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FORORD 

Denne utredningen er utarbeidet på oppdrag fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel. 
Oppdraget framgår av brev av 5. desember 2017, referanse 201700196-57. Klimaetaten har 
hatt det faglige ansvaret for utredningen. Prosjektleder for oppdraget har vært Hilde Solli. 
Prosjektgruppa har bestått av Sigrun Aker Noreng, Klimaetaten (fram til mars 2018) og Philip 
Mortensen Klimaetaten (fra mars 2018), Helene Egeland, Plan- og bygningsetaten. Hilde Mari 
Dahle og Ulla Graff, Vann- og avløpsetaten og Sture Portvik, Marianne Mølmen, Åsne Løseth 
og Cecilie Karina Von Hirsch, Bymiljøetaten og Gard Skoe Fredriksen i Eiendom og 
byfornyelsesetaten har deltatt i prosjektet. Geir Rossabø i Utviklings- og kompetanseetaten 
har kommet med innspill til prosjektet. Audun Garberg i Klimaetaten har kvalitetssikret 
arbeidet. Anne Raaum Christensen i Klimaetaten har deltatt i prosjektet høsten 2018.  

Plan- og bygningsetaten ved avdeling for byutvikling ved David Brendan Hill og Erlend Sveen 
Finstad har gjort kartanalyser som en del av prosjektet. En rekke andre ressurspersoner i 
etatene har bidratt med konkrete tekstinnspill og presentasjoner for prosjektet.  

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel har i tillegg til å være prosjekteier hatt ansvar for å 
involvere de andre byrådsavdelingene.  

Som en del av oppdraget ha Urbanet Analyse i samarbeid med Asplan Viak sett på effekter av 
ulike virkemidler for et fossilfritt sentrum, bompenger, vegprising eller lavutslippssoner. NILU 
har beregnet andel av klimagassutslipp fra vegtransport innenfor ring 2 og 3 som en del av et 
prosjekt Multiconsult har hatt på vegne av Klimaetaten, NILU var underleverandør i dette 
prosjektet.  

Rapporten er levert til Byrådsavdeling for samferdsel og miljø i foreløpig versjon i mai 2018 og 
i endelig versjon høsten 2018. 

 

Oslo 8. oktober 2018 

Heidi Sørensen.  

  



 

 

 

 

 

Innholdsfortegnelse 

FORORD ....................................................................................................................... I 

SAMMENDRAG OG ANBEFALING ..................................................................................... 4 

Hovedfunn 4 

Anbefaling 6 

 BAKGRUNN ..................................................................................................... 11 

 METODE OG FORUTSETNINGER ......................................................................... 12 

2.1 Tilnærming til ulike delene av oppdraget 12 

2.2 Medvirkning 13 

 GEOGRAFISK TILNÆRMING ............................................................................... 15 

3.1 Klimagassutslipp innenfor Ring 2 og Ring 3 15 

3.2 Eksisterende tiltak 15 

3.3 Oppsummering 16 

 TILTAK OG VIRKEMIDDELVURDERING ................................................................ 17 

4.1 Om de ulike virkemidlene 17 

4.1.1 Regulatoriske virkemidler 17 

4.1.2 Prosjektbasert tilnærming 18 

4.2 Hvilket regulatorisk virkemiddel er mest effektivt? 18 

4.2.1 Metode og bakgrunn for analysen 18 

4.2.2 Resultater 19 

4.3 Lavutslippssoner 22 

4.3.1 Lavutslippssone for klima? 22 

4.4 Forvaltning av vegansvar 23 

4.4.1 Oppsummering 24 

4.5 Konkrete utviklingsprosjekter innenfor ring 3 25 

4.5.1 Olav Vs gate 25 

4.5.2 Oslo S 25 

4.6 Fossilfritt borettslag – ett av mange mulige småprosjekter 26 

 FOLK, KOLLEKTIVTILGJENGELIGHET OG BILHOLD INNENFOR RING 2 OG 
RING 3 ........................................................................................................... 28 



 

 

 

5.1.1 Alderssammensetning 28 

5.1.2 Boligtype 30 

5.1.3 Inntekt 31 

5.1.4 Kollektivtilgjengelighet 32 

5.1.5 Bilhold 33 

5.2 Oppsummering geografiske analyser 35 

 EKSISTERENDE MÅL, TILTAK OG VIRKEMIDLER ................................................... 37 

6.1 Tiltak og virkemidler i klimabudsjettet 37 

6.1.1 Oslopakke 3 – nytt trafikantbetalingssystem. 38 

6.1.2 Bilfritt byliv 40 

6.1.3 Mer miljøvennlig transport 42 

6.1.4 ITS - smart by og smart transport 42 

6.1.5 Tiltak i havn 43 

 ERFARINGER FRA ANDRE STORBYER .................................................................. 46 

7.1 Erfaringer med bompenger og lavutslippssoner 46 

7.2 Fossil-Fuel-Free Streets declaration 47 

 REFERANSER ................................................................................................... 50 

 VEDLEGG ........................................................................................................ 53 

9.1 Vedlegg 1. Nærmere om datasettet om bilhold 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4  

 

SAMMENDRAG OG ANBEFALING 

 

Av Klimabudsjettet for 2018 gikk det fram at det skulle utredes fire tiltakspakker for å 
identifisere ytterligere utslippskutt i Oslo. Tiltakspakken for fossilfritt sentrum har sitt opphav i 
byrådserklæringen. I erklæringen heter det at byrådet ønsker å innføre lavutslippssoner så 
snart lovhjemmel er på plass, og trappe disse gradvis opp til å gjøre sentrum innenfor Ring 3 
fossilfri innen 2024.  

Klimaetaten har fått i oppdrag av Byrådsavdeling for miljø og samferdsel å utrede et veikart 
mot fossilfritt sentrum i 2024 i samarbeid med andre sentrale virksomheter i Oslo kommune. 
Arbeidet er utført av en arbeidsgruppe bestående av Klimaetaten, Bymiljøetaten, Plan- og 
bygningsetaten, Eiendoms- og byfornyelsesetaten og Vann- og avløpsetaten. Klimaetaten har 
hatt ansvaret for sammenstilling av rapporten. Den endelige rapporten står for Klimaetatens 
regning, anbefalingene er diskutert og omforent i arbeidsgruppa.   

I arbeidet har en rekke aktører vært involvert for å etablere et tilstrekkelig 
kunnskapsgrunnlag: 

• Multiconsult, NILU og Transportanalyse AS har beregnet klimagassutslippene fra 
transport innenfor ring 3 og ring 2 i 2016 og 2020. 

• Avdeling for byutvikling i Plan- og bygningsetaten gjort kartanalyser på bakgrunn 
av tall fra Oslo kommunes statistikkbank og opplysninger fra kjøretøysregisteret 
innhentet fra Statens vegvesen, Vegdirektoratet, for å kartlegge hvem som kan bli 
berørt.  

• Klimaetaten og Bymiljøetaten har gjort en vurdering av hjemmelsgrunnlaget for å 
regulere et fossilfritt sentrum gjennom lavutslippssoner eller på annen måte. 
Kommuneadvokaten er forespurt om de juridiske vurderingene og har bidratt til å 
styrke og utdype disse.  

• Som en del av virkemiddelvurderingen har Urbanet Analyse, i samarbeid med 
Asplan Viak, utredet tre ulike tilnærminger til å øke kostnadene ved å bruke fossile 
biler i sentrum. De tre tilnærmingene er 1) adgangsbetaling for en gitt periode 
(dag, måned eller lignende), 2) per passering av et punkt – som i dagens bomring 
og 3) betaling per kjørte kilometer.  

• Det har vært avholdt innspills- og medvirkningsmøter som en del av prosessen.   

Geografiske analyser i prosjektet har tatt utgangspunkt i Ring 2 og Ring 3, formålet har vært 
å vurdere effekt og forståelighet av virkemiddelbruk. Analysen av effekt tar utgangspunkt i 
ring 2, bakgrunnen er at den bygger på tidligere analyser 3 der Ring 2 var utgangspunktet. 

Hovedfunn  

Geografisk avgrensning 

Trafikantbetalingssystemet i Oslo får en ny geografisk avgrensning våren 2019. Da vil det i 
tillegg til dagens bompengering være en ny indre ring som følger ring 2, som en del av dette 
opprettes det to akser på tvers av byen. Det blir nye bygrensesnitt i sør og øst, i tillegg til 
dagens i vest.  

Bilfritt byliv området omfatter indre deler av byen. Innenfor dette området vil det være 
særskilte begrensninger på bruk av bil.  
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Om lag halvparten av klimagassutslippene (47 prosent) fra vegtrafikk kommer fra innenfor 
Ring 3, og 18 prosent innenfor Ring 2. Det har i dette prosjektet ikke vært rom for å se på 
geografisk avgrensning av klimagassutslipp utover vegtrafikk. 

Befolkning og transportressurser 

Et eventuelt fossilfritt sentrum innenfor Ring 2 vil berøre beboere som i liten grad er avhengig 
av egen bil og som har god kollektivtilgjengelighet. Deler av området mellom Ring 2 og Ring 3 
ligner på de urbane områdene i sentrum. I vest og sør bor det færre i blokk eller bygård, det 
bor flere barnefamilier, de har høyere inntekt og de har flere biler per innbygger. Her er også 
kollektivdekningen noe dårligere, noe som kan skyldes lavere befolkningstetthet. De som har 
bil i sentrumsområdene har i liten grad elbil. En av flere årsaker kan være dårligere 
lademuligheter for elbil i disse områdene, men også at folk som bor her er mindre avhengig av 
bil i hverdagen. Mennesker som jobber i indre by reiser i stor grad kollektivt, går eller sykler 
til jobb.  

Lavutslippssone kan ikke regulere klimagassutslipp  

Regelverket for lavutslippssoner regulerer lokal luftkvalitet, ikke klima. Det er derfor behov for 
en endring i det nasjonale regelverket hvis kommunen ønsker å innføre en lavutslippssone 
begrunnet med klimahensyn. 

Forskrift om lavutslippssoner gir rammeverk for lavutslippssoner som etableres for å 
«forbedre luftkvaliteten» i et område «utsatt for lokal forurensing fra biler». Forskriften gir 
dermed ikke hjemmel for kommunen til å innføre en lavutslippssone, dersom begrunnelsen er 
å motvirke globale klimaendringer framfor å forbedre luftkvaliteten i et område. 

Det er vurdert om det er andre reguleringer eller lovhjemler som alternativt kunne vært brukt 
til forskrift om lavutslippssoner. Arbeidet har konkludert med at det ikke finnes alternative 
hjemler.  

Arbeidet viser videre at grunnlaget for å innføre en lavutslippssone innenfor ring 3, for å 
forbedre luftkvaliteten med hensyn til NO2 (nitrogendioksid), sannsynligvis vil bli svekket etter 
2020. Fram til nå har mange mennesker i Oslo sentrum vært utsatt for helskadelig luftkvalitet 
fra NO2. Referansesituasjon 2020 i revidert tiltaksutredning for bedre luftkvalitet viser 
overskridelser av grenseverdier blant annet langs E18 i vest og i sentrum rundt Akershus 
festning og områder rundt tunnelmunninger, men ikke i sentrumsområdet som helhet (Oslo 
kommune, Bymiljøetaten et al. 2017).  

Bompenger eller vegprising er mer effektive klimavirkemidler enn lavutslippssone 

Urbanet Analyse og Asplan Viak konkluderer med at en lavutslippssone er det mest treffsikre 
virkemiddel for å redusere sentrumsreiser: Virkemiddelet gir omlag fem ganger større 
reduksjon av sentrumsrettede reiser sammenlignet med vegprising og bompenger. 

Imidlertid gir både bompenger og vegprising større klimaeffekt. En 20 prosent økning i 
avgiftene kan gi fem prosent lavere klimagassutslipp – med lavutslippssone blir 
klimagassutslippene redusert med tre prosent i denne analysen. Økes prisene bare for fossile 
biler blir klimaeffekten større.  

Samlet trafikkeffekt er også større for virkemidler som er rettet mot hele byen.  

 Bompenger gir, slik det er satt opp i beregningene, en nedgang på antall bilreiser i 
rush på 4,1 prosent. Gjennomsnittlig kjørelengde reduseres slik at nedgangen i 
transportarbeid blir på rett under 5 prosent.  
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 Veiprising berører alle reiser og vil redusere antall bilturer i rush med om lag 5,5 
prosent. For veiprising øker gjennomsnittlig kjørelengde, og det blir færre av de korte 
turene. Derfor er nedgangen i transportarbeid omtrent like stor som for bompenger.  

 Lavutslippssone gir en nedgang i transportarbeid på om lag 3 prosent, altså 2 
prosentpoeng lavere enn de to andre virkemidlene. Antall reiser i rushtiden går ned 
med om lag 4,5 prosent. 

I arbeidet med å utforme det trafikantbetalingssystemet som nå er vedtatt ble veiprising også 
vurdert. Det ble da påpekt at veiprising kan være et fleksibelt system der betalingen kan være 
ulik i ulike områder, men at det i dag ikke er på plass et system for å innføre veiprising. 
Analysene som da ble gjort viste at veiprising ville gi mindre trafikkreduksjon enn bompenger. 
Dette skyldes i stor grad analysens prisutslag på grunn av kravene til proveny (COWI, 
Transportanalyse AS, and NILU 2017). At analysene i dette prosjektet er annerledes skyldes 
trolig at veiprising i dette prosjektet kommer i tillegg til og ikke i stedet for det eksisterende 
bompengesystemet. 

Erfaringer fra andre land viser at bompenger og vegprising i urbane områder kan redusere 
trafikketterspørselen vesentlig. Urbane betalingssystemer har vist seg å redusere CO2-
utslippene og forbedre luftkvaliteten i urbane områder. De gir også mindre kø og trengsel og 
færre ulykker. Erfaringer fra Skandinavia viser at den vanligste tilpasningen blant dem som 
slutter å kjøre når bompenger innføres er å reise kollektivt isteden. Det blir også flere 
passasjerer i hver bil. Oslo har for øvrig sluttet seg til en erklæring om fossilfrie byområder 
gjennom nettverket C40, dette gir oss en særskilt forpliktelse til å gjøre byen vår mer fossilfri. 

En rekke eksisterende og nye prosjekter bidrar til et fossilfritt sentrum 

Oslo kommune har allerede en rekke tiltak, reguleringer og prosjekter som bidrar til et 
fossilfritt sentrum. Bilfritt byliv og ny områderegulering for sentrumsområdene bidrar til 
mindre biltrafikk og bedre forhold for myke trafikanter i sentrum. Samtidig tilrettelegges det 
for at utslippsfri nyttetransport skal gis nødvendig tilgjengelighet for å levere varer og utføre 
tjenester.  

Oslo har hatt et trafikantbetalingssystem siden 1990. Elbiler har hele tiden kjørt gratis i 
bomringen. Sammen med blant annet gratis parkering og mulighet til å kjøre i kollektivfelt har 
dette gjort det enkelt og billig å bruke elbil i Oslo. Fra høsten 2017 kom det gjennom 
Oslopakke 3 ytterligere miljødifferensiering i bomringen.  

Byrådet i Oslo kommune har lagt frem en handlingsplan for Oslo havn som nullutslippshavn. 
Planen ligger nå til behandling i bystyret. Ruter skal være fossilfrie fra 2020 og helt 
utslippsfrie fra 2028. Nytt løyvereglement for taxier vil bli foreslått vinteren 2018/2019 med 
krav om utslippsfrie taxier. Samtidig tilrettelegger kommunen for utslippsfri nyttetransport 
gjennom dedikerte laste og losselommer, dedikert lading for taxier med mer.  

Olav Vs gate skal oppgraderes til fordel for myke trafikanter. Prosjektet utvikles som et 
utslippsfritt pilotprosjekt. En videreutvikling av slike konkrete prosjekter kan gjøre Oslo stadig 
mer fossil- og utslippsfri.  

