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Byrådssak 33/16

TILLEGGSSAK TIL KLIMA- OG ENERGISTRATEGI FOR OSLO
Sammendrag:
Byrådet vil trappe opp tempoet i klimapolitikken og gjøre Oslo til en fossilfri by. Målet er
å redusere klimagassutslippene med 50 % innen 2020 og med 95 % innen 2030,
sammenliknet med 1990-nivå. Oslo skal bli Europas miljøhovedstad. Klimapolitikken vil
ikke bare gi reduserte klimagassutslipp, men vil også bety mer liv i byen, renere luft, flere
sykkelveier og enda bedre kollektivtransport.
Den 12.12.2015 ble det på klimaforhandlingene i Paris (COP21) vedtatt en ny global
klimaavtale, der partene ble enige om at global oppvarming skal begrenses til to grader, og
det skal jobbes for å klare 1,5 grader innen 2050. Oslo skal ta sin del av ansvaret for å
redusere klimagassutslippene. Å gjøre Oslo fossilfritt er et fellesprosjekt som bare kan
lykkes i tett samarbeid mellom innbyggerne, næringsliv, organisasjonsliv, staten og
kommunen. Spesielt er et godt samspill med staten helt avgjørende. Samtidig er det få
steder som har så gode forutsetninger for å skape en fossilfri fremtid som Oslo.
Siden 1991 har klimagassutslippene i Oslo økt med 15 %. Det vil være et krevende arbeid
med å snu utslippstrenden og fase utslippene ut over de neste 15 årene. Beregningene som
ligger til grunn for denne strategien viser imidlertid at målsetningene er oppnåelige,
forutsatt at iverksettingen av tiltak starter nå.
Byrådssak om klima- og energistrategi for Oslo (byrådssak 156/15) ligger til behandling i
Samferdsels- og miljøkomiteen. Saken ble avgitt av det forrige byrådet den 25.06.2015, og
er en helhetlig og sektorovergripende strategi for hvordan Oslo skal nå sine klimamål.
I byrådserklæringen av 19.10.2015 skjerpes klimamålene for Oslo. Denne tilleggssaken til
byrådssak 156/15 inneholder skjerpede målsetninger, og beskriver endringer i strategien
som en følge av disse. Oppsummert innebærer endringene raskere gjennomføring av
planene i strategien, tydeligere prioriteringer og grep i transportsektoren, og sterkere
organisering av klimaarbeidet som et ansvar for hele kommunen.
Den endelige strategien inneholder 16 satsinger innen tre hovedområder: 1. Byutvikling og
transport, 2. Energi- og ressursutnyttelse og 3. Oslo kommunes klimaledelse.
Saksfremstilling
1. Innledning og bakgrunn
I byrådssak 156/15 Klima- og energistrategi for Oslo, avgitt av det forrige byrådet,
presenteres 15 hovedsatsinger som et veikart for å nå Oslos klimamål om halvering av
klimagassutslipp innen 2030 og å være fossilfri innen 2050.
Det sittende byrådet presenterte den 19.10.2015 sin politiske plattform med høyere
ambisjoner for klimaarbeidet. I denne tilleggssaken legges det derfor frem forslag til
endringer i satsingene i byrådssak 156/15.
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Byrådetleggertil grunnfølgendesom Oslosoverordnedemål for reduksjoni
klimagassutslipp:
I 2020skal Oslosdirekteklimagassutslippværeredusertmed50 %, setti
forhold til 1990-nivå. Detteinnebæreren utslippsreduksjonfra 1,2 millioner
tonn CO2- ekvivalenterned til 600 000 tonn. Utslippsnivåi 2013 tilsvarer1,3
millioner tonn CO2- ekvivalenter.
I 2030skal Oslosdirekte klimagassutslippværeredusertmed95 %, setti
forhold til 1990-nivå.
Figur 1 nedenforviser utviklingen i klimagassutslippfor perioden1991-2013 og
framskrivningerfrem mot 2030,forutsattimplementeringav tiltakenei dennestrategien.I
perioden 1991-2013 har det værten økningi klimagassutslipppå 15 %. For å nå Oslos
klimamål må utslippstrendensnus.Den størsteandelenutslipp i Oslo (2012-tall) kommer
fra transportsektoren
(63 %). Stasjonærenergibrukstår for resterende37 %, herunderbygg
(20 %), ressursutnyttelse
(avfallsforbrenningtil bruk i fjernvarme)(15 %) og
energiproduksjon/
-distribusjon(2 %). Oppdaterteanalyserviser at det er mulig å nå
målsettingenom 50 % reduksjonav klimagassutslippetinnen2020,forutsattat
iverksetting av tiltak starternå. Dette stiller strengekrav til implementeringstakten
for
Oslo kommuneog involverteaktører.
Mangeav tiltakenekrever tett samarbeidmed andreaktører,ikke minst Akershusog
staten.Byrådetvil væreen aktiv pådriverfor å få på plassnødvendigevirkemidler og
regelverkfor å oppnåmålene.

