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INTRODUKSJON  
- ET KNIPPE NØKLER TIL 
KLIMAOMSTILLINGEN?
Etter et snaut tiår med lokale klimaplaner er både små og store norske kommuner i gang med 
klimatiltak. Men det er stort sprik i laget - noen storbyer, fylker og enkeltkommuner er pådrivere 
for klimaløsninger, mens mange henger etter. Byer leder sterkest an i det grønne skiftet både i 
Norge og internasjonalt. Hvorfor er det sånn og hva kan vi lære av pådriverne? I dette notatet får 
du et knippe konkrete klimatiltak fra byer rundt om i verden, til inspirasjon og læring for norske 
kommuner.     
 
Mange storbyer i verden sliter med helseskadelig luft. Heldigvis kan man kombinere det å rense lufta 
med å redde klima, ettersom de to utfordringene har samme løsning. En storstilt utfasing av fossile 
brensler og innfasing av utslippsfrie løsninger har nemlig flere fordeler enn å kutte klimagassutslipp. 
Behovet for å kutte luftforurensingen var den første store driveren som ledet byene til å ta en spydspiss-
rolle i klima-omstillingen. Helt konkret var det eksempelvis lokale protester mot helseskadelig luft som 
satte i gang miljøtiltakene som førte til at Los Angeles Havn i dag er den fremste pådriveren i verden for 
utslippsfrie havner, og til Londons ultra low emission zone og elektrifisering av blant annet taxiflåten. Men 
kommuner har flere motiver for å bidra til å unngå klimakrisen. Lokalsamfunn rammes hardt av ekstrem-
vær allerede i dag. Flom, storm og hetebølger skader innbyggere og gir enormt kostbare skader på bygg, 
veier og annen infrastruktur. 

Den globale urbaniseringstrenden skaper en sterk konkurrranse om allerede knappe arealer. Dersom 
elbildeling blir mainstream i byer, slik bildeling er i Vancouver, kan store utslipp kuttes og en stor person-
bilpark som står mye ubrukt kan desimeres. Det kan frigjøre plass til grønn byutvikling med blant annet 
mer kollektivtrafikk og sykkel. Elbildeling gjør dessuten elbil tilgjengelig for alle samfunnslag til en rime-
lig pris og øke mobiliteten, slik et sosialt prosjektet i Los Angeles viser, og kan dermed bidra til å få fart på 
den totale elektrifiseringen av bilparken som må til for klimaets skyld. 

VIRKEMIDLER FOR Å FREMME TEKNOLOGIUTVIKLING
Lokale myndigheter kan ta en viktig rolle som testarena og pådrivere for teknologiutvikling innen klima- 
løsninger gjennom ulike virkemidler. Miljøkrav i offentlige anskaffelser er et sterkt verktøy, for eksem-
pel har miljøkrav fra Stat og fylkeskommuner bidratt til å utvikle verdens første elektriske bilferjer. Den 
offentlig styrte, storstilte elektrifiseringen av transport i kinesiske Shenzhen skal bidra til å gjennomføre 
transformasjonen i andre kinesiske storbyer også, for å kutte luftforurensing og bidra til teknologiut-
vikling innen kinesisk kjøretøyindustri og infrastruktur.

Lokale myndigheter bør sette seg tydelige mål og følge teknologiutviklingen nøye for å vurdere når det er 
modent for å trappe opp virkemiddelbruken. Los Angeles Havn gjennomfører for eksempel en gradvis inn-
stramming av miljøkrav til skip og lastebiler i havna fra år til år. Oslo kommune sitt verdensledende arbeid 
for utslippskutt fra anleggsarbeid startet med en pilot på fossilfri kommunal anleggsplass, og når dette 
fungerte godt ble det standard for all kommunal anleggvirksomhet. I tillegg har Oslo begynt å strekke seg 
mot anleggsdrift helt uten utslipp. For å få maksimal påvirkning på teknologiutviklingen mot utslippsfrie 
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anleggsmaskiner bør Oslo samarbeide med andre 
og lete etter flere aktuelle virkemidler, som for 
eksempel miljøkrav i reguleringsplaner. Det kan få 
fortgang på det grønne skiftet på både offentlige 
og private byggeplasser i Norge og i andre land. 
Oslo bidrar også til viktig teknologiutvikling med 
sitt karbonfangstprosjekt på avfallsforbrenning, 
som potensielt kan få global overføringsverdi.