Anbefaling 

Veikartet for et fossilfritt sentrum kan oppfylles både gjennom virkemidler og reguleringer og 
som et trinnvis prosjekt der det jobbes konkret med å legge til rette for fossilfri aktivitet. 
Samlet anbefaler arbeidsgruppen fire elementer i oppfølging av tiltakspakken: Videreutvikling 
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av bompengesystemet, vurdere bruk av vegareal innenfor ring tre, prioritering av prosjekter 
innenfor ring 3 og at Oslo dokumenterer hva som allerede er pågående og gjennomført arbeid 
som vil bidra til et fossilfritt sentrum.  

Videreutvikling av bompengesystemet istedenfor å jobbe for lavutslippssone 

Arbeidsgruppen anbefaler å jobbe videre med utvikling av bompengesystemet i Oslopakke 3 
istedenfor å jobbe for lavutslippssoner. Anbefalingen er begrunnet i følgende:  

Effekt:  

 Bompenger er et mer effektivt klimavirkemiddel.  
 Prisstrukturen i bompengesystemet kan vurderes rettet spesielt mot å redusere reiser i 

indre by. Dette kan gjøres med økte priser i indre ring.  
 Gitt dagens bompengeregelverk kan bompengesystemet også miljødifferensieres 

ytterligere 
 Lavutslippssone er mindre effektiv for å redusere klimagassutslipp.  

Gjennomførbarhet:  

 Bompengesystemet kan videreutvikles innenfor dagens regelverk.  
 Lovverket tillater per i dag ikke lavutslippssone som klimavirkemiddel.  

Kompleksitet:  

 Lavutslippssone på toppen av dagens bompengesystem vil innebære en komplisert 
prisstruktur som blir vanskelig å forklare for befolkningen.  

 En ny geografisk betalingssone gi geografiske avgrensninger som kan være vanskelig å 
forklare for befolkningen. 

Det må gjøres et arbeid med videre analyser, forankring og samarbeid med de andre partene i 
Oslopakke 3 dersom dette skal gjennomføres.  

Kommunen bør jobbe systematisk med forvaltning av vegareal for å redusere trafikk 

Det anbefales at arbeidet med å prioritere gående og syklende framfor biltrafikk utvides til nye 
områder. Arbeidsgruppen foreslår at det gjøres en stegvis analyse av hvordan Oslo kommune 
disponerer vegarealet innenfor ring 3. Analysen kan bygge på arbeid som allerede er gjort i 
blant annet Bilfritt byliv, områderegulering for sentrum og konseptvalgutredning for 
Grünerløkka. Andre relevante pågående og planlagte prosjekter er ombygging av Thorvald 
Meyers gate, tilrettelegging for sykkel og trikk på ring 2 og tilrettelegging for sykkel generelt.  

Arbeidet vil bestå i å se på effekt av flere enveiskjørte gater og eventuelt fjerning av 
gateparkering. Som en del av arbeidet bør også tilrettelegging for fossilfri transport og 
tilrettelegging for gående, syklende og kollektivtransport vurderes.  

Steg én i analysen vil være å vurdere effekter på overordnet nivå. Vurdering av effekt vil være 
både redusert bilkjøring, reduserte klimagassutslipp, andre miljøeffekter og effekter for 
befolkning og næringsliv. Etter steg én vurderes hvordan arbeidet videreføres.  

Steg to i analysen er å vurdere andre hensyn som framkommelighet for utrykningskjøretøy, 
andre konkrete lokale effekter og gjennomføringsmuligheter. Arbeidet ses i sammenheng med 
omlegging av taxiholdeplasser til holdeplasser for utslippsfrie taxier og ladeinfrastruktur for 
denne gruppen. Tiltaket ses videre i sammenheng med arbeidet for en klimaeffektiv og 
fossilfri varetransport. 
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Andre hensyn som kan vurderes inn i analysen er tilrettelegging for bildeling av elbiler og på 
sikt selvkjørende tilbringertransport og integrert mobilitet. Disse tiltakene kan ha stor 
betydning for transport i by og kan vurderes enten selvstendig eller som en del av et slikt 
prosjekt.   

Kommunen bør prioritere utslipps- og fossilfrie prosjekter i sentrumsområdene 

En prosjektbasert tilnærming i sentrum kan bidra til å demonstrere Oslos innovative rolle som 
miljøhovedstad og hvordan kommunen går foran i klimaarbeidet. Utslippsfri anleggsdrift i Olav 
Vs gate er et eksempel på dette.  

Arbeidet kan også utvides med samarbeid med andre aktører som næringslivet og staten, for 
eksempel gjennom nettverket Næring for klima.  

Det videre arbeidet kan utvikles som et prosjektkart med en stegvis implementering av 
fossilfritt sentrum. Tiltaket kan først innføres i Bilfritt byliv-området, så innenfor ring 2, 
deretter innenfor ring 3 og til sist i hele Oslo i 2030 i tråd med overordnet klimamål. Indre 
deler av byen vil gjennom dette bli et utstillingsvindu for Oslos omstilling til en stadig 
grønnere hovedstad. Det kan arbeides videre med å se på hvilke positive konsekvenser dette 
vil ha i form av mer aktiv transport, bedre luftkvalitet og redusert støy.  

Figuren under illustrerer mengden av relevante prosjekter og tilnærminger. Den første linjen 
innebærer at kommunen jobber videre med å utvikle bompengesystemet, og resten av de blå 
feltene viser øvrig arbeid knyttet til bompenger. Deretter kommer kollektivtrafikken, 
byggeplassene, utvikling av varetransporten, mindre befolkningsrettede prosjekter samt 
vedtatte og mulige konkrete prosjekter.  
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Dokumentere effekter av kommunens pågående arbeid  

Oslo kommune gjør allerede et omfattende arbeid i omstillingen til lavutslippssamfunnet. 
Dette skjer blant annet gjennom oppfølging av eksisterende klima- og energistrategi og de 
årlige klimabudsjettene. Mange sentrale mobilitetstiltak er ikke kvantifisert- og faglig 
utfordrende å kvantifisere – de er likevel en helt sentral del av omstillingen. Fjerning av 
parkeringsplasser, innføring av beboerparkering, tilrettelegging for sykkel og gange, økt 
framkommelighet, prioritering av kollektivtrafikk og bilfritt byliv fremmer overgang til 
miljøvennlig mobilitet. For disse tiltakene er det behov for økt kunnskap om klimaeffekter av 
det arbeidet kommunen allerede gjør.  

Andre relevante tiltak er Oslo kommunes arbeid med å forbedre ladeinfrastukturen som vil 
gjøre det lettere å ha elbil. Bedre tilgang til bildeling vil gjøre folk mindre avhengig av egen 
bil.  
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 BAKGRUNN 

 

Oslo har som mål å redusere de direkte klimagassutslippene med 36 prosent innen 2020, 50 
prosent tidligst mulig etter 2022 og 95 prosent innen 2030 sammenlignet med til 1990-nivå.  

Klimabudsjettet er Oslo kommunes viktigste virkemiddel for å vurdere om kommunen 
gjennomfører tilstrekkelige tiltak for å nå målene. I oppfølgingen av Klimabudsjettet for 2018 
ble Klimaetaten ble gitt i oppgave å lede arbeidet med fire tiltakspakkene for å identifisere 
ytterligere tiltak for utslippsreduksjon. De fire tiltaksområdene er klimavennlige jobbreiser, 
fossilfritt sentrum, varetransport og anleggsmaskiner. Alle tiltaksområdene er nærmere 
beskrevet i faggrunnlaget til klimabudsjettet for 2018. 

Denne utredningen inneholder tiltakspakken for fossilfritt sentrum, og er beskrevet i 
budsjettet for 2018:  

Byrådet har i byrådsplattformen slått fast et mål om at sentrum innenfor Ring 3 skal 
være fossilfritt innen 2024. Lavutslippssone for tyngre kjøretøy er ute på høring. Byrådet 
vil utrede nærmere et veikart mot fossilfritt sentrum i 2024. 

Bestillingen er gitt av Byrådsavdeling for miljø- og samferdsel, jamfør oppdrag om fossilfritt 
sentrum innen 2024, sak 17/28624-4/ 201700196-57: 

 Utredningen skal vurdere ulike type tiltak og virkemidler for å oppnå målet om 
fossilfritt sentrum.  

 Utredningen skal foreslå et veikart, med en tidsplan for gradvis innfasing av tiltak i 
årene fram til 2024.  

 Som en del av arbeidet skal eventuelle behov for tilpasninger i lovverk og reguleringer 
på nasjonalt nivå identifiseres.  

 Innhenting av eksempler og erfaringer fra andre byer som har innført eller vurderer å 
innføre liknende tiltak skal inngå i arbeidet, og gjengis i utredningen. 

Mål om fossilfritt sentrum er sett i sammenheng med Oslo kommunes mål om 
trafikkreduksjon, og andre mål og tiltak i Oslo kommunes klima- og energistrategi og 
klimabudsjett, inkludert utredning av tilstøtende tiltakspakker. 
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 METODE OG FORUTSETNINGER 

Rapporten for utredning for tiltak for et fossilfritt sentrum er utarbeidet av en arbeidsgruppe 
bestående av Klimaetaten, Bymiljøetaten, Plan- og bygningsetaten, Eiendoms- og 
byfornyelsesetaten og Vann- og avløpsetaten. Oppdraget er utført på oppdrag av 
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel. 

Alle tiltak og virkemidler er vurdert i forhold til:  

1. Måloppnåelse på klima.  
2. Identifisere og omtale andre relevante mål for tiltaket. 
3. Andre positive og negative konsekvenser, herunder økonomiske konsekvenser og 

andre prinsipielle spørsmål. 
4. Direkte kostnader for Oslo kommune - budsjettmessige konsekvenser i inneværende år 

og framover. 
5. Hjemmelsgrunnlag og ansvar for tiltak.  
6. Behov for endringer i hjemmelsgrunnlag. 
7. Gjennomføringsrisiko og gjennomførbarhet. Forutsetninger for vellykket 

implementering, barrierer og interessenter 
8. Forståelighet og vurdering av aksept for berørte interessenter.  

2.1 Tilnærming til ulike delene av oppdraget 

Måloppnåelse på klima  

NILU har beregnet klimagassutslippene fra transport innenfor ring 3 og ring 2 i 2016 og 2020 
(Multiconsult, NILU, and Transportanalyse AS 2018). For andre kilder som stasjonær 
energibruk og utslipp fra anleggsmaskiner har det ikke vært mulig å beregne utslippene.  

I tiltakspakken om utslippsfrie anleggsmaskiner har utslipp fra bygg- og anleggsvirksomhet 
blitt kartlagt (Klimaetaten 2018). Kartleggingen viser at det finnes lite informasjon om utslipp 
fra anleggsmaskiner innenfor ring 3.  

Utslippene fra stasjonær energibruk kommer fra bruk av fossil olje og gass. Med forbudet mot 
oljefyr fra 2020 vil disse utslippene nærme seg null da bruk av gass til oppvarming er svært 
lite utbredt. 

For å se på mulighetene for å redusere utslippene for transport har Urbanet Analyse og Asplan 
Viak på oppdrag fra Klimaetaten vurdert effekt av tre ulike tilnærminger til å øke kostnadene 
ved å bruke fossile biler i sentrum. De tre tilnærmingene er 1) adgangsbetaling for en gitt 
periode (dag, måned eller lignende), 2)per passering av et punkt – som i dagens bomring og 
3) betaling per kjørte kilometer. Samlet blir disse effektene vurdert:  

 Effekter for klimagassutslipp 
 Trafikale effekter 
 Effekter på sammensetning av kjøretøyparken, endring mot utslippsfrie kjøretøy 
 Hvor stor andel av biltreisenesom blir berørt 

Gjennomføring og kostnader for Oslo kommune 

Direkte kostnader for kommunen er vurdert av den kommunale ekspertgruppa i den grad det 
er relevant. Det samme er tiltaksansvar og muligheter for gjennomføring.  
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Behov for endringer i hjemmelsgrunnlaget. 

Utredningen tar utgangspunkt i byrådsplattformen der det er slått fast at det skal etableres et 
fossilfritt sentrum innen 2024. Det var opprinnelig lagt opp til at dette skulle gjennomføres 
gjennom lavutslippssoner. På bakgrunn av dette har Klimaetaten og Bymiljøetaten gjort en 
foreløpig vurdering av hjemmelsgrunnlaget for lavutslippssoner. Kommuneadvokaten er 
forespurt om de juridiske vurderingene og har bidratt til å styrke og utdype disse.  

Berørte interesser 

For å kartlegge hvem som kan bli berørt av tiltak har avdeling for byutvikling i Plan- og 
bygningsetaten gjort kartanalyser på bakgrunn av tall fra Oslo kommunes statistikkbank og 
opplysninger fra kjøretøysregisteret innhentet fra Statens vegvesen, Vegdirektoratet.  

Det har i tillegg vært avholdt innspills- og medvirkningsmøter som en del av prosessen.   

Geografi 

I vurderingen av geografisk avgrensning av tiltak er det i utredningen lagt vekt på konsistens 
og forståelighet for befolkningen i sammenheng med eksisterende tiltak som bompengering.  

Hvilke områder som faller inn under de geografiske termene Ring 3 og Ring 2 er ikke 
åpenbart, spesielt ikke i sør. Selve vegen Ring 3 forsvinner ved rundkjøringa på Ryen. For 
Ring 2 er det ved avgrenset slik at Sørenga kommer innenfor ring 2 og områdene sør/sørøst 
for Sørenga kommer utenfor.  

I analysene under er det gjort en avgrensning for Ring 3 i sør slik at denne skal bli mest mulig 
konsistent med avgrensningen i vest. Avgrensingen av Ring 3 i sør er derfor videreført over 
Nordstrandsplatået med at grunnkretsene 3509, 3503, 3502, 3002, 3003 og nordlige del av 
3004 og 3005 i Bydel Nordstrand samt hele Bydel Gamle Oslo er tatt med i avgrensningen. 
For Ring 2 er Sørenga tatt med innenfor grensen.  

Utslipp innenfor Ring 2 og Ring 3 inkluderer henholdsvis ringveiene 2 og 3. 

Prosess 

Det har vært avholdt sju møter i arbeidsgruppen der tiltak og virkemidler har vært diskutert. I 
arbeidet har det vært løpende dialog med Oslopakke 3-sekretariatet. Den administrative 
koordineringsgruppa for Oslopakke 3 og Akershus fylkeskommune har blitt informert om 
arbeidet.  

2.2 Medvirkning 

Det har vært hentet inn en rekke innspill fra eksterne aktører i arbeidet med tiltakspakken. 
Samtidig har det vært begrenset tid til innspill og medvirkning i den perioden arbeidet med 
tiltakspakken har pågått.  

Nettverksmøte næring for klima 

15. februar ble det avholdt et nettverksmøte i næring for klima. Formålet med møtet var å få 
innspill og ideer til hvordan Oslo kommune og næringslivet i samarbeid kan kutte 
klimagassutslippene med nye tiltak. Klimaetaten presenterte arbeidet med tiltakspakkene og 
fikk innspill fra ulike deler av næringslivet.  

I forbindelse med tiltakspakken for fossilfritt sentrum holdt direktør Jarle Hammerstad i Virke 
et innlegg om kombinasjonen handel og fossilfritt sentrum. Han la vekt på at sentrumshandel i 



 

 

14  

 

seg selv er miljøvennlig og at det er behov for kunnskap om hvor folk skal og hvordan de 
beveger seg. Handel er med på å gjøre byen trygg og attraktiv. Kollektivtransport er det 
viktigste tiltaket for å få ned utslippene. Videre er det sentralt å ha en kunnskapsbasert 
tilrettelegging for handel i sentrum. Vareleveringen er på vei over mot elektrisk drift og det gir 
nye muligheter.   