Figur 1. Utvikling i klimagassutslipp(CO2-ekvivalenter)fra 1991-2013og framskrivningfor perioden20142030,gitt implementeringav tiltak.

De nye klimamåleneinnebæreri hovedsakfølgendeprioriteringerutoverbyrådssak
156/15:
1. Raskeregjennomføringav eksisterendeplaner
2. Tydeligereprioriteringerog grepi transportsektoren,
hvor fotgjengere,syklister og
kollektivreisendeprioriteresog biltrafikken skal reduseresmed 20 % innen 2020 og en
tredelinnen2030
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3. Klarereorganiseringav klimaarbeidetsom en oppgavesom går på tversav hele
kommunen,herunderetablering av et egetprogram,lagt frem av byrådeti en egen
byrådssak.
I nestekapittel redegjøresdet mer detaljertfor de endringerbyrådetforeslåri klima- og
energistrategien
sammenlignetmedbyrådssak156/15og de konsekvensene
dettevil ha.
Høyereambisjonerfor klimamål i 2030 innebæreren raskereimplementeringav ti ltak enn
hva som var planlagtfor implementeringav strategieni byrådssak156/15.Somen del av
budsjettarbeidetvil byrådetutarbeideklimabudsjettermedsektorviseutslippstakog
tilhørendehandlingsplanersomviser mer detaljertgjennomføringav tiltak. Paralleltmed
implementeringav strategienmå ogsånytt kunnskapsgrunnlag
om de mesteffektive
tiltakeneutvikles for å nå målenefrem mot 2030.Det vil derfor værebehovfor
fortløpendeoppdatereklimabudsjetterog handlingsplaner,basertpå teknologiutvikling og
annetkunnskapsgrunnlag.
2. Endringeri satsingeri klima- og energistrategi
Klima- og energiprogrammet
har utarbeideten detaljerthandlingsplanfor implementering
av klima- og energistrategien
frem mot 2020,som vil leggestil grunn for klimabudsjettene
frem mot 2020.Figur 2 er en forenkletskisseav handlingsplanen,
der nye mål om
utslippskuttog følgeneav dissefor implementeringener innarbeidet.
Fremmot 2020 skal det utvikles klimabudsjetterog detaljertehandlingsplanerfor
implementering av tiltak for perioden2020-2030.

Figur 2. Skissefor handlingsplanfor oppfølgingav Klima- og energistrategifor Oslo. (Kilde: Klima- og
energiprogrammet)