TYDELIGE MÅL OG EKSEMPELETS MAKT
Alle eksemplene i notatet er viktige tiltak som 
viser vei mot et utslippsfritt samfunn. Man skal 
ikke undervurdere betydningen av at viktige sam-
funnsaktører som kommuner og fylkeskommuner 
peker ut retningen for hvor vi skal, og viser gjen-
nom handling at det er mulig. Når Oslo bestemte 
seg for å innføre noen dager med dieselforbud, 
så sendte det et tydelig signal til innbyggere og til 
markedet om hvilken vei utviklingen går. Bergen 
har et tydelig mål om å bli en fossilfri by i 2030, 
og vil ta for seg sektor for sektor for å bli fornybar 
og utslippsfri. Men man trenger ikke være en stor 
by for å ha stor betydning. Eid kommune i Sogn 
og Fjordane med 6000 innbyggere har trukket 
sine pensjonspenger ut av fossile investeringer. 
Deretter tok de et initiativ som førte til at KLP 
trakk sine investeringer ut av kullkraft, - som 
igjen banet vei for at Statens Pensjonsfond Utland 
kunne gjøre det samme. 

KLIMAPLANER - FRA OLJEFRITT RÅDHUS 
TIL GRØNN OMSTILLING
Lokalt klimaarbeid har utviklet seg fra spede til-
tak for kutt av enkeltutslipp til større grep for mer 
omfattende klimaomstilling av samfunnet:

- I første runde av norske kommunale klimaplaner 
var hovedfokuset på administrasjonens egen- 
genererte klimagassutslipp, rett og slett fordi det 
var enklest å ta tak i utslippene kommunen selv 
hadde helt kontroll over.

- I andre runde med reviderte klimaplaner er hovedfokuset flyttet over på utslippet fra innbyggere og 
næringsliv, og det er handlingsplaner med tiltak og virkemidler som skal påvirke alle brukerne av kom-
munen og gjøre det enkelt å delta i overgangen til utslippsfrie løsninger. 

- I en kommende tredje runde ser vi antydninger til at i hvert fall storbyene vil fokusere på hvordan de 

HVA GJØR KLIMATILTAKENE 
I NOTATET VIKTIGE FOR 
KOMMUNESEKTOREN NÅ?
Bildeling  Alle storbyene skal redusere 
biltrafikken eller ha nullvekst

Havn  Grønn maritim teknologiutvikling 
gir drivkraft til storstilt utslippskutt i 
havnene 

Taxi  Stortinget har nylig åpnet opp for at 
fylkene kan stille miljøkrav i taxiløyvene

Buss  Stortinget har vedtatt tilnærmet 
utslippsfri kollektivtrafikk i 2025

Anleggsplass  Anleggsbransjen er klar for 
miljøkrav i offentlige anskaffelser 

Karbonfangst på avfallsforbrenning  
Flere byer har vedtatt å utrede CCS

SLIK KAN KOMMUNER BIDRA  
TIL GRØNN OMSTILLING

 ✔ Inspirere til handling gjennom kon-
krete klimatiltak i sektor etter sektor.

 ✔ Tilrettelegge for utslippskutt hos inn-
byggere, næringsliv og andre kommun-
er.

 ✔ Sende tydelige signaler om at den fos-
sile alderen er over, gjennom innkjøp, 
reguleringer og økonomiske virkemid-
ler.  

 ✔ Samarbeide med Staten, akademia, 
næringsliv og organisasjoner for å 
gjennomføre klimaomstillingen.
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kan utvide sitt handlingsrom til å påvirke indirekte utslipp fra byens innbyggere og arbeidsplasser, altså 
utslipp som følger av produksjon av for eksempel mat og industriprodukter som innbyggerne kjøper. Her 
kan vi se for oss muligheten for at byene, som mektig aktør med stor befolkning og som arena for mye 
næringsliv, kan samle en felles forventning og formidle sterke krav om lave klimagassutslipp til pro-
dusenter og transportører av varer og tjenester.

