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Det er gledelig å se at utslippene går ned i Oslo, både for byen totalt sett og i Oslo kommunes egne 
virksomheter. Kommunen arbeider systematisk for å nå de ambisiøse klimamålene om å redusere 
klimagassutslippene med 50 % innen 2020 og 95 % innen 2030 sammenlignet med 1990-nivå. 

Dette er femte gang det har blitt utarbeidet en egen miljø- og klimarapport for Oslo som en del 
av  byrådets årsberetning. Rapporten for 2016 er utvidet på to områder. Rapportens klimadel er 
 utvidet til å vise utviklingen i klimagassutslipp for Oslo by, ikke kun Oslo kommunes virksomheter. 
 Rapportens miljødel er utvidet for å vise status på flere miljøparametere.

Rapporten viser at Oslo er på vei til å bli et bærekraftig bysamfunn der alle har rett til ren luft, rent vann 
og tilgang på grønne friområder. Med økt utbygging og befolkningsvekst er presset på grønne arealer 
stort. Fremover blir det derfor viktig med etablering av nye og bevaring og videreutvikling av eksisterende 
grønne arealer. Oslo trenger både rekreasjonsarealer, biologisk mangfold, natur, overvannshåndtering og 
tilrettelegging for aktiviteter som urbant landbruk. Det er viktig at de ulike funksjonene blir ivaretatt.

Utslippstallene fra SSB (2015-tall) viser at Oslo har redusert sitt totale CO₂-utslipp med 16 % fra 
2013 til 2015. For Oslos egne virksomheter, har vi statistikk for 2016. Her viser tallene at utslippene 
har gått ned med 27 % fra 2015 til 2016. Kommunens virksomheter har en viktig rolle ved å være 
 pådriver for miljø- og klimavennlige løsninger ved kjøp av varer og tjenester.

Rapporten viser at vi er i gang med å oppgradere Oslo til en by med lavere utslipp. I 2016 nådde vi 
en viktig milepæl. For første gang var det flere kollektivreiser enn bilreiser i Oslo. Samtidig er det 
flere utfordringer som gjenstår, spesielt innen transportsektoren der klimagassutslippene og den 
lokale luftforurensningen må reduseres. Rapporten bekrefter at den største innsatsen må rettes mot å 
redusere biltrafikken og øke kollektiv, sykkel og gange, og få en vridning fra bensin- og dieselbiler til 
nullutslippskjøretøy. Det må også skje en omlegging av vare- og godstransporten til fornybart drivstoff 
og nullutslippsløsninger. Veitrafikk er den største støykilden i Oslo – tenk for en bonuseffekt det vil 
ha, når man faktisk kan høre naturlydene på vei til jobb om morgenen?

Sykkel er et raskt, fleksibelt og lite arealkrevende transportmiddel som gir store helse- og miljøge-
vinster. Byrådet intensiverer sykkelsatsningen for å realisere Oslo som en sykkelvennlig by for alle. 
I 2016 har det vært prioritert tiltak for tilrettelegging av ny sykkelinfrastruktur innenfor Ring 3 og 
på byrutene, samt oppgradering av eksisterende sykkelveinett, helårsdrift av utvalgte sykkelruter og 
etablering av sykkelstativer.

Prosjektet Bilfritt byliv ble opprettet i april 2016 og er viktig for å skape en grønnere og mer levende 
by. Vi har lagt til grunn en bred medvirkning og involvering i arbeidet. 

Forord
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2016 ble et viktig år for klimaledelse i Oslo kommune. Den 22.06.2016 ble Oslos ambisiøse klima-
mål og klima- og energistrategien vedtatt av Oslo bystyre. Klimaetaten ble opprettet med virkning 
fra 01.07.2016 som et sentralt fagmiljø for klimaarbeidet i kommunen. Fra 2017 har byrådet innført 
klimabudsjetter som et styringssystem for å tydeliggjøre ansvaret for gjennomføring av kommunens 
klimaarbeid og for å sikre måloppnåelse. Dette er et banebrytende arbeid og har gitt oss stor opp-
merksomhet, nasjonalt og internasjonalt. 

Vi ønsker at Oslo kommune skal forsterke sin stilling som en internasjonalt ledende miljøby og mener 
at denne rapporten viser at vi er på rett vei. 

Oslo er en del av det verdensomspennende nettverket C40, hvor byer med høye klimaambisjoner går 
sammen om utslippskutt. De utfordringene verden nå står overfor må løses både lokalt og globalt, på 
tvers av sektorer og landegrenser, i et godt samspill mellom offentlige og private aktører. Vi vil jobbe 
for at Oslo skal være en attraktiv samarbeidspartner for både innbyggere, stat, forskningsmiljøer og 
næringsliv, ved at vi ligger i fremste rekke innen miljø- og klimatiltak, og ved at vi jobber entusiastisk 
for stadig forbedring på dette området.

Lan Marie Nguyen Berg, 
byråd for miljø og samferdsel
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Dette er femte året at Oslo kommune utarbeider en miljø- og klimarapport for egne virksomheter. Nytt 
av året er at rapporten nå også omhandler miljø- og klimastatus for hele Oslo by, ikke kun for egne 
virksomheter. Miljø- og klimarapporten dokumenterer utvikling i klimagassutslipp og  energiforbruk 
på både by og virksomhetsnivå. I tillegg gjør den opp en status på hva som har skjedd innenfor 
 arbeidet for å være en internasjonalt ledende miljøby. 

OSLO BY
Oslo er på vei til å bli et bærekraftig bysamfunn der alle har rett til ren luft, rent vann og tilgang på 
grønne friområder. Oslo har mye å ta vare på, og har det høyeste antallet påviste arter av alle kom-
muner i Norge. Samtidig er Oslo en av Europas raskest voksende byer, og utbygging og befolknings-
vekst gjør presset på grønne arealer stort. Bymiljøetatens årlige brukerundersøkelse viste at 78 % var 
svært/ganske fornøyd med rekreasjons- og idrettsmulighetene i Oslo i 2016. Tilfredsheten var størst 
når det gjaldt preparering av skiløyper i Marka (94 %), tilrettelegging av stier og turveier i Marka (92 
%) og tilretteleggingen av turveier i byggesonen (75 %). 

De siste tallene fra SSBs forbrukerundersøkelse viser at innbyggere i Oslo og Akershus har det største 
forbruket i landet målt i pengebruk. Likevel går mengden avfall fra husholdningene i Oslo ned til 333 
kg per innbygger i 2016, fra 406 kg i 2006. I den årlige avfallsanalysen kommer det frem at Oslos 
innbyggere i 2016 sorterte 44 % av matavfallet i grønne poser 27 % av plastavfallet i blå poser, 77 % 
av papp, papir og drikkekartonger, og 62 % av glass- og metallemballasje. Selv om innbyggerne har 
blitt flinkere til å kildesortere, er det fortsatt et stort forbedringspotensial, da 2/3 av det som legges i 
restavfallsposen kunne vært kildesortert.

Forurensningsforskriften gir grenseverdier for mange lokalt forurensende stoffer. De største utfordringene 
i Oslo er i dag knyttet til svevestøv (PM10 og PM2,5) og nitrogendioksid (NO2). Forurensningsforskriftens 
grenseverdier for svevestøv ble skjerpet fra 01.01.2016. Målinger viser at de nye grenseverdiene for 
svevestøv ble overholdt i 2016, men grenseverdier for NO2 brytes systematisk. Målinger og beregninger 
de siste årene viser verdier tett oppunder og til dels over grenseverdiene. Det er derfor behov for å 
opprettholde og styrke tiltak mot svevestøv og NO2 for å hindre overskridelser. 

Klimagassutslippet fra Oslo by gikk ned med 16 % fra 2013 til 2015, ifølge Statistisk Sentralbyrå 
(SSB). Siste publiserte tall fra SSB kom mars 2017, og utslippstallene slippes i et intervall på annet 
hvert år. Siste tilgjengelige tall er for 2015. De direkte klimagassutslippene på bynivå er cirka 1,2 
millioner tonn CO₂-ekvivalenter. Det er på samme nivå som utslippene i 1990, og Oslos mål om 50 % 
utslippsreduksjon innen 2020 innebærer at utslippene skal ned til 600 000 tonn CO₂-ekvivalenter. 

1. Sammendrag

K A P I T T E L  1 

Sammendrag

6 — Oslo kommune



Cirka 65 % av klimagassutslippene fra Oslo by kommer fra transportsektoren: veitrafikk lette og 
tunge kjøretøy, samt anleggsmaskiner. Utslippet fra denne sektoren har gått ned med cirka 10 % 
fra 2013 til 2015, hovedsakelig som følge av reduserte utslipp fra anleggsmaskiner. Utslippene fra 
veitrafikken, tunge og lette kjøretøy, er stabilt høye. Det er nødvendig med nye og skjerpede tiltak for 
å redusere klimagassutslippene fra veitrafikken.

De resterende 35 % av utslippet kommer fra stasjonære kilder: oppvarming av bygg, avfallsforbrenning, 
energiforsyning, samt utslipp fra avfallsdeponi og avløp. Her har utslippet blitt redusert med cirka 24 
% fra 2013 til 2015, hovedsakelig på grunn av lavere utslipp fra oppvarming av bygg. 

Kollektivtrafikken blir også stadig mer miljøvennlig – bussene i Oslo har fått en økt andel av forny-
bare energibærere, og i 2016 gikk øyfergene i indre Oslofjord på fornybar diesel. For første gang ble 
det i 2016 registrert flere kollektivreiser enn reiser med personbil i Oslo. 

Oslos befolkning har vokst samtidig som utslippet av klimagasser totalt i Oslo bare har hatt en liten 
økning. Årlig klimagassutslipp per person har derfor gått ned med cirka 20 % – 2,4 tonn CO₂ per 
person i 1990 til 1,9 tonn CO₂ per person i 2015. 

KOMMUNAL SEKTOR
Klimagassutslippene fra kommunal virksomhet har gått ned med 27 % fra 2015 til 2016. Oslo 
kommunes virksomheter rapporterer årlig på viktige statusområder innenfor miljø og klima, og har 
gjort dette siden 2009. Mye av grunnen til at utslippet har blitt så kraftig redusert, er at utslippet fra 
prosessvirksomhet, som for eksempel drift av kommunens forbrenningsanlegg for avfall og gate-
belysning, har gått fra 1662 tonn CO₂ i 2015 til 290 tonn CO₂ i 2016. Den største bidragsyteren til 
denne nedgangen er Energigjenvinningsetaten, som i 2016 konverterte støttebrennere i avfallsfor-
brenningen fra fossil olje til bio-olje. Dernest ser vi en reduksjon i utslipp fra oppvarming av bygg på 
grunn av utfasing av fossil oljefyring, og reduksjon i utslipp fra transport på grunn av innfasing av 
nullutslippsteknologi i kommunens bilpark. 

Oslo kommune setter fokus på miljø med ulike arrangementer for hele byen, som for eksempel 
festivalen som #mittgrønneoslo som ble arrangert i 2016. Men kommunen har også fokus på å bli 
bedre på miljøkrav internt i virksomhetene. Oslo kommune kjøpte inn mat for nesten 175 mill. kroner 
i 2016, og kan gjennom eget forbruk ta ansvar og være et godt forbilde. Av totalt 72 av kommunens 
kantiner oppgir 14 at de har «kjøttfri mandag», og 39 av kantinene har det ved enkelte tilfeller. 
Kommunen har under utarbeidelse en forbruksstrategi for grønt, fremtidsrettet og sirkulært forbruk, 
inkludert kutt av matsvinn. I 2016 inngikk kommunen en ombruksavtale med Fretex for uthenting av 
møbler og IKT fra kommunens virksomheter. Og hele 86 % av Oslo kommunes tjenestesteder svarte at 
de kildesorterte i 2016, men dette tallet kan bli enda bedre. 
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Byrådet arbeider for at Oslo skal være en internasjonalt ledende miljøby. Årets rapport oppsummerer 
status på viktige miljø- og klimamål og etablerer et bevisst forhold til hva Oslo skal bli enda bedre på i 
2017, som forsterket innsats for å redusere klimautslippene fra transportsektoren. 

Status og utvikling som gjelder kommunale virksomheter er i hovedsak basert på innrapportering av 
miljø- og klimadata for 2016 fra kommunale etater og virksomheter. Data som gjelder bynivå er delvis 
basert på SSBs (Statistisk Sentralbyrå) utslippstatistikk fra 2015 og delvis basert på kartlegginger 
 ulike etater og virksomheter selv har innhentet. Rapporten er organisert tematisk, der utvikling og 
status for Oslo by presenteres først, deretter rapportering for egne virksomheter. Det må medregnes noe 
usikkerhet i datagrunnlaget blant annet ved innrapportering, bruk av utslippsfaktorer, og beregnings-
metoder. Dette gjelder data innhentet av Oslo kommune, men også usikkerhet i SSBs statistikk.

Målet med rapporten er å gi innbyggerne innsyn i Oslos miljø- og klimastatus, måloppnåelse og Oslo 
kommunes arbeid for å nå vedtatte miljø- og klimamål, både for egen virksomhet og for byen som 
helhet. 

2. Innledning
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OSLO KOMMUNES STYRINGSSYSTEMER FOR MILJØ- OG KLIMALEDELSE
Siden 2003 har kommunen arbeidet for at alle tjenesteder skal være miljøsertifisert som ISO 14 001 
eller Miljøfyrtårn. Status og måloppnåelse for kommunens miljøindikatorer blir løpende oppdatert 
på www.oslo.kommune.no/miljostatus. Kommunen ble i 2016 med som pilot i det internasjonale 
ISO37120 som nå utprøves som system for å sertifisere og sammenligne byer på utvalgte bærekraft-
indikatorer. Ved innføring av klimabudsjetter som et styringssystem fra 2017, er også klimaledelse 
blitt tydeligere i Oslo kommune. 

KLIMA- OG ENERGISTRATEGI
Oslo har mål om at alle klimagassutslippene skal reduseres med 50 % innen 2020 og 95 % innen 
2030 sammenlignet med 1990-nivå. Klimamålene og klima- og energistrategien for Oslo ble vedtatt 
i bystyret den 22.06.2016. Klimamålsettingene for Oslo stiller krav til systematisk klima- og miljø-
arbeid internt i kommunen og til samspill med innbyggere, næringsliv, organisasjoner og andre 
offentlige aktører. Utslippene fra Oslo kommunes virksomheter utgjør en liten del av Oslos totale 
klimagassutslipp, men kommunen ønsker å gå foran som en miljø- og klimavennlig og fremtidsrettet 
kommune. 

Med utgangspunkt i klima- og energistrategien ble det i 2016 utarbeidet klimabudsjett for 2017 som 
et styringssystem for å sikre måloppnåelse. Dette er et eksempel på styringsmessig eller organisatorisk 
innovasjon, der Oslo kommune skal telle CO₂ på samme måte som vi teller penger. Klimabudsjettet viser 
de viktigste tiltakene som vil bidra til å nå målet om 50 % reduksjon i utslippene innen 2020. Flere av 
disse tiltakene er allerede igangsatt, og er dermed en del av grunnlaget for rapporten som gjelder for 2016.