Innspill fra ulike organisasjoner 

Klimaetaten inviterte ulike interesseorganisasjoner til å komme med innspill til arbeidet 
gjennom et møte 18 april. Hver organisasjon fikk inntil 15 minutter til disposisjon. Det mest 
sentrale innspillet for fossilfritt sentrum var et innspill om at forutsigbarhet og langsiktighet er 
sentralt. Det ble foreslått å etablere tydelige geografiske områder der de mest sentrale først 
blir fossilfrie og at man deretter utvider til større områder. Videre ble det lagt vekt på 
ladeinfrastruktur for elektriske kjøretøy.  

Møter med bydelene 

Klimaetaten har invitert bydelene til to informasjons- og diskusjonsmøter i forbindelse med 
arbeidet med tiltakspakken, ett i januar og ett i mars. På møtene ble det diskutert hvordan 
bydelene kan bidra i et slikt prosjekt og tatt opp relevante problemstillinger ved innføring av 
reguleringer i sentrumsområdene. Dette gjelder spørsmål som tilgang for fossile biler og 
varelevering, og behovet for å følge opp restriksjoner med et bedre kollektivt transporttilbud. 
Det ble også lagt vekt på tiltak og tilrettelegging for folk flest og ikke bare de som har råd til å 
investere i el-sykkel eller elbil. Problemstillingen er håndtert i arbeidet med tiltakspakkene. 
Bydelene jobber generelt aktivt med transport fra egen virksomhet og byutvikling og byrom. 
Bydel St. Hanshaugen har for eksempel egen sykkel- og gangestrategi for bydelen og en 
miljø- og klimahandlingsplan. Bydel Sagene har egen klimastrategi og jobber med å 
omregulere områder fra veg til park. Bydel Østensjø er et eksempel på en bydel som ligger 
utenfor området og jobber med trafikksikkerhet, reisepolicy og sykkel. Bydel Stovner har en 
tomt med i konkurransen Reinventing Cities, som er en internasjonal konkurranse for 
klimavennlig byutvikling.  

Innspill fra handelsstandens forening. 

Oslo Handelsstands forening ble invitert til et informasjons- og innspillsmøte 16. april. 2018 
Foreningen henviste til arbeidsverksted om lavutslippssoner 6. april 2016. På dette verkstedet 
ble det uttrykt bekymring for konsekvenser for varelevering og lagt vekt på at et tiltak som 
lavutslippssoner må innføres gradvis slik at det gis rom for en gradvis innfasing av 
lavutslippskjøretøy. Det ble også uttrykt bekymring for at handel kan bli presset ut av 
sentrum som følge av tiltak (Oslo kommune, Bymiljøetaten 2016). Oslo Handelsstands 
forening uttrykte i møte med Klimaetaten at handelsstanden innenfor ring 3 består av ulike 
type aktører med noe ulike behov: Større aktører og kjeder som ønsker å være synlige, 
virksomheter med stort varevolum og mindre virksomheter som har leveranser fra eksterne 
aktører. Mange butikker har også leveranser fra biler som ikke er tradisjonelle varebiler, men 
stasjonsvogner ol. Foreningen ønsker at kommunen tar en aktiv rolle i å fremme samarbeid 
mellom forretningene for god drift og logistikk av områder eller gater.  
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 GEOGRAFISK TILNÆRMING 

Tiltakspakken beskrives på følgende måte i budsjettet:  

«Byrådet har i byrådsplattformen slått fast et mål om at sentrum innenfor Ring 3 skal 
være fossilfritt innen 2024. Lavutslippssone for tyngre kjøretøy er ute på høring. 
Byrådet vil utrede nærmere et veikart mot fossilfritt sentrum i 2024». 

Av oppdraget om tiltakspakke for fossilfritt sentrum framgår det at tiltaket skal vurderes i 
sammenheng med eksisterende virkemidler og forståelighet og konsistens for befolkningen.  

Kapitlet gjennomgår geografisk avgrensing av eksisterende tiltak som bakgrunn for å kunne 
vurdere hensiktsmessig geografisk avgrensning av et fossilfritt sentrum.   

3.1 Klimagassutslipp innenfor Ring 2 og Ring 3 

Om lag halvparten av klimagassutslippene (47 prosent) fra 
vegtrafikk kommer fra innenfor Ring 3. Dette er fordelt på 
mellom 29 prosent av utslippene mellom Ring 2 og Ring 3, og 
18 prosent innenfor Ring 2, jamfør Figur 3-1. 

3.2 Eksisterende tiltak 

Oslo kommune har hatt bompenger siden 1990. Avgrensingen 
av dagens bompengesystem er godt kjent for Oslo kommunes 
innbyggere. Gjennom avtalen om revidert Oslopakke 3 skal 
det i 2019 opprettes en indre bomring som i grove trekk 
følger ring 2. Den indre ringen vil ha armer for å få fange opp 
trafikk som går på tvers av byen og omtales derfor gjerne 
som ring 2 med armer. I tillegg vil det opprettes nye 
bygrensesnitt som følger innfartsårene inn til Oslo kommune. 
Det innebærer at dagens Bærumssnitt får følge av et 
tilsvarende snitt i nordøst og sør.  

 

 

Figur 3-1 Klimagassutslipp 
innenfor ring 2 og ring 3 
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Figur 3-2 Trafikantbetalingssystemet Figur 3-3 Bilfritt byliv 

Figur 3-3 viser avgrensningen av Bilfritt byliv. De viktigste virkemidlene i prosjektet er å 
frigjøre areal som tidligere har vært brukt til bil og parkering til andre formål. Målet å fremme 
økt byliv gjennom å prioritere fotgjengere, grønn mobilitet, gode byrom og gater, parker og 
plasser som er tilrettelagt for opphold og aktivitet.  

3.3 Oppsummering 

Klimagassutslippene innenfor Ring 3 er en vesentlig del av utslippene i Oslo. Samtidig har 
Oslo et eksisterende trafikkreguleringssystem med dagens bomring, dette blir mer 
sammensatt enn i dag fra våren 2019. Som bompenger er lavutslippssoner i Norge definert 
som regulering gjennom betaling. Samtidig jobber Oslo målrettet for myke trafikanter og 
bedre byliv gjennom Bilfritt byliv-programmet. En ny sone kan bli komplisert å forklare til 
byens befolkning. Å bygge på dagens trafikantbetalingssystem kan være enklere å forklare og 
formidle. 
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 TILTAK OG VIRKEMIDDELVURDERING 

I arbeidet med tiltakspakken er det jobbet med to parallelle tilnærminger til tiltak og 
virkemidler: Muligheter for regulatoriske virkemidler for å nå målet om fossilfritt sentrum og 
en mer prosjektbasert tilnærming.  

4.1 Om de ulike virkemidlene 

4.1.1 Regulatoriske virkemidler 

Det er en rekke ulike regulatoriske tilnærminger som kan være aktuelle i et veikart for et 
fossilfritt sentrum. Reguleringer som bilfritt sentrum med fjerning av parkeringsplasser og 
endringer i kjøremønster (kapittel 6.1.2) vil redusere tilgjengeligheten for bil i sentrum – 
uavhengig av om den er fossil eller ikke – og vil på denne måten bidra til målet.  

Av tiltak som også er, eller kan værerettet mot kjøretøysammensetningen, er det tre 
regulatoriske virkemidler som peker seg ut: Bompenger, vegprising og lavutslippssone. Slik 
tiltakene er utformet i dag er en av de prinsipielle forskjellene mellom virkemidlene 
betalingsform , jamfør Tabell 4-1. Se også Faktaboks 2 Om virkemidler: bompenger, 
vegprising og lavutslippssoner i kapittel sju.  

Tabell 4-1 Bompenger, vegprising og lavutslippssoner. Type betaling. 

Type virkemiddel Betalingsform 
Bompenger Betaling per passering av en bomstasjon. Som i dagens bomring i Oslo 
Vegprising Betaling per kjørte kilometer 
Lavutslippssone Betaling for å kjøre i et definert område. 

 

Gjennom slike virkemidler kan trafikantene i større grad betale for de eksterne samfunns-
økonomiske kostnadene ved bilkjøring (Wangsnes, Amundsen, and Franklin 2018). 

Bompenger har vært i bruk i Norge lenge, i Oslo siden 1990 (Se kapittel 6.1.1.). Ved 
vegprising betaler man prinsipielt sett for bruk av veg. Vegprising kan innføres direkte som 
avgift for bruk av veg. Den kan for eksempel gjennomføres ved et statlig basert GPS- system 
(COWI, Transportanalyse AS, and NILU 2017; Wangsnes, Amundsen, and Franklin 2018; 
Norheim et al. 2018). I denne utredningen er vegprising forstått som en betaling for bruk av 
veg basert på kjørelengde.  

Vegprising kan differensieres etter tidspunkt, miljøegenskaper, kjøretøytype og område 
(Wangsnes, Amundsen, and Franklin 2018). Reguleringen av dette i vegtrafikkloven § 7a ble 
opphevet i juni 2017 som følge av den nye bestemmelsen om bompenger i byene, jf. veglova 
§ 27 andre ledd. Komiteens flertall vektla at de foreslåtte endringene i veglova og 
vegtrafikkloven ivaretok hovedformålet med det daværende køprisingsregelverket. Flertallet 
merket seg at takster som blir fastsatt, kan påvirke valg av reisemiddel, variere ut ifra tiden 
på døgnet, variere ut ifra kjøretøyenes miljøegenskaper eller lignende (Lovvedtak 83 (2016–
2017) 2017; Innst. 299 L (2016–2017) 2017).  

Som det kom fram i kapittel seks brukes lavutslippssoner brukes i en rekke land for å 
redusere forurensningen i områder med mye trafikk. I Norge er lavutslippssoner et 
virkemiddel som innebærer at en betaler for å kjøre i et definert område, reguleringen har 
som formål å bedre lokal luftkvalitet. Hjemmelsgrunnlaget er nærmere se kapittel 8.2. 
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4.1.2 Prosjektbasert tilnærming 

I tillegg til å regulere et fossilfritt sentrum kan et fossilfritt sentrum etableres «nedenfra og 
opp» gjennom en prosjektbasert tilnærming. I tiltakspakken er det vurdert noen konkrete 
prosjekter: Olav Vs gate, prosjekter i Oslo S-området og fossilfrie borettslag. I tillegg omfatter 
dette mindre initiativ som ikke er omtalt, blant annet utslippsfri driftsbåt for Bymiljøetatens 
øyvedlikehold i Oslofjorden. En annen konkret muligheter som kan videreutvikles er 
utslippsfrie gater gjennom avtaler med butikkene i det konkrete området.  

For den prosjektbaserte tilnærmingen anbefales det at det tas utgangspunkt i prosjekter 
innenfor ring 3.   

4.2 Hvilket regulatorisk virkemiddel er mest effektivt? 

4.2.1 Metode og bakgrunn for analysen 

Urbanet Analyse og Asplan Viak har sett på effekter av bompenger, veiprising og lavutslipps-
soner sammenlignet med hverandre. Formålet var å vurdere hvilket virkemiddel som er mest 
effektivt i et klimaperspektiv og hvilket som i størst grad kan bidra til et fossilfritt sentrum.  

Oppdraget kunne ikke løses med standard modellverktøy. Urbanet Analyse har derfor gjort 
analyser i et egenutviklet verktøy, STRATMOD, for å si noe om effektene. Det ble tatt 
utgangspunkt i en analyse Urbanet Analyse gjorde for Oslopakke 3-sekretariatet. Justeringene 
som er gjort i analysene for tiltakspakkearbeidet er:  

 For bompenger får alle bommene innenfor Ring 2 økte satser 
 For vegprising får alle bilturer innenfor Oslo’s grenser en økt avgift proporsjonalt med 

kjørelengden 
 For lavutslippssoner får biler som kjører innenfor bomsnittet i Ring 2 økt avgift 

Effektene er beregnet for trafikkstrømmer og befolkningsgrunnlag i 2020. Urbanet Analyse har 
sammenliknet tiltakene når de gir samme inntekter totalt sett. Det er sett på hvordan 
virkemidlene påvirker klimagassutslippene gjennom endret bilbruk, endret reisemiddelvalg og 
endret kjøretøypark. 

I tillegg er det sett på bedre framkommelighet på veiene når biltrafikk blir redusert som 
konsekvens av økte takster.  Med bedre framkommelighet kan kollektivtilbudet effektiviseres 
fordi mange busser og trikker i dag kjører i blandet trafikk. Når trikken eller bussen ikke står i 
kø blir tilbudet til de reisende bedre.  

Det er også sett på kjøp av elbil og hvilke faktorer som er vesentlige for om folk velger elbil 
eller ikke. Dette er gjort ved en markedsundersøkelse blant befolkningen i Oslo og deler av 
Akershus.  

Urbanet Analyse har videre vurdert behov for supplerende tiltak for å nå Oslos klimamål. Det 
ser vi ikke på i denne rapporten. Vurderingene vil imidlertid være sentrale som en del av 
arbeidet med ny Klimastrategi fram mot 2030.  
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4.2.2 Resultater 

En økning i gjennomsnittlig avgift med 20 prosent 

I analysen Urbanet Analyse har gjort på oppdrag fra Klimaetaten er det sett på effekt på 
bilreiser og klima dersom en innfører enten en lavutslippssone, vegprising eller viderefører 
bompengesystemet. For alle tre alternativene er det sett på en økning av avgiftene på 20 % 
for gjennomsnittsbilisten.  

 Veiprising gjør at denne kostnaden fordeles på alle bilister. Derfor får de som betaler 
redusert sine kostnader med 13 prosent.  

 For bompenger vil kostnadsøkningen være 20 prosent for alle fordi like mange som i 
dag betaler (72 prosent).  

 For lavutslippssone vil kostnadsøkningen for de som betaler være 14 prosent. En 
lavutslippssone vil øke betalingsandelen med fire prosentpoeng fra at 72 prosent av 
turene må betale med avtalt bompengeopplegg i Oslopakke 3 til en betalingsandel på 
76 prosent.  

Fordi alle disse alternativene gjør det litt dyrere å kjøre bil blir det litt mer attraktivt å reise 
kollektivt sammenlignet med å kjøre bil. Det blir tilsvarende mer attraktivt og sykle eller gå.  

Lavutslippssone mest effektivt for reiser i indre by 

En lavutslippssone vil berøre alle bilreiser som enten starter eller slutter innenfor sonen. I de 
konkrete beregningene innebærer det at alle reiser innenfor Ring 2 blir berørt, mens mellom 
53 og 70 prosent av de reisene som starter andre steder i byen blir berørt. Sammenlignet 
med bompengesystemet som er vedtatt gjennom revidert avtale for Oslopakke 3 vil flere i 
indre by bli berørt. Avgrensningen til Ring 2 i de konkrete beregningene skyldes rent 
pragmatiske hensyn til hvordan modellen i utgangspunktet var satt opp. Det var ikke 
ressurser i prosjektet til å gjennomføre helt nye modellkjøringer.  

Rapporten (Norheim et al. 2018) til Urbanet Analyse viser at en lavutslippssone vil være 
målrettet for reiser til sentrum. En lavutslippssone som følger indre ring i bomringen vil 
potensielt kunne redusere antall bilturer til sentrum med 15 prosent sammenlignet med 
situasjonen i 2020 uten en slik sone. Til sammenligning reduserer veiprising og bompenger 
trafikken til sentrum med bare 3 prosent.  

En lavutslippssone vil kunne redusere klimagassutslippene med 3 prosent.  

Veiprising og bompenger gir større klimaeffekt 

Vegprising og bompenger er mindre målrettet mot indre by, men mer målrettet mot å 
redusere klimagassutslipp.  

 Bompenger gir, slik det er satt opp i beregningene, en nedgang på antall bilreiser i 
rush på, 4,1 prosent. Gjennomsnittlig kjørelengde reduseres slik at nedgangen i 
transportarbeid blir på rett under 5 prosent.  