VARIGE KLIMATILTAK - INGEN VIL ØNSKE Å GÅ TILBAKE
Når Norge har forbudt oljefyring i 2020, fornybar varme er installert, tusenvis av oljefyrer er demontert 
og oljetanker er gravd opp, så er det et evigvarende klimatiltak. En utslippskilde er borte for alltid. På 
samme måte som at ingen vil ønske å åpne opp igjen for røyking inne på kontorer, sykehus og kaféer etter 
at vi har fått erfare hvor godt det er med røykfri luft, så er det ingen som vil ønske å gå tilbake til en foru-
rensende by. Utslippsfrie lokalsamfunn blir bedre å bo i, med ren luft og mindre støy.

HVA FÅR DU I DETTE ZERO-NOTATET?
I dette notatet viser vi fram et knippe fremragende, lokale klimatiltak fra storbyer rundt i verden, for å 
inspirere norske kommuner til konkret handling og til å ta i bruk det store handlingsrommet sitt i klima- 
omstillingen. I så å si alle klimatiltakene er dynamikken mellom tiltak og virkemidler fra kommuner, fyl-
ker og Staten svært viktig. Virkemidlene må spille sammen og utfylle hverandre, og gradvis trappes opp 
til hele utslippet er kuttet. 

Til slutt i notatet følger ZEROs Sjekkliste for kommunale klimatiltak. 
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BILDELING FRA NISJE TIL  
MAINSTREAM I VANCOUVER 
Dersom bildeling kan dekke mer av bybeboernes behov for individuell transport, vil det kunne gi 
færre biler som opptar verdifullt byareal, fylle ut kollektivtrafikk som hovedreisemiddel, og kan-
skje bidra til en raskere overgang til en helt elektrisk bilpark. Kanadiske Vancouver leder an.

Bildeling går ut på at bedrifter eller privat-
personer gjør utleie av bil tilgjengelig for 
kortere eller lengre perioder, og det finnes 
mange ulike konsepter og forretningsmod-
eller. Tradisjonell bilutleie er tilgjengelig 
over store deler av verden, og bilkollektiver 
i form av andelslag har eksistert i mange 
tiår. Det nye nå er at smart kommunika- 
sjonsteknologi har gjort det mye enklere å 
formidle, finne og betale for bil for å dekke 
ulike behov. Dette bidrar til at det ikke 
lenger er helt nødvendig å eie bil alle sted-
er, for å ha tilgang til bil ved behov. Tradi- 
sjonell bilutleie retter seg mer mot  
«unntakene» som ferier og lengre jobb- 
reiser, mens bildeling bidrar til å dekke 
dagliglivets bilbehov uten å eie bil selv, og 
tilbyr utleie på timebasis og med biler til- 
gjengelig i nærmiljøet. 

Gevinster for brukerne av bildeling fram-
for egeneid bil er reduserte kostnader for 

P-PLASSER TIL BILDELING 
 ✔ Vancouver tilbyr bildelingsbedriftene å kjøpe 

egne tillatelser for at kjøretøyene skal kunne 
parkere hvor som helst innen et gitt område 
i opptil 72 timer sammenhengende. For å få 
tilgang til denne parkeringsmuligheten så 
må bildelingsbedriftene betale en årlig avgift 
per bil.

 ✔  Vancouver har utpekt egne parkeringsplass-
er til noen av bildelingsbedriftene, som kun 
er til bruk for deres delte kjøretøy. Bildel-
ingsbedriftene betaler for parkeringsplass-
ene med årlige avgifter, og prisene varierer 
etter hvor i Vancouver parkeringsplassen lig-
ger. Prisen for egne parkeringsplasser er lik 
den maksimale årlige inntekten parkerings- 
plassen ville ha skaffet kommunen dersom 
den ikke ble brukt til bildeling.

15 personer deler på denne bilen fra bildelingstjenesten Modo i Vancouver (Foto: Modo)
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bilbruk, fleksibilitet i valg av kjøretøy for 
ulike behov, og enkel tilgang til individuell 
transport for å supplere kollektivtrafikk, 
sykkel og gange. For byene er storstilt bruk 
av bildeling et attraktivt tiltak som ikke 
krever offentlige tilskudd til drift, men 
som har store gevinster fordi antall biler 
kan reduseres kraftig og frigjøre verdifulle 
parkeringsarealer til andre formål, og 
fordi det kan støtte opp under økt bruk av 
kollektivtrafikk.