MILJØSERTIFISERING
Oslo kommune vedtok i 2003 at alle større etater og virksomheter skal sertifiseres etter ISO 14001. 
I tillegg skal alle små og mellomstore tjenestesteder og virksomheter, som barnehager, skoler, 
 sykehjem og mindre etater, sertifiseres som Miljøfyrtårn. Begge sertifiseringsordningene har fokus på 
det brede miljøarbeidet, med oppfølging av avfall, innkjøp, transport og energi samt arbeidsmiljø. 
01.01.2017 var 359 kommunale tjenestesteder sertifisert. Det utgjør en sertifiseringsgrad på 50 % 
blant de sertifiserbare og 43 % totalt. 

Oslo kommune har begynt å ta i bruk hovedkontormodellen til Miljøfyrtårn. Modellen fordeler 
ansvaret bedre mellom overordnet virksomhet og underliggende tjenestested. Alle etater og bydeler 
med underliggende tjenestesteder er oppfordret til å innføre denne modellen. Det er kun to bydeler og 
tre etater med underliggende enheter som ikke er i prosess på dette. Ansvaret for kommunens lokale 
miljøledelse ligger til virksomhetsledere i henhold til instruks. 

3. Miljø- og klimaledelse

ISO 14001 

ISO 14001:2015 er en in-
ternasjonal standard til et 
ledelsessystem for miljø 
som en organisasjon kan 
bruke for å forbedre sin 
miljøprestasjon. 
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K AN IKKE SERTFISERES ET TER  
MILJØF YRTÅRNSKRITERIENE

14 %

ANTALL  
SERTIFISERTE

43 %

GJENSTÅENDE

43 %

Oslo kommune er også knutepunkt for Miljøfyrtårnprogrammet og koordinerer sertifisering og 
resertifisering av kommunale, statlige og private virksomheter. I 2016 ble 81 nye virksomheter i Oslo 
sertifisert, og per 01.01.2017 var 1042 virksomheter i Oslo sertifisert som Miljøfyrtårn. Totalt i Oslo er 
120 virksomheter ISO14001-sertifisert, hvorav 11 kommunale. 

OSLO ISO-SERTIFISERT SOM BÆREKRAFTIG BY
Local Governments for Sustainability (ICLEI) er et ledende verdensomspennende nettverk for over 
1200 lokale myndigheter. Oslo har vært aktiv i ICLEI i mange år, og i forkant av ICLEIs verdenskongress 
i 2015, mottok Oslo kommune en invitasjon om å delta i et pilotprogram for implementering av 
standarden «ISO 37120 Sustainable Development of Communities: Indicators for City Services and 
Quality of Life». Dette er en ny internasjonal standard for bærekraftige byer. 

Standarden er sertifiserbar og består av et sett med 100 indikatorer, som måler nivå på tjenester 
for innbyggerne og livskvalitet. Det er bestemt at Oslo kommune skal rapportere på nivå «gull», 
som er det nest høyeste nivået. Det innebærer å rapportere på 46 hovedindikatorer og 30-44 
 tilleggsindikatorer. Det høyeste nivået er «Platinum».  

Miljøfyrtårn 

Miljøfyrtårn er Norges 
mest brukte sertifikat 
for virksomheter som 
vil dokumentere sin 
miljøinnsats og vise 
 samfunnsansvar. Over 
5000 virksomheter 
i Norge er sertifisert 
Miljøfyrtårn. Å være 
Miljøfyrtårn innebærer 
systematisk arbeid med 
miljøtiltak i  hverdagen. 
Virksomhetene oppfyller 
kriterier og  gjennomfører 
tiltak for en mer miljø-
vennlig drift og godt 
 arbeidsmiljø. Miljøfyrtårn 
har tilpassede  kriterier 
for ulike bransjer og 
 sertifikatet tildeles etter 
en uavhengig vurdering. 
Det leveres en årlig 
klima- og miljørapport og 
hvert tredje år blir virk-
somheten resertifisert.

Figur 1

Andel av kommunens 
virksomheter som er 
sertifisert etter Miljø-
fyrtårnkriteriene i 2016.
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I dette kapittelet gis en oversikt over utviklingen på viktige miljøområder i 2016. Kapittelet utgjør en 
statusoppdatering på miljømål i Sak 1 2016 og i gjeldende kommuneplan for Oslo. 

4.1 NATUR OG BLÅGRØNN STRUKTUR 
Skog, parker og vassdrag med tilhørende kantvegetasjon og andre grønne områder utgjør 21 % av 
byggesonen. Byggesonen er omgitt av fjorden og Marka. Av kommunens landareal på 454 km2 utgjør 
tettbebygde arealer 32 %, skogområder 60 %, jordbruksarealer 2 % og ferskvann 6 %. Marka utgjør 68 
% av Oslos totale areal av land og ferskvann. Omtrent 12 % av arealet i Oslo er underlagt statlig vern, 
regulert til grønnstruktur natur eller underlagt administrativt kommunalt vern på grunn av store verdier 
som naturområde, kulturlandskap eller friluftsområde.

Oslo er en av Europas raskest voksende byer. Grønne områder i byggesonen er utsatt for utbyggings-
press. Det er utfordrende å styre utbygging og andre effekter av befolkningsveksten slik at man kan 
ivareta verdifull natur og sikre arealer til friluftsliv, overvannshåndtering og andre økosystemtjenester. 

4. Miljøstatus for Oslo kommune

Smart, trygg, 
grønn –  
Kommune-
plan 2015 
– Oslo mot 
2030 

Grønn, mål 2: Styrke 
Oslos blågrønne preg 

Figur 2

Områder regulert til  grønnstruktur 
etter plan- og bygningsloven 
og administrativt vernet skog i 
 kommuneskogen.

Annet

Natur og blågrønn struktur:
kommunalt vern/regulering

Grønnstruktur – natur (pbl)

Kommuneskog

Grønnstruktur – parker, friområder mm (pbl)

Markagrensen

Bevaringsskog (administrativt vern)

Vann

Kilde: Bymiljøetaten
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Områder regulert til turdrag, friområder, parker og natur utgjør hoveddelen av byens blågrønne struktur 
(figur 2). I tillegg til å være viktige for byens mennesker, er disse områdene avgjørende for å opprettholde 
det rike biologiske mangfoldet som finnes i byen. Natur og blågrønn struktur er også en naturlig buffer 
mot klimaendringer. 

De viktigste områdene sikres
Det er i flere år arbeidet med å sikre ni av de biologisk viktigste områdene i Oslo gjennom regulering etter 
plan- og bygningsloven. Reguleringsplanene for tre av områdene ble vedtatt i løpet av 2015 (Mærradalen) 
og 2016 (Voksenåsen, Noreveien). Ett område er sendt til Rådhuset for politisk behandling, og de øvrige 
er under avsluttende bearbeiding. I tillegg arbeides det fortløpende og tverretatlig med å ivareta viktige 
naturverdier i plan- og byggesaker, gravesaker, hogstplaner m.m.

Montebelloområdet i bydel 
Ullern huser en rekke store, 
gamle eiker. Disse trærne 
har stor verdi for biologisk 
mangfold. Det pågår arbeid 
for å sikre en del av natur-
verdiene i området gjennom 
regulering. Reguleringsplanen 
er sendt til Rådhuset for 
politisk behandling.

Foto: Bård Bredesen, Bymiljøetaten
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4.2 BIOLOGISK MANGFOLD
Oslo har svært mye å ta vare på
Kalkrik berggrunn og et i norsk sammenheng mildt klima, har ført til at Oslofjordområdet har nasjonalt 
og internasjonalt unike naturverdier. I Oslo er det særlig øyene, kysten og vestlige deler av bygge-
sonen som har en meget artsrik og særpreget flora og fauna. Et eksempel er kalklindeskog (gammel 
lindeskog på kalkrik grunn), som finnes få andre steder i Europa. Denne skogtypen har en unik flora 
av markboende sopp, med mange nasjonalt truede arter.

Data fra Artsdatabanken, som omfatter registrerte artsfunn helt tilbake til 1800-tallet, viser at det i 
Oslo er registrert hele 13 256 arter. Det er det høyeste antall påviste arter av alle kommuner i Norge. 
Av disse er 9,3 % oppført på den nasjonale rødlisten over truete og nær truete arter. Nesten halvparten 
av de truede artene er ikke registrert i kommunen etter 1980. 

Trolig er Oslo ikke bare den kommunen i landet med størst biologisk mangfold, men også den kom-
munen der tapet av biologisk mangfold har vært størst.

Selv om store deler av de biologisk rikeste områdene i Oslo er nedbygd, er det fortsatt mange ubebygde 
områder med store verdier. Nesten 1700 områder med verdifulle naturtyper på land, i ferskvann og 
i sjøen i Oslo er kartlagt. Dette er områder med sjeldne/truede vegetasjonstyper som ofte er levested 
for truede arter. Det er også kartlagt mer enn 300 viktige viltområder. De kartlagte områdene utgjør 
13 % av Oslos totale areal. For å forebygge inngrep i de viktige områdene, er informasjonen om de 
kartlagte områdene innarbeidet i dataverktøyene som brukes i blant annet Plan- og bygningsetaten 
og Bymiljøetaten. 

Bystyresak  
om styrket  
forvaltning  
av Oslos  
biologiske 
mangfold,  
2015

Oslo kommunes 
naturdatabase skal 
oppdateres. Natur-
data og gode rutiner 
for samarbeid om 
biologisk mangfold 
skal innarbeides 
i kommunens 
virksomhet. Arealer 
for naturmangfold 
skal sikres gjennom 
regulering, god 
skjøtsel og tiltak 
mot svartelistede 
arter.

Eksempler på det rike 
biologiske mangfoldet 
som finnes i Oslo (nasjonal 
rødlistestatus i parentes): 
storsalamander (Nær truet), 
huldrestry (Sterkt truet), 
storflaggermus (Sårbar), 
dragehode (Sårbar), liten 
bloddråpesvermer (Sårbar) 
og ulljordstjerne (Sterkt 
truet). 
Foto: Bård Bredesen og Kjell Isaksen.
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Aktiv skjøtsel og restaurering 
Gjengroing av kulturlandskap og andre miljøer som krever regelmessig skjøtsel utgjør en alvorlig 
 trussel mot det stedegne biologiske mangfoldet. Det arbeides aktivt med å snu denne utviklingen.  
I 2016 ble blant annet en rekke biologisk verdifulle egenområder restaurert/skjøttet, og åtte nye 
blomsterenger er under etablering. 

Bekjempelse av fremmede arter 
En del fremmede arter fortrenger og er en alvorlig trussel mot naturlig hjemmehørende arter. Siden 
2005 er det gjennomført omfattende bekjempelse av ni svartelistede plantearter i hele eller deler av 
byen. Tiltakene har begynt å gi gode resultater, særlig i forhold til to av de mest systematisk bekjempede 
artene – kjempebjørnekjeks (figur 3) og kjempespringfrø. Bekjempelse av fremmede arter som har 
etablert seg er ofte svært ressurskrevende. Det jobbes derfor også med forebygging, blant annet for å 
unngå planting av fremmede arter med høy økologisk risiko.

Kjente lokaliteter Lokaliteter med planter Utgåtte lokaliteter

0

100

300

400

500

600

2004 2005 2006 2007 20122008 20132009 20142010 20152011 2016

Antall lokaliteter

Figur 3: Bekjempelse av kjempebjørnekjeks

Utvikling i forekomst av den fremmede, svartelistede arten kjempebjørnekjeks i Oslo siden systematisk 
bekjempelse av arten startet i 2004. Figuren viser antall lokaliteter der arten er registrert (nye lokaliteter 
blir oppdaget), antall lokaliteter der arten forekom i det angitte år, og antall lokaliteter der arten er utgått.

Kilde: Bymiljøetaten
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Økologisk risiko

Fremmede arter med 
stor fare for å spre seg 
og fortrenge arter som 
hører hjemme i Oslo.
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Kilde: Bymiljøetaten

Gjenåpning av elver og bekker
Arbeidet med gjenåpning av elver og bekker i Oslo har de seneste årene hatt hovedfokus på 
 Hovinbekken i Groruddalen og Økernområdet, ned mot Ensjø. I 2016 ble 620 meter av Hovinbekken 
gjenåpnet fra Grenseveien til Stålverksparken. 

Gjenåpning gjøres så naturlik som mulig og bidrar til en sammenhengende blågrønn struktur. Slik 
skapes spredningskorridorer for dyreliv og nye leveområder for stedegen vegetasjon og vannlevende 
organismer som f.eks. ørret. Åpne vassdrag gir rikere rekreasjonsområder, bedre vannkvalitet og 
større kapasitet til å håndtere økte og mer intensive nedbørsmengder.

Figur 4

Kartet viser åpnede og lukkede 
bekker og elvestrekninger i Oslo, 
samt gjennomførte, pågående og 
planlagte gjenåpningsprosjekter.

Hovedveier

Sidebekker

Gjenåpningsprosjekter

Gjennomført
Pågår

Langsiktig

Åpen

Åpen

Lukket

Lukket

Markagrense

Smart, trygg 
og grønn. 
Kommune-
plan 2015: 
Oslo mot 
2030. 

Utpekte lukkede 
bekke- og elve-
strekninger som bør 
gjenåpnes er angitt 
på egne temakart 
for blågrønn struktur. 
Der tiltak berører 
lukkede vassdrag 
bør gjenåpning 
alltid vurderes. 
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4.3 URBANT LANDBRUK
Urbant landbruk stadig mer populært i Oslo 
Det er en voksende interesse for urbant landbruk i Oslo. Oslo har områder for parsellhager, kolonihager, 
skolehager og andre lokale dyrkingsaktiviteter, i tillegg til slåttemarker, beitemarker og besøksgårder. 
Det er samtidig stor interesse for flere dyrkingsområder og -aktiviteter, og det settes opp dyrkekasser 
rundt i byen. Flere av bydelene har støtteordninger for dyrkingsaktiviteter. Losætra i Bjørvika har 
blitt et populært sted med palleparseller, urkornåker, grønnsaksbed, egen bybonde og bakehus. 
40-50 skoler har tilgang til skolehager, fordelt på 26 steder. Geitmyra er den største skolehagen på 
40 dekar. I Oslo finnes det fem besøksgårder i regi av kommunen, i tillegg til flere private initiativer. 
Det arbeides med etablering av flere insektshotell og sikring av levesteder for bier, humler og andre 
pollinatorer. Spiselige vekster, med urter, bærbusker og frukttrær, har blitt plantet i Verdensparken og 
Vøienvolden park i samarbeid med innbyggerne. Oslo kommune har ansvar for 20 slåttemarker og 13 
beitemarker. 

Stadig flere dyrkingsinitiativ startes opp av organisasjoner, sosiale entreprenører, borettslag, sameier 
og andre aktører. Oslos første andelslandbruk ble etablert i Maridalen i 2016. Gartneriet på Bygdøy 
åpnet i 2016 og skal være et kunnskapssenter for urbant- og bynært landbruk. I 2016 ble opprustning 
av Landbrukskvartalet startet, som også vil knyttes til urbant landbruk. 