2.1. Byutviklingog transport
Transportstår for en betydeligandelav klimagassutslippi Oslo (ca. 60 %). Den betydelige
andelenog det sammensatte
utslippsbildeti sektorengjør at det er behovfor rasktå
iverksettetiltak for å oppnåreduksjoneri klimagassutslipp.Dissetiltakenevil gi økt
tilgjengelighetog kapasitetfor syklendeog koll ektivreisendeog dermedaktivt leggetil
rettefor mer klimavennligtransport. I areal- og transportplanlegging
må det leggestil rette
for reduserttransportbehov,bådefor den enkelteog ved for eksempelutvikling av
næringsområder.
Byrådetvil fortetterundt storekollektivknutepunkter,og prioriterestore
kollektivprosjektersomblant annetny sentrumstunnel,
trikk langsRing 2 og omfattende
utbyggingav sykkelveinettet.I dettearbeidetvil tett samarbeidmed Akershusog staten
om å sikre finanseringav disseprosjektenestå sentralt.
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Byrådet vil ha en kraftig opptrapping av satsing på sykkel og har satt som mål at
sykkelandelen for hverdagsreiser økes til 25 % innen 2025. Utbygging av strekninger i
indre by skal prioriteres, og sykkelstrategien skal revideres med vesentlig raskere
utbyggingstakt. Byrådet er opptatt av å involvere bydelene i dette arbeidet. Drift og
vedlikehold av sykkelveinettet er allerede trappet opp betydelig, for å gjøre det trygt og
attraktivt å sykle hele året. El-sykler har potensiale til å erstatte bruk av privatbil, og
byrådet innførte derfor en prøveordning der Oslos innbyggere kan få støtte til kjøp av elsykkel.
Byrådet ønsker også å øke andelen gående gjennom å gjøre det mer attraktivt og trygt å gå.
For å oppnå dette må fotgjengere sikres gode vilkår i byen. Byrådet vil på denne bakgrunn
å utarbeide en egen gå-strategi for Oslo.
Biltrafikken er en hovedkilde til klimagassutslipp og luftforurensing. Samtidig er mindre
biltrafikk avgjørende for å få plass til sykkelveier og bedre fremkommelighet for
kollektivtransporten. Byrådets mål er å redusere biltrafikken i Oslo med 20 % i løpet av
bystyreperioden sammenliknet med 2015 og med en tredjedel innen 2030. Byrådet vil
innføre restriktive tiltak som fjerning av parkeringsplasser, dyrere parkering, bilfritt
sentrum og et finmasket nett av bilfrie gater. Byrådet ønsker å innføre miljø- og
tidsdifferensierte takster i bomringen, og bruke bomringen aktivt som et trafikkregulerende
virkemiddel.
Byrådet vil at biler som bruker fossilt drivstoff gradvis fases ut frem mot 2030 og erstattes
av utslippsfrie kjøretøy. Dette er et viktig signal til innbyggerne. De viktigste tiltakene for
fossilfri personbiltransport er å innføre lav-/nullutslippssoner, miljødifferensierte
bompenger, miljøfelt/kollektivfelt, videreføring og styrking av statlige virkemidler og bruk
av intelligente transportsystemer (ITS). Det er behov for å se på sammenhengen mellom
stasjonær energi og transport som inkluderer smartgrid/AMS (avanserte måle- og
styringssystemer) og kommunikasjonsløsninger/ITS. En mobilitetsplan som også
inneholder logistikkanalyser og trafikkanalyser skal tydeliggjøre grunnlaget for å redusere
biltrafikk, redusere transportbehov og øke kollektivandelen.
Det er behov for mer intensiv satsing på grønn varedistribusjon i samarbeid med
handelsnæringen. Det foreslås også at det igangsettes en pilot på fornybar anleggsdrift i
2016.
For å nå mål om reduksjon i utslipp fra person-, vare- og godstransport, drosjer og
anleggsdrift forutsettes utvikling av infrastruktur for fornybart drivstoff (biogass,
hydrogen, el), herunder etablering av energistasjoner. Etablering av energistasjoner er
trukket frem som fyrtårnprosjekt for Oslo kommune, men det forventes at hoveddelen av
investeringene vil tas av næringslivet, at statlige støtteordninger benyttes og at Oslo
kommune tilrettelegger for prosessen. Oslo forventer at det i henhold til Stortingsvedtak
vil bli mulig å sette vilkår om null- og lavutslippsbiler for nye drosjer gjennom § 11 i
yrkestrafikkloven. Videre vil innkjøpsstrategier der fossilfrie løsninger etterspørres være
viktig for å få frem ny teknologi. Her må Oslo være en pådriver for at også statlige og
private aktører etterspør disse løsningene.
Oslo kommune vil legge til rette for elektrifisering av ferger og landstrøm til skip,