Vancouver vedtok i 2011 The Greenest City 
Action Plan, en handlingsplan for hvordan 
Vancouver skal bli verdens grønneste by 
innen 2020. Vancouver hadde på denne 
tiden utfordringer knyttet til lokal luftforu-
rensning og begrenset areal til parkerings- 
plasser. Innbyggerne i Vancouver reiste i 
gjennomsnitt kun 30 km med bil hver dag, 
og det indikerer dårlig ressursutnyttelse 
når husholdningene eier hver sin bil som 

står ubrukt store deler av døgnet. Økt bildeling ble derfor plukket ut i handlingsplanen som ett av flere 
viktige grep for å nå byens overordnede miljømål, og det ble satt i gang flere konkrete tiltak for å øke 
bruken av bildeling. 

For det første har politikerne i Vancouver fokusert på at det skal være samordning mellom kollektivtrans-
porttilbudet og bildelingsbedriftene. Poenget er at kombinasjonen av kollektivtrafikk og bildeling skal 
gjøre det overflødig å eie egen bil. For å samordne kollektivtrafikk med bildeling så er bildelings- 
kjøretøyenes parkeringsplasser plassert i gåavstand fra de store tog- og busstasjonene, og Vancouvers 
informasjon for kollektivtrafikk informerer og oppfordrer innbyggerne til å benytte seg av bildeling. På 
byens nettsider oppfordres innbyggerne til å erstatte bilen med bildeling. Her argumenteres det for for-
delene med bildeling, forklares hvordan man enkelt kan bestille og betale, og det henvises direkte til de 
ulike bildelingsaktørene i Vancouver. 

I tillegg har politikerne vedtatt flere reguleringer til fordel for bildeling. Det er dedikert egne parkerings- 
plasser til delte biler, og tilpasset fordelaktige parkeringsvedtak på ikke-dedikerte parkeringsplasser, slik 
at man får ha bilen parkert der lengre enn man ellers ville. Kommunen lar bildelingsbedriftene benytte 
seg av de offentlige ladestasjonene for elektriske kjøretøy, for å oppfordre til at bedriftene skal investere i 
flere elbiler. 

På tilbudssiden i Vancouver er det fire store bildelingsbedrifter; Car2go, Evo, Modo og Zipcar, som til 
sammen tilbyr rundt 3 000 delingskjøretøy. Betalingsløsningene er enten gjennom et medlemskap som 
innebærer en fast månedskostnad, eller en variabel pris som varierer etter hvor mye man kjører. Alle de 
fire selskapene er kanadiske eller internasjonale bedrifter som er aktive i flere byer og land. Vancouvers 
tydelige politiske satsing på bildeling har bidratt til at firmaene ser det som en trygg investering å stadig 
oppgradere tilbudet. 

BILDELING FOR RASKERE 
ELEKTRIFISERING?

 ✔ Elbildeling gjør elbil tilgjengelig for flere til en 
rimelig pris.

 ✔ I Norge brukes privatbiler gjennomsnittlig 
kun én time i døgnet og levetiden per bil er i 
snitt 18 år. Den lave utskiftingstakten hin-
drer samfunnet i en rask overgang til elbiler. 
Med bildeling øker bruken av hver bil mye, 
noe som kan øke tempoet i utskifting til biler 
med mindre utslipp. 

 ✔ Elbiler egner seg godt til bildeling fordi de 
trenger sjeldnere service og reparasjon enn 
fossilbiler.

 ✔ Bildeling er en lavterskel måte å prøve elbil 
på, noe som kan øke sjansen for at man 
kjøper elbil dersom det blir aktuelt å kjøpe 
egen bil.
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På etterspørselssiden har den viktigste 
driveren vært teknologi. Inntoget til smart-
telefonen var avgjørende for bildelings-
suksessen. For at det skal være mulig å 
drive bildeling i stor skala, så er det mest 
effektivt at bestilling og betaling gjøres 
via apper på telefonen. Slik kan bildel-
ingsbedriftene tilby personlige løsninger 
og selvbetjening. 

Det er svært viktig at bildelingstjenestene 
er lett tilgjengelig i nabolaget og enkle å 
bruke når behovet oppstår. Men det er også 
viktig at det settes inn tiltak som fører til at 
det å eie egen bil forbindes med brysomhet 
og kostnader. Dessuten er det en fordel 
dersom den lokale kulturen er dreid rundt 
felles organisering, en slags dugnadsånd og 
at befolkningen ønsker å ta miljøvennlige 
valg. Da vil man kunne oppleve en nett- 
verkseffekt; jo flere som begynner å bruke 
bildeling, jo bedre tilbud vil bygges ut. I 
Vancouver har særlig de unge og nyeta-
blerte vært blant hovedmålgruppene til 
bildelingsbedriftene.