 Veiprising berører alle reiser og vil redusere antall bilturer rush med om lag 5,5 
prosent. Med veiprising blir det færre korte tuer, og gjennomsnittlig kjørelengde øker. 
Derfor er nedgangen i transportarbeid omtrent like stor som for bompenger.  

 Lavutslippssone gir en nedgang i transportarbeid på omlag 3 prosent, altså 2 
prosentpoeng lavere enn de to andre virkemidlene. Antall reiser i rushtiden reduseres 
med om lag 4,5 prosent og reiselengden øker mer enn med veiprsing.  
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Både bompenger og veiprising vil kunne redusere klimagassutslippene med om lag 5 prosent.  

Fordi trafikkreduksjonen målt i antall kilometer er lik, blir klimaeffekten av vegprising og 
bompenger tilnærmet den samme. Klimaeffekten av en lavutslippssone er mindre fordi et den 
berører et mindre geografisk område og gir følgelig mindre nedgang i transportarbeid.  

Større klimaeffekt hvis bare fossile biler får avgiftsøkning 

I eksemplene over er det sett på avgiftsøkning for alle biler. Et scenario der bare de fossile 
bilene får økt avgift er også vurdert. I referansen er det 12,5 prosent elbiler i modellen, noe 
som betyr at 87,5 prosent bilene treffes av avgiften. Avgiftsnivået er justert for dette. Dette 
innebærer at avgiftene for fossilbiler må økes med mer enn 20 prosent for å oppnå samme 
avgiftsøkning som i tidligere scenarier. Scenariet er vurdert for bompenger.  

 Økningen i avgiften på fossilbiler gjør det relativt mer attraktivt å bruke og eie elbil.  

 Å bruke elbil: Bilbrukseffekten følger av at bare personer med fossilbil reduserer sitt 
transportarbeid som følge av økt fossilbilavgift. Etter avgiftsøkningen vil følgelig 
elbilene utgjøre en større andel av transportarbeidet.  

 Å eie elbil: Bilholdseffekten, økt takst på fossilbil (utover de vedtatte takstøkningene 
for fossilbil og elbil i Oslopakke 3) gjør det også mer attraktivt å eie elbil, også for de 
som ikke har elbil i dag, fordi bruken av elbil har blitt mer fordelaktig.  

Virkemidlet er beregnet til å gi en økt elbilandel i bomringen fra 12,5 til 14 prosent, dette er 
en økning med 12 prosent.  

Samlet sett reduserer dette scenariet klimagassutslippene med om lag 6 prosent.  

Nedgangen i transportarbeid blir noe lavere fordi det blir flere elbiler, disse får ikke 
avgiftsøkning og vil følgelig ikke kjøre mindre. 

Tidligere vurderinger 

Før enigheten om bompengesystemet som er vedtatt i revidert Oslopakke 3 ble ulike 
alternativer for vegprising, eller strekningsvis betaling, vurdert som alternativ til bompenger. 
Konklusjonene fra dette arbeidet skiller seg fra funnene i Urbanet Analyses rapport. I 
analysearbeidet for Oslopakke 3 ble det stilt som krav at totalt proveny skal være om lag 4,5 
mrd. kroner (2016) for alle alternativer. Kravet førte til at takstene i alternativet med 
strekningsvis betaling (vegprising) ble så lave at transportarbeidet totalt sett økte, på tross av 
at alternativet har den fordelen at alle som kjører i Oslo må betale (COWI, Transportanalyse 
AS, and NILU 2017). Transportarbeidet ble lavere innenfor Ring 3.  

I vår analyse ligger veiprisingen på toppen av et bompengesystem. Dette påvirker trolig 
resultatene.  

I arbeidet med Oslopakke 3 ble det påpekt at det per i dag ikke finnes et ferdig 
kommersialisert system for vegprising for både lette og tunge kjøretøy. Det er derfor 
konkludert med at det vil være vanskelig å innføre vegprising i Oslo før etter 2020. Samtidig 
framgår det at veiprising potensielt er et mer fleksibelt virkemiddel, hvor prisen kan 
differensieres etter relevante hensyn som behovet for å redusere trafikken mer i enkelte 
områder og for å ta høyde for at trafikk utgjør en større belastning i tettbygde strøk (COWI, 
Transportanalyse AS, and NILU 2017). 
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Markedseffekt av ulike elbilvirkemidler 

Urbanet Analyse har som en del av oppdraget for Klimaetaten sett på effekter for elbilandelen 
av ulike virkemidler. Undersøkelsen viser at betaling for elbiler i bomringen vil ha en negativ 
effekt på andel elbiler, men at rekkevidde er den mest avgjørende faktoren for om folk vil 
velge elbiler eller ikke i framtiden. Disse funnene vil være viktige i Klimaetatens arbeid med 
revidert klimastrategi.  

Urbanet Analyse har i markedsundersøkelsen gjort et grovt anslag for utviklingen av elbil i 
Oslo-området basert på hva folk oppgir at de vil gjøre neste gang de kjøper bil. Med disse 
forutsetningene vil elbilandelen av nybilsalget kunne øke med 11,6 prosentpoeng de neste tre 
årene. Dette gir en fordobling i forhold til antall elbiler i utvalget i dag. I utvalget er det 12 
prosent elbiler. I Oslo kommune er det 10 prosent elbiler i totalbestanden i dag. Det er 
imidlertid mange forhold som er avgjørende for om folk velger elbil eller ikke.  

 I undersøkelsen oppga folk rekkevidden på bilene som viktigste årsak til å ikke kjøpe 
elbil, 45 prosent oppgir dette som viktigste årsak. De andre årsakene kan deles inn i to 
hovedgrupper: Manglende lademuligheter (15 prosent totalt) og andre egenskaper ved 
bilen (23 prosent totalt).   

 Urbanet Analyse har omregnet svarene i undersøkelsen til potensielle markedandeler 
for små og mellomstore elbiler: En rekkevidde på 40 mil istedetfor 20 vil gi 26 
prosentpoeng høyere markedsandel i nybilsalget (fra 42 til 68 prosent av salget ut fra 
det folk oppgir i undersøkelsen).  

 En rekkevidde på 30 mil istedetfor 20 vil gi 13 prosentpoeng høyere markedsandel for 
elbiler i nybilsalget (fra 42 til 55 prosent av salget). 

 50 kroner forskjell i bompengetakst vil påvirke elbilandelen med 8 prosentpoeng. 50 
kroner er omtrent dagens prisforskjell. Det betyr at hvis elbilene betalte det samme 
som fossilbiler ville nybilsalget for elbiler blitt redusert med nesten 8 prosentpoeng.  

 Det å kunne kjøre i kollektivfeltet vil påvirke elbilandelen med 5 prosentpoeng. 
 Å spare 50 kr på parkering påvirker elbilandelen med 2 prosentpoeng 
 50.000 kr lavere nybilpris vil påvirke nybilsalget for elbiler med 4 prosentpoeng.  

Direkte kostnader for Oslo kommune 

Uavhengig av anbefalt utforming vil bruk av disse virkemidlene være inntektsgenerende. Det 
vil ikke være budsjettmessige konsekvenser for kommunen i 2019. Samtidig vil det å unnta 
elbiler fra avgift i bompengeopplegget eller i et system med veiprising gi vesentlig reduserte 
inntekter (til Oslopakke 3).  

Hjemmelsgrunnlag, ansvar for tiltak og gjennomførbarhet. 

Tiltaket vil være en variant av og en justering av dagens bompengesystem, og vil måtte 
organiseres gjennom Oslopakke 3-samarbeidet. Gjennomføring av tiltaket vil blant annet 
kreve ytterligere utredning, høring og enighet mellom partene i samarbeidet. 

Om tiltaket er gjennomførbart vil være avhengig av politiske prosesser og enighet mellom 
partene.  

Vegprising som virkemiddel er per i dag noe vanskeligere å gjennomføre enn justeringer i 
bompengesystemet da det i tillegg til politisk enighet også krever at en løser tekniske og 
personvernmessige spørsmål knyttet til registering av kjørelengde. På lang sikt kan dette 
imidlertid være et alternativ. 
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4.3 Lavutslippssoner  

I rapporten som er presentert over er det sett på effekter av lavutslippssoner dersom dette 
virkemidlet kunne regulert klimagassutslipp. I dette delkapitlet diskuterer vi muligheter 
innenfor eksisterende regelverk. Etter gjeldende regelverk skal en lavutslippssone begrunnes 
med lokal luftkvalitet. I dette delkapitlet diskuterer vi lovligheten av å innrette lavutslippssone 
mot klimagasser.  

 

4.3.1 Lavutslippssone for klima? 

Hjemmelsgrunnlag: Lavutslippssone for å regulere klimagassutslipp 

Klimaetaten har i samarbeid med Bymiljøetaten vurdert at det ikke er grunnlag for å regulere 
klimagassutslipp ved bruk av lavutslippssoner med dagens lovverk. Spørsmålet har vært til 
vurdering hos kommuneadvokaten som stiller seg bak disse vurderingene.  

Spørsmål om hjemmelsgrunnlaget kan deles i tre underspørsmål:  

1. Er det hjemmel til å begrunne en lavutslippssone etter forskrift om lavutslippssoner 
med hensynet til klima? 

2. Har kommunen hjemmel til å innføre lavutslippssone i form av forbud med 
utgangspunkt i vegtrafikklovens § 7 første ledd, og i hvilken grad kan dette i så fall 
begrunnes med hensynet til klima? 

3. Finnes det andre juridiske muligheter til å regulere et forbud eller avgiftssone rettet 
mot kjøretøy med (høye) klimagassutslipp etter andre hjemler? 

Forskrift om lavutslippssoner 

Forskrift om lavutslippssoner er hjemlet i vegtrafikklovens § 13 om krav til kjøretøyer og bruk 
av kjøretøyer. Forskriften gir rammeverk for lavutslippssoner som etableres for å «forbedre 
luftkvaliteten» i et område «utsatt for lokal forurensing fra biler».  

Kommuneadvokateten konkluderer med at forskriften ikke gir hjemmel for kommunen til å 
innføre en lavutslippssone dersom begrunnelsen er å motvirke globale klimaendringer.  

Lavutslippssone som forbud 

I brev til energi- og miljøkomiteen på Stortinget skriver Samferdselsministeren 
(Samferdselsdepartementet 2016a) at det allerede var hjemmel til:  

«å innføre varige forbud mot bestemte grupper av kjøretøy, eventuelt deler av denne gruppen, 
innenfor et område. Denne hjemmelen gir således mulighet til å forby biler med bestemte 
Euroklasser, eller biler med bestemte drivstoff innenfor en sone. De fleste lavutslippssonene som 
er innført i Europa er utformet som forbudssoner, for eksempel har Sverige, Danmark, Tyskland, 
og Nederland lavutslippssoner med forbudsløsning» 

I vegtrafikklovens § 7 første ledd, som avsnittet henviser til, heter det at Kongen eller den 
han gir fullmakt kan forby bestemte grupper av kjøretøyer. En slik fullmakt er imidlertid ikke 
gitt i forskrift.  

Det er statlige organ, ikke kommunen, som har kompetanse til å anvende vegtrafikkloven § 7 
første ledd. Kommuneadvokaten skriver at de ikke er kjent med at kommunen er delegert 
kompetanse til å nytte § 7 første ledd.  
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Eventuelle andre muligheter 

Kommuneadvokaten konkluderer med at verken skiltmyndighet etter vegtrafikkloven § 5, 
forurensningsloven eller plan- og bygningsloven gir hjemmel til å innføre forbud eller 
avgiftssone rettet spesielt mot kjøretøy med (høye) klimagassutslipp.  

Tidligere nasjonale vurderinger rundt lavutslippssoner 

Samferdselsdepartementet opprettet våren 2004 en arbeidsgruppe med representanter fra 
Samferdselsdepartementet, Miljøverndepartementet, Finansdepartementet, Statens vegvesen 
og Oslo kommune for å vurdere hvorvidt kommunene bør gis adgang til å etablere 
lavutslippssoner i norske byer. Hensikten var å forbedre lokal luftkvalitet. Gruppa anbefalte 
den gang at det skulle settes i gang et arbeid for å gi kommunene hjemmel i vegtrafikkloven 
til å innføre lavutslippssoner hvor det gjelder særskilte Eurokrav til tunge kjøretøy 
(Samferdselsdepartementet 2005). Samlet sett vurderte gruppa en avgiftsløsning som mer 
hensiktsmessig enn forbud, blant annet på bakgrunn av at forbud vil være vanskelig 
gjennomførbart uten omfattende unntak.  

Stortinget vedtok i mai 2016 et representantforslag fra Arbeiderpartiet om lovhjemmel for 
lavutslippssoner i kommuner med høy lokal luftforurensing. Den tilhørende forskriften trådte i 
kraft i desember 2016.  

Vegdirektoratet anbefalte i et brev til departementet 1. april 2016 at miljødifferensierte 
bomtakster bør brukes istedenfor kommunale lavutslippssoner. Begrunnelsen var at 
innkreving og kontrollmekanismene i bompengesystemet er godt etablert. I tillegg anfører 
direktoratet at bilistene ved miljødifferensierte bompenger må betale hver gang en passerer et 
bomsnitt og at dette har større effekt enn bruk av oblat (Samferdselsdepartementet 2016b).  

4.4 Forvaltning av vegansvar 

Det er en sammenheng mellom veikapasitet og trafikkmengde. Hvis vi bygger ut nye veier, 
utvider en vei med flere felt eller utbedrer kryss, vil trafikken normalt øke. Tilsvarende vil en 
reduksjon i veikapasitet gjennom omdisponering av kjørefelt til annen bruk, for eksempel 
sykkelfelt eller kollektivfelt, føre til redusert trafikk. Omdisponering trenger ikke å bety at 
arealet blir bilfritt, men at andre grupper prioriteres. Dette kan for eksempel gjøres ved økt 
bruk av enveiskjøring.  

Eksempler på omdisponering av gateareal i Oslo fra de seneste årene er Torggata, der deler 
av kjørearealet ble omdisponert til fortau og møbleringssone. Syklister og gående ble tydelig 
prioritert. I Bilfritt bylivs område, og gjennom ny områderegulering for sentrum, 
omdisponeres tidligere kjøreareal til areal for myke trafikanter og til opphold.  

Hensyn som framkommelighet for kollektivtrafikk og utrykningskjøretøy – og tilgjengelighet til 
eiendommer - må ivaretas som en del av arbeidet. Hovedgrepet er å prioritere gange, sykkel 
og kollektivtrafikk for å gjøre byen mer attraktiv for mennesker. Arbeidet ses i sammenheng 
med omlegging av taxiholdeplasser til holdeplasser for utslippsfrie taxier og ladeinfrastruktur 
for denne gruppen. Tiltaket ses videre i sammenheng med arbeidet for en klimaeffektiv og 
fossilfri vare- og nyttetransport. Tiltaket kan være en del av tiltakspakke for fossilfritt sentrum 
og virke med andre tiltak foreslått i tiltakspakka.  

Oslo kommunes klimastrategi har nylig blitt kritisert av C40 for å i for liten grad ha vurdert 
klimatiltakenes betydning for fordeling, marginaliserte og svake grupper. Som en del av 
arbeidet bør det vurderes på hvilken måte omdisponering av gateareal påvirker ulike gruppers 
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tilgjengelighet og framkommelighet i nærmiljøet. Herunder skolebarns muligheter til å selv gå 
og sykle til skolen og mulige helseeffekter av tiltaket.  

Det er en rekke planarbeid i Oslo kommune som er relevante for det foreslåtte arbeidet. Her 
er det trukket fram enkelte vesentlige eksempler, men listen er ikke uttømmende.  

• Konseptvalgutreding for Grünerløkkas gatebruk og byrom. Det er lagt opp til tre 
hovedgater med tre ulike hovedroller i nord-sør retning der sykkel, trikk og buss 
prioriteres i hver sin hovedgate. Biltrafikk og parkering nedprioriteres til 
gjenværende områder med plass (Oslo kommune, Bymiljøetaten 2017).  