herunder at infrastruktur kommer på plass. Utslippene fra havneaktivitet og sjøtransport
må også reduseres betydelig for å nå klimamål om 95 % reduksjon i 2030. Her vil Oslo
sammen med nasjonale myndigheter arbeide for internasjonalt regelverk for å redusere
utslippene. Dette må ses i sammenheng med målet om å få mer av godstransporten flyttet
fra vei til sjø, noe som vil gi betydelige reduksjoner i utslippene fra veitransport.
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For at Oslo skal lykkes med reduksjon av utslipp innen transportsektoren er et godt
samspill med staten avgjørende, herunder regelverk, virkemidler og støtteordninger for
utvikling av infrastruktur for fornybart drivstoff. Tiltak innenfor transportsektoren må også
gjennomføres i tett samarbeid med næringsliv og offentlige aktører.
2.1.1. Vurdert behov for endringer i hovedsatsingene byutvikling og transport
Nye klima- og miljømål innebærer styrking og raskere implementering av tiltak i
hovedsatsingene innen området byutvikling og transport. Sammenlignet med byrådssak
156/15 er hovedsatsingene 2, 3, 7 og 8 uendret. Det foreslås endringer i satsingene 1, 4, 5
og 6.
Satsing 1 foreslås endret fra
Målet om at all vekst i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange
skal være førende for areal- og transportplaner og infrastrukturinvesteringer til
For å nå målet om å redusere all biltrafikk med 20 % i løpet av bystyreperioden, og en
tredel innen 2030, må andelen av persontransport som dekkes med kollektivtransport,
sykkel og gange økes kraftig og transportbehovet må reduseres. Dette skal være førende
for areal- og transportplaner og infrastrukturinvesteringer.
Satsing 4 foreslås endret fra
Andel hverdagsreiser med sykkel skal økes til 16 % i 2025 til
Andel hverdagsreiser med sykkel skal økes til 16 % innen 2020 og 25 % i 2025.
Satsing 5 foreslås endret fra
Oslo kommune skal legge til rette for en bylogistikk der trafikkbehovet reduseres, og der
alle nye person- og varebiler i Oslo skal gå på fornybart drivstoff eller være ladbare
hybrider fra 2025 til
Oslo kommune skal legge til rette for en bylogistikk der trafikkbehovet reduseres, og der
alle nye person- og varebiler i Oslo skal gå på fornybart drivstoff eller være ladbare
hybrider fra 2020.
Satsing 6 foreslås endret fra
Oslo kommune skal tilrettelegge for at minst 30 % av tungtransporten i Oslo skal gå på
fornybart drivstoff i 2030 til
Oslo kommune skal tilrettelegge for at minst 20 % av tungtransporten i Oslo skal gå på
fornybart drivstoff i 2020, og at all tungtransport og anleggsdrift skal kunne gå på
fornybart drivstoff innen 2030.
2.2. Energi- og ressursutnyttelse
Klimautslippene fra stasjonær energibruk står for ca. 20 % av de samlede utslippene i
Oslo. Byrådet vil fase ut all fossil energi til oppvarming gjennom målrettede virkemidler
og kampanjer og mål om energieffektivisering på 1,5 TWh i eksisterende bygg innen 2020
står fast. Prosjektet Oljefri 2020 for utfasing av fossil energi til oppvarming er igangsatt og
videreføres.
Planene for å etablere et pilotprosjekt med mikroenergisystem på Furuset forseres.
Prosjektet er en pilot for smart og miljøvennlig energiløsning på Furuset med lokal
energiutnyttelse og utveksling av fornybar energi. Forsering av dette prosjektet innebærer
at investeringene kommer etter 2016, men tidligere enn opprinnelig planlagt.
Det største enkeltutslippet av CO2 i Oslo kommune kommer fra forbrenning av avfall på
Klemetsrud energigjenvinningsanlegg (15 % av samlede utslipp (2012)). Byrådet arbeider
for å gjøre CO2-fangst og lagring på Klemetsrud til en nasjonal industripilot. Gassnova har
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igangsatt en mulighetsstudie som skal leveres i mai 2016, der anlegget på Klemetsrud er et
av tre anlegg som gjennomfører en mulighetsstudie. Etter ferdigstillelse av studien i 2016
vil Olje- og energidepartementet (OED) bestemme videre framdrift i prosjektet om
fullskala CO2- fangst og lagring. Mulighetsstudien vil også avdekke kommersielle
muligheter og de økonomiske forutsetningene for et slikt anlegg. Oslo kommune er
avhengig av et vesentlig bidrag fra staten for å realisere prosjektet. Dersom OED og
Gassnova ønsker en hovedstudie av Klemetsrudanlegget vil det gjøres en vurdering av om
Oslo kommune ønsker å delta videre i prosjektet, og det vil kreves et nytt vedtak fra
Klemetsrudanlegget AS om å stille Klemetsrudanlegget til disposisjon for videre
utredninger og eventuelt bygging av fangstanlegg for CO2. Eventuelle investeringer i et
karbonfangstanlegg på Klemetsrud vil følge Oslo kommunes investeringsregime.
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel vil involvere Byrådsavdeling for næring og
eierskap i det videre arbeidet rundt mulig karbonfangst ved Klemetsrudanlegget. For å nå
Oslos klimamål må fangstanlegg for CO2 på Klemetsrud være i drift i 2020.
Byrådet har en visjon om 100 % materialgjenvinning og vil legge til rette for mer
resirkulering, gjenbruk og deling for å redusere forbruket og det det økologiske
fotavtrykket. Videre er klimavennlig materialbruk i bygg og materialgjenvinning av
bygningsavfall viktig for å redusere klimagassutslipp. For å nå mål om lavere forbruk og
materialgjenvinning vises det til kommende avfallsstrategi. I byrådets visjon ligger det at
det på lang sikt ikke vil være behov for avfallsforbrenning. Ettersom dette ligger langt
frem i tid, er det fremdeles viktig å få på plass CO2 fangst og lagring fra avfallsforbrenning
i Oslo. Et slikt anlegg vil kunne ha høy overføringsverdi både nasjonalt og internasjonalt,
spesielt i områder hvor avfall deponeres eller hvor avfallsbehandlingen ikke inkluderer
materialgjenvinning.
2.2.1. Vurdert behov for endringer i hovedsatsingen Ressursutnyttelse
Nye klima- og miljømål innebærer endring i hovedsatsingen om Ressursutnyttelse. Nye
klimamål innebærer også behov for styrking og raskere implementering av tiltakene.
Satsing 12 foreslås endret fra
Oslo kommune skal ha et regionalt perspektiv i langsiktige planer for avfalls- og
avløpsbehandling og arbeide for å oppnå nullutslipp fra energigjenvinning av restavfall
ved økt grad av materialgjenvinning til
Oslo kommune skal ha et regionalt perspektiv i langsiktige planer for avfalls- og
avløpsbehandling og arbeide for å oppnå nullutslipp fra energigjenvinning av restavfall
ved økt grad av materialgjenvinning. Arbeid med lavere materielt forbruk er viktig på
dette området.
2.3. Oslo kommunes klimaledelse
Klimapolitikken er et ansvar som går på tvers av hele kommunen. Byrådet vil styrke
klimaarbeidet i kommunen og legger vekt på samarbeid med ulike aktører for å nå Oslos
klimamål.
2.3.1. Organisering av klimaarbeidet i Oslo kommune
Byrådet har opprettet et klimaprogram som skal være en spydspiss i det klimasmarte
arbeidet i kommunen frem mot 2020, både internt og i samarbeid med eksterne aktører.
Programmet/prosjektet skal være en drivkraft for arbeidet på tvers av sektorer.
Programmet vil ha som mål å bidra til å nå mål om 50 % reduksjon i klimagassutslipp
innen 2020 og legge til rette for 95 % reduksjon mot 2030.
I tilleggsinnstillingen for 2016 satte byrådet av 45 mill. kr til økt innsats for gjennomføring
av klimatiltak i 2016. Et sentralt virkemiddel for å sørge for at klimaarbeidet er et ansvar
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på tvers for alle virksomheter i Oslo kommune, er å innføre klimabudsjetter. Utvikling av
klimabudsjetter med sektorvise utslippstak vil være en del av den ordinære
budsjettprosessen og følges opp gjennom årlige rapporter på resultater og status i
klimaarbeidet. Byrådet vil komme tilbake til klimabudsjetter i budsjettdokumenter for
2017.
Byrådet har i sin byrådserklæring sagt at klimakonsekvensene skal vurderes i relevante
saker som legges frem for bystyret. Byrådet vil også starte arbeidet sammen med Oslo
Pensjonsforsikring med å avvikle investeringer i selskaper som produserer fossil energi.
Det er et viktig signal til finansmarkedene om at kommunen ikke vil investere i selskaper
som bidrar til å skape klimaendringer.
2.3.2. Involvering av innbyggere, næringsliv og offentlige aktører
Å gjøre Oslo fossilfritt er et stort fellesprosjekt som bare kan lykkes i et tett samarbeid
mellom innbyggere, næringsliv, organisasjonsliv, stat og kommune. Byrådet vil være en
aktiv pådriver for at Oslos næringsliv kan gå foran i det grønne skiftet og vil være ledende
i å bruke offentlige anskaffelser som strategisk verktøy i det grønne skiftet.
Ledelse og involvering er sentralt for å nå klimamålene. Oslos innbyggere og næringsliv