BILDELING I VANCOUVER - 
HVORDAN GJORDE DE DET? 

1. Lokal handlingsplan med mål om økt bildeling

2. Samarbeid mellom byen og lokale organisasjoner 

3. Konkrete virkemidler/tiltak: 
a) Samordning mellom kollektivtransport og bildelingsbedriftene 
b) God informasjon om bildeling på kommunens nettsider 
c) Reguleringer til fordel for bildelere, egne parkeringsplasser/andre fordeler

4. Økonomisk støtte fra Staten til å starte opp satsing

5. Samarbeid mellom byen og private bildelingsbedrifter om blant annet kommunikasjon og 
ladestasjoner 

ELBILDELING SOM SOSIALT TILTAK I 
LOS ANGELES 
Los Angeles har startet elbildeling for nabolag 
med lav inntekt, som del av en regional plan for 
delemobilitet der ett av målene var å fjerne 100 
000 biler fra veiene.

Prosjektet ble startet av lokale politikere og org- 
anisasjoner for kutte lokal luftforurensning og 
løse mangelen på transportmuligheter i fattig-
ere områder. Prosjektet er støttet av California 
Climate Investments sitt fond i 2015. BlueLA 
Carsharing ble valgt ut til å drive tjenesten, i 
samarbeid med Los Angeles’ Transport Depart-
ment og Shared Use Mobility Center. 

Pilotprosjektet skal tilby 100 svært billige elbiler, 
forsikring og parkeringsplass til deling på 40 
steder innen 2018. Områdene er valgt ut basert 
både på at inntektene i området er lave og at lo-
kal luftforurensing er høy. Målet er minst 7 000 
deltakere, og at 1 000 av disse vil selge bilene 
sine eller la være å bruke dem.
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PÅ VEI MOT UTSLIPPSFRI  
HAVN I LOS ANGELES 
Los Angeles Havn, Port of LA, utvikler seg i utslippsfri retning med landstrøm og elektriske laste-
biler. Lokalt press for renere luft har ført til ambisiøse miljømål og gradvis opptrapping av virke-
midlene. Havneaktørene samarbeider godt og har strukket seg langt - det gjør at havna nå leder 
an i teknologiutviklingen internasjonalt.

Port of LA har ledet an i verden med reduserte havneutslipp gjennom bruk av landstrøm, tilkobling av 
skip til strømnettet mens de ligger til kai for å skru av motorene. Landstrøm er første skritt på vei mot 
en utslippsfri havn. Bakgrunnen for dagens miljøsatsing var at lokalbefolkningen ved havnen var plaget 
av svært høy lokal luftforurensing. På begynnelsen av 2000-tallet ble det organisert protester mot LAs 
myndigheter. Miljøorganisasjonen The Natural Resources Defense Council var sentrale i arbeidet for å få til 
endringer i samarbeid med andre organisasjoner, og fagbevegelsen ble en mektig motkraft som ble lyttet 
til. Alliansen brukte amerikanske lover og rettigheter for å presse fram endring, og i 2006 bestemte Port 
of LA seg for å bekjempe den lokale forurensningen. 

Konteinerskip i LA Havn. (Foto: GE Transportation)



ZERO-rapport  •  11

LOKAL HANDLINGSPLAN 
OG SUBSIDIER FIKK FART PÅ 
LANDSTRØM
Port of LA og Port of Long Beach innførte da 
Clean Air Action Plan, der hovedvirkemiddelet 
var å bruke leieavtalene med skip i havnen til 
å få til blant annet landstrøm. Miljødifferen-
sierte havneavgifter ble brukt for å gjøre det 
lønnsomt å skifte til landstrøm. Incentivene 
gikk også ut på å videreutvikle landstrøm-
teknologien og introdusere ny teknologi i 
havnen. I 2007 innførte The California Air 
Resources Board en regulering som stilte krav 
til bruk av landstrøm i alle havner i Califor-
nia. Kravet gjaldt for minimum 50 prosent av alle havnebesøkene til container-, kjøle- og cruiseskip, per 
rederi, fra 2014, økende til 70 prosent fra 2017 og 80 prosent fra 2020. 