• Bymiljøetaten jobber med å omgjøre Thorvald Meyersgate til trikkegate (Oslo 
kommune, Bymiljøetaten 2018b).  

• Langs ring 2 planlegges det en løsning som skal gi rom til sykkel, trikk og trær 
mellom Carl Berner og Majorstua (Oslo kommune, Bymiljøetaten 2018a).  

• Bilfritt byliv og forslag til Områderegulering for gater og byrom i sentrum skal bidra 
til bedre bymiljø og økt byliv, jamfør kapittel 6.1.2 

4.4.1 Oppsummering 

Arbeidsgruppen anbefaler at arbeidet med å prioritere gående og syklende framfor biltrafikk 
utvides til nye områder. Arbeidsgruppen foreslår at det gjøres en stegvis analyse av hvordan 
Oslo kommune disponerer vegarealet innenfor Ring 3. Analysen kan bygge på arbeid som 
allerede er gjort i blant annet bilfritt byliv, områderegulering for sentrum og, 
konseptvalgutredning for Grünerløkka. Andre relevante pågående og planlagte prosjekter er 
ombygging av Thorvald Meyers gate, tilrettelegging for sykkel og trikk på Ring 2 og 
tilrettelegging for sykkel generelt.  

Arbeidet vil bestå i å se på effekten av flere enveiskjørte gater og eventuelt effekt av å fjerne 
gateparkering. Som en del av arbeidet bør man vurdere tilrettelegging for fossilfri transport og 
tilrettelegging for gående, syklende og kollektivtransport.  

Steg én i analysen vil være å vurdere effekt på overordnet nivå. Vurdering av effekt vil være 
både redusert bilkjøring, reduserte klimagassutslipp, andre miljøeffekter og effekter for 
befolkning og næringsliv. Etter steg én vurderes hvordan arbeidet skal videreføres.  

Steg to i analysen er å vurdere andre hensyn som framkommelighet for utrykningskjøretøy, 
andre konkrete lokale effekter og gjennomføringsmuligheter. Arbeidet ses i sammenheng med 
omlegging av taxiholdeplasser til holdeplasser for utslippsfrie taxier og ladeinfrastruktur for 
denne gruppen. Tiltaket ses videre i sammenheng med arbeidet for en klimaeffektiv og 
fossilfri varetransport. 

Andre hensyn som kan vurderes inn i analysen er å tilrettelegge for bildeling av elbiler og på 
sikt selvkjørende tilbringertransport og integrert mobilitet. De sistnevnte tiltakene kan ha stor 
betydning for transport i by, og dette kan vurderes enten selvstendig eller som en del av et 
slikt prosjekt.   

Arbeidet bør munne ut i en plan for gjennomføring. Hovedgrepet er å prioritere gange, sykkel 
og kollektivtrafikk for å gjøre byen mer attraktiv for mennesker. En rekke tiltak for sykkel er 
også nylig gjennomført. 
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4.5 Konkrete utviklingsprosjekter innenfor ring 3  

Det pågår en rekke ulike prosjekter innenfor ring 3. I utredningen har vi trukket fram to 
konkrete eksempler for å diskutere hva dette kan innebære konkret. Andre sentrale pågående 
prosesser i området er Hovinbyen, som delvis ligger innenfor ring 3, nytt regjeringskvartal, ny 
sentrumstunnell og Filipstad.  

4.5.1 Olav Vs gate 

Olav Vs gate ligger sentralt i Oslo sentrum, som et bindeledd mellom Karl Johans gate og 
Rådhusplassen/Havnepromenaden. Fotgjengertellinger gjort som en del av bilfritt byliv viser 
at Olav Vs gate er en av de mest brukte gatene i Oslo sentrum. Av gatene med samme 
mengde myke trafikanter er det bare Olav Vs gate som ikke har blitt rehabilitert med en 
moderne gatestandard for dagens behov. Som en hovedtrasé for myke trafikanter på vei til 
ulike destinasjoner er Olav Vs gate spesielt viktig. 

Bymiljøetaten skal etter planen gjennomføre en oppgradering av denne gata og østlige del av 
Klingenberggata. Oppgraderingen gjøres etter gjeldende regulering og prosjektet er planlagt 
med oppstart vår 2019.  

Olav Vs gate skal bygges om slik at en større andel av arealet frigis til fotgjengerne. Tiltaket 
skal gjøre det enklere og tryggere for fotgjengere å ferdes og oppholde seg i gata. Denne 
delen av prosjektet vil ha mange av de samme målsettingene som Bilfritt byliv-prosjektet: 
bedre bymiljø, økt byliv og fjerning av gateparkering. I tillegg har prosjektet taxi-oppstillinger 
som skal være el-plasser. Det er også lagt opp til at Ruter kan anlegge ladeinfrastruktur for 
buss ved bussholdeplass i området. 

Prosjektet for Olav Vs gate har målsetning om å være en utslippsfri anleggsplass under 
byggingen. Dette er tenkt som et pilotprosjekt hvor man ser for seg å oppnå en utslippsfri 
anleggsplass så langt det lar seg gjøre per i dag. Bakgrunnen for dette er å bidra inn i 
prosessen med å redusere utslipp fra bygg og anlegg, og at man med et pilotprosjekt av 
denne typen kan informere og forberede markedet på Oslo kommunes ambisjoner i sine 
investeringsprosjekt i nær fremtid. En utslippsfri anleggsplass vil innebære at man vil stille 
krav til entreprenører om at alle anleggsmaskiner og verktøy skal være nullutslipp. På grunn 
av planer om ladeinfrastruktur for buss og taxier kan tidlig opplegg av strøm gi gevinster i 
anleggsfasen. 

El-taxier i Olav Vs gate 

Bymiljøetaten ønsker å utvikle en pilot for ladeinfrastruktur for el-taxi i Olav Vs gate sør. 
Stasjonen skal etter planen ha hurtiglading og semi-hurtiglading, med mulighet for 
forhåndsbestilling. Bymiljøetaten ønsker å knytte prosjektet til Europeisk miljøhovedstad i 
2019. Lokasjonen kan samtidig være et foregangsprosjekt for utslippsfrie byggeplasser, 
gjennom å bruke anleggsstrøm direkte fra nye kabler til hurtigladerstasjonen for el-buss og 
el-taxi. 

4.5.2  Oslo S 

Oslo S-området er i sterk vekst og transformasjon, med økning i bygningsmasse og antall 
brukere. Det er over 15 pågående plansaker eller andre prosjekter i området, hvor det 
foreslås utbygging av opp mot 500 000 nye kvadratmeter. Dette tilsvarer mer enn to 
tredjedeler av hele Bjørvikautbyggingen og det blir derfor svært viktig at prosjektene bidrar til 
et fossilfritt sentrum, både i anleggsfasen og i driftsfasen. Området utvikles gjennom 
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realisering av flere enkeltstående prosjekter, som ikke nødvendigvis er integrert eller 
samvirker.  

Forslaget til «Tiltaksliste for byrom i Oslo S-området, med deler av Vaterland og Grønland» 
ble lagt ut på høring 9. april 2018. I høringsbrevet ber Plan- og bygningsetaten særlig om 
innspill til hvordan området kan bli Norges mest klimavennlige. Et av flere mulige prosjekt i 
området er utvidelse av Oslo S med ny bussterminal. Prosjektet er omtalt i handlings-
programmet for Oslopakke 3 har foreløpig ikke finansiering.   

Kan utviklingen i området være fossilfri? 

Det er utover dette per i dag ikke planlagt noen spesielle grep som vil prioritere utslippsfrie 
eller fossilfrie alternativer for de kjøretøyene som vil bruke området. Deler av 
kollektivtrafikken i området, busser som er en del av Ruters tilbud og toget, er fossilfritt. For 
langdistansebusser, og også for drift av Ruters busser, bør eventuelle prosjekter tilrettelegge 
og om mulig kreve utslippsfrie alternativer.  

I utviklingen av området rundt Oslo S er det i tråd med forslaget til nytt løyvereglement for 
taxi nødvendig å tilrettelegge for infrastruktur for utslippsfrie taxier. Disse bør prioriteres i 
publikumsområdene.  

Klimavennlig utvikling på områdenivå kan bestå av en konkret utvikling av området opp mot 
indikatorer som reduksjon i klimagassutslipp, livsløpskostnader, lokal luftkvalitet, energibruk 
per kvadrat bygningsmasse, klimagassutslipp per reiste kilometer, avstand fra knutepunkter, 
tilgjengelighet til offentlig transport, sykkelinfrastruktur, intelligente transportsystemer med 
mer (Walnum et al. 2017). Arealbruk og klimatilpasning bør også inkluderes.  

Det bør tilrettelegges for at området utvikles utslippsfritt i anleggsperioden. Framover kan det 
vurderes å utarbeide en tydeligere overordnet klimastrategi for området, som så kan legges til 
grunn og implementeres i de enkelte plansakene. Tema kan for eksempel være overvann, 
transport og renovasjon. En eventuell strategi må utarbeides av Oslo kommune. Tiltakslisten 
for byrom i Oslo S-området kan brukes til å identifisere, utarbeide og forankre en slik 
strategi.  

4.6 Fossilfritt borettslag – ett av mange mulige småprosjekter 

En type prosjekt som kan bidra til et fossilfritt sentrum er fossilfrie borettslag. Nedenfor 
gjennomgås en skisse til hva et slikt prosjekt kan innebære. Beskrivelsen inneholder også 
elementer som ikke er direkte relevant for tiltakspakken, som forslag om å inkludere klima-
tilpasning og klimarobusthet. Formålet er å gi en løs oversikt over hva et slikt prosjekt kan 
innebære. 

En mulig tilnærming til et fossilfritt borettslag er å utarbeide en konkurranse der borettslag 
kan konkurrere om å gjøre den største endringen innenfor et definert tidsrom.  

Ideen er foreløpig diskutert med OBOS. De er i utgangspunktet positive. USBL bør også 
inviteres inn i et konkret samarbeid. Prosjektet er av noe samme karakter som 
forskningsprosjektet GreenCharge som Oslo kommune deltar i, jamfør Faktaboks 1  

Faktaboks 1 GreenCharge 

Green charge er et Horizon 2020-prosjekt som har som målsetning å etablere et lokalt 
smart-grid system for energismarte nabolag. GreenCharge kan forstås som et stort 
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fossilfritt borettslagprosjekt. Prosjektet er et samarbeid mellom Sintef, Oslo kommune, 
Fortum Market AS, Stad Steinheim og flere andre lokale partnere i Tyskland. Høyskolen 
Ostwestfalen-Lippe leder prosjektet. Prosjektet skal gjennomføres i Oslo og en mindre tysk 
by. Målet er å gjøre et borettslag selvforsynt med energi og etablere et lokalt 
energimarked. Videre ønsker en å elektrifisere biltransporten for et helt borettslag. 

 

Nedenfor gjennomgås overordnet enkeltelementer som kan være en del av et prosjekt med 
fossilfrie borettslag.  

Stasjonære utslipp og løsninger 

Dagens utslipp fra borettslag er i liten grad stasjonære. Enkelte borettslag har fortsatt oljefyr, 
utover dette er det i liten grad direkte utslipp knyttet til stasjonær energibruk. Det kan likevel 
tenkes at tiltak som bidrar til å redusere energibruken premieres.  

Mobile utslipp og løsninger 

Borettslag står stille, men de som bor der beveger seg. Borettslagene kan være ulikt 
tilrettelagt for miljøvennlig transport – i form av infrastruktur og i form av beboernes valg. 
Infrastrukturen er det mest naturlige å umiddelbart ta tak i. Er det tilgang på sykkelparkering 
under tak, kan syklene spyles/vaskes, står de trygt? Har borettslaget tilgang på 
parkeringsplasser, og hvor mange av disse er tilrettelagt for el? Har borettslaget tilrettelagt 
for at det er lett for de som bor der å leve uten egen bil? Har for eksempel borettslaget egne 
plasser til bildelingsordninger eller gode sykkelparkeringer?  

Det kan lages et opplegg for en enkel reisevaneundersøkelse for hverdagsreiser, eventuelt 
også for feriereiser. Ut fra dette kan en regne CO2-avtrykk per person i borettslaget. Dette er 
antagelig den delen av konseptet som vil berøre den enkelte mest og som kan oppfattes både 
positivt og negativt. 

Klimatilpasning og klimarobusthet 

Utforming av borettslaget påvirker også  hvordan både borettslaget og området rundt kan 
rammes av klimaendringer. Borettslag kan være arenaer for en rekke mindre prosjekter for 
klimatilpasning som grønne tak og regnbed. Grønne flater i borettslaget og beplanting vil 
gjøre borettslagene mindre sårbare, bidra positivt til overvannshåndtering og biomangfold i 
tillegg til et hyggeligere bymiljø.  
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 FOLK, KOLLEKTIVTILGJENGELIGHET OG BILHOLD INNENFOR 
RING 2 OG RING 3 

I dette kapittelet gjennomgår vi kjennetegn ved Oslos befolkning. Hensikten er å få et bilde av 
hva som kjennetegner befolkningen innenfor Ring 2 og Ring 3 sammenlignet med andre 
steder i byen. Dette er en viktig bakgrunn for å forstå hvem som berøres av ulike tiltak .  

5.1.1 Alderssammensetning 

Befolkningen i sentrum er mellom 20 og 44 år 

Figur 5-1 viser at befolkningen i deler av sentrumsområdene, særlig deler av St. Hanshaugen 
og deler av Grünerløkka, har høy andel befolkning i aldersgruppen 20 til 44 år. Det innebærer 
at tiltak rettet mot sentrumsområdet i stor grad vil berøre denne gruppen unge voksne.  
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Figur 5-1 Andel mellom 20 og 44 år blant befolkningen i Oslo. Kilde: Folkeregister, bearbeidet av PBE 

Lavere andel husholdninger med barn i sentrumsområdene 

Figur 5-2 viser andelen med barn under 18 år. Det er en lavere andel barn i sentrums-
områdene innenfor Ring 2 og i deler av Sagene sammenlignet med andre deler av byen. 
Innenfor Ring 3 er det i deler av Ullern, deler av Vestre Aker og deler av Nordstrand over 30 
prosent barnefamilier, en høyere andel barn enn i sentrumsområdene.  

Dette innebærer at tiltak kun rettet mot sentrum innenfor ring 2, i mindre grad berører 
barnefamilier enn tiltak som rettes mot hele byen. For området innenfor Ring 3 er bildet mer 
blandet. 
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Figur 5-2 Husholdninger 2017. Andel med barn under 18. Kilde: SSB, hentet fra Oslo kommunes 
statistikkbank 

5.1.2 Boligtype  

Befolkningen i sentrum bor i bygård eller blokk 

Figur 5-3 viser ikke overraskende at mange sentrumsbeboere innenfor både Ring 2 og Ring 3 
bor i bygård eller blokk. Unntaket er deler av Ullern og Vestre Aker i vest og Nordstrand i sør. 
I deler av Groruddalen og på Lambertseter bor også mange i blokk, noen steder er andelen på 
over 85 prosent. Samlet bor 70 prosent av Oslos husholdninger i blokk.1 

                                           

1 https://www.ssb.no/bygg-bolig-og-eiendom/statistikker/boforhold/aar/2016-09-29  
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Figur 5-3 Andel boenheter i blokk. Kilde: matrikkelen 

5.1.3 Inntekt 

Store inntektsforskjeller innenfor Ring 2 og Ring 3 

Figur 5-4 viser andel av forbruksenheter/husholdninger som har lavest inntekt i Oslo. Figuren 
er basert på en EU-skala som viser husholdningens inntekt etter skatt skalert med 
forbruksvekter.2  Andelen av de som har lavest inntekt er spesielt stor i nordøst (Stovner, 
Grorud og Alna) og i sør (Søndre Nordstrand). I sentrum bor det relativt få og de som bor der 
er relativt unge, noe som er en sannsynlig årsak til lav inntekt i dette området. I deler av 
Gamle Oslo er også andelen med lav inntekt høy. Grønland, Enerhaugen, Sentrum og Nedre 
Tøyen er delområder med spesielt lav inntekt.  