skal blant annet involveres gjennom informasjonskampanjer, planlegging og
gjennomføring av klima- og miljøtiltak. Dette er vesentlig for å skape holdnings- og
atferdsendring i lokalsamfunnet. Generelt vil åpne og inkluderende prosesser, samarbeid
på tvers, også med andre byer nasjonalt og internasjonalt, være viktig for å oppnå
utslippskutt i og utenfor Oslo.
Flere av tiltakene i klima- og energistrategien forutsetter virkemidler som Oslo kommune
ikke nødvendigvis har ansvar for. Oslo er avhengig av et tett samarbeid med staten og
andre offentlige aktører i klimaarbeidet. Dette vil særlig gjelde endring eller utvikling av
regelverk som gir kommunen hjemmel for å iverksette tiltak og i medfinansiering av
kollektivprosjekter. Det kan også være samarbeid over fylkesgrensene for innføring av
miljø- og tidsdifferensierte takster.
2.3.3. Vurdert behov for endringer i hovedsatsingen Oslo kommunes klimaledelse
Nye klima- og miljømål innebærer endringer i satsingene 13-15 i klima- og
energistrategien innen området Oslo kommunes klimaledelse. Det foreslås en ny satsing 13
og nummerering på de øvrige forskyves. Nye klimamål vil bety en styrking av tiltakene.
Ny satsing 13
Oslo kommune vil styrke det strategiske klimaarbeidet ved å integrere klimabudsjetter i
kommunens budsjettprosess.
Tidligere satsing 13 endres til satsing 14
Oslo kommune vil praktisere miljøeffektive anskaffelser og stille konkrete klimakrav til
virksomheter som eies av Oslo kommune.
Satsing 14 endres til satsing nr 15 og endres fra
Oslo kommune skal samarbeid med innbyggere, næringsliv, FoU, organisasjoner og andre
offentlige myndigheter for å utvikle og iverksette gode løsninger til
Oslo kommune skal samarbeide tett med innbyggerne, næringsliv, kunnskapsmiljøer,
organisasjoner og andre offentlige myndigheter for å utvikle og iverksette gode
klimaløsninger.
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Satsing 15 endres til satsing nr 16 og endres fra
Oslo kommune vil utrede mulige fyrtårnprosjekter for betydelige utslippsreduksjoner i
framtiden til
Oslo kommune vil gå foran og gjennomføre fyrtårnprosjekter som kan utløse betydelige
utslippsreduksjoner i framtiden.
Fyrtårnprosjektene har til felles at de har høy innovasjonsgrad og potensielt store
internasjonale ringvirkninger. Hvert prosjekt kan bane vei for betydelige
utslippsreduksjoner i fremtiden, både i Oslo, og som forbildeprosjekter i en internasjonal
sammenheng. Byrådet har igangsatt eller vil igangsette utredning av følgende tre
fyrtårnprosjekter:
Energistasjoner
Oslo kommune vil bidra til etablering av energistasjoner for fornybart drivstoff som
fyrtårnprosjekt i samspill med næringslivet. Dagens bensinstasjoner må gradvis erstattes
med energistasjoner med tilgang på fornybare drivstoff som elektrisitet, hydrogen og
biodrivstoff.
Mikroenergisystem på Furuset
Utviklingen av en smart og miljøvennlig energiløsning i drabantbyen Furuset vurderes
som et mulig fyrtårnprosjekt. Prosjektet er utvikling av et mikroenergisystem på
områdenivå, med lokal energiutnyttelse og utveksling av fornybar energi.
CO2-håndteringsprosjekt Klemetsrud
Som et mulig fyrtårnprosjekt er det igangsatt en mulighetsstudie for utredning av
karbonfangst fra avfallsforbrenning i Oslo i samarbeid med Gassnova. Et prosjekt som
muliggjør CO2-håndtering vil kunne ha stor overføringsverdi for andre nasjonale og
internasjonale tilsvarende anlegg.
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Byrådets vurdering
Denne strategien inneholder kraftfulle svar på hvordan Oslo skal redusere
klimagassutslipp i Oslo og foreslår forsering av tempo i klimapolitikken sammenlignet
med byrådssak 156/15. Klima- og energistrategi for Oslo er en samlet strategi bestående
av 16 innsatsområder for å nå Oslos klimamål. Forslaget fremmes på bakgrunn av
vurderinger av nødvendige tiltak for å nå byrådets klimamål om halvering av utslipp innen
2020 og 95 % reduksjon av klimagassutslipp innen 2030. Dette krever et samarbeid med
ulike aktører, innbyggere, næringsliv, organisasjoner, staten og andre offentlige aktører.
Det er kommunen som helhet som er forpliktet av og ansvarlig for oppnåelse av
klimamålene.
Klima og energistrategi for Oslo
Byutvikling og transport
1