Type areal Antall Annen info

Parsellhager 22 1000 parseller på 12-250 m2

Kolonihager 9 1000 parsellkontrakter

Skolehager 26 40-50 skoler har tilgang 

Besøksgårder 5-10 Bogstad gård
Sørli gård
Nordre Lindeberg gård
Kampen økologiske barnebondegård
Søndre Ås gård
Bygdøy kongsgård (statlig)
Flere private gårder

Andelslag 1 Maridalen, på kommunens grunn (privat)

Slåttemarker 20 Kommunal skjøtsel

Beitemarker 13 Kommunal skjøtsel

Tabell 1: Oversikt over arealer til urbant landbruk i Oslo. 

Kilde: Bymiljøetaten

Planstrategi 
for Oslo 
2016-2019. 
Planprogram 
for revisjon 
av kommune-
planen

Kommunens arbeid 
med byens blågrøn-
ne elementer skal 
knyttes opp mot ur-
ban dyrking, grønne 
tak og vegger, kli-
matilpasning og økt 
biologisk mangfold, 
samt rekreasjon og 
folkehelse.
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Oppstart av tilskuddsordning 
Tilskuddsordning for urbant landbruk ble etablert i 2016 og iverksettes i 2017. Tilskuddsordningen 
skal bidra til økt kunnskapsutvikling og mer urban landbruksaktivitet i Oslo. En mulighetsstudie for 
utviklingen av området Geitmyra er utført, med en rekke anbefalinger. I 2016 ble det utført en forstudie 
for etablering av byøkologisk innovasjonssenter, Bykuben, som skal starte opp i 2017. 

Urbant landbruk

Urbant landbruk er 
biologisk produksjon av 
mat og nytteprodukter 
i urbane omgivelser, 
inkludert dyrking av 
planter, husdyrhold, 
akvakultur og birøkt. 

Yrende liv i bydelene 
Urbant landbruk har fått 
økt fokus i bydelene, 
gjennom frivillige initiativer, 
områdeløft-prosjekter og 
bydelenes ‘grønne midler’. 
Omstilling Sagene utvidet 
i 2016 prosjektet Spiselige 
Sagene med flere aktiviteter 
og dyrkingskasser. I Bydel 
Gamle Oslo er «Urtehagen 
på Grønland» etablert som 
en offentlig mangfoldshage, 
og flere dyrkingskasser er 
satt ut. Bydel Grünerløkka 
har satt opp dyrkingskasser 
fordelt på seks steder. 
Bydel Bjerke organiserte 
«ByDyrk», som både er et 
årlig arrangement og et 
samarbeidstiltak.
Foto: Q?
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4.4 GRØNNE TAK OG FASADER
I 2016 er det gjennomført et forarbeid for å utarbeide strategi for grønne tak og fasader i Oslo. Arbeidet 
har vært rettet mot et ønske om å få til natursmarte og geografisk tilpassede grønne tak med fokus på 
å løse urbane miljøutfordringer som overvannshåndtering, leveområde for viktig biologisk mangfold, 
forbedring av luftkvalitet, demping av støy, energisparing, økt rekreasjonsareal, klimatilpasning og 
dyrking av mat. I tillegg skal bygningsintegrert grøntstruktur bidra til en mangfoldig, vakker by med 
spennende møteplasser. Se kapittel om klimatilpasning og overvannshåndtering for mer informasjon.

I 2016 er det gjort analyser av takareal ved hjelp av laserdata og ortofoto. Omtrent 500 bygninger har 
grønne tak per i dag, takarealene på disse bygningene er totalt 271.000 m2, hvorav omtrent halvparten 
er dekket av vegetasjon. Analyser er også gjennomført for å beregne potensiale for grønne tak.

4.5 FRILUFTSLIV
God tilgang til grøntområder
I Oslo utøves friluftsliv både i Marka, på fjorden og øyene og i grøntområdene inne i byen. Nærhet til 
friluftslivsområder er viktig for å skape hverdagsaktivitet, og friluftslivsområdene inne i byen – parker, 
friområder, turveier og vassdrag, har derfor stor betydning for folkehelsen. 

Befolkningen i Oslo sin tilgjengelighet til grøntarealer har økt de siste årene. I 2016 bodde 98 % nærmere 
enn 300 m i luftlinje fra et grøntareal på 1000 m2 eller mer, mot 95 % i 2011. For grøntområder 
større enn 5000 m2, har tilgjengeligheten økt fra 91-95 % (Kilde: Plan- og bygningsetaten). En av 
årsakene er at det er etablert flere grøntarealer, men trolig er hovedårsaken at det bygges tettere rundt 
eksisterende grøntarealer så flere får tilgang til disse. 

Stor bruk av kommunens friluftslivsområder
Fjorden og øyene brukes til ulike former for ferdsel og aktivitet, herunder turgåing, padling, roing, 
vindsurfing, seiling, dykking og fritidsfiske. Ruters passasjerstatistikk viser en økning i antall reiser til 
øyene fra ca. 270.000 i 2005 til ca. 370.000 i 2016. 

Bymiljøetatens årlige brukerundersøkelse viste at 78 % var svært eller ganske fornøyd med rekreasjons- 
og idrettsmulighetene i Oslo i 2016. Tilfredsheten var størst når det gjaldt preparering av skiløyper i 
Marka (94 %), tilrettelegging av stier og turveier i Marka (92 %) og tilrettelegging av turveier i bygge-
sonen (75 %). Det er 470 km blåmerkede stier, 635 km rødmerkede skiløyper og 300 km skogsveier i 
Oslomarka. 

Oslomarkas fiskeadministrasjon (OFA) administrerer fiskeretten og selger fiskekort for de største 
grunneierne i Marka. En del av vannene kultiveres for å bedre fiskemulighetene for flest mulig. 

Nye parker og turveistrekninger etableres 
Verdensparken og Nedre Foss park er opparbeidet i 2016. I tillegg er flere eksisterende parker rehabilitert. 
Turveinettet er supplert med nye delstrekninger, og flere eksisterende strekninger er rehabilitert.
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Behovsplan 
for idrett og 
friluftsliv 
2017-2027:

Oslos unike kvaliteter 
for  naturopplevelser 
og friluftsliv skal 
bevares og styrkes. 
Alle skal ha tilgang 
til gode friluftslivs-
områder i sitt 
nærmiljø. Byen skal 
få et sammenheng-
ende turveinett med 
levende grønt-
korridorer. Det skal 
bli enklere å oppdage 
og komme seg til 
nye friluftslivs-
områder.
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Turveiene i byggesonen 
gir muligheter for gode 
naturopplevelser og skaper 
i tillegg forbindelse mellom 
ulike grøntområder i byen. 
Bildet viser turveien langs 
Alnaelva. Turveien er spesielt 
tilrettelagt for å minimere 
påvirkningen på omkring-
liggende natur.
Foto: Bymiljøetaten
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4.6 DRIKKEVANNSPRODUKSJON OG –FORBRUK
Vann er vårt viktigste næringsmiddel. Oslo er forsynt med hygienisk trygt og godt drikkevann som 
tilfredsstiller kvalitetskravene i drikkevannsforskriften. Vannforsyningen tilfredsstiller derimot ikke 
drikkevannsforskriftens fysiske krav, fordi Oslo ikke har en tilfredsstillende reservevannløsning. 

De siste årene har total vannproduksjonsmengde ligget stabilt på rundt 100 mill m3 til tross for at 
byen har vokst med ca. 110 000 personer på 10 år. En årsak til dette er at teknologisk utvikling innen 
VVS har redusert husholdningenes forbruk fra ca. 200 liter i 1995 til ca. 160 liter per person og døgn 
i 2015. En annen vesentlig årsak er at lekkasjeandelen er redusert til det halve fra 1995 til 2015. 

Kilde: Vann- og avløpsetaten

LEKK ASJER

30 %

SALG TIL NABOKOMMUNER  
+ SPYLINGER

17 %
NÆRINGSFORBRUK

17 %

HUSHOLD-
NINGSFORBRUK

40 %

IKKE REGISTRERT

4 %

FROST TAPPING  
OG  HAGE VANNING

7 %

Figur 5

Fordelt vannmengde levert distribusjonssystemet på forbrukskategorier og vanntap i 2016 med 
spesifikt forbruk per innbygger på 160 liter per døgn. Beregningene er gjort med befolkningstall 
eksklusive uregistrerte forbrukere.

Hovedplan 
vannforsyning 
2015-2030

Summen av forbruk 
og lekkasjer skal 
ikke være større 
enn 2014-nivå, 
som tilsvarer en 
vannproduksjon på 
maksimalt 100 mill. 
m3 pr år. Innen 2030 
skal lekkasjeandelen 
reduseres til under 
20 %. 
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DIN BY,
DITT VANN
Ja, Oslo-vannet har så høy kvalitet  
at vi kunne solgt det på flaske.  
Vår løsning er enda bedre – det  
ferskeste vannet rett hjem,  
24 timer i døgnet.

Nytes best nytappet   
  

#h2oslo
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4.7 AVLØPSHÅNDTERING 
Kravene i vannforskriften og forurensningsforskriften, samt den politisk vedtatte fjordbyplanen gjør 
at Oslo må opprettholde et høyt trykk for å minimere utslipp til ytre miljø.

Et betydelig arbeid legges ned i målrettet tetting av lekkasjer fra det offentlige avløpssystemet. 
 Fornyelsestakten økes fra 1,3 % i 2014 til 1,6 % i løpet av 2018. 

Kommunens to renseanlegg fjerner næringssalter, som nitrogen og fosfor, samt organisk materiale for 
å forhindre oksygenmangel, forråtnelse og økt vekst av alger og planter i vannmassene. 

Bekkelaget renseanlegg har over flere år hatt utilstrekkelig kapasitet. Det er gjennomført en rekke-
optimaliseringstiltak, og det pågår et prosjekt for å utvide kapasiteten. I 2016 har  renseanlegget 
oppfylt alle utslippskrav. De gode resultatene skyldes også utnyttelsen av Midgardsormens 
 utjevningsvolum i nedbørsperioder. 

Tiltak er gjennomført for separering av overvann og spillvann, blant annet i Deichmanns gate ved 
bruk av regnbed, gjennomtrengelige flater, bekker og trær. Over 30 km offentlige avløpsledninger ble 
i 2016 fornyet. 

Fra Hoved-
plan for 
avløp og 
vannmiljø 
2014-2030

Vi skal bygge 
og vedlikeholde 
robuste avløps-
systemer som møter 
befolkningsøkning, 
fortetting og klima-
endringer. På denne 
måten vil vi kunne 
bidra til å oppnå 
god vannkvalitet 
i byvassdrag og 
Indre Oslofjord, 
og  minimalt med 
skader og ulemper 
for mennesker, 
infrastruktur og 
natur.

Midgardsormen

Midgardsormen, et 
av tidenes største 
avløpsprosjekt i Norge. 
Rørtunnelene bukter seg 
igjennom store deler av 
Oslo med hensikt å ta 
unna forurenset avløps-
vann og hindre dette i 
å renne ut i Akerselva, 
indre havnebasseng og 
Oslofjorden.
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Foto: PA Entreprenør AS
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4.8 VANNKVALITET 
I åtte av Oslos hovedvassdrag blir økologisk vannkvalitet (miljøtilstanden) kartlagt jevnlig. Se fig. 1. 
Dette skjer ved bunndyrundersøkelser. To hovedvassdrag undersøkes hvert år. I 2016 ble Frognerelva 
og Hoffselva undersøkt, men resultatene av analysene er ikke klare enda. Resultatene vil bli publisert 
på oslo.kommune.no/miljostatus når de er klare.

Vannkvaliteten oppgis som hhv svært god, god, moderat, dårlig og svært dårlig. I følge vannforskriften 
skal tiltak settes inn for å forbedre tilstanden, dersom vannkvaliteten er moderat eller dårligere. Per i 
dag er det ingen av Oslos hovedvassdrag som kan klassifiseres med svært god vannkvalitet. Nærmest 
er Lysakerelva som klassifiseres med god vannkvalitet. Ljanselva og Mærradalsbekken har moderat 
vannkvalitet, mens resten av hovedvassdragene har dårlig eller svært dårlig vannkvalitet. 

Figur 6

Kart over den økologiske 
vannkvaliteten i åtte 
hovedvassdrag med til-
hørende nedbørsfelt. De 
fargede punktene viser 
vannkvaliteten på prøve-
takningsstasjonene ved 
siste måling. De fem ulike 
tilstandsklassifiseringe-
ne er beregnet økologisk 
kvalitet utfra omfattende 
bunndyrundersøkelser. 

Tilstandsklassifisering

Svært god
God

Dårlig

Moderat

Svært dårlig

Kilde: Vann- og avløpsetaten

Regional 
plan for 
vannfor-
valtning i 
vannregion 
Glomma 
2016-2021

Vassdragene i 
Marka skal oppnå 
god økologisk og 
kjemisk tilstand 
innen 2021, 
byvassdragene og 
fjorden skal oppnå 
god økologisk og 
kjemisk tilstand 
innen 2027.
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Foto: Katrine Lunke

Generelt blir vannkvaliteten dårligere jo lenger ned i vassdragene man kommer, på grunn av den 
økende påvirkningen fra tettbebygde og urbaniserte områder. Klimaendringer vil også skape utfor-
dringer for vannkvaliteten blant annet på grunn av oppblomstring av alger ved høyere temperaturer 
og utfordringer med vanntilførsel i varme- eller tørkeperioder. I tillegg kan ekstremhendelser som 
flom forårsake ødeleggelser på eksisterende infrastruktur og bygninger.

Badevannskvaliteten er stort sett utmerket på badeplassene i Oslo 
Siden overvåkningen startet i 2001 er badevannskvaliteten forbedret, særlig ved utsatte strender. 
Dette gjelder spesielt badeplasser i fjorden, som ligger nær utløp av elver og bekker. Sommeren 2016 var 
det to perioder med kraftige regnskyll, og som en følge av dette ble bading frarådet ved Sollerudstranda 
og Sørenga i forbindelse med det kraftigste regnskyllet. Det ble i 2016 søkt om Blått-flagg på Huk, en 
internasjonal miljøsertifisering som gis til badestrender og småbåthavner som oppfyller visse krav om 
vannkvalitet, sikkerhet, service og miljøinformasjon.
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4.9 FORBRUK OG ANSKAFFELSER 
Høyest forbruk i landet 
De siste tallene fra SSB Forbrukerundersøkelse viser at innbyggere i Oslo og Akershus har det største 
forbruket i landet målt i pengebruk1. Samtidig kastes enorme mengder som kunne vært gjenbrukt 
eller reparert, slik som el-artikler, møbler og klær. I 2014 var gjennomsnittlig mengde EE-avfall per 
innbygger i Oslo på 26 kg, og nær 1/3 av klær som kastes kunne vært gjenbrukt2. 