                                           

2 http://statistikkbanken.oslo.kommune.no/webview/ 
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I området Grünerløkka er inntekten noe høyere, men heller ikke her spesielt høy i 
Oslosammenheng.  

 

Figur 5-4 Inntekt 2015, andel i to laveste kvintiler. Befolkningen deles i fem like store grupper etter 
inntekt.: I den laveste kvintilen ligger for eksempel de 20 % av forbruksenhetene/husholdningene som 
har laveste inntekt i Oslo 

I andre enden av skalaen er det husholdningene i deler av bydelene Vestre og Nordre Aker 
som har høy inntekt. Nærmere sentrum utmerker Bygdøy og store deler av bydel Ullern seg 
som områder der folk inntektsnivået er høyt.  Store deler av området innenfor Ring 3 i vest 
har en befolkning med relativt høy inntekt. Området Frogner, Frognerparken, Uranienborg og 
Fagerborg har også et høyt inntektsnivå. I sør er inntektsnivået høyt i de områdene som 
tilhører Bydel Nordstrand.  

Analysen innebærer at tiltak innenfor Ring 2 og Ring 3 vil berøre ulike inntektsgrupper, men 
ikke treffe spesielt de som har lav eller høy inntekt.  

5.1.4 Kollektivtilgjengelighet  

Best kollektivtilgjengelighet i sentrum 

Figur 5-5 viser kollektivtilgjengeligheten målt i antall avganger. En kollektivtilgjengelighet 
med åtte avganger per time betyr én avgang i kvarteret i hver retning fra et 
kollektivtransportmiddel. To kollektivtransportmidler med kvartersavganger vil gi 16 avganger 
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per time. Kartet viser ikke hvor godt tilbudet er i form av reisetid eller tilgjengelighet til ulike 
målpunkter i byen.  

Kartet viser at nesten alle områder innenfor Ring 2 har svært god kollektivtilgjengelighet, 
mens innenfor Ring 3 er bildet mer blandet. Sagene, deler av Grünerløkka og Gamle Oslo – og 
alle områder som ligger tett på Ring 2, har svært god kollektivtilgjengelighet. Andre områder 
har under ti avganger per time innenfor 500 meters gangavstand.  

 

 

 

Figur 5-5 Kollektivtilgjengelighet i Oslo. Avganger per time 500 meter i gangavstand. Kilder for 
kollektivtilgjengelighet er Ruter, NSB og OpenStreetMap.   

5.1.5 Bilhold 

Lavere bilhold i sentrum enn andre steder i byen.  

Figur 5-6 viser privatbiler per innbygger mellom 18 og 90 år i Oslo. Kartet viser biler som er 
registrert eid av privatpersoner eller disponert som leietakere gjennom leasingfirmaer basert i 
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Oslo. Vi har ikke oversikt over innbyggere  som har leid bil gjennom leasingfirmaer basert 
utenfor Oslo.. Tallene bør dermed sees på som et minimumstall. 

Det framgår av figuren at bilholdet er lavere i sentrum innenfor ring 2 og delvis innenfor ring 
3 enn andre steder i byen. Unntaketer Aker Brygge hvor bilholdet er høyt.  

Bilholdet er også lavere i Groruddalen og deler av søndre Nordstrand.  

Innenfor ring 3 er det områder i bydel Frogner (Bygdøy) og Ullern i vest, Nordre Aker i 
nordvest og bydel Nordstrand i sør som har høyt bilhold. Dette samsvarer i stor grad med de 
områdene som har høyere inntekt, jamfør Figur 5-4. 

 

Figur 5-6 Antall privatbiler per innbygger i aldersgruppen 18 til 90 år. Privatbiloversikten er mottatt fra 
Statens vegvesens register.  

Liten andel elbiler blant de som bor i sentrum 

Figur 5-7 viser sammen med Figur 5-6 at de områdene som har høyt bilhold er de samme 
som har høy andel elbiler. I deler av byen (Bygdøy, deler av Vestre Aker og Nordstrand) er 
andelen elbiler av privatbiler mellom 17,5 og 27 prosent. Elbilandelen er ikke spesielt høy i 
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sentrumsområdene eller innenfor Ring 2 eller Ring 3. Dette kan ha sammenheng med at det 
er vanskelig å lade elbiler i en del boligområder i sentrum, men kan også henge sammen med 
lite behov for bil i dagliglivet – dette er områder med høy kollektivtilgjengelighet og nærhet til 
servicefunksjoner.   

 

Figur 5-7 Andel elbiler av privatbiler 

 

5.2 Oppsummering geografiske analyser 

Kartene gir ikke direkte grunnlag for å si at det er sammenheng mellom inntekt, hus-
holdningstype, boligtype, bilhold og kollektivtilgjengelighet. For å si noe tydelig om dette er 
det nødvendig å koble data på individnivå, noe som ikke har vært mulig i dette prosjektet. 
Kartene viser imidlertid at en rekke faktorer varierer på samme måte, og indikerer at de kan 
henge sammen. Områdene hvor folk har høy inntekt sammenfaller med områder hvor det bor 
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flere barnefamilier, hvor folk ikke bor i blokk, hvor mange har bil, hvor elbilandelen er høy og 
hvor kollektivtilgjengeligheten ikke er så god. Det siste har trolig sammenheng også med 
lavere befolkningstetthet, noe som gjør det mindre effektivt å tilby høy frekvens. 

Innenfor Ring 2 er befolkningen i større grad 
mellom 20 og 44 år enn i resten av kommunen. 
Befolkningen her har i mindre grad barn og de 
bor i blokk eller bygård. Områdene innenfor Ring 
3 med Grünerløkka og Sagene er mer like de 
urbane områdene ellers i sentrum, enn 
områdene i vest og sør. I vest og sør mellom 
Ring 2 og Ring 3 bor færre i blokk, her bor det  
flere barnefamilier, de har høyere inntekt og de 
har flere biler enn innenfor Ring 2 og på 
Grünerløkka og Sagene. 
Kollektivtilgjengeligheten, som er svært god i 
sentrum ellers, er også lavere her. 
Kollektivtilgjengelighet har gjerne sammenheng 
med høy befolkningstetthet. Det er mer effektivt 
å lage et godt tilbud der det bor mange.  

Andelen som eier elbil er høyere i småhus-
områder i vest og sør, der både inntekt og 
bilhold er høyere enn i resten av Oslo. Analysen 
gir ikke grunnlag for å konkludere med hva 
dette skyldes, men mulige årsaker kan være at 
flere kjøper elbil som bil nummer to og har 
tilgang til ladeinfrastruktur.  

Samlet innebærer dette at et fossilfritt sentrum innenfor Ring 2 vil berøre folk som i liten grad 
har bil og har god kollektivtilgjengelighet. Figur 5-8 viser at andel fossilbiler er høyere 
innenfor Ring 2 og Ring 3 enn i Oslo som helhet. Det kan være mindre behov for bil dagliglivet 
i sentrumsområder der det er god kollektivtilgjengelighet og nærhet til servicefunksjoner. 

I området mellom Ring 2 og Ring 3 bor det relativt mange familier med barn som vil bli 
omfattet av tiltaket. I tillegg vil det berøre områder i vest og sør, der folk i større grad har bil, 
i mindre grad bor i blokk og i større grad har høy inntekt.  

Kartet som viser kollektivtilgjengelighet viser at det er relativt god tilgjengelighet med 
kollektivtrafikk i sentrumsområdet, noe som indikerer at de som har sentrum som reisemål i 
stor grad har kollektiv som alternativ.  

Kartanalysen gir et overordnet bilde, innenfor alle områdene vil det være variasjoner og 
unntak fra det overordnede bildet. 

 

  

 

Figur 5-8 Privat bilhold i Oslo 



 

37 

 

 EKSISTERENDE MÅL, TILTAK OG VIRKEMIDLER 

 

6.1 Tiltak og virkemidler i klimabudsjettet 

Målet om 36 prosent reduksjon av klimagassutslippene innen 2020 sammenlignet med 1990-
nivå innebærer en reduksjon på 319 000 tonn CO2-ekvivalenter fra 2016 til 2020. I Oslo 
kommunes klimabudsjett 2019 er en rekke tiltak effektvurdert. Av de effektvurderte tiltakene 
ligger 122 000 tonn CO2-ekvivalenter innen veitrafikk og 27 500 tonn innen annen mobil 
forbrenning. Dette gir om lag 150 000 tonn i planlagt reduksjon mobil sektor, jamfør Figur 
6-1. Tilsvarende er det planlagt reduserte utslipp på 74 000 tonn CO2-ekvivalenter i stasjonær 
sektor.  

 

Figur 6-1 Tiltak på mobiltetsområdet i klimabudsjettet 

 

Tiltakspakken for fossilfritt sentrum var en av fire tiltakspakker som ble vedtatt utredet 
gjennom klimabudsjettet for 2018. De fire pakkene skulle bidra til å identifisere 
utslippsreduksjoner på tilsammen 100 000 tonn CO2-ekvivalenter, og arbeidet med 
tiltakspakkene ble utført i 2018.  I klimabudsjettet for 2019 ligger tiltakspakken for 
klimavennlig og effektiv varetransport inne med et utslippskutt på 17 500 tonn og 
tiltakspakken for utslippsfrie anleggsmaskiner med et kutt på 26 000 tonn, pluss 1500 tonn i 
omlegging av kommunens egen kjøretøypark.  

I klimabudsjettet for 2019 er flere tiltak beregnet på nytt sammenlignet med klimabudsjettet 
for 2018. I den nye beregningen av klimaeffekt av trafikantbetalingssystemet ble det funnet 
en feil i en tidligere konsulentrapport, og tiltakseffekten er derfor redusert fra 93 300 tonn til 
36 000 tonn. I klimabudsjettet for 2019 er behovet for ytterligere tiltak på 96 000 tonn CO2-
ekvivalenter.  

Trafikantbetalingssystemet er det av de kvantifiserte tiltakene i klimabudsjettet som har størst 
relevans for tiltakspakken, og er omtalt nærmere under. Trafikantbetalingssystemet utgjør en 
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rekke soner som befolkningen allerede må forholde seg til. Økt miljødifferensiering er en mulig 
del av et veikart mot et fossilfritt sentrum og diskuteres også nærmere i kapittel fem.  

I byrådserklæringen ble det lagt til grunn at et fossilfritt sentrum skulle gjennomføres 
gjennom lavutslippssoner. Muligheter og begrensninger for å bruke lavutslippssoner som 
virkemiddel er omtalt i kapittel 4.2.  

Bilfritt byliv et viktig satsningsområde innenfor sentrum. Dette er omtalt som et eksisterende 
tiltak under. Av de virkemidlene som brukes innenfor bilfritt byliv er det spesielt fjerning av 
parkeringsplasser i sentrum og endring i kjøremønster som påvirker veikartet mot et fossilfritt 
sentrum. 

Det er i løpet av våren 2018 utarbeidet et handlingsplan for en fossilfri havn, handlingsplanen 
er omtalt under, jamfør kapittel 6.1.5 Tiltak i havn.  

De generelle tiltakene som går på omlegging mot mer miljøvennlig transport er omtalt i 
kapittel 6.1.3. Samlet sett er det en rekke planer og utredninger på ulike nivåer som gir 
strategiske føringer og grunnlag for utvikling av transportsystemet i Oslo kommune. Deriblant 
sykkelstrategien, arbeidet med gåstrategi, strategisk plan for Ruter – M2016 og KVU Oslo-
Navet. Denne utredningen vil ikke gjennomgå og diskutere disse planene.  

Oslo kommune jobber med smart mobilitet og smart by på mange ulike måter. Som en del av 
oppdraget har Klimaetaten blitt bedt om å se på mulighetene som ligger i intelligente 
transportsystemer (ITS). Arbeidet Oslo kommune gjør på ITS og er presentert i kapittel 6.1.4 

Oslo kommune anskaffer en rekke varer og tjenester og vedtok i oktober 2017 en ny 
anskaffelsesstrategi.  

6.1.1 Oslopakke 3 – nytt trafikantbetalingssystem.  

Oslopakke 3 er det sentrale verktøyet for å finansiere samferdselsprosjekter i Oslo og 
Akershus. Tidsperioden for avtalen er fra 2008 til 2032. Oslopakke 3 består av 108 milliarder 
kroner (2013-kroneverdi) for tiltak som er gjennomført siden 2008 og planlagt fram til 2036. 
Bompengeinntektene fordeles mellom de to fylkene med 60 prosent til Oslo og 40 prosent til 
Akershus. I perioden 2017 til 2036 går 81 prosent av midlene fra Oslo til kollektivtrafikk, og 
93 prosent til kollektiv og sykkel samlet. I inneværende fireårsperiode (2017 til 2020) går 97 
prosent av midlene til kollektiv og sykkel samlet (Berg et al. 2016, 2017).  

Det er vedtatt et nytt trafikantbetalingssystem i tre trinn. Trinn 1 i nytt 
trafikantbetalingssystem for bomringen ble innført 1. oktober 2017. Trinn 1 inneholder miljø- 
og tidsdifferensierte takster. Trinn 2 planlegges gjennomført 1. mars 2019 og trinn 3 i 2020. 
Trinn 2 inneholder blant annet en ny indre bomring og nye bygrensesnitt i sør og nordøst. 

Bidrag til måloppnåelse på klima 

Tiltaket er beregnet som en del av klimabudsjettet 2019 til å gi en utslippsreduksjon på 36 
000 tonn CO2 ekvivalenter.  

Andre relevante mål 

Overordnet mål for Oslopakke 3 samarbeidet er å bidra til:  

et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til 
lavutslippssamfunnet. 
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Oslopakke 3 legger også til grunn målet om at veksten i persontransport skal tas med 
kollektivtrafikk, sykkel og gange. Oslo har utover dette som mål å redusere all veitrafikk med 
20 prosent innen 2020, og med en tredel innen 2030.  

I arbeidet med nytt trafikantbetalingssystem er det i tillegg lagt vekt på bedre luftkvalitet, 
reduserte klimagassutslipp, bedre framkommelighet for kollektivtrafikk, syklende, gående, 
næringstrafikk og øvrig trafikk og mer rettferdig fordeling av bompengekostnadene.  

Til grunn for arbeidet med Oslopakke 3 ligger det at bompengene skal gi en proveny på om 
lag 4,5 milliarder kroner (2016-verdi) per år og at systemet skal være lett å forstå og 
kommunisere. 

Andre positive og negative konsekvenser 

I arbeidet med Oslopakke 3 er det sett på hvordan det nye takstsystemet påvirker bilparken, 
trafikale virkninger for 2020 og på lang sikt, effekter for luftforurensning og klima, effekter for 
byutvikling, verdiskapningseffekt og det er gjort en samfunnsøkonomisk analyse.  

Hovedkonklusjonen er at det nye systemet er beregnet til å gi 16 prosent mindre trafikk over 
bomsnittene i 2020 og 11 prosent nedgang i transportarbeidet i Oslo sammenlignet med 
referansen for 2020. Nullvekstmålet nås og tiltaket gir bedre luftkvalitet. Tiltaket gir bedre 
framkommelighet for alle trafikkgrupper og en netto nytte per investerte krone på 1,20.  

Analyser av fordelingsvirkninger viser at det nye forslaget til bompengesnitt påvirker ulike 
trafikantgrupper om lag på samme måte som dagens snitt (Ellis and Amundsen 2017).  

 Menn berøres i noe større grad enn kvinner 
 Flerpersonhusholdninger i større grad enn enslige 
 Husholdninger med høy inntekt i større grad enn de med lav inntekt 
 Arbeidsreiser i større grad enn andre reiser 

 
Bompengesystemet har blandet støtte fra befolkningen. 54 prosent var positive til innføringen 
av bompenger ved undersøkelsen i 2017, en liten nedgang fra 2016. Etter 2014 viser 
opinionsundersøkelser at flere har vært positive enn negative til bomringen. Med informasjon 
om hva inntektene fra bomringene brukes til, øker andelen som er positive til innføringen av 
bomringene med 9 prosentpoeng (Sletten and Guldbrandsen 2017). 