For å nå målet om å redusere all biltrafikk med 20 % i løpet av bystyreperioden,
og en tredel mot 2030, må andelen av persontransport som dekkes med
kollektivtransport, sykkel og gange økes kraftig og transportbehovet må
reduseres. Dette skal være førende for areal- og transportplaner og
infrastrukturinvesteringer.

2

Fortetting og utvikling av byen skal skje langs banenettet og
kollektivknutepunkter for å sikre bærekraftige transportformer.

3

Kollektivtrafikken skal gå på fornybart drivstoff innen 2020.

4

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

5

Oslo kommune skal legge til rette for en bylogistikk der trafikkbehovet reduseres,
og der alle nye person- og varebiler i Oslo skal gå på fornybart drivstoff eller
være ladbare hybrider fra 2020.

6

Oslo kommune skal tilrettelegge for at minst 20 % av tungtransporten i Oslo skal
gå på fornybart drivstoff i 2020, og at all tungtransport og anleggsdrift skal
kunne gå på fornybart drivstoff innen 2030.

7

Oslo kommune vil arbeide med nasjonale myndigheter og transportnæringen for
å få mest mulig av godstrafikken over fra vei til bane og sjø.

8

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

Bygg
9

Bruk av fossilt brensel til oppvarming skal fases ut i Oslo innen 2020 og erstattes
av alternative energikilder til oppvarming.