Matsvinn 
Det gjennomsnittlige matforbruket nasjonalt ligger på 450 kg mat per person i året, av dette er 76 kg 
kjøtt3. Store ressurser benyttes til å dyrke, foredle og distribuere mat. Nyttbar mat som kastes, matsvinn, 
er et stort globalt problem. 1/3 av maten som produseres i verden kastes, i følge FNs organisasjon for 
ernæring og landbruk4. 60 % av matsvinn stammer fra husholdninger. Hver Oslo innbyggere kaster i 
gjennomsnitt 42 kg nyttbar mat i året5. 

Flere aktører i Oslo har engasjert seg for å kutte matsvinn. Matsentralen i Oslo omfordelte cirka 1000 
tonn overskuddsmat til vanskeligstilte i 2016. Gjennom Format-prosjektet har matsvinn nasjonalt 
blitt redusert med 12 % per innbygger siden 2010, med fokus på tiltak i matvarebransjen.

Økt bevissthet på sirkulært forbruk 
Oslo har en voksende bevegelse som setter fokus på sirkulært forbruk, gjenbruk, ombruk, reparasjoner, 
bytting og deling. På en fiksefest for elektronikk i 2016 ble 50 kg elektronikk fikset, i følge Restarters. 
På den store byttedagen i Oslo i 2016 ble 3260 plagg byttet. 1130 tonn ombruksvarer ble tatt ut fra 
kommunens mottaksanlegg i 2016. Flere bydeler har bytte- og ombruksordninger. Flere aktører gikk 
sammen og organiserte Tekstilaksjonen i 2016. Kommunen tilrettelegger for ombruk av brukbare gjen-
stander og tekstiler som leveres som avfall til kommunens anlegg. Samarbeidsaktører henter ut blant 
annet møbler, bøker, leker, sportsutstyr, sykler, paller, hvitevarer og småelektronikk til ombruk. En 
arbeidspraksisbedrift holder oversikt og orden i ombrukshjørnet på gjenbruksstasjonene. Total tonnasje 
for ombruksvarer har økt fra rundt 500 tonn i 2012/2013 til 1 130 tonn i 2016. Oslos innbyggere leverer 
også brukte gjenstander og tekstiler til loppemarkeder, bruktbutikker, finn.no og lignende.

Kommunen kan bli bedre på miljøkrav og økologisk mat
Oslo kommune kjøpte inn mat for nesten 175 mill. kroner i 20166. Det største innkjøpet skjer i 
 Sykehjemsetaten, etterfulgt av Utdanningsetaten. Bydelene Nordstrand (8 %), Bjerke (7 %) og Sagene 
(6 %) har høyest innkjøp av økologiske matvarer, basert på registrerte fakturaer. Sykehjemsetaten 
kjøper inn 1 % økologisk mat. Av etatene ligger Utviklings- og kompetanseetaten høyest, med 3 %. 
Totalt serverer 131 tjenestesteder i kommunen noe økologisk mat.

Totalt serverer 131 tjenestesteder i kommunen noe økologisk mat. Blant disse er 20 av 21 tjenestesteder 
under Barne- og familieetaten, og 102 tjenesteder i bydelene (inkludert barnehager). Oslo Havn, 
Renovasjonsetaten, Vann og avløpsetaten og Bydel Nordre Aker har økologisk mat i lokal tiltaksplan. 
Av kommunens 727 kantiner oppgir 14 at de har ‘kjøttfri mandag’. I Sykehjemsetaten 14 kantiner og 
Utdanningsetatens 25 kantiner oppgis det at det er kjøttfri mandag i ‘enkelte tilfeller’.

I 2016 har Oslo kommune opprettet to nye spesialiserte stillinger innen samfunnsansvar og miljø-
vennlige anskaffelser. Oslo kommune stiller miljøkrav, spesielt gjennom samkjøpsavtaler. Gjennom 

Fra Byråds-
plattformen

Byrådet vil lage 
en strategi for 
å redusere det 
materielle forbruket 
i Oslo, herunder 
tiltak for økt deling, 
kildesortering, for-
bruksminimerende 
offentlige innkjøp, 
flere bruktmarkeder 
og mindre kasting 
av mat.
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ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser, har samfunnsansvar i anskaffelser fått økt fokus. 250 
ansatte har blitt kurset i det nye regelverket i Oslo kommune i 2016. Oslo kommune har deltatt i 
EU-programmet Horizon2020, om innkjøp av innovative løsninger for nullutslipp fra bytransport8 og 
sluttet seg til prinsippene i FN Global Compact9.

Kommunen har under utarbeidelse en forbruksstrategi for et fremtidsrettet sirkulært, og bærekraftig 
forbruk, inkludert kutt av matsvinn. Gjennom Nettverk for bærekraftig mat samler kommunen ulike 
aktører for å finne løsninger for å kutte matsvinn og fremme bærekraftig mat. I 2016 inngikk kom-
munen en ombruksavtale med Fretex for uthenting av møbler og IKT fra kommunens virksomheter. 
Samkjøpsavtaler på mat gjennomgås med mål om økt andel økologisk.

Oslo kommune setter fokus på miljø med ulike arrangementer. I 2016 arrangerte kommunen miljø-
festivalen #mittgrønneoslo, Ombruksuka og Oslo Waste Reduction Week. I 2016 gikk Oslo miljøpris 
til Matsentralen i Oslo.

1  I 2012 var forbruket på 478 000 NOK årlig per innbygger, i følge SSB Forbrukerundersøkelsen 2012 (siste). 
2  http://www.eeregisteret.no/file/%C3%85rsrapport%202015.pdf
3  Basert på Helsedirektoratet 2014, https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/802/Utviklingen-i-norsk-

kosthold-2014-IS-2255.pdf samt SSB tall, gjengitt av SIFO i Tangeland og Heidenstrøm (2015). Indikatorer for forbruksutviklingen 
i Norge-Implikasjoner for bærekraft. Oppdragsrapport nr. 1-2015. 

4  FAO http://www.fao.org/food-loss-and-food-waste/en/
5  Matavfall per innbygger i Oslo var 84 kg per innbygger i 2016. Av dette regnes 50% som nyttbar mat (REN).
6  Tallene er hentet fra Oslo kommunes fakturasystem og er ikke bokførte tall. Tallene er derfor estimater. 
7  Mangler kartlegging av alle kantiner i kommunen, samt hvilke som drives privat 
(1)  I 2016 inngikk UKE i et samarbeid med Rotterdam og København om et EU-finansiert Horizon 2020-prosjekt; «BuyZET – Procurement 

of innovative solutions for zero emission urban delivery of goods and services». Formålet med prosjektet er å bidra til effektivi-
sering av logistikk i byene for å nå byenes klima- og miljømål, herunder fossilfri by og redusert biltrafikk. Videre skal det gi oss 
gode metoder for å knytte konkrete anskaffelser til faktiske klimagassutslipp.

(2)  Prinsippene gjelder menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljøhensyn og antikorrupsjonsarbeid.

Byrådsplatt-
formen, 
byrådet vil

Stille strengere krav til 
miljø, fagopplæring, 
og samfunnsansvar 
ved kjøp av varer og 
tjenester. 

Styrke kompetansen 
på miljøvennlige 
anskaffelser hos 
kommunenes inn-
kjøpere.

Servere kun vegetar-
mat minst én dag i 
uka i kommunens 
kantiner. 

Øke innkjøpsandel 
av økologisk mat i 
kommunens virksom-
heter til 50 %.
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4.10 KILDESORTERING AV AVFALL 
Innbyggerne sorterer, men for mye går i restavfall
Oslo kommune har som mål å ha et kretsløpsbasert avfallssystem basert på avfallshierarkiets priori-
teringer der miljøhensynene er ivaretatt.

I 2016 genererte husholdningene i Oslo totalt 222 603 tonn avfall. Dette utgjorde 333 kg per innbygger. 
Til sammenligning var tallet 406 kg per innbygger i 2006. 

Totalt hentet kommunen 130 635 tonn avfall i henteordningen for plastemballasje (blå poser), 
matavfall (grønne poser), restavfall og papir. I tillegg drifter kommunen tre gjenbruksstasjoner, ni 
minigjenbruksstasjoner, to mobile minigjenbruksstasjoner og et sesongåpent hageavfallsmottak. 
Anleggene mottok ca. 71 500 tonn avfall. Ved utgangen av 2016 var det utplassert 950 returpunkter 
for glass- og metallemballasje, 350 tekstiltårn (Fretex og UFF) og 47 miljøstasjoner for farlig avfall. 

I den årlige avfallsanalysen kommer det frem at Oslos innbyggere i 2016 sorterte 44 % av matavfallet 
i grønne poser og 27 % av plastemballasjen i blå poser. Innbyggerne kildesorterte også 77 % av papp, 
papir og drikkekartong og 62 % av glass- og metallemballasje (se figur 7).

Selv om innbyggerne har blitt flinkere til å kildesortere, er det fortsatt et stort forbedringspotensial. 
Kommunens avfallsanalyse for 2016 viste at 2/3 av det som legges i restavfallsposen kunne vært 
kildesortert, jfr. figur 8. De største enkeltfraksjonene i restavfallet er matavfall, plastemballasje, papp, 
papir og drikkekartong og glass- og metallemballasje. Materialgjenvinning bidrar til at materialer 
og næringsstoffer holdes i kretsløp. Det er blant annet begrenset tilgang på fosfor og sjeldne jordart-
metaller (som finnes i organisk avfall og EE-avfall). I tillegg gir materialgjenvinning av for eksempel 
metall, plast, mat globale klimagevinster.

Figur 7: Kildesorteringsgrad av ulike fraksjoner

PAPP OG PAPIR

77 %
GL ASS OG METALL

62 %
PL ASTEMBALL ASJE

27 %
MATAVFALL

44 %
Kilde: Renovasjonsetaten

Avfallsplan 
for Oslo 
 kommune 
2006-2009

Oslo kommune 
har som mål å ha 
et kretsløpsbasert 
avfallssystem basert 
på  avfallshierarkiets 
prioriteringer 
miljøhensynene er 
ivaretatt. 
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Figur 8

Sammensetning av restavfallet fra husholdningene i 2016, snitt for 10 områder. 

Kilde: Renovasjonsetaten
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«Bli med rundt», nå skal hele byen kildesortere
933 av Oslo kommunes tjenestesteder har rapportert inn hvordan de håndterer avfall, og i 2016 svarer 
86 % at de kildesorterer. Flest har ordninger på papir og papp, farlig avfall og EE-avfall. Litt over 
halvparten sorterer plast, matavfall, glass og metall. Kun 279 oppgir at de har ordninger for å levere 
brukbare gjenstander til ombruk. Dataene som samles inn er ikke gode nok til å si noe om hvor stor 
andel av avfallet som kildesortereres, da få tjenestesteder veier eget avfall systematisk. 

Kilde: Oslo kommune
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Figur 9: Kildesortering i Oslo kommunes tjenestesteder

Antall tjenestesteder i Oslo kommune som kildesorterer/ikke kildesorterer og hvor mange av tjeneste-
stedene som sorterer fraksjonene avfall, plast, matavfall, papir og papp, glass og metall og elektrisk/
elektronisk-avfall 

2016 startet med åpningen av gjenbruksstasjonen på Smestad. Senere åpnet ombrukstilbudet i 
Lindeberglokalet, ny minigjenbruksstasjon på Romsås, og prøveordningen for utlån av sportsutstyr 
til barn og unge i samarbeid med Frigo. Ombruk av hvitevarer og småelektronikk ble startet opp, samt 
prøveordning for ubrukte byggevarer. 

Det ble gjennomført pilotprosjekt med kildesortering i Iladalen park. Utvidet kildesortering ved elleve 
Osloskoler har gitt verdifull informasjon for videreføring. Et mangfold av kanaler for å engasjere og 
bevisstgjøre Oslos innbyggere om kildesortering og avfallshåndtering er benyttet; blant annet tok  
15 000 «eksamen i kildesortering» på nett, 5 764 fikk opplæring på Skolestua.
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4.11 GJENVINNING AV AVFALL TIL NYE PRODUKTER
Kildesortert avfall med god kvalitet brukes som råvarer i produksjon av nye produkter. Fra 2009
til 2016 økte materialgjenvinningsgraden av husholdningsavfallet i Oslo fra 29 til 38 %. 

Kilde: Renovasjonsetaten
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Figur 10

Prosentandel av husholdningsavfallet som er materialgjenvunnet i perioden 2009-2016. 

Avfallsplan 
for Oslo 
kommune 
2006-2009

50 % materialgjen-
vinning av hushold-
ningsavfallet innen 
2018.

Oslo kommune komposterer hageavfallet selv, og i 2016 mottok kommunen rundt 20 000 tonn 
hageavfall og produserte ca. 27 000 tonn jordprodukter (Oslokompost). Kommunen deltar i prosjektet 
«God jord», med fokus på å erstatte torv i Oslokompost-produktet «Tigerjord». Utprøving av humus 
fra kommunens drikkevannsanlegg har vært vellykket.

Matavfallet fra Oslos husholdninger blir omdannet til biogass og biogjødsel på kommunens biologiske 
behandlingsanlegg for matavfall. Biogassen brukes som drivstoff på byens busser og renovasjonsbiler, 
og biogjødsel brukes i landbruket. Oslo kommune har to forbrenningsanlegg som omdanner restavfall 
til energi. De produserte 1 050 GWh fjernvarme i 2016, tilsvarende forbruket til ca. 107 000 husstander. 

Kommunen arrangerte ISWA Beacon Conference om avfallsforebygging og materialgjenvinning med 
ca. 90 deltakere fra hele verden. Oslo har fått koordineringsansvaret for gjennomføring av et treårig 
partnerskap for sirkulær økonomi under EUs Urban Agenda.
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Foto: ?
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4.12 FORSØPLING OG FORURENSNING
Oslo kommune bruker rundt 200 mill. kroner hvert år på å holde det offentlige rom ryddig og pent. 
I 2016 ble Rusken 40 år og vant en internasjonal kommunikasjonspris. Rusken aktiviserte mer enn 
300 000 innbyggere under slagordet «Sammen om en ren by».

Avfall i naturen er uønsket, og det kommer en rekke publikumshenvendelser om forsøpling. Samtlige 
henvendelser blir fortløpende fulgt opp etter forurensningsloven. Det har i 2016 vært vektlagt å 
unngå hageavfall i friområder på grunn av faren for spredning av uønskede arter. Det er utviklet en 
løsning i appen Collector for å registrere villfyllinger. Appen testes ut i 2017. 

Forurens-
ningsloven

Loven skal sikre en 
forsvarlig miljø-
kvalitet, slik at 
forurensninger og 
avfall ikke fører til 
helseskade, går ut 
over trivselen eller 
skader naturens 
evne til produksjon 
og selvfornyelse.
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4.13 STØY OG STILLE OMRÅDER
Veitrafikk er den klart største støykilden i Oslo
Veitrafikkstøy er dominerende både i utbredelse og med tanke på antall personer som er støyutsatt 
ved sin egen bolig. Støykartleggingen foregår hvert 5 år, og tallene for 2016 vil være klare i løpet av 
2017. Ved siste støykartlegging (20118) ble det beregnet at rundt 120 000 personer i Oslo var svært 
utsatt for veitrafikkstøy utendørs ved egen bolig. Tilsvarende ble det beregnet at rundt 27 000 personer 
var svært utsatt for støy fra jernbane, trikk og t-bane. 