I tillegg har delstaten bidratt økonomisk med å dekke opptil halvparten av utbyggingskostnadene for 
utbygging av landstrøm til både havnen og skipene. Handlingsplanen for ren luft i havnene har hatt 
program for teknologiutvikling og ført til et godt samspill mellom havnemyndighetene og de private 
aktørene i havna. Flere andre delstater i USA har reagert med å følge Californias eksempel, blant annet 
Alaska.

LAVUTSLIPPSSONE OG OPPTRAPPING TIL UTSLIPPSFRIE KJØRETØY I HAVNA
Ordførerne i LA og Long Beach har i år forpliktet seg til å ha nullutslippshavner i henholdsvis 2030 og 
2035. Dette målet sender to signaler: først og fremst at Clean Air Action Plan har vært en suksess, samt at 
LA-politikerne ønsker å følge strategien videre.

For å oppnå utslippsfrie havner, skal bensin- og dieseldreven varetransport byttes ut med frakt på skin-
ner og elektriske kjøretøy som lastebiler, trailere og kraner. 

Havnene innførte en lavutslippsone med Clean Trucks Program i 2008 og har gradvis stilt krav til forbud 
mot bruk av gamle lastebiler i havna. Først ble det forbudt med lastebiler med motorer fra før 1988. Fra 
2012 var det kun tillatt med lastebiler fra 2007 og nyere. I 2014 var gjennomsnittsalderen på lastebilene 
fem år, sammenlignet med 11 år i 2005. I 2009 innførte havna en midlertidig tilleggsavgift per container 
for å finansiere utskiftingen av forurensende lastebiler, men som godseiere med lavutslipps-lastebiler 
slapp å betale.

Fra og med 2018 vil de tyngre transportmidlene som introduseres på havnen være produsert i 2014 eller 
senere, og i 2023 blir kravet oppjustert til lavutslipp. I 2035 vil man bli bøtelagt dersom man ikke benyt-
ter seg av nullutslippsmotorer. 

Los Angeles Havn har sammen med Long Beach Havn laget et teknologiutviklingsprogram for å skaffe 
midler til utslippsfrie transportmidler. Gjennom dette programmet utvikles og testes nye nullutslipps- 
teknologier, noe som setter press og fart på utviklingen. De har også laget et nullutslippsveikart med 
oversikt over ulike tiltak og virkemidler for å fremme utslippsfri havn. I forbindelse med veikartet ble det 
opprettet en samarbeidsgruppe for utslippsfrie lastebiler mellom store transportaktører og havnen som 

LA Havn samarbeider med lastebilprodusentene om å utvikle 
43 elektriske og ladbare hybridlastebiler innen 2019.  
(Foto: Fleets&Fuels)
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jobber for å skaffe støtte til elektrifiseringen av kjøretøy og reguleringer i favør av nullutslippskjøretøy.

Ved hjelp av tilskudd fra Californias energidepartement er det blitt opprettet et tjuetalls lokale prosjek-
ter for å fremme utslippsfrie kjøretøy. I 2016 ble det satt i gang et større støtteprogram på nærmere 190 
millioner kroner for å utvikle og sette i drift 43 henholdsvis elektriske lastebiler og ladbare hybrider fra 
2017 til 2019, fra fire lastebilprodusenter; BYD, Kenworth, Peterbilt og Volvo.

UTSLIPPSKUTT I LOS ANGELES HAVN - HVORDAN GJORDE DE DET? 
1. Luftkvalitetshandlingsplan som inneholder incentiver og reguleringer rettet mot blant annet 

skipene i havnen, først og fremst miljødifferensierte havneavgifter

2. Gradvis strengere krav til utslipp og innføring av flere reguleringer i luftkvalitetshandlingsplanen, 
til skip og gjennom å etablere en lavutslippsone som gjennom en forutsigbar opptrappingsplan 
fjerner gamle lastebiler med høye utslipp

3. Delstaten gir subsidier til havn og skip for etablering av landstrøm, og til prosjekter for å utvikle 
blant annet utslippsfrie lastebiler 

4. Private havneaktører utvikler innovativ teknologi for mer effektiv landstrøm

5. Samarbeidsprosjekter for teknologiutvikling på vei mot utslippsfrie lastebiler
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LONDONS SVARTE DROSJER BLIR 
ELEKTRISKE
I Storbritannia har det i flere år pågått en politisk debatt rundt elektrifisering av taxiflåten i 
London. Hovedmotivet er å bidra til å redusere helseskadelig luft. Nå tas det effektive grep som vil 
bidra til at de ikoniske svarte London-drosjene blir ladbare hybrider, og etterhvert helt elektriske.  
 