10 Oslo kommune skal arbeide for å redusere energiforbruk i bygg med 1,5 TWh
innen 2020. Reduksjonen skal oppnås ved bruk av nasjonale og kommunale
virkemidler.
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Energiproduksjon og energidistribusjon
11 Det skal etableres en overordnet plan for vannbåren energi (varme- og kjøleplan)
for Oslo innen 2020.
Ressursutnyttelse
12 Oslo kommune skal ha et regionalt perspektiv i langsiktige planer for avfalls- og
avløpsbehandling og arbeide for å oppnå nullutslipp fra energigjenvinning av
restavfall ved økt grad av materialgjenvinning. Arbeid med lavere materielt
forbruk er viktig på dette området.
Oslo kommunes klimaledelse
13 Oslo kommune vil styrke det strategiske klimaarbeidet ved å integrere
klimabudsjetter i kommunens budsjettprosess.
14 Oslo kommune vil praktisere miljøeffektive anskaffelser og stille konkrete
klimakrav til virksomheter som eies av Oslo kommune.
15 Oslo kommune skal samarbeide tett med innbyggerne, næringsliv,
kunnskapsmiljøer, organisasjoner og andre offentlige myndigheter for å utvikle
og iverksette gode klimaløsninger.
16 Oslo kommune vil gå foran og gjennomføre fyrtårnprosjekter som kan utløse
betydelige utslippsreduksjoner i framtiden.
Fyrtårnprosjektene har til felles at de har høy innovasjonsgrad og potensielt store
internasjonale ringvirkninger. Hvert prosjekt kan bane vei for betydelige
utslippsreduksjoner i fremtiden, både i Oslo, og som forbildeprosjekter i en internasjonal
sammenheng. Byrådet har igangsatt eller vil igangsette utredning følgende tre
fyrtårnprosjekter:
Energistasjoner
Oslo kommune vil bidra til etablering av energistasjoner for fornybart drivstoff som
fyrtårnprosjekt i samspill med næringslivet. Dagens bensinstasjoner må gradvis erstattes
med energistasjoner med tilgang på fornybare drivstoff som elektrisitet, hydrogen og
biodrivstoff.
Mikroenergisystem på Furuset
Utviklingen av en smart og miljøvennlig energiløsning i drabantbyen Furuset vurderes
som et mulig fyrtårnprosjekt. Prosjektet er utvikling av et mikroenergisystem på
områdenivå, med lokal energiutnyttelse og utveksling av fornybar energi.
CO2-håndteringsprosjekt Klemetsrud
Som et mulig fyrtårnprosjekt er det igangsatt en mulighetsstudie for utredning av
karbonfangst fra avfallsforbrenning i Oslo i samarbeid med Gassnova. Et prosjekt som
muliggjør CO2-håndtering vil kunne ha stor overføringsverdi for andre nasjonale og
internasjonale tilsvarende anlegg.
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Side 11
Tidligere vedtak
Det vises til byrådssak 262/15 Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019,
Tilleggsinnstillingen.
Det vises til byrådssak 156/15 for oversikt over tidligere vedtak som er relevante i saken.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Klima- og energistrategi for Oslo er en overordnet og langsiktig strategi som viser hvilke
prioriteringer og hovedsatsinger som må gjøres for å nå kommunes klimamål frem mot
2030.
Det vises til sak 1/2016 og tilleggsinnstillingen. Med nye utslippsmål må enkelte tiltak
igangsettes tidligere. Dette betyr behov for økt driftsbudsjett for 2016 til gjennomføring av
klimatiltak. I tilleggsinnstillingen fra byrådet er det satt av ca. 45 mill. i 2016 og 30 mill.
årlig i 2017-2019 til dekning av økte driftsutgifter. I tillegg vil det være behov for
investeringer som vil bli identifisert i kost-/nytteberegninger. Klimabudsjetter og
detaljerte handlingsplaner utarbeides for oppfølging av strategien og skal inneholde
kost/nyttevurderinger for de foreslåtte tiltak. Klimabudsjetter og handlingsplaner skal
integreres med kommunens budsjettprosess og rulleres i henhold til økonomiplanperioden.
Budsjettkonsekvenser vil synliggjøres i kommunens årlige budsjettprosess, inkludert
utforming av budsjetter for økonomiplanperioden.
Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:
Tilleggssak til Klima- og energistrategi for Oslo tas til orientering.
Byrådet, den
Raymond Johansen

Vedlegg tilgjengelig på Internett:
Vedlegg ikke tilgjengelig på Internett:

Lan Marie Nguyen Berg

Ingen
Ingen
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