Direkte kostnader for Oslo kommune 

Oslopakke 3 generer inntekter og er en forutsetning for viktige investeringer i blant annet 
kollektivinfrastruktur framover. I Oslo er det i perioden 2017-2036 satt av en ramme til 
investeringer i trikk og t-bane i Oslo på i overkant av 10 milliarder kroner, og 9,5 milliarder til 
drift av kollektivtrafikken. Til sentrumstunnelen for t-bane Majorstuen-Bryn er det satt av 3,8 
milliarder, det er satt av 2,8 milliarder til signal- og sikringsanlegg og 1,7 milliarder til 
Fornebubanen.  

Det er lagt til grunn at staten finansierer 50 prosent av Fornebubanen i tråd med 
Bymiljøavtalen mellom Oslo og Akershus og staten. Videre er det lagt til grunn at staten 
finansierer 50 prosent av ny sentrumstunnel for t-banen og baneløsning på Nedre Romerike. 

Hjemmelsgrunnlag og ansvar for tiltak 

Oslopakke 3 er et samarbeid mellom staten, representert ved vegdirektøren og 
jernbanedirektøren, Oslo kommune representert ved byråd for miljø og samferdsel og 
Akershus fylkeskommune representert ved fylkesordføreren.  
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Det er Byrådsavdeling for miljø og samferdsel som har ansvaret for tiltaket på vegne av Oslo 
kommune. Bymiljøetaten har ansvar for å gjennomføre eventuelle tiltak på kommunale veger i 
Oslo kommune. Se forøvrig: 
https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/oslopakke3/Faktaside/organisering 

6.1.2 Bilfritt byliv 

Program Bilfritt byliv skal bidra til byrådets mål om at Oslo skal være en grønn og levende by. 
Den direkte målsettingen med bilfritt byliv er å skape et bedre bymiljø og økt byliv innenfor 
ring 1 i løpet av bystyreperioden. Bilfritt sentrum inneholder en rekke unntak for å sikre 
hensyn til blant annet forflytningshemmede, beboere og varetransport (Program for Bilfritt 
Byliv 2018). Innenfor programmet jobbes det med tiltak og arrangementer for å øke bylivet. 
De virkemidlene som har størst betydningen for tiltakspakken for fossilfritt sentrum er de som 
går direkte på å gjøre sentrum bilfritt. Dette er fjerning av gateparkeringsplasser i sentrum og 
omlegging av kjøremønster. Omleggingen av kjøremønsteret gjøres i to omganger. Først 
legges det opp til et midlertidig kjøremønster i sentrum. Parallelt jobbes det med en 
områderegulering for bruk av gater og byrom i sentrum. Fjerning av parkeringsplasser skjer 
parallelt med at det gjennomføres en plan for håndtering av varelevering, HC-parkering og 
nytteparkering med mer i 2018.   

 

Figur 6-2 viser antall parkeringsplasser som 
er fjernet i Oslo for å gjøre plass til folk, 
kollektiv og sykkel. Av disse parkerings-
plassene vil i overkant av 760 plasser være fjernet i løpet av 2017 og rundt 1500 i 2018.  

Sykkel- og kollektivtiltak er andre sentrale grunner til å fjerne parkeringsplasser. Kollektiv er 
her i første rekke prosjektet «Kraftfulle fremkommelighetstiltak» som har som formål å gi 
trikk og buss bedre framkommelighet – og derigjennom de reisende en raskere reise 
(kraftpakke.no).  

 

Figur 6-2 Parkeringsplasser som er fjernet for å 
gi plass til folk, kollektiv og sykkel 
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Områderegulering for gater og byrom i sentrum  

Områdereguleringen er en videreføring av prosjekt Bilfritt byliv og skal bidra til bedre bymiljø 
og økt byliv. Høringsrunden ble avsluttet i august 2018. De sentrale hensynene planen søker å 
balansere er folkehelse (herunder sikkerhet og sunnhet) byliv, (herunder mangfold og 
innovasjon) og mobilitet - denne skal være både grønn og smart. Formålet med planen er at 
byens gater gjennom den nye områdereguleringen skal gå fra å være dominert av biler til å 
domineres av mennesker. Planen innebærer forslag til omregulering og endret bruk av en 
rekke gater i sentrum. Planforslaget er lagt fram i to varianter og regulerer formålet gågate 
inn i utvalgte gater, og resten av gatene til kombinasjoner av formål (gatetun, kjøreveg/ gate, 
fortau, gangareal, kollektivnett, hovednett for sykkel, annen veggrunn - grøntareal). Torgene 
og plassene reguleres til torg, og noen også med trikketrasé. Det som tidligere var 
spesialområde bevaring, videreføres som hensynsone for bevaring av kulturmiljø. Enkelte 
gjeldende reguleringer skal fortsatt gjelde. Mulighet for varelevering og atkomst til 
eiendommene opprettholdes, selv om det ikke er denne planen som detaljerer de konkrete 
løsningene i gatene (Plan- og bygningsetaten 2018) .  

Bidrag til måloppnåelse på klima 

Programmet skal gi mindre biltrafikk i sentrum. Det er foreløpig ingen helhetlig oversikt over 
hvor mye biltrafikken vil bli redusert gjennom rekken av tiltak som gjennomføres. Redusert 
biltrafikk vil gi lavere klimagassutslipp. Det er per i dag ikke grunnlag for å kvantifisere dette.  

Andre relevante mål for tiltaket 

Som det framgår over har tiltaket i første rekke som mål å bidra til økt byliv og bedre bymiljø. 
Mindre biltrafikk skal bidra til bedre bymiljø gjennom blant annet bedre luftkvalitet.  

Programmet skal samtidig ivareta hensynet til framkommelighet for kollektivtrafikken og bidra 
til at det skal være godt å gå og sykle i sentrum. Samtidig må HC-parkering innpasses, 
nødetatene skal komme fram, det skal være muligheter for vare- og nytteparkering, turistene 
må få adkomst til bykjernen og ikke minst må hensynet til sikkerhet bli ivaretatt (Program for 
Bilfritt Byliv 2018).  

Andre positive og negative konsekvenser 

For en helhetlig omtale av programmet og programmets effekter og konsekvenser henvises 
det til strategi for bilfritt byliv (Program for Bilfritt Byliv 2018). 

Direkte kostnader for Oslo kommune  

Budsjettmidler for arbeidet med Bilfritt byliv er fordelt på flere sektorer og virksomheter. For 
2019 er det foreslått 75,5 millioner kroner til programmet. 

Hjemmelsgrunnlag og ansvar for tiltak 

Bilfritt Byliv ble opprettet som prosjekt i april 2016. Prosjektet fulgte opp en bylivsunder-
søkelse som ble gjennomført i 2012 og 2013 og Byrådets tiltredelseserklæring om bilfritt 
sentrum. Ved byrådssak 1092/17, behandlet 28.09.2017, ble Prosjektet Bilfritt Byliv avviklet 
fra 01.10.2017 og Program for bilfritt byliv opprettet (Program for Bilfritt Byliv 2018). 

Bakgrunnen var at prosjektet gikk fra planleggingsfase til gjennomføringsfase. Programmet 
ble etablert under Byrådsavdeling for byutvikling, Plan- og bygningsetaten (Program for Bilfritt 
Byliv 2018). Programmet ledes av etatsdirektør Ellen S. de Vibe. Programmet avsluttes i 
2019. Byrådet legger etter dette opp til videre utvikling og opprustning av byrommene med 
økt bylivgjennom handlingsprogram for økt byliv. 
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Forståelighet og aksept fra berørte interessenter 

Befolkingen er overveiende positive til bilfritt sentrum. I klimaundersøkelsen i 2018 mente 52 
prosent at Oslo sentrum bør være mest mulig bilfritt, mens 31 prosent var negative.  

Det er mange interessenter til arealene i sentrum. Endret arealbruk vil føre til at noen 
opplever at de ikke lenger kan bruke gatene og byrommene slik som de har gjort tidligere 
(Program for Bilfritt Byliv 2018).  

 

6.1.3 Mer miljøvennlig transport  

Innen miljø og samferdsel er Byrådets mål at klima- og miljøvennlige transportløsninger [skal] 
være førstevalget. Dette delkapitlet nevner kort tiltak som bidrar til å omlegge transporten i 
(og utenfor) sentrum – mot mer miljøvennlige transportmidler og en vriding av motorisert 
transport fra fossilt til utslippsfritt. Kollektiv, sykkel og ladepunkter for elbil, herunder 
tilrettelegging for utslippsfri taxi og varetransport i sentrum er prioritert.  

Figur 6-1 viste tiltak med beregnet utslippsreduksjon (nytt trafikantbetalingssystem, 
tilrettelegging for syklende, statlig omsetningspåbud om biodrivstoff, fossilfri 
kollektivtransport, nytt løyvereglement for drosjer og nullutslipp i egen kjøretøypark).  

Tiltaket fossilfri kollektivtransport er under utvikling, og styret i Ruter vedtok i desember 2017 
en opptrappingsplan mot utslippsfri transport. Målet om utslippsfri kollektivtransport kan 
realiseres innen utgangen av 2028. Skisserte milepæler er fossilfri kollektivtransport i 2020, 
utslippsfri spesialtransport i 2022, utslippsfri båttransport i 2024 og utslippsfri busstransport i 
2028. 

I tillegg til disse tiltakene kommer tiltak i Klimabudsjettet som henger sammen med tiltakene 
med beregnet utslippsreduksjon. Dette er tiltak som økt kapasitet i kollektivtrafikken og flere 
ladestasjoner, som regnes som en forutsetning for å få effekt av nytt 
trafikantbetalingssystem. Utover dette er det en rekke tiltak der det ikke er beregnet en 
direkte utslippsreduksjon. Av disse er bilfritt byliv omtalt over. De øvrige tiltakene er:  

 Bedre tilrettelegging for gående.  
 Kraftfulle fremkommelighetstiltak.  
 Parkeringstiltak, blant annet utrulling av beboerparkering. 
 Klimavennlig byutvikling med fortetting i knutepunkter.  
 Framskaffe arealer til kommunens klimatiltak, inkludert energistasjoner.  
 Krav om nullutslippsløsninger ved innkjøp av transporttjenester 

Som en del av arbeidet med transportomlegging arbeides det aktivt både med å forbedre 
kollektivsystemet og å tilrettelegge for sykling.  

6.1.4 ITS - smart by og smart transport 

STOR, Smartere transport i Oslo-regionen, er et samarbeidsprosjekt mellom Bymiljøetaten i 
Oslo, Statens vegvesen Region Øst/Oslo avdeling og Ruter AS. STOR har en varighet fra 
2017-2020. Samarbeidet har fokus på smarte mobilitetsløsninger ved bruk av samvirkende 
ITS. Myke trafikanter og kollektivreisende er sentrale målgrupper.  

STOR angir rammen for samarbeidet om gjennomføring av prosjekter i regi av de tre 
partnerne. Bymiljøetaten har hovedansvar for utvikling og pilotering innenfor «ITS i 
Trafikkstyring». Her er det tre forprosjekter: 
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• Automatisk håndheving av trafikkreguleringene i by: Forprosjekt for å ta i bruk ny 
teknologi for automatisk håndheving av trafikk på gate og veinettet. Formålet er å 
få flere til å overholde trafikkreguleringene slik at man oppnår smidigere 
trafikkavvikling. 

• ITS i vare- og nyttetransport i sentrum: Forprosjekt og evt. pilotering av 
samvirkende ITS-løsninger som effektiviserer tilgang til gateareal for grønn 
varedistribusjon og håndverkertransport i sentrum. Ved et synliggjort 
parkeringstilbud kan transportørene optimalisere sin ruteplanlegging også i forhold 
til behovene for å lade bilen underveis, i tillegg til å unngå unødvendig kjøring samt 
parkeringsgebyr. 

• Optimalisere bruk av opplysningstavler: Forprosjekt for å optimalisere anvendelse 
av elektroniske tavler med tekstlige budskap. Hvilken effekt har dagens budskap på 
trafikantadferd og hvilket budskap kunne oppnå ønsket trafikkavvikling? 

Statens vegvesen Region Øst har hovedansvar for utvikling og pilotering innenfor sin ITS 
Bypilot rammeverk. Her er det fire piloter: 

• Selvkjørende kjøretøy: I samarbeid med Ruter, pilotering av selvkjørende kjøretøy 
for å høste erfaringer fra et vegeierperspektiv. 

• MaaS og vinter-/vår vedlikehold: Pilotering av sanntidsinformasjon og teknologi for 
å få flere til å sykle året rundt. 

• MaaS og innfartsparkering: Pilotering av sanntidsinformasjon og teknologi for å få 
flere til å reise kollektivt og benytte innfartsparkering. 

• Trafikklys assistanse: Pilotering av deling og bruk av signaldata for bedre komfort 
for busspassasjerene og jevnere kjøring (for å få flere til å reise kollektivt og for å 
forbedre styring av kollektivtransport). 

Ruter har hovedansvar for utvikling og pilotering av en punkt-til-punkt mobilitetstjeneste med 

selvkjørende kjøretøy. Denne piloten skal gjennomføres med midler som ble innvilget av 
Samferdselsdepartementet i våren 2018. Ruter er også ansvarlig for gjennomføring av 
selvkjørende kjøretøypilot som planlegges gjennom Statens vegvesen Region Øst sitt ITS 
bypilot rammeverk. 

Annet arbeid med ITS i Oslo kommune 

Bymiljøetaten jobber med å se på deteksjon og prioritering av myke trafikanter i konkrete 
områder (aktuelt pilotområde vil være Toftes/Herslebs gate på Grünerløkka, strekningen 
mellom Trondheimsveien og Ring 2) og hvordan dette kan balanseres mot kollektivtransport. 

6.1.5 Tiltak i havn 

Skipsfarten bidrar betydelig til luftforurensning og klimagassutslipp, både lokalt, nasjonalt og 
internasjonalt. Utslipp av blant annet SOX, NOX og partikler bidrar til helse- og miljøskader, 
mens CO2-utslipp er den viktigste klimagassen fra skipsfarten. 

Oslo havn er blant de større havnene i Norge utslippsmessig, og utslippskutt i Oslo havn vil 
være sentralt i oppfølgingen av både kommunale og nasjonale målsettingene. 

Oslo Havn står for om lag 55 000 tonn CO2-ekvivalenter per år, innenfor «innseiling Oslo», 
eller om lag 42 000 tonn CO2-ekvivalenter per år om man definerer «kommunegrensen» som 
systemgrense (Figur 6-3). Dette utgjør 4 prosent av de samlede utslippene på 1 280 tusen 
tonn CO2-ekvivalenter per år i Oslo kommune. De største utslippskildene fra havna er 



 

 

44  

 

utenriksfergene med om lag 40 prosent av klimagassutslippene, etterfulgt av landaktivitet 
knyttet til lasthåndtering og transport på havneområdet (14 prosent) og lokalfergene som 
inngår i Ruters kollektivtilbud (12 prosent). 

  

Figur 6-3: Grensen for «Innseiling Oslo», sør for Steilene på Nesodden (venstre) og Oslos 
kommunegrense (høyre) 

Bidrag til måloppnåelse 

I september 2016 vedtok Oslo bystyre en tipunktsstrategi for bruk av elektriske ferger i 
Oslofjorden og tilrettelegging av landstrøm (Oslo, 2016). Første punkt i denne strategien 
omhandler utarbeidelse av en handlingsplan for at alle skip som anløper Oslo havn på sikt 
benytter nullutslippsteknologi ved kai, samt ved inn- og utseiling. 