«Svært støyutsatt» tilsvarer et støynivå som overstiger Lden 65 dB.9 Hvis vi utvider statistikken til å 
gjelde alle som regnes som støyutsatte (over Lden 55 dB ved egen bolig) fra støy fra både veitrafikk og 
bane har andelen økt fra 57 % til 62 % av befolkningen i Oslo fra 2006 til 2011. Årsaken er en kombi-
nasjon av den sterke befolkningsveksten og utvikling av boområder i konsentrerte knutepunkt nær 
støykildene. 

Kilde: Støykartleggingen, Bymiljøetaten.
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Figur 11

Andel av befolkningen i Oslo som er utsatt for støy Lden fra veitrafikk, jernbane, trikk og t-bane utendørs 
ved egen bolig. Figuren viser utviklingen fra 2006 til 2011.
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Støybelastningen i 
byen skal  reduseres 
for å fremme 
 befolkningens helse 
og trivsel. 
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Handlingsplan 
mot støy  
2013-2018

Støybelastningen i byen 
skal reduseres for å 
fremme befolkningens 
helse og trivsel. 

8  Beregningene gjelder for situasjon i 2011. Antall personer er beregnet iht. til kartleggingsmetodikken i forurensningsforskriften 
kap. 5 og EUs støydirektiv. Metodikken medfører at antall støyutsatte er noe overestimert.

9  Lden tilsvarer gjennomsnittlig støynivå i døgnet, men med et tillegg på 5 dB i kveldsperioden og 10 dB i nattperioden.

I tillegg utsettes en del av befolkningen for støy fra utesteder og annen næringsvirksomhet, tekniske 
installasjoner og bygg- og anleggsvirksomhet.

Anleggseierne, som Statens vegvesen, Bymiljøetaten, Bane NOR og Sporveien, gjennomfører årlig 
støyreduserende tiltak i tråd med Handlingsplan mot støy. Generelt prioriterer anleggseierne tiltak på 
støykilden, som sliping av t-baneskinnene og støysvake kraner ved Oslo havn.

14 stille områder skal være beskyttet mot støy
I Oslo er 14 områder definert som stille områder. Alle er offentlige områder der mange ferdes og der 
tilgjengeligheten er god for alle alders- og brukergrupper. Et stille område tilbyr verdifulle kvaliteter 
for friluftsliv og/eller kulturaktiviteter i omgivelser skjermet fra dominerende støykilder. 

De stille områdene har gjennom kommuneplanen fått en viss beskyttelse mot økt støybelastning.
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4.14 LOKAL LUFTKVALITET 
Nitrogendioksid er utfordrende lokalt
Forurensningsforskriften gir grenseverdier for mange lokalt forurensende stoffer. De største utfor-
dringene i Oslo er i dag knyttet til svevestøv (PM10 og PM2,5) og nitrogendioksid (NO2). Hovedkildene 
til svevestøv er veistøv og forbrenningspartikler fra vedfyring og eksos. Nitrogendioksid kommer fra 
eksos, først og fremst fra dieselkjøretøyer. Lokalt kan bygg- og anleggsvirksomhet eller skip og havne-
virksomhet bidra vesentlig. I tillegg kommer forurensning fra områdene omkring Oslo som føres hit 
med vinden. 

Figuren under viser årsmidler av NO2 målt i Oslo i årene 2007 til 2016. Forurensningsforskriftens 
grenseverdi for årsmiddel har blitt overskredet ved flere målestasjoner disse årene. Dette skyldes at det 
generelle nivået av NO2 er for høyt. De høyeste nivåene måles i vinterhalvåret. Under visse forhold kan 
også grenseverdien for timemiddel av NO2 (200 µg/m3) bli overskredet. Fire av de fem siste årene har det 
blitt registrert flere enn de tillatte 18 timene med overskridelse på minst en målestasjon.
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Figur 12

Årsmiddel av NO2 for årene 2007 – 2016 (i µg/m3). Den røde linjen viser grenseverdien som har vært 
gjeldende fra 2010. Kvalitetssikrede tall for 2016 vil legges ut så snart de er klare på oslo/miljostatus.

Kilde: Statens vegvesen og  
Oslo kommune, Bymiljøetaten

Mål fra  
Forurensnings-
forskriften 
kap. 7

Lovpålagt gren-
severdi NO2-års-
middel ≤40 µg/m3, 
PM10-årsmiddel ≤25 
µg/m3 og PM2,5- 
årsmiddel ≤15 µg/m3.
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Grenseverdiene for svevestøv ble skjerpet i 2016
Forurensningsforskriftens grenseverdier for svevestøv ble skjerpet fra 01.01.2016. Målinger viser at 
de nye grenseverdiene ble overholdt i 2016. Likevel viser både målinger de siste årene og beregninger 
verdier tett oppunder og til dels over de nye grenseverdiene. Det er derfor behov for å opprettholde og 
styrke tiltak mot svevestøv for å hindre overskridelser.

For NOX og PM10 er trafikk en viktig kilde. Trafikk bidrar også til PM2,5, men for denne komponenten 
gir svevestøv fra vedfyring et større bidrag. Det er også slik at trafikkbidraget til NOX i hovedsak er 
eksos, mens det for PM10 i stor grad er veistøv. Bruk av piggdekk sliter på veiene og fører til dannelse 
av veistøv. Dette blir så virvlet opp av alle biler som kjører forbi. 

«Bakgrunn» er fra områdene rundt Oslo. «Andre» inkluderer blant annet anleggsvirksomhet, motor-
redskaper og industri.

Kombinasjon av tiltak er nødvendig
For å sikre at grenseverdiene for både nitrogendioksid og svevestøv blir overholdt i Oslo, er det helt 
nødvendig med en kombinasjon av tiltak rettet mot de ulike kildene til lokalt forurensende stoffer. 
Piggdekkgebyr, rengjøring og støvdemping, samt miljøfartsgrense på enkelte veier er tiltak som 
 gjennomføres mot veistøv. Samlet har disse tiltakene ført til reduserte nivåer av svevestøv og at 
 forurensningsforskriftens grenseverdier for svevestøv stort sett har blitt overholdt de senere årene. 

Oslopakke 3 ble revidert i 2016. Målet er en trafikkreduksjon på 15 % innen 2019. Avtalen innebærer 
økte satser i bomringen med miljødifferensiering. Dette er ventet å føre til en raskere overgang til 
renere kjøretøy. Som strakstiltak ved fare for høy luftforurensning av NO2 over flere dager, har byrådet 
vedtatt at det kan innføres forbud mot bruk av dieseldrevne kjøretøy. En rekke kjøretøy er unntatt fra 
forbudet. Likevel er det ventet at det kan gi en reduksjon av NOX-utslipp på omtrent en fjerdedel.
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Figur 13

Viser hvor mye de ulike kildene bidrar til totalkonsentrasjonen av NOX, PM10 og PM2,5 i Oslo og Bærum 
(2013). «Bakgrunn» er fra områdene rundt Oslo. «Andre» inkluderer blant annet anleggsvirksomhet, 
motorredskaper og industri.
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4.15 BILFRITT BYLIV
Byrådet ønsker å skape en grønnere og mer levende by, og har et mål om bilfritt byliv i sentrum. 
 Prosjektet Bilfritt byliv ble opprettet den 04.04.2016. Bred medvirkning og involvering er lagt til 
grunn for  prosjektarbeidet. Fra prosjektet startet opp, er det lagt vekt på å ha en åpen dialog med 
relevante aktører og interessenter, spesielt med de aktører som vil bli direkte berørt. Det er avholdt 
bylivsseminar og åpne folkemøter. Det er også avholdt et strategiverksted og et tiltaksverksted, hvor 
en rekke aktører deltok og kom med forslag til bylivstiltak. I tillegg har samarbeidsorganet Levende 
Oslo bistått aktivt underveis med innspill til prosjektet.

I 2016 har prosjektets arbeid hovedsakelig bestått av kartlegging og planlegging. Tiltak vil gjennom-
føres fra og med 2017. I 2017 begynner arbeidet med å fjerne parkeringsplasser innenfor Ring 1 og 
tiltak iverksettes for å begrense gjennomkjøringsmuligheten. Videre vil det etableres flere fysiske og 
forskjønnende elementer i sentrum.

Kilde: Statens vegvesen og  
Oslo kommune, Bymiljøetaten
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I dette kapittelet presenteres utvikling og status på klimagassutslipp og energibruk i Oslo by og 
for kommunens egne virksomheter. Kapittelet utgjør en statusrapportering på mål i Sak 1 2016 og 
 satsninger i Klima- og energistrategien. 

5.1 OVERORDNET STATUS KLIMAGASSUTSLIPP
Nedgang i klimagassutslipp
Klimagassutslippene i Oslo gikk ned med 16 % fra 2013 til 2015 etter mange år med oppgang. 
 Hovedårsaken til dette er kraftige utslippsreduksjoner i byggsektoren som trolig skyldes et varslet 
forbud mot å fyre med olje i 2020, lav pris på strøm i forhold til fyringsolje og støtteordninger for 
utfasing av oljefyring og overgang til fornybar energi. 

De direkte klimagassutslippene i Oslo er, i følge tall fra SSB (2015 er siste tall, publisert mars 2017), 
på i overkant av 1,2 millioner tonn CO₂-ekvivalenter. Det er på samme nivå som utslippene i 1990.

5. Klimastatus for Oslo kommune

Klima-  
og energi-
strategien 

Oslo skal redusere 
klimagassutslippene 
med 50 % innen 
2020 og med 95 % i 
2030 sammenlignet 
med 1990-nivå. 

Kilde: SSB, 2015 tall
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Figur 14

Utvikling i direkte klimagassutslipp 1990-2015, totalt, mobilt og stasjonært, og estimert utvikling fra 2016-2030. 

Historisk Fremskriving
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Kilde: SSB, 2015-tall

Oslos mål om 50 % utslippsreduksjon innen 2020 innebærer at utslippene skal ned til cirka 600 
000 tonn CO₂-ekvivalenter. Andre klimagasser (CH4 og N20) og utslipp av disse gassene regnes om til 
CO₂-ekvivalenter. 

Figur 14 viser utviklingen i utslipp for perioden 1990-2015 og prognose for videre utvikling for 
 perioden 2016-2030. Klimagassutslippene har gått raskere ned enn prognosene laget i forbindelse 
med klimabudsjettet for 2017. 

Klimagassutslipp i 2016 fordelt på sektorer i Oslo
Cirka 65 % av klimagassutslippene i Oslo kommer fra transportsektoren. Halvparten av klimagass-
utslippene fra transport kommer fra persontransport. Den andre halvparten av Oslo klimagassutslipp 
kommer fra transport av varer og anleggsvirksomhet. Klimagassutslippene fra anleggsmaskiner og 
andre motorredskaper har gått ned i forhold til 2013, mens utslippene fra veitrafikken, tunge og 
lette kjøretøy, er stabilt høye. Det er nødvendig med nye og skjerpede tiltak for å redusere klimagass-
utslippene fra veitrafikken. 

35 % av utslippene er stasjonære utslipp. Dette er utslipp fra avfallsforbrenning, utslipp fra avfalls-
deponi og avløp, energiforsyning, samt utslipp fra fossil oppvarming av bygg.
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Figur 15: Fordeling av klimagassutslipp i Oslo 2015 fordelt på kilder

Klimagass-
utslipp versus 
lokale utslipp

Utslipp av forurensende 
stoffer til luft kan ha 
lokale, regionale og 
globale skadevirkninger. 
Klimagassutslippene 
(CO₂, CH4 og N2O) gir 
globale skadevirkninger 
og bidrar til klima-
endringer, mens utslipp 
av nitrogendioksid 
(NO2/NOX) og svevestøv 
(PM10 og PM2,5) er lokale 
 utslipp som påvirker 
lokal luftkvalitet og 
dermed helse.
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Klimagassutslipp per person går ned
Klimagassutslippene i Oslo er lave sammenliknet med andre byer i Europa og resten av verden. 
Hovedårsaken er at det ikke finnes store industribedrifter med store utslipp i Oslo, og at forbruket av 
elektrisitet er basert på utslippsfri vannkraft. 

Oslos befolkning har vokst med over 185 000 mennesker fra 1990 til 2015, samtidig som utslippet av 
klimagasser totalt bare har en liten økning. Årlig klimagassutslipp per person har gått ned - fra 2,4 til 
1,9 tonn CO₂ pr person. 

Kommunale virksomheter feier for egen dør
Klimagassutslippene fra kommunale virksomheter har de siste årene gått markant ned, se figur 16 a. I 2016 
skyldes dette i hovedsak redusert utslipp fra prosessrelatert utslipp, se figur 16 b). Over tid er  utfasing av 
fossilt brensel i kommunale bygg en viktig årsak til store utslippsreduksjoner i egen   virksomhet, men hadde 
en flatere utvikling fra 2015 til 2016. Klimagassutslipp fra kommunale  virksomheter har en andel på 0,37 
% av de totale utslippene i Oslo. I beregningene av klimagass utslippene fra kommunens virksomheter er 
imidlertid ikke klimagassutslipp knyttet til innkjøpte kommunale tjenester medregnet. Klimagassutslippene 
fra virksomheter der kommunen har et stort eierskap, slik som Ruters busser, er heller ikke med i denne 
oversikten (Klimagassutslippene fra Ruter kommer i Kapittel 5.4).

Kilde: Oslo kommune, 2016-tall
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Figur 16a: Utviklingen i klimagassutslipp fra kommunale virksomheter, 20122016.

Oslo kommunes virksomheter begynte i 2012 å rapportere på forbruk og utslipp knyttet til prosess-
relatert virksomhet. Dette er en energikrevende aktivitet, hvor en stor andel av utslippet har kommet 
fra forbruk av olje til for eksempel drift av Energigjenvinningsetatens produksjonsanlegg.

Tallutfordringer

Tall på utvikling av 
klimagassutslipp må 
brukes med en viss 
varsomhet. Forhold som 
for eksempel kalde/milde 
vintre og aktiviteter til 
en stor aktør, kan slå 
inn på klimautslipps-
statistikken og gi et 
skjevt bilde. SSB gjorde 
en større metodeendring 
i det kommunebaserte 
utslippsregnskapet 
fra og med 2009. For 
Oslos sin del har denne 
metode endringen 
fått mindre utslag, og 
tallene gir derfor et godt 
overordnet bilde på 
utslippsutviklingen.

Direkte versus 
indirekte klima-
gassutslipp

Oslos klimamål er basert 
på direkte klimagass-
utslipp, altså utslipp 
som skjer innenfor 
kommunens grenser og 
ikke utslipp fra varer og 
tjenester som produseres 
utenfor Oslo. Dette er i 
tråd med prinsipper for 
nasjonal/internasjonal 
utslippsrapportering. 
Det foregår nå et arbeid 
med å lage en  strategi 
for å redusere det 
 materielle forbruket i 
Oslo.
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Kilde: Oslo kommune, 2016-tall
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Figur 16b: Utviklingen i klimagassutslipp fra kommunale virksomheter fordelt på sektorer, 20122016.