London Air Quality Network har overvåket lokal luftkvalitet i London siden 1993. Forurensingen har 
til tider vært høyere enn EUs grenseverdier, og på begynnelsen av 2000-tallet var nivået kritisk høyt 
flere ganger. Dette førte til at Londons daværende ordfører, Ken Livingstone fra Labour Party, i 2006 tok 
initiativ til strengere sanksjoner for å kutte utslipp fra biltrafikken. Dette var startskuddet for at Lon-
don opprettet en lavutslippssone i 2008. Sonen strammes gradvis til, og målet er at den skal være en 
ultra-lavutslippssone i 2020. I perioden da Boris Johnson fra Conservative Party var ordfører ble flere 
reguleringer kansellert eller utsatt, men med ordfører Sadiq Khan fra Labour Party er disse gjeninnført 
og gjort strengere. 

Britisk rett har krevd at den britiske regjeringen tar på alvor de helseproblemene som oppstår fra lokal 
forurensing, og følger nasjonale, europeiske og internasjonale minstekrav for luftkvalitet. Organisasjonen 

Ladbare taxier (Foto: The London Electric Vehicle Company)
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ClientEarth har varslet at de vil trekke den 
britiske regjeringen inn for retten der-
som det ikke lages mer ambisiøse planer 
for ren luft. Den store utfordringen med 
Londons dårlige luftkvalitet har ført til at 
bypolitikere stiller mer ambisiøse miljø- og 
klimakrav enn det den britiske regjeringen 
gjør. 

OPPTRAPPING AV MILJØKRAV OG 
ØKONOMISK STØTTE
Taxiflåten står for 16 prosent av nitrogen- 
oksidutslippene og 26 prosent av partikkel-
forurensning fra trafikkutslippene i Lon-
don, det er høye tall sett opp mot den totale 
bilparken fordi de kjøres så mye. Byens 
mål er derfor at hele taxiflåten skal elek-
trifiseres på sikt. Fra januar 2018 vil ikke 
lenger dieseltaxier kunne få nye lisenser 
i London, og alle nyregistrerte taxier må 
minimum være “zero emission capable”. 
Det betyr at de må være i stand til koble 
over i en modus med null klimagassutslipp, 
altså må de være helelektriske eller ladbare 
hybrider med en funksjon for å kunne velge 
å kjøre helt elektrisk i bestemte soner. Byen 
gir økonomisk støtte til innkjøp av elektriske- og ladbar hybrid-taxier fra 2017 til 2020 med mål om 9000 
slike taxier på veiene i 2020. Taxiselskapene vil få betalt en vrakpant per bil for å bytte ut 10-15 år gamle 
dieseltaxier. Til sammen vil politikerne i London bidra med 440 millioner kroner for bli kvitt dieseltaxier. 

Transportmyndighetene i London jobber forøvrig med å etablere 80 ladestasjoner dedikert til taxiene fra 
starten av 2018, økende til 150 innen utgangen av året. Innen 2020 skal 300 ladestasjoner etableres for å 
muliggjøre drift av elektriske taxier. 

Transportaktører som The Freight Transport Association, The Road Haulage Association og business- 
organisasjonen London First som har vært uenige i planene om å elektrifisere bilflåten i London sentrum. 
The Licensed Taxi Drivers’ Association har vært kritiske til at eldre dieseltaxier skal bli tatt av markedet 
mot betaling fra Londons myndigheter. Lokalmyndighetene har sammen med særlig British Lung Founda-
tion og British Heart Foundation forsvart tiltakene som viktige helsetiltak. Til tross for noe motstand fra 
særinteresser, så har innbyggerne lenge vært klare for tiltak for å bli kvitt helseplager på grunn av dårlig 
luftkvalitet, og undersøkelser viser at et flertall av britene ønsker en ny luftkvