også her blir påvirket 

Sammenheng  -  tiltakets sammenheng med andre tiltak relatert til klimasatsningen 

Fossilfri har grensesnitt mot satsning på fornybare energi (el, hydrogen) og utnyttelse av avfall 
(biogassproduksjon), samt avhengigheter til arealplan og byutviklingsprosjekter, som må ha legge til 
rette for bussdrift og for nødvendig ladeinfrastruktur. 

Når  -  de viktigste milepæler og beslutninger 

Inngåelse av kontrakt for operatørdrevet elbusstest: Desember 2016-januar 2017 
Plan for konvertering av båtlinjer til fornybar energi: Mars 2017 
Oppstart systemtest elbuss: Høsten 2017 
Utrulling elbuss indre by: 2020 
Utrulling elektriske minibusser (skoleskyss): August 2017 

Kontaktpersoner 

 Pernille Aga 
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Illustrasjon eller annen informasjon 

Målbilde for Fossilfri 2020: 
Målbildet brukes i hver anbudsprosess, men Ruter har valgt en dynamisk tilnærming til valg av type 
fornybar energibærer og teknologi. Det vil si at målbildet på teknologimiks ikke er låst, men gir Ruter 
retning. Målbidet vil endres over tid i tråd med utvikling i teknologi, kostnader, leverandørkjeder, 
tilgjengelighet, osv. 
 

 
 
 

 

 

Etablere energistasjoner – personbiler og varebiler 

FAKTAARK  

Etablere energistasjoner - personbiler og varebiler 
Hva  -  hva handler tiltaket om og hva er resultatet/sluttleveransen(e) 

Det er et mål for Oslo kommune å bidra til en overgang fra bensinstasjoner med fossile energibærere 
som bensin og diesel til energistasjoner med fornybare drivstoff slik som el, hydrogen, og biodrivstoff 
(inkludert innblanding ut over omsetningskravet). Oslo kommune skal være en pådriver og 
tilrettelegge for at markedsaktører etablerer energistasjoner på strategiske lokasjoner i Oslo.    

Hvorfor  -  formål med tiltaket og hvordan tiltakets resultater bidrar til dette 

For å nå Oslo kommunes klimamål om akselerert innfasing av grønne kjøretøy må tilbudssiden for 
fornybare drivstoff styrkes. Dette for å gjøre det lettere for etterspørselssiden å ta i bruk kjøretøy 
med fornybare drivstoff.  
 
Etablering av energistasjoner i Oslo skal bidra til at det også etableres energistasjoner nasjonalt og 
internasjonalt langs hovedveinettene.  

Hvordan  -  hvordan prosjektet går frem for å nå målsettingene 

Pådriver og tilretteleggerrollen i tiltaket medfører følgende aktiviteter:  
1) Avklare areal- og tilkomstbehov for energistasjoner i dialog med næringen 
2) Lokalisere tre egnede tomter 
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3) Lyse ut tomter til leie, tildelingskriterier med fokus på konseptet for energistasjon 
4) Tildele tomter etter evaluering av tilbud  

Styringsparameter og styringsmål - hvordan prosjektets resultater måles (viktigste) 

Antall energistasjoner i drift i 2017 3 

Sammenheng  -  tiltakets sammenheng med andre tiltak relatert til klimasatsingen 

Tiltaket kan ses i sammenheng med andre tiltak innrettet for vridning av personbilflåten samt 
varebilene. Den vil også bidra til grønnere godstransport.  

Når  -  de viktigste milepæler og beslutninger 

Første halvår 2017 - Utarbeidet plan, avklart behov, tomter funnet, lyst ut og tildelt 
Andre halvår 2017 - Ferdigstillelse av 3 stasjoner  

Kontaktpersoner 

Ansvarlig enhet/leder/klimabudsjettansvarlig 
Heidi Sørensen, direktør, heidi.sorensen@kli.oslo.kommune.no, 959 63 927 
 
Ansvarlig kommunikasjon 
Eva Watten, Avdelingssjef for organisasjon, kommunikasjon og administrasjon, 
eva.watten@kli.oslo.kommune.no, 920 15 704  
 
Tiltaksansvarlig/Prosjektleder 
Eric Rambech, fagsjef mobilitet, eric.rambech@kli.oslo.kommune.no, 450 98 123 

Illustrasjon eller annen informasjon 

 
 
 
 

 

Etablere energistasjon – gods (Alnabru) 

FAKTAARK  

Etablere energistasjon - gods (Alnabru) 
Hva  -  hva handler tiltaket om og hva er resultatet/sluttleveransen(e) 

Det er et mål for Oslo kommune å bidra til en overgang fra bensinstasjoner med fossile energibærere 
som bensin og diesel til energistasjoner med fornybare drivstoff slik som el, hydrogen, og 
biodrivstoff. Oslo kommune skal være en pådriver og tilrettelegge for at markedsaktører etablerer en 
energistasjon på Alnabru spesielt innrettet for vare- og godstransport.    

Hvorfor  -  formål med tiltaket og hvordan tiltakets resultater bidrar til dette 

For å nå Oslo kommunes klimamål må tilbudssiden for fornybare drivstoff styrkes. Dette for å gjøre 
det lettere for etterspørselssiden, spesielt vare-og godstransport å ta i bruk kjøretøy med fornybare 
drivstoff. Energistasjonen på Alnabru er et «fyrtårnprosjekt» som skal demonstrere og inspirere til 
videre satsing på energistasjoner, og som innrettes spesielt mot vare- og godstransport.  
 
Etablering av energistasjoner i Oslo skal bidra til at det også etableres energistasjoner nasjonalt og 
internasjonalt langs hovedveinettene.  

Hvordan  -  hvordan prosjektet går frem for å nå målsettingene 

Tiltaket er i oppstartsfase og skal planlegges.  KLIs rolle er som pådriver og tilrettelegger av 
prosessen.  Prosjektet vurderer blant annet følgende aktiviteter:  

- Avklare areal- og tilkomstbehov for energistasjonen i dialog med næringen 
- Lokalisere egnet tomt (Stubberud er per nå den mest lovende tomten) 

mailto:heidi.sorensen@kli.oslo.kommune.no
mailto:eva.watten@kli.oslo.kommune.no
mailto:eric.rambech@kli.oslo.kommune.no
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- Lyse ut tomt til leie, tildelingskriterier med fokus på konseptet for energistasjon 
- Tildele tomt etter evaluering av tilbud 

Styringsparameter og styringsmål - hvordan prosjektets resultater måles (viktigste) 

Avtale med næringsaktør om etablering av 
energistasjon på Stubberudfeltet på Alnabru i 
2017 

Ja/Nei 

Sammenheng  -  tiltakets sammenheng med andre tiltak relatert til klimasatsingen 

Tiltaket kan ses i sammenheng med andre tiltak i tiltaksområdene grønnere varetransport og 
grønnere godstransport, og også vridning av personbiltrafikken. Ved å lokalisere energistasjonen på 
Alnabru blir grønnere varetransport inn mot byen også mulig. Oslo kommune har tilsvarende tiltak 
rettet mot å etablere 3 energistasjoner for personbiltrafikk i Oslo-området. Det å realisere 
energistasjonen på Alnabru vil bane veg for etablering av et nettverk av energistasjoner. 

Når  -  de viktigste milepæler og beslutninger 

Første halvår 2017 – Utarbeidet plan 
Andre halvår 2017 – Avtale med næringen 
2019 - Ferdigstillelse av stasjonen  

Kontaktpersoner 

Ansvarlig enhet/leder/klimabudsjettansvarlig 
Heidi Sørensen, direktør, heidi.sorensen@kli.oslo.kommune.no, 959 63 927 
 
Ansvarlig kommunikasjon 
Eva Watten, Avdelingssjef for organisasjon, kommunikasjon og administrasjon, 
eva.watten@kli.oslo.kommune.no, 920 15 704  
 
Tiltaksansvarlig/Prosjektleder 
Eric Rambech, fagsjef mobilitet, eric.rambech@kli.oslo.kommune.no, 450 98 123 

Illustrasjon eller annen informasjon 

Prosjektet er en del av et EU prosjekt som heter GREAT  (http://great-region.org/) – Green regions 
with alternative fuels for transport.  
 
 
 

 

  

mailto:heidi.sorensen@kli.oslo.kommune.no
mailto:eva.watten@kli.oslo.kommune.no
mailto:eric.rambech@kli.oslo.kommune.no
http://great-region.org/
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Pådriver økt differensiering engangs- og drivstoffavgift 

FAKTAARK  

Pa driver økt differensiering engangs- og drivstoffavgift 
Hva  -  hva handler tiltaket om og hva er resultatet/sluttleveransen(e) 

Det er et mål for Oslo kommune å bidra til overgang fra fossildrevne kjøretøy til fornybare 
alternativer. Klimaetaten skal være en faglig pådriver i aktuelle påvirkningskanaler for differensiering 
av engangs- og drivstoffavgifter. Den primære aktiviteten er å støtte byrådsapparatet.  

Hvorfor  -  formål med tiltaket og hvordan tiltakets resultater bidrar til dette 

Erfaring tilsier at det grønne skifte akselereres ved at de grønne løsningene medfører økonomiske 
fordeler. For eksempel har insentivene for å innføre el-bil i Norge (blant annet med avgiftsfritak) 
resultert i at landet er verdensledende i andel el-biler på veiene.  
 
Ved å være en pådriver for økt differensiering av engangsavgift mellom fossile og ikke-fossile 
alternativer vil det fremstå mer økonomisk attraktivt å velge grønne løsninger. Dette vil føre til økt 
innfasing av kjøretøy på fornybare drivstoff. Utformingen av det nasjonale avgiftssystemet er den 
antatt viktigste forutsetningen for vridning av kjøretøyparken.  

Hvordan  -  hvordan prosjektet går frem for å nå målsettingene 

Pådriverrollen vil benytte faglige momenter som innspill i aktuelle påvirkningskanaler.  Aktivitetene 
vil omfatte innspill til brev, presentasjoner, og møtevirksomhet. I tillegg gis en periodisk 
statusoppdatering, minst årlig.    

Styringsparameter og styringsmål - hvordan prosjektets resultater måles (viktigste) 

Nasjonalt avgiftssystem som forsterker Oslo måloppnåelse på klima Ja/Nei 

Sammenheng  -  tiltakets sammenheng med andre tiltak relatert til klimasatsingen 

Tiltaket kan ses i sammenheng med andre tiltak egnet for å vri og redusere personbiltrafikken, samt 
gjøre vare- og godstransporten grønnere. Differensiering av engangs- og drivstoffavgifter er ventet å 
påvirke alle kjøretøykategorier.  
 

Når  -  de viktigste milepæler og beslutninger 

Dette er en kontinuerlig rolle men det ventes økt aktivitetsnivå i forkant av nasjonale 
budsjettforhandlinger der avgiftsnivåer er gjenstand for diskusjon.  
 

Kontaktpersoner 

Ansvarlig enhet/leder/klimabudsjettansvarlig 
Heidi Sørensen, direktør, heidi.sorensen@kli.oslo.kommune.no, 959 63 927 
 
Ansvarlig kommunikasjon 
Eva Watten, Avdelingssjef for organisasjon, kommunikasjon og administrasjon, 
eva.watten@kli.oslo.kommune.no, 920 15 704  
 
Tiltaksansvarlig/Prosjektleder 
Eric Rambech, fagsjef mobilitet, eric.rambech@kli.oslo.kommune.no, 450 98 123 

Illustrasjon eller annen informasjon 
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