Kommunen begynte å rapportere på flere utslippskategorier i 2012. 

Tallgrunnlag 
for utslipp Oslo 
kommunes 
virksomheter 
og utslipp på 
bynivå

Utslippstall fra Oslo 
kommunes virksomheter 
er hentet fra kommunens 
årlige innrapportering til 
Miljø- og klimarapporten. 
Der rapporterer virksom-
hetene selv, på felles 
indikatorer. 

Utslippstall på bynivå er 
hovedsakelig hentet fra 
Statistisk Sentralbyrå 
(SSB). SSB publiserer 
fylkesinndelte utslipps-
tall annet hvert år, og 
i starten av mars 2017 
ble utslippstall for 2015 
publisert. Det betyr også 
at utviklingen i figurene i 
denne rapporten måles i 
et tidsintervall på annet-
hvert år – 2009, 2011, 
2013, og 2015. 
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5.2 STATUS KLIMAGASSUTSLIPP TRANSPORT – TUNGTRANSPORT OG ANLEGGSMASKINER
Klimagassutslippene fra transportsektoren står for 65 % av de totale klimagassutslippene i Oslo. 
De største transportutslippene kommer fra kategorien «lette kjøretøy» som består av  personbiler 
 (inklusive taxier) og varebiler. Klimagassutslippene fra transport gikk ned fra 2013 til 2015, 
 hovedsakelig som følge av reduserte utslipp fra anleggsmaskiner.

I kommunale virksomheter sto transport i 2016 for 81 % av de totale utslippene (se figur 18).

Tungtransport i Oslo – flere tiltak er satt i gang
Tungtransport står for 14 % av det totale klimagassutslippet i Oslo. Som det fremgår av figur 17, 
veitrafikk – tungekjøretøy, har utslippet økt svakt siden 2009, ifølge tall fra SSB. For å nå dette målet 
fra Klima- og energistrategien må flere tiltak iverksettes.
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Figur 17: Klimagassutslipp fra transportsektoren i Oslo 20092015

Klima- og 
energi-
strategien, 
satsing 6 

Oslo kommune skal 
legge til rette for at 
minst 20 % av tungt-
ransporten i Oslo 
skal gå på fornybart 
drivstoff i 2020 og 
at all tungtransport 
og anleggsdrift skal 
kunne gå på forny-
bart drivstoff innen 
2030. 

Veitrafikk – tunge kjøretøy Veitrafikk – lette kjøretøy Anleggsmaskiner mm.

Oslo kommune arbeider for å bidra til en overgang fra bensinstasjoner med fossile energibærere til energi-
stasjoner med fornybare drivstoff, som elektrisitet, hydrogen, og biodrivstoff. Derfor har kommunen satt 
i gang et prosjekt om å etablere en energistasjon på Alnabru spesielt innrettet for vare- og godstransport. 
Energistasjonen er et «fyrtårnprosjekt» og skal bidra til at tilbudssiden for fornybare drivstoff styrkes, 
både nasjonalt og internasjonalt langs hovedveinettene for godstransport. Tiltaket er i oppstartsfasen, og 
 utredning av plan og avtale med næringen vil finne sted i løpet av 2017 med ferdigstillelse i 2019.

Kilde: SSB
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Biogass vil også være en viktig løsning for grønnere godstransport. Oslo kommune produserer 
biogass fra avløpsanlegget på Bekkelaget, avløpsanlegget på VEAS og fra matavfall på Romerike 
biogassanlegg. Les mer om arbeidet med produksjon av biogass til transport, i kapittel 5.8 Avfall-  
og ressursutnyttelse.

Krav om fossilfrie og utslippsfrie byggeplasser
Som det fremgår av figuren under, utgjorde utslipp fra anleggsmaskiner 31 % av kommunale utslipp 
i 2016. 

Utslippet fra kommunale anleggsmaskiner ble redusert med 150 tonn CO₂ fra 2015 til 2016, og er nå 
tilbake på samme nivå som i 2014, se figur 19. Svingningen i utslippsnivået skyldes ulikt aktivitetsnivå 
hos virksomhetene gjennom årene.

Kilde: Oslo kommune
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Figur 18: Fordeling av klimagassutslipp fra kommunal sektor i 2016 fordelt på kilder
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Eksempler på anleggsmaskiner som inngår i tallene er gravemaskiner, skogsmaskiner eller brøyte-
biler. I de kommunale tallene inngår bare klimagassutslipp fra egen flåte, ikke innkjøpte anleggs-
tjenester. Klimagassutslippene fra innkjøpte anleggstjenester i kommunal regi er sannsynligvis 
vesentlig større enn utslippene fra egen flåte.

Energigjenvinningsetaten, Omsorgsbygg Oslo KF, Undervisningsbygg Oslo KF, og bydel Grünerløkka 
har anleggsvirksomhet og rapporterte for 2016 at de har begynt å stille krav om fossilfri eller ut-
slippsfri anleggsdrift ved kjøp av anleggstjenester. Kultur- og idrettsbygg, Oslo Havn KF, og Vann- og 
avløpsetaten rapporterer at de stiller krav om dette i enkelte tilfeller.

Klimagassutslipp fra anleggsvirksomhet utgjør 14 % av de totale utslippene fra Oslo by (se figur 15).
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Figur 19: Utvikling av utslipp fra anleggsmaskiner i kommunal virksomhet, 20122016 
Oslo  kommune 
legger  oppdrag 
ut på anbud 
med krav 
om fossilfri 
 anleggsdrift

Omsorgsbygg var i 2016 
først ute i Norge med å 
kreve at alle anleggs-
maskiner på en bygge-
plass skulle være fossilfri. 
Da byggeoppdraget 
for en ny flerbrukshall 
ble lagt ut på anbud i 
2016 var kravet at selve 
byggeplassen skulle 
være fossilfri.  Dette 
gir et tydelig signal til 
entreprenørene, om 
hvilken vei miljøkravene 
til byggeplassen går. 

Kilde: Oslo kommune
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Figur 20: Klimagassutslipp fra anleggsmaskiner og andre motorredskaper i Oslo, 20092015 

 Forskjellen 
 mellom 
 utslippsfri  
og fossilfri

Fossilfrie drivstoff kan 
for eksempel være bio-
gass eller biodiesel, som 
er fornybare drivstoff 
produsert av organisk 
materiale. Biodrivstoff 
er fossilfritt, men har 
utslipp av partikler som 
påvirker lokal luft-
kvalitet. Biodrivstoff har 
også CO2-utslipp, men 
ikke fossil CO2, da man 
regner utslippet som 
CO2-nøytralt. 

Utslippsfrie drivstoff 
som el og hydrogen, har 
ingen utslipp til luft når 
det forbrukes, verken 
utslipp som påvirker 
lokal luftkvalitet eller 
klimaet.

Beregnede utslipp fra Klimaetaten, basert på salg av avgiftsfri diesel, i 2016.

Kilde: Oslo kommune

Klimagassutslippene fra anleggsmaskiner i Oslo økte markant siden 2009. Årsaken til trenden de siste 
årene, med økende utslipp fra denne sektoren, skyldes sannsynligvis høy bygge- og anleggsaktivitet i 
Oslo. 2013 var et klart toppår. Da var utslippet på nesten 270 000 tonn CO₂-ekvivalenter. I 2015 gikk 
utslippet ned med 100 000 tonn - til cirka 167 000 tonn CO₂. Beregnede utslipp for 2016, basert på 
salget av avgiftsfri diesel, indikerer at utslippene har stabilisert seg. Det er lite trolig at nedgangen i 
utslipp fra 2013 til 2016 skyldes effekt av nye tiltak. Det var snarere slik at 2013 var et ekstraordinært 
år. Det kan skyldes at enkelte aktører bunkret opp diesel da det ble varslet en avgift på avgiftsfri diesel 
i desember 2013. 
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Landstrøm i Oslo Havn kutter utslipp
I 2012 ble skipene Magic og Colour Fantasy bygget om til å gå på ren strøm mens de lå til kai i Oslo. 
Landstrøm til skip er et effektivt tiltak for å redusere klimagassutslipp og gi bedre luftkvalitet i Oslo. 

I 2016 hadde de to cruiseskipene et forbruk i strøm på til sammen 3,3 GWh, på sine 358 anløp i Oslo 
Havn. I tillegg til at landstrøm har en svært støyreduserende effekt fra dieselaggregat, er beregnet 
besparelse på cirka 3000 tonn CO₂ per år, da forbruket av landstrøm har vært relativt jevnt de siste tre 
årene.

Byggematerialer til et Oslo som vokser
Kommunen ønsker også å jobbe for at mer av godstrafikken skal over fra vei til sjø, og Oslo Havn 
meldte om økt transport av bulk knyttet til bygg- og anleggsnæringen i 2016. Siden 2012 har veksten 
i tørrbulkprodukter som sement, betong, korn og salt vært betydelig. Veksten er avledet av stor byg-
geaktivitet og store byggeprosjekter i Oslo regionen, variasjon i kornbehovet og behov for veisalting. 
Når gods og varer til byggebransjen fraktes sjøveien reduseres køene på veiene, luftforurensningen og 
utslippene av klimagasser.

Klima-  
og energi-
strategien 
Satsing  
7 og 8

Landstrøm og andre 
miljøtiltak skal 
redusere utslippene 
for havneaktiviteten 
i Oslo med minst  
50 % innen 2030.

Oslo kommune 
vil  arbeide med 
 nasjonale myndig-
heter og trans-
portnæringen for 
å få mest mulig av 
godstrafikken over 
fra vei til sjø.
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5.3 STATUS KLIMAGASSUTSLIPP PERSONBIL OG VAREBIL 
Utslipp fra lette kjøretøy reduseres i Oslo by – men flere tiltak må iverksettes
Klimagassutslippet fra personbiler og varebiler står for 55 % av utslippet i kommunale virksomheter. 

Også på bynivå står person- og varebiler, «lette kjøretøy», for den største andelen av klimagassutslippet. 
Utslippet fra denne sektoren utgjorde 37 % i Oslo i 2015, se figur 15. Klimagassutslippet har ligget 
stabilt høyt, men har gått noe ned siden 2009. Nedgangen skyldes sannsynligvis delvis økt innslag av 
biler med lavere utslipp, herunder el-biler, samtidig som biltrafikken har flatet ut. 
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Figur 21: Utviklingen i utslipp fra lette transportkjøretøy i Oslo, 20092015

Klima- og 
energi-
strategien, 
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. 

Veitrafikk – lette kjøretøy

Elbiler og plug-in hybrid utgjorde 40 % av nybilsalget i Oslo i 2016, og det var cirka 40 000 elbiler og 
ladbare hybrider i Oslo og Akershus ved utgangen av 2016. Det er trolig få eller ingen andre steder i 
Norge og verden med like stor tetthet av elbiler. Cirka 97 % av den nasjonale bilparken er  imidlertid 
fremdeles fossil (SSB 2015), og det tar tid før elbilene gir stor nedgang i de totale utslippene fra 
 bilparken. Nesten alle de 40 000 elbilene i Oslo og Akershus er personbiler, ikke el-varebiler.

Oslo kommune ga gjennom Klima- og energifondet tilsagn til bygging av cirka 350 ladestasjoner i 
blant annet borettslag i 2016. Bymiljøetaten bygget 214 ladepunkter på offentlige parkeringsplasser 
i 2016.

Kilde: SSB
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For å nå målet om at alle nye person- og varebiler i Oslo skal gå på fornybart drivstoff eller være 
ladbare hybrider fra 2020, må eksisterende tiltak styrkes og det må iverksettes nye tiltak. Aktuelle 
tiltak for å ytterligere stimulere til overgang til elbil er lavutslippssoner, økt utbygging av ladepunkter 
til offentlige parkeringsplasser og til borettslag, krav om nullutslippsbiler til taxinæringen samt  miljø- 
og tidsdifferensierte bompenger. 

Oslo kommunes virksomheter skal i henhold til Oslo kommunes anskaffelsesstrategi stille innkjøpskrav 
som fremmer grønnere varetransport. Det ble for 2016 rapportert at 10 virksomheter stiller krav om 
grønnere varetransport, mens 7 gjør det i enkelte tilfeller. Det betyr at 29 virksomheter ikke stiller 
krav krav om grønnere varetransport. 
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Figur 22: Andel førstegangsregistrerte personbiler i Oslo med nullutslippsteknologi

Elbil Plug-in hybrid Fossil

Elbiler utgjør 43 % av kommunens kjøretøy
Som det fremgår av figuren under har klimagassutslippene fra kommunale transportkjøretøy, blitt 
redusert siden 2011. Kategorien «transportkjøretøy» består i hovedsak av personbiler og varebiler.

Årsaken er overgang til elbiler i kommunens virksomhet. I 2016 var 43 % av kommunens transport-
kjøretøy nullutslipp. Det betyr at 518 av kommunens 1200 tjenestebiler er elbiler. Målet var at alle 
kjøretøy i kommunal virksomhet skulle være nullutslipp i 2016. Selv om Oslo har kommet langt 
med utskiftning av bilparken, er ikke målet nådd. Årsaken er blant annet at elbilene på markedet 
til nå ikke helt har dekket behovet virksomhetene og etatene har. Eksempler på dette er behovet for 
tilhenger feste, ekstra fraktbehov og behov for lengre rekkevidde. Med forsterket innsats kan Oslos 
kommunes mål bli nådd innen kort tid.

Kilde: Opplysningsrådet for veitrafikken

Dette er personbiler som førstegangsregistreres i Oslo, og omfatter både nye og bruktimporterte biler.
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Figur 24: Andel nullutslippskjøretøy i kommunens bilpark
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Kilde: Oslo kommune

Kilde: Oslo kommune
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Figur 23: Utslipp fra kommunale virksomheters transportkjøretøy, 20092016 

Transportkjøretøy
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5.4 KOLLEKTIVTRANSPORT – ØKER OG BLIR STADIG GRØNNERE
Programmet Fossilfri 2020 ble etablert av Ruter i 2014 med en målsetning om at all kollektivtransport 
skal kjøre på fornybar energi innen utgangen av 2020. Trikk og t-bane går allerede på elektrisitet og 
har derfor en fornybarandel på 100 %. For buss, båt og spesialtransport er omleggingen til fornybare 
kilder er godt i gang.

Bussene har de siste årene fått en stadig større andel av fornybare energibærere, og andelen var i 2016 på 
cirka 35 %. Dette er hovedsakelig biodiesel og biogass, men elektriske busser vil gradvis fases inn og er 
planlagt å utgjøre en fjerdedel av bussparken i 2025. Stadig mer fornybart drivstoff, har medført at klima-
gassutslippene har gått ned i bussparken med 22 %, fra cirka 68 500 tonn i 2007 til 53 100 tonn i 2016. 
Utslippene per personkilometer har blitt redusert med 51 % i samme periode for buss. Fornybarandelen 
for fergene var på 10 %. 
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Klima- og 
energi-
strategien, 
Satsing  
1 og 3 

Kollektivtrafikken 
skal gå på fornybart 
drivstoff innen 
2020.

For å nå målet 
om å redusere 
all biltrafikk med 
20 % i  løpet av 
bystyreperioden(…), 
må andelen av 
persontransport 
som dekkes med 
kollektivtransport, 
sykkel og gange 
økes kraftig. 

Kilde: Ruter

Båt er det kollektive fremkomstmiddelet som har den største andelen av fossile drivstoff. Passasjer-
båtene mellom Oslo og Nesodden har kjørt på naturgass siden 2009. Naturgass gir lavere utslipp av 
lokal luftforurensning som NOX og partikler, men like mye CO2 som tradisjonell diesel. I desember 
2015 startet øyfergene i indre Oslofjord å kjøre på fornybar diesel. 
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Figur 25: Utvikling i CO2utslipp fra buss og båt, 20072016 

Buss Båt

Merk at klimagassutslippet Ruter har rapportert inn er basert på en litt annen metodikk (Ruter legger 
livsløpsanalyser til grunn) enn SSBs klimagassregnskap. Tallene er dermed ikke helt sammenlignbare.
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Klima- og 
energi-
strategien, 
Satsing 4 

Andel hverdagsreiser 
med sykkel skal økes 
til 16 % innen 2020 
og 25 % i 2025.

Veksten i kollektivtrafikken i Oslo fortsetter. Tall fra Ruter viser at antall kollektivreiser i Oslo økte 
med 4,5 % i 2016 sammenlignet med 2015. Totalt var det 350 millioner påstigninger i Oslo og 
Akershus i 2016. De fleste av kollektivreisene foregår med buss, men antall reiser med t-bane har den 
største økningen.

For første gang er det flere kollektivreiser enn bilreiser i Oslo. Kollektivtransporten har stor markeds-
andel, og spesielt i rushtiden. Til og fra Oslo sentrum i rushtiden har kollektivtrafikken en markeds-
andel på om lag 85 %. Det er helt nødvendig at flere bytter ut bilreiser med kollektiv, sykkel og gange 
– dersom Oslo skal klare å nå målet om å redusere biltrafikken med 20 % innen 2020.

5.5 STATUS SYKKELSATSING I OSLO
Sykkelprosjektet
Sykkelprosjektet ble etablert i 2010 for å fremskynde plan- og utbyggingsarbeidet av hovedsykkel-
veinettet med mål om å gjennomføre utbyggingen innen 2012. Sykkelprosjektets ansvar er å bidra 
til gjennomføring av Sykkelstrategi for Oslo (2015-2025), utvikle et finmasket sykkelveinett som er 
trygt og attraktivt og være pådriver for gjennomføring av nye tiltak for å bedre fremkommeligheten for 
syklister. Sykkelprosjektet ble innlemmet i Bymiljøetaten 01.07.2016.

I 2016 har det vært prioritert tiltak for tilrettelegging av ny sykkelinfrastruktur innenfor Ring 3 og på 
byrutene samt oppgradering av eksisterende sykkelveinett. Blant annet har uregulert parkering blitt 
erstattet med nye sykkelveier. Videre har det blitt arbeidet for helårsdrift av sykkelveinettet og etablering 
av flere sykkelstativer. 

Sykkelandelen i Oslo måles ved reisevaneundersøkelse hvert fjerde år. Neste undersøkelse gjen-
nomføres i 2017. Oslos målestasjoner for antall syklende indikerer imidlertid en sterk vekst i antall 
syklende. Ved de åtte sykkeltellerne som var etablert i 2015, er det registrert en økning på 18 % i 
sykkeltrafikken fra 2015 til 2016. 

Gjennomførte tiltak
Det er i 2016 åpnet 8,9 km nye sykkelveier og 9,3 km eksisterende sykkelveinett er oppgradert. 
 Oppgraderingen består av bredere sykkelfelt, bruk av rød asfalt samt ny og bedre oppmerking. Det 
har vært prioritert å øke antallet sykkelstativer utover fastsatt mål. I løpet av 2016 er det satt ut 778 
nye sykkelstativer ved viktige målepunkter over hele byen, blant annet ved utvalgte badeplasser.

Om lag 60 km av sykkelveinettet er i 2016 prioritert og gitt en vesentlig høyere standard for helårsdrift, 
blant annet gjennom fjerning av snø fra sykkelfelt, kontinuerlig feiing, ukentlige kontroller og lapping 
av asfalthull.

Arbeidet med å utvikle ny standard for sykkeltilrettelegging i Oslo har pågått i hele 2016. 
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Elsykkelen har kommet til byen
I tillegg til at nullutslippskjøretøy i Oslo by og kommunal virksomhet øker, har også elsykkelen inntatt 
Oslos gater.

Oslo kommunes Klima- og energifond lanserte i 2016 en pilotordning med støtte til elsykler. Her kunne 
Osloborgere etter første-mann-til-mølla-prinsippet søke om tilskudd til kjøp av elsykkel. På 3 uker ble 
potten på 5 mill. kroner fordelt, og det ble gitt tilsagn om støtte til rundt 1000 søkere. 

Ordningen ble evaluert av Transportøkonomisk Institutt, som konkluderte med at pilotordningen 
hadde gitt ønsket effekt; det ble økt oppmerksomhet rundt elsykler, og basert på hva søkerne faktisk 
hadde byttet ut elsykkelen med, estimerte de en reduksjon på cirka 87 kg CO2 per elsyklist i året. Dette 
viser at elsykkel kan være et virkemiddel i å få bilbruken ned, og dermed kutte utslipp. 

I 2016 var det 101 elsykler i kommunal eie, til bruk i kommunal tjeneste. Størst var Bydel St.Hanshaugen, 
med 25 stk.
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5.6 STATUS KLIMAGASSUTSLIPP BYGG - BY OG KOMMUNALE VIRKSOMHETER
Fossilfri oppvarming av bygg i 2020
Klimagassutslipp fra oppvarming av bygg sto i 2015 for ca. 11 % av de totale klimagassutslippene i Oslo, og 
utgjorde i underkant av 134 000 tonn CO2. Som det fremgår av figuren under har klimagassutslippene fra bygg 
gått jevnt nedover, og fra 2013 til 2015 har utslippene blitt redusert med bortimot 126 000 tusen tonn CO2. 

Tall på salg av fyringsolje indikerer at klimagassutslippet fra bygg stabiliserte seg i 2016. Både Oslo 
kommunes eget Klima- og energifond og Enova gir støtte til overgang fra oljebasert oppvarming til 
fornybare energikilder. I tillegg er det varslet et nasjonalt forbud mot fyring med fossil olje i 2020. 
Disse tiltakene (virkemidlene), i kombinasjon med lave strømpriser, gode og konkurransedyktige 
fornybare løsninger, milde vintre og utskifting av oljeanlegg på grunn av høy alder, har bidratt til at 
oppvarming med fossilt brensel (fyringsolje, gass og parafin) har gått markant ned de siste årene.

Det har tidligere blitt brukt olje og naturgass i fjernvarmen i Oslo på kalde dager. I 2008 ble det vedtatt at dette 
skulle fases ut i 2016. Hafslund rapporterte at det i 2016 ble bruk 6,7 GWh fyringsolje og 15,2 GWh naturgass 
(LNG) i 2016. Dette stod for henholdsvis 0,4 % og 0,9 % av energimengden i fjernvarmen, og har bidratt til at 
klimagassutslippene fra fjernvarmenettet i Oslo har falt fra ca 60 000 tonn i 2011 til ca 5 000 tonn CO2 i 2016. 

Mange private oljefyringsanlegg igjen, nasjonalt forbud fra 2020
Totalt er det anslått å være rundt 7500 oljefyringsanlegg i drift i private bygg i Oslo, som er hovedkilde 
til CO2 utslippene fra bygg. 

I kommunens egen bygningsmasse gjenstår nå kun 10 eide og 7 leide bygg og det foreligger en plan 
for utfasing av oljefyring i nær fremtid for hovedandelen av disse. Dette er en nedgang fra 2015, da 
tilsvarende tall var henholdsvis 18 og 7.

For å forberede befolkning på det varslede nasjonale forbudet mot oljefyring, tilbyr kommunen nå 
befaring og rådgivning til alle private boliger med fossil oljefyring, Oljefrihjelpen Forbudet vil trolig 
også inkludere spissfyring i næringsbygg og borettslag/sameier. Av de 7500 oljefyringsanleggene som 
antas å fortsatt være i drift er rundt 1500-2000 av disse større anlegg som brukes i næringsbygg og 
borettslag/sameier.

For å nå det overordnede målet om 50 % reduksjon i utslipp innen 2020, er det avgjørende at klimagass-
utslippene i byggsektoren reduseres ytterligere og er null i 2020. Oslo kommune har redusert bruken av 
fossil fyringsolje vesentlig og hadde i 2016 et utslipp på 571 tonn fra eide og leide bygg. Bruken av fossil 
fyringsolje er redusert som et resultat av vedtaket om å fase ut fossil fyringsolje i alle kommunale bygg. 

Hva med bygg og anleggsvirksomhet?
For å redusere egne utslipp fra anleggsvirksomhet og påvirke den private næringen i Oslo til å gå over 
til fornybare og nullutslippsløsninger på drift av bygg og anleggsplasser har kommunen selv satt krav 
til egne byggforetak om å benytte og rapportere på antall fossilfrie byggeprosjekter.

Dette kommer i tillegg til kommunens arbeid med anskaffelse av fossilfrie anleggsmaskinene, les mer 
om dette i Kapittel 5.2.
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Klima- og 
energi-
strategien, 
Satsing 9 

Bruk av fossilt brensel 
til oppvarming skal 
fases ut i Oslo innen 
2020.
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Figur 26: Utvikling i klimagassutslipp fra bygg i Oslo

Figur 27: CO₂ utslipp fra kommunale bygg basert på innrapportering til Miljø og klimarapporten

Klimaetaten har beregnet utslipp for 2016 basert på salg av fyringsolje.

Dataene presentert i figuren er graddagskorigert.

Kilde: SSB 2009 til 2015

Kilde: SSB 2009 til 2015
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Figur 28

Energibruk hos de tre virksomhetene som står for hoveddelen av prosessrelatert energibruk. 

5.7 PROSESSRELATERT ENERGIBRUK I KOMMUNALE VIRKSOMHETER
Prosessrelatert energibruk er definert som energi brukt til andre aktiviteter enn transport og drift/ 
oppvarming av bygninger. Eksempelvis energi brukt til vannrenseanlegg, parkeringsautomater, 
krematorium, drift av kommunens forbrenningsanlegg for søppel, gatebelysning og drift av   idrettsanlegg. 
I 2016 er den eneste fossile energibruken som gjenstår i prosessrelatert energibruk i Oslo drift av 
krematorier og oppvarming av en fjellhall under Ekeberg som ble anskaffet i 2016. Siden 2015 har 
 Energigjenvinningsetaten konvertert støttebrennerne i avfallsforbrenningen til bio-olje. Konverteringen 
fører til et vesentlig redusert CO₂ utslipp fra produksjon av kommunale tjenester. Energibruken hos de 
tre kommunale virksomhetene som står for hoved andelen av prosessrelatert energibruk, har gjennom-
snittlig gått ned. Vann- og avløpsetaten rapporterer en noe høyere energibruk i 2016 enn i 2015.

Støttebrennere 
på bio-olje

Energigjenvinningsetaten 
har i 2016 konvertert, 
støttebrennerne i 
avfallsforbrenningen 
til bio-olje, og bruker 
ikke lengre fossil olje 
til  forbrenning av 
avfall. Dette bidrar 
til  reduksjon av Oslo 
kommunes CO₂  utslipp 
og er et viktig skritt i 
retning av  kommunens 
klimamål.

Kilde: Oslo kommune
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5.8 AVFALL- OG RESSURSUTNYTTELSE
Klimagassutslippene fra avfallsdeponier har gått gradvis ned de siste årene. Dels skyldes det en naturlig 
nedgang etter hvert som avfallet nedbrytes, dels skyldes det gassoppsamlingsbrønner for å redusere 
klimagassutslipp fra deponiet på Grønmo. I 2016 ble det etabler 36 nye gassoppsamlingsbrønner for å 
redusere klimautslipp på Grønmo. 
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Figur 29

Figuren viser Oslo sitt CO₂ utslipp, beregnet i CO₂-ekvivalenter, fra avfallsdeponier, og avløps håndtering. 
Utslipp fra avfallsforbrenning er ikke inkludert i figuren.

Kilde: SSB, 2015 tall
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Fra avfall og slam til biogjødsel til produksjon av mat
Vann- og avløpsetaten har i 2016 behandlet totalt 117,28 mill m² avløpsvann fra Oslo. Fra dette ble det 
gjenvunnet 6200 tonn gjødsel (tørrstoff). Gjødsel er avvannet (sentrifugert) avløpslam fra Bekkelaget 
renseanlegg.

Totalt ble det gjenvunnet 42 783 m³ flytende og 8 163 tonn fast gjødsel hos Vann og avløpsetaten og 
Energigjenvinningsetaten i 2016. Gjødselen pro¬duseres av kloakkslam og matavfall. Produksjon av 
flytende gjødsel har økt kraftig fra 2015. Produksjon av fast gjødsel har økt noe fra 2015. All produsert 
gjødsel brukes til gjødsling og jordforbedring.

10 år etter er 
ringen sluttet

Ti år etter vedtaket 
(2006) om kildesortering 
i Oslo ble vedtatt, ble 
det levert biogjødsel fra 
matavfallet til bruk på 
Losætra ved Bjørvika. 
Ringen er sluttet da 
matavfall fra Oslo 
omdannes til biogjødsel 
som brukes til mat-
produksjon i Oslo. 
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Figur 30: Utvikling i produksjon av gjødsel fra Oslos matavfall og kloakk, 20132016 

Biogjødsel – fast (tonn) Biogjødsel – flytende (m3)

Kilde: Oslo kommune
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Biogass produksjon til Oslos busser og renovasjonsbiler
Vann- og avløpsetaten og Energigjenvinningsetaten produserer biogassen som i hovedsak går til drift 
av busser på Ruters busslinjer. Oslo kommune har i tillegg til gjødselproduksjon produsert 8 044 006 
Nm³ biogass i 2016. Dette er en nedgang fra 2015 da det ble produsert 8 554 736 Nm³. 

Vann og avløpsetaten rapporterte at mengden av rågass som ble oppgradert ved deres anlegg var 4 % 
lavere enn målsetting på 80 %. Dette skyldes i hovedsak driftsstans grunnet ombygging av varmepumpe  
i store deler av mai og juni. Dette medførte at mer av rågassen ble benyttet til oppvarming av slam. 

Energigjenvinningsetaten sitt biogassanlegg på Nes har kapasitet til å behandle 50 000 tonn 
 matavfall i året. Det gir biogass til 135 busser, og kan forsyne 100 mellomstore gårder med 
 biogjødsel. Anlegget tar imot både fast og flytende matavfall, og behandler også emballert  avfall. 
Biogassanlegget har tidligere år gått på redusert kapasitet da anlegget var under innkjøring. 
 Energigjenvinningsetaten rapporterte i 2016 at anlegget får stadig bedre og mer stabil drift.