Handlingsplanen omfatter 17 tiltak. Samlet vurderes tiltaksreduksjonene til 46 700 tonn 
CO2/år innen 2030, som gir en reduksjon på 85 prosent fra 2017-nivå. Majoriteten av 
utslippskuttene som anbefales må gjøres gjennom nye tiltak. En slik realisering vil kreve 
ekstra innsats fra Oslo kommune, Oslo havn og havnas interessenter. Samtidig vil det gjøre 
Oslo til en spydspiss i det internasjonale klimaarbeidet for byhavner. 

Selv om alle de 17 tiltakene bidrar, enten direkte eller indirekte, til å gjøre havna utslippsfri på 
sikt, er det noen tiltak som er spesielt avgjørende for å nærme seg potensialet på 85 prosent 
reduksjon. Ved å kutte utslippene fra utenriksfergene (fem fartøy) og lokalfergene (ti fartøy), 
og samtidig gjøre aktiviteten på havneområdet utslippsfri vil man kutte utslippene med om lag 
to tredjedeler. Tiltak mot disse segmentene er de tre viktigste i handlingsplanen, og er 
realistiske å få gjennomført i perioden frem mot 2030. 

Sjøtransport og havner er en del av et internasjonalt godsnettverk, og kan bidra til å halvere 
klimautslippene fra transportsektoren dersom mer gods flyttes fra vei til sjø. De siste 50 årene 
har sjøveien tapt i konkurranse med veitransport. For å redusere globale klimautslipp fra 
transportsektoren må mer gods flyttes fra vei til sjø. Handlingsplanen fokuserer derfor også på 
at flere må etterspørre og kreve at gods skal transporteres mest mulig effektivt, som i mange 
tilfeller vil være kollektivt på sjøen. 

Andre relevante mål 

Samtidig som klimagassutslippene kuttes vil tiltakene medføre at det oppnås tilsvarende, eller 
større, reduksjoner av SOX, NOX og partikler i områder hvor det ferdes mye mennesker og i 
områder som preges av turisme.  
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Andre positive og negative konsekvenser 

For en oversikt over øvrige positive og negative konsekvenser ved implementering av 
tiltakene vises det til handlingsplan for Oslo havn som nullutslippshavn og beskrivelsene av de 
enkelte tiltakene. 

Direkte kostnader for Oslo kommune 

Tiltakene som foreslås vil i stor grad innebære kostnader til utbygging av infrastruktur for 
landstrøm/ladestrøm på havna. Det vil også kunne påløpe kostnader knyttet til investeringer 
for mer effektive havneoperasjoner og håndtering av last og varer med nullutslippsmaskiner. 
Øvrige tiltak vil ikke medføre direkte kostnader for Oslo kommune. 

Hjemmelsgrunnlag og ansvar for tiltak 

Ansvar for oppfølging og implementering av tiltakene fordeler seg mellom Oslo Havn KF, 
Byrådsavdeling for næring og eierskap og Byrådsavdeling for miljø og samferdsel. 

Enkelte av tiltakene krever endringer i havne- og farvannsloven eller annet nasjonalt lovverk 
som regulerer skipsfarten. Slike endringer vil kreve koordinert innsats fra flere norske havner. 
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 ERFARINGER FRA ANDRE STORBYER 

En del av oppdraget med tiltakspakken er å hente inn eksempler og erfaringer fra andre byer 
som har innført eller vurderer å innføre liknende tiltak. Formålet er å vurdere relevans for Oslo 
og hva vi kan lære av andres erfaringer. 

7.1 Erfaringer med bompenger og lavutslippssoner 

Et forskningsprosjekt i EU fra 2010 fant at vegprising i byer der trafikkreduksjon har vært 
formålet har redusert trafikken inn i de aktuelle områdene med mellom 14 til 23 prosent. I 
norske byer, der inntektsgenerering har vært formålet, har trafikkeffektene vært mindre (May 
mfl. 2010 referert i Solli and Haraldsen 2016). Tilsvarende er det oppsummert i en studie fra 
World Road Association at vegprising i urbane områder kan redusere trafikketterspørselen 
med mellom 10 og 20 prosent, kanskje mer. Videre at alle slike urbane betalingssystemer har 
vist seg å redusere CO2-utslippene og forbedre luftkvaliteten i urbane områder. Vegprising gir 
også mindre kø og trengsel og færre ulykker. I London har for eksempel bomringen gjort at 
CO2-utslippene gikk ned med mellom 13 og 21 prosent (Compte mfl. 2012 referert i Solli and 
Haraldsen 2016).  

Erfaringer fra Skandinavia viser at den vanligste tilpasningen blant dem som slutter å kjøre 
når bompenger innføres er å endre transportform. De fleste av dem som slutter å kjøre bil 
begynner å reise kollektivt isteden. Det blir også flere personer i hver bil (Franklin mfl. 2016 
referert i Solli and Haraldsen 2016).   

 

Stockholm 

Trengselsskatten i Stockholm et godt dokumentert tiltak. Den ble først innført som 
forsøksordning i sju måneder i 2006 og permanent fra august 2007. Da forsøket endte i 2006 
gikk trafikken umiddelbart tilbake til nesten de opprinnelige nivåene, men ikke helt. Det 
skyldes trolig at en del bilister hadde endret reisevaner permanent. Da avgiften ble 
gjeninnført, gikk trafikknivåene tilbake til det de hadde vært under forsøket. Antall 
kjøretøykilometer i indre by ble redusert med rundt 16 prosent, og utenfor indre by – i 
omlandet – med over fem prosent. Disse effektene har vært konstante over tid. Køtiden sank 
betraktelig og kjøretidene gikk vesentlig ned. Til sammenligning har Oslo hatt et 

Faktaboks 2 Om virkemidler: bompenger, vegprising og lavutslippssoner 

Bompenger har gjerne som formål å finansiere samferdselsinfrastruktur. Virkemidlet 
vil imidlertid også være trafikkregulerende og kan brukes også med trafikkregulering 
som formål. Vegprising er et trafikkregulerende virkemiddel der trafikantene må betale 
et beløp for å benytte bestemte deler av vegnettet til bestemte tider. 

Lavutslippssoner er innrettet for å forbedre luftkvalitet og helsen i befolkningen. 
Lavutslippssoner i Europa brukes i første rekke for å stenge eldre og forurensende 
kjøretøy ute fra by- eller sentrumsområder. Kravene knyttes opp mot kjøretøyenes 
Euronivå, og det er de eldre kjøretøyene som utestenges (Aas et al. 2012; Solli and 
Haraldsen 2016). De fleste sonene er definert som forbudssoner. Både Sverige og 
Danmark har innført lavutslippssoner som forbudssoner.  
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bompengesystem fra 1990, men først i 2017 fikk vi tidsdifferensiering av takstene slik de har i 
Stockholm.  

Lavutslippssoner i Danmark og Sverige 

I Sverige kan kommunene selv bestemme om de vil utestenge bestemte tunge kjøretøy, 
lastebiler og busser, fra bysentrum og særskilte miljøbelastede områder gjennom å innføre en 
miljözon (lavutslippssone). Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Helsingborg, Lund og 
Umeå har miljözon. Grunnregelen er at et kjøretøy får kjøre seks år fra første registrering. 
Kjøretøy som er euroklasse 5 får kjøre i miljözon ut 2020 (“Miljözoner - Transportstyrelsen” 
2018). 

I Danmark har København og Fredriksberg, Aalborg, Odense og Århus innført miljøzoner. 
Kravet er at alle lastebiler og busser, med unntak av euroklasse 4, 5 og 6 skal ha 
ettermontert et effektivt partikkelfilter for å kjøre innenfor miljøzone områdene. Tunge 
kjøretøy må ha et miljøzoneklistremerke i frontruta (Miljøstyrelsen 2018). 

7.2 Fossil-Fuel-Free Streets declaration 

En rekke ordførere signerte 23. oktober 2017 en C40-Fossil-Fuel-Free Streets declaration (C40 
Cities 2017a). Målet er at byene skal bli grønnere, mer helsebringende, trygge og mer 
tilgjengelige for alle.  Flere byer, deriblant Oslo, har sluttet seg til erklæringen i etterkant. 
Erklæringen inneholder to hovedpunkter og en rekke støttende aktiviteter.  

1. procuring, with our partners, only zero-emission buses from 2025; and 
2. ensuring a major area of our city is zero emission by 2030 

 
De støttende aktivitetene handler om menneskevennlig planlegging, om å øke andelen som 
går, sykler og reiser med kollektivtrafikk, å redusere antall forurensende kjøretøy i gatene, om 
å lede dette skiftet ved å selv anskaffe nullutslippskjøretøy, om samarbeid med leverandører 
med mer for å akselerere overgangen til nullutslippskjøretøy og å offentlig rapportere på 
framdrift for disse målene annethvert år.  

Det er spesielt punktet om å sikre at byene har nullutslippsområder fra 2030 som er relevant 
for tiltakspakken for et fossilfritt sentrum. Som i Oslo vil fossilfri kollektivtrafikk i seg selv 
støtte opp om dette målet og andre aktiviteter støtte opp om dette målet.  

Tabell 7-1 viser aktiviteter som er planlagt i europeiske byer for å nå målene om å gjøre deler 
av byene utslippsfri. Som det framgår av tabellen er en rekke av tiltakene rettet mot 
dieselbiler og er lavutslippssoner. Disse er i stor grad innført med lokal luftkvalitet som 
hovedbegrunnelse. London skal imidlertid opprette en nullutslippssone og ikke «bare» en 
lavutslippssone.  

Tabell 7-1 Eksempler på planlagte aktiviteter i byene for å oppfylle Fossil-Fuel-Free Street declareation 
(C40 Cities 2017b)  

 
Sikre at et stort område av byen er nullutslipp i 2030.  

Barcelona - de mest forurensende bilene, det vil si bensinbiler eldre enn Euro 3 og dieselbiler eldre enn Euro 4 vil bli 
forbudt i hele byen.  
- ingen dieseltaxier vil få lisens fra 2019 og i 2024 skal det ikke være gjenværende dieseltaxier.  
- jobber med ny mobilitetsplan. 

København Skal være karbonnøytrale i 2025. CO2-utslippene er så langt redusert med 50 prosent etter 1995.  
- 85 prosent av alle biler byen eier er elektriske. 1000 elektriske delebiler er tilgjengelige for offentligheten.  
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- det er installert 517 offentlige ladepunkter i byen. 
- byen undersøker mulighetene for tre bilfrie områder i tillegg til å forby dieselbiler i sentrum.  

London  Vil jobbe for å implementere nullutslippssoner i bysentrum og i Central London fra 2024, og større 
nullutslippssoner i indre by fra 2040 og i hele London fra senest 2050.  

Milano "Nullutslipp" i de historiske byområdene innen 2030. Dieselbiler eldre enn Euro 4 er allerede forbudt fra 
sentrum (area C LTZ and Congetion Charge). Euro 5 vil være forbudt fra 2023, og Euro 6 fra 2028 (private 
biler) og 2029 (kommersielle kjøretøy) - andre fossile biler vil være forbudt fra 2029.  

Paris Har hatt lavutslippssone siden januar 2017, nye restriksjoner i sonen blir foreslått hvert år eller hver attende 
måned for de eldste kjøretøyene.  

 

Milano har en rekke ulike reguleringer. Milan AR, er sone med restriksjoner for trafikk og 
omfatter gater sentralt i Milano. Milano C er en kombinert lavutslippssone og 
bombengeopplegg (http://urbanaccessregulations.eu/ 2018). For å kjøre inn i dette området 
må en kjøpe en adgangsbillett på dagtid på hverdager. Eldre dieselbiler (eldre enn Euro 4) må 
ha filter. Milano C er innført for å redusere trafikken i det historiske sentrum, for å forbedre 
offentlig transport, for å skaffe midler til infrastruktur for myke trafikanter og for å øke 
livskvaliteten gjennom å redusere ulykker, ukontrollert parkering, støy og luftforurensning 
(Hompage of City of Milan 2018).  

Faktaboks 3 Om C40 

C40 (http://www.c40.org/about) er et nettverk med store byer som har forpliktet seg til å 
jobbe mot klimaendringer. Nettverket bidrar til effektivt samarbeid og deling av kunnskap 
og erfaringer med tiltak og virkemidler for å bekjempe og håndtere klimaendringene på en 
bærekraftig måte.  

Oslo er med som innovatørby i C40. Nettverket har flere arbeidsgrupper og Oslo deltar 
blant annet i arbeidsgruppene low emissions vehicles og food system network. Oslo har 
jobbet mye med utslippsfrie byggeplasser inn mot nettverket, og ble i 2018 også medlem 
av Fossil-Fuel-Free Streets declaration. 

 

London 

London vil jobbe for å implementere nullutslippssoner i bysentrum og i Central London fra 
2024, og større nullutslippssoner i indre by fra 2040 og i hele London fra senest 2050. Tiltaket 
er i første rekke begrunnet i positive helseeffekter.  

Fra før har London en lavutslippssone, Low Emission Zone (LEZ). Denne dekker Greater 
London. Formålet er å gi incentiver til at de mest forurensende tunge kjøretøyene blir renere. 
LEZ ble innført i 2008 (Transport for London | Every Journey 2018a).  

For å kjøre inn i sentrale deler av London må du betale 11,50 pund daglig mellom klokka 7 og 
18. Eldre biler må også betale T-Charge eller emission surcharge. T-charge omfatter biler 
eldre enn Euro 4, og tunge kjøretøy Eldre enn IV.  

Fra 8. april 2019 innfører London en tredje sone, ultra low emission zone (ULEZ). Målet er å 
forbedre luftkvaliteten. Denne er geografisk lik Congestion Charge Zone. Sonen gjelder alle 
biler, motorsykler, varebiler, busser og tunge kjøretøy. Dieselbiler må være Euro 6 eller bedre 
og bensinbiler Euro 4. Biler som ikke innfører kravene må betale 12,50 pund, mens avgiften 
for tunge kjøretøy er på 100 pund. Avgiftsreguleringen vil gjelde hele tiden. Beboere i 
området vil få et tidsbegrenset fritak fra avgiften (Transport for London | Every Journey 
2018b). 
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København 

København ser på mulighetene for tre bilfrie områder og ønsker å forby dieselbiler i sentrum. 
Tiltaket kan ikke gjennomføres uten nasjonal godkjenning. Tiltaket var en del av 
overborgmester Frank Jensens valgprogram sist år. 
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 VEDLEGG 

 

9.1 Vedlegg 1. Nærmere om datasettet om bilhold 

Datasettet dekker alle biler registrert på bileiere med adresse i Oslo per februar 2018. 
Datasettet inneholder skiltnummer på kjøretøy, navn på bileier (hhv. privatperson, bedrift, ev. 
utleier og leietaker), adresse (ev. informasjon om at eier er død eller adresse fortrolig), 
postnummer (ev. for utleier og leietaker), kjøretøytype (dvs. personbil, kombinert bil, varebil, 
lastebil, campingbil, m.m.), drivstofftype (bensin, diesel, elektrisk, m.m.) og årsmodell. Andre 
kjøretøytyper som MC er ikke inkludert i datasettet, selv om dette også kunne vært aktuelt for 
analysen. Leasingfirmaer som leier ut til private kan velge å registrere bilen under navnet og 
adressen til leietakeren i tillegg til firmaets navn og adresse. Oslo-firmaer som leier ut til 
beboere i Oslo utgjør dermed kategorien «leietaker privat». Det er imidlertid ikke obligatorisk 
å registrere på leietaker i Oslo. Det er om lag 20000 biler som datasettet ikke inneholder 
nærmere informasjon om, og disse er en mulig feilkilde i analysen.  

 

Tabell 9-1: Oversikt av datasettet 

 Eier privat Eier bedrift Leietaker 
privat 

Leietaker 
bedrift 

Totalt 

Alle 
kjøretøy 

202 615 67 473 5 257 6 465 281 810 

Personbiler 193 679 32 797 5 207 2 974 234 657 
*Antall av drivstofftypen i kjøretøygruppen personbiler 

 