Forbrenning av avfall går med til varmeproduksjon – resten av CO₂utslippet skal fanges
Utslipp knyttet til avfallsforbrenning, sto ifølge Miljødirektoratet/SSB i 2015 for 18 % av de totale 
klimagassutslippene. Energigjenvinningsetaten og Klemetsrudanlegget AS mottok og brant 433 731 
tonn avfall i 2016. Dette resulterte i et klimagassutslipp på 198 377 tonn fossilt CO₂. Mengden fossilt 
CO₂ er beregnet med en fossil andel på 40 %. Varmen som blir gjenvunnet fra avfallsforbrenning 
selges til Hafslund og inngår som grunnlast i fjernvarmen.
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Figur 31: Historisk produksjon av biogass fra Energigjenvinningsetaten og Vann og avløpsetaten 
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Forbrenningskapasiteten har økt de siste årene. Oslo kommune jobber for fangst og lagring av CO2 fra 
Klemetsrudanlegget AS i samarbeid med Staten. Lykkes man med å gjennomføre dette prosjektet vil 
man fjerne Oslos største punktutslipp. Avgjørelsen om finansiering og gjennomføring av karbonfangst 
på Klemetsrud tas i 2019.

For mer informasjon om Oslos befolkning og Oslo kommunes virksomheter kildesorterte i 2016, se 
Kapittel 4.10 Kildesortering av avfall. 
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5.9 STATUS ENERGIBRUK OG - PRODUKSJON
Energibruk i Oslo 
Det samlede energiforbruk i Oslo var i 2015 8,8 TWh elektrisitet og ca 1,7 TWh fjernvarme. Oslo 
kommunes energibruk i bygg var i 2016 henholdsvis 0,595 TWh elektrisitet og 0,087 TWh fjernvarme 
i bygningsmassen hos egne virksomheter. Grafene under viser utviklingen i energibruken i Oslo. 
For å nå målet om reduksjon i energiforbruk i bygg på 1,5 TWh har Oslo kommune blant annet 
satt strenge krav til oppføring og rehabilitering av kommunale bygg og jobber med å konvertere til 
 dynamisk gatebelysning. 
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Figur 32: Utvikling i bruk elektrisitet i bygg i Oslo

Klima- og 
energi-
strategien, 
satsing 10 

Oslo kommune 
skal arbeide for å 
 redusere energi-
bruken i bygg med 
1,5 TWh innen 
2020. Reduksjonen 
skal oppnås ved 
å bruke nasjonale 
og  kommunale 
 virkemidler.

Fjernvarme er en sammensetning av gjenvunnet varme fra avfallsforbrenning, noe som bidrar til å 
utnytte ressurser som ellers ville gått til spille og andre fornybare energikilder. Det er forventet en 
videre økning i bruk av fjernvarme, og at Hafslund vil levere opp mot 2 TWh innen 2020.

Kilde: SSB
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Et bygg som tilfredsstiller passivhusstandard vil få energimerke A, mens private nybygg i Oslo følger 
byggeteknisk forskrift og tilfredsstiller som hovedregel energimerke B. Flere av kommunens byggforetak 
har satt ytterlige mål for reduksjon av energibruk. Som eksempel har Undervisningsbygg mål om at 
nybygg skal være nullenergi innen 2018, og de skal gjennomføre pilotprosjekter med nullenergi og 
plusshus innen 2020. Oslo kommune har nå 28 bygg som tilfredsstiller passivhusstandard. Tall fra 
NVE viser at det per juni 2015 var totalt 492 bygg i Oslo som tilsvarer energimerke A.
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Figur 33: Utvikling i bruk av fjernvarme i Oslo, 20062016 STREK 2020 

Oslo kommune 
har vedtatt at alle 
kommunale bygg 
som bygges fra 
og med 2014 som 
hovedregel skal følge 
passivhusnivå.
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Figur 34: Fordeling av energimerker i Oslo per juni 2015
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Oslo kommune ønsker å påvirke private aktører til å bygge og rehabilitere bygg slik at de oppnår en 
høyere standard.

Oslo kommunes fokus på effektiv energibruk vises i figuren under. Oslo kommune har redusert ener-
gibruken i egne bygg fra 519 GWh i 2010 til 460 GWh i 2016. Dette tilsvarer energibruk per m² i 2016 
på 169 kWh/m². Utviklingen i energibruk per m² i kommunens bygg har gått ned med 22 kWh/m² 
siden 2013, dette er en positiv utvikling. Kommunens bygningsmasse har økt med rundt 130 000 m² 
de tre siste årene, fra henholdsvis 2 581 607m² i 2013 til 2 711 668 m² i 2016.

Byøkologisk 
program 
2011-2026 

Bygg som kommunen 
leier på det private 
markedet skal 
som hovedregel 
tilfredsstille lav-
energinivå fra 2015 
og passivhusnivå 
eller tilsvarende fra 
2020.
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Figur 35: Energibruk i kommunale bygg, 20092016

Energibruken er graddagskorrigert, som betyr at energibruken fremstilles uavhengig av utetemperaturen.

Kommunale virksomheters energibruk i bygg kWh/m2

Klimafond og produksjon av fornybar energi
I 2016 har Oslo kommunes Klima- og energifond utbetalt tilskudd til 1028 tiltak i private bygg. Tiltakene 
har bidratt til både energibesparelser og konverteringer til fornybar energi på til sammen 15,7 GWh. 
Det ble utbetalt 22, 461 mill. kr til energieffektiviseringstiltak fra fondet i 2016. Tilsvarende tall for 
2015 var 21,094 mill. kr utbetalt til 1169 tiltak som resulterte i energibesparelser og konverteringer 
på 24,9 GWh.

Kilde: Oslo kommune

76 — Oslo kommune



800

1 100

1 200

1 000

0

600

700

900

100

150

50

2012 2013 201620152014

GWh

Figur 36: Utviklingen i energiproduksjon fra kommunale virksomheter i GWh

Varme Strøm

Klima- og energifondets kampanje med tilskudd til solceller har siden 2015 bidratt til å finansiere 
157 solcelleanlegg i boliger, sameier og forretningsbygg i Oslo. Hafslund rapporterer at det ved utgangen 
av 2016 var 230 plusskunder i Oslo. Plusskunder er nettkunder, med lokal energiproduksjon som 
leverer elektrisitet tilbake til strømnettet. 

Energiproduksjon i Oslo kommunes virksomheter
Energigjenvinningsetaten, Vann- og avløpsetaten og Klemetsrudanlegget AS produserte i 2016 totalt 
1060 GWh varme og 106 GWh strøm. Utviklingen i Oslo kommunes energiproduksjon fra 2012 er vist i 
figuren under. I 2016 var det en nedgang i el-produksjon, sammenlignet med 2015, på grunn av havari 
på en av turbinene. Det lages også elektrisitet av deponigass fra det nedlagte deponiet på Grønmo.

Type bygg
Antall utbetalte  

tiltak [stk]
Energibesparelse og 

 konvertering [kWh/år] Tilskudd [kr]
Energisparekostnad*  

[kr/kWh]

Småhus 968                      2 674 900  7 610 034 2,84

Sameier/borettslag 55                    11 726 783 13 805 952 1,18

Yrkesbygg 5                      1 311 675 1 045 825 0,8

Totalt 1 028                    15 713 358 22 461 811 0,85

Tabell 2: Utbetalinger fra Klima og energifondet i 2016

Kilde: Oslo kommune
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5.10 STATUS KLIMATILPASNING
Klimatilpasning kan defineres som «Vurderinger og tiltak for å tilpasse natur og samfunn til effektene av 
nåværende eller framtidig klima, for å forebygge mot uønskede virkninger eller dra nytte av fordelene». 

Dette innebærer langsiktighet i planleggingen og utformingen av Oslo til å bli en robust by, hvor de 
klimatiske endringene som er i ferd med å skje kan håndteres bedre.
 
Ved å skape tilgang til grønne områder forbereder Oslo seg på effektene av klimaendringer. Byen 
opplever allerede klimaendringer, spesielt med høyere frekvens av ekstremnedbør som medfører 
overvannsutfordringer. Oslo gir plass til mer regn og overvann ved å åpne bekker, og bygge grønne 
tak, regnbed og oppsamlingsbasseng som sinker og fordrøyer vannet. For arbeidet med grønne tak og 
bekkeåpning, se kapitlene «Gjenåpning av elver og bekker» og «Grønne tak og vegger». 

Hanlingsplan for overvannshåndtering 
I april 2016 ble «Handlingsplan for overvannshåndtering i Oslo kommune» ferdigstilt og godkjent av 
deltagende etater. I henhold til handlingsplanen skal det planlegges og bygges et flomvei- og fordrøy-
ningsnettverk i byen. 

Handlingsplanen består av 18 store og små tiltak innenfor 5 fokusområder: 
1. Utvikle og forbedre kunnskapsgrunnlaget
2. Forebygge konsekvenser av overvann på avveie
3. Kommunale prosjekter skal være forbilder
4. Tettere samarbeid
5. Bedre veiledning og informasjon

Et viktig tiltak er å gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) for hvert av de store 
nedbørsfeltene som er knyttet til Oslos åtte hovedvassdrag (se kart i figur 6). 

Som en del av handlingsplanarbeidet ble det i 2016 ferdigstilt 15 fakta-ark om forskjellige typer over-
vannsløsninger som arkitekter, byggherrer og entreprenører trenger å forholde seg til i en byggesak. 
Faktaarkene presenterer bruk av areal som flomdemping, byforskjønning, renseløsninger, regnhøsting 
og vannvei.

Handlingsplan om klimatilpasning
Klimaetaten har ansvaret for å koordinere klimatilpasningsarbeidet i Oslo, og har i 2016 etablert en 
sektorovergripende klimatilpasningsgruppe. Gruppen består av representanter fra Vann- og avløps-
etaten, Plan- og bygningsetaten, Beredskapsetaten, Eiendom- og byfornyelsesetaten, Bymiljøetaten, 
Hafslund og Sporveiene. Hovedarbeidet er å utarbeide en handlingsplan for klimatilpasning. Planen 
skal bygge på klimatilpasningsstrategien og videreføre det tverrsektorielle samarbeidet for å kunne 
håndtere klimaendringene på best mulig måte.

Strategi  
for klima-
tilpasning

Klimatilpasnings-
strategien ble 
behandlet i Byrådet 
4.12.2014 (Byråds-
sak 236/14) og 
vedtatt av Bystyret 
29.4.2015 (Bystyre-
sak 87/15). 
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Et godt 
 eksempel på 
klimatilpasning 
– Deichmanns 
gate som ble 
rehabilitert i 
2016

Prosjektet ble gjennom-
ført som et pilotprosjekt 
for overvannshåndte-
ring i tett og gammel 
bebyggelse. Målet for 
gateopprustningen i 
Deichmanns gate var 
å lage en hyggelig 
lokalgate, hvor regnvann 
håndteres lokalt og 
utgjør et synlig estetisk 
element. Overvannet 
blir tatt hånd om av 
regnbed som fanger 
opp regnvann fra tak og 
gate. Regnvannet blir 
også brukt som synlig 
forskjønnende element 
i gaten. 

Slike overvannstiltak 
reduserer både Oslos 
sårbarhet overfor klima-
endringer og gir tilgang 
til grønne rekreasjons-
områder. 

Figur 37: Slik kan et fungerende flomvei og fordrøyningsnettverk se ut i praksis
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UTSLIPP FRA PRODUKSJON AV ELEKTRISK ENERGI 
Nordisk miks er en parameter som benyttes for å synliggjøre klimapåvirkning og CO₂-utslipp som 
 følge av elektrisitetsbruk. Når det gjelder utslipp fra elektrisitetsproduksjon blir det i enkelte sammen-
henger tatt høyde for at Norge er en integrert del av et nordisk kraftmarked. I perioden 2004-2006 
viste tilgjengelig statistikk at nordisk elektrisk kraft i gjennomsnitt inneholder cirka 10 % kull og 
fyringsolje, og 5 % naturgass. Ved å legge til grunn at 1 MWh kull gir et CO₂-utslipp på 0,9 tonn og  
1 MWh kraft generert fra naturgass gir et CO₂-utslipp på 0,4 tonn, vil det slippes ut 108 gram CO₂ per 
produserte kWh elektrisk kraft som brukes i Norden. (Kilde: Grønn Byggallianse)

Fra 2014 benyttes ikke denne parameteren som utslippsfaktor i Oslos energisystem, der lokal 
vannkraft og energiproduksjon defineres med en utslippsfaktor på 0g CO₂/kWh. I Dette i henhold 
til  anbefaling fra Miljødirektoratet, og det faktum at elektrisitetsproduksjonen i Norge er basert på 
vannkraft. 

ENERGIEFFEKTIVISERING 
Dette er et grunnleggende grep for Oslos klima- og energiarbeid. Dette er ut fra et knapphetsprinsipp: 
Elektrisk energi er ikke en ubegrenset ressurs, og etablering av ny infrastruktur for å etterkomme et 
stadig økende energibehov er ikke samfunnsøkonomisk forsvarlig såfremt det kan unngås. Elektrisk 
energi er i tillegg høyverdig energi som i størst mulig grad bør benyttes der hvor det ikke er mulig å 
benytte andre, mer fleksible energiformer. Slik sett er det bedre å benytte elektrisk energi til å lade 
opp elbiler, enn til å varme opp et trekkfullt hus. Energi til en elbil vil erstatte fossilt drivstoff, og vil 
slik sett gi en nødvendig reduksjon av CO₂-utslipp. 

FJERNVARME
Fjernvarmen i Oslo er basert på avfall som grunnlast, ved at spillvarme fra Energigjenvinningsetatens 
anlegg for energigjenvinning av avfall har første prioritet i fjernvarmesystemet. Avfallsenergi er spill-
varme fra et renovasjonsoppdrag vi ikke kan unngå, men der vi må utnytte spillvarmen i så stor grad 
som mulig. Energigjenvinning ved forbrenning av avfall sikrer en bærekraftig destruksjon, og det 
erstatter tidligere deponering av avfall. 

CO₂ fra Oslos avfallshåndtering er derfor ikke definert som en del av utslippsbidraget på fjernvarme-
systemet i Oslo, men er knyttet til behandlingen av avfall. Utslippene kommer fra forbrenning av 
avfall, uavhengig av fjernvarmen. For å oppnå nødvendige reduksjoner i disse utslippene må det satses 
på økt plastgjenvinning og kildesortering i henhold til EUs direktiver som angitt i avfallshierarkiet. 
Oslos fjernvarme har frem til i dag vært basert på en viss andel fossil olje og gass som spisslast. 
 Hafslund Varme, som fjernvarmekonsesjonær i Oslo, beskriver at fjernvarmen nå, fra 2014, er fossilfri 
for normalår. 

6. Begrepsforklaring
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Oppdatert statistikk på nett
Oslo kommunes miljø- og klimastatistikk presenteres på 

www.oslo.kommune.no/miljostatus 

Talltabeller med eksportfunksjoner publiseres i statistikkbanken

http://statistikkbanken.oslo.kommune.no/ 

Tall som ikke er endelig kvalitetssikret i Miljø- og klimarapporten 
på grunn av tidsfristen vil forløpende publiseres her så snart 
materialet er klart.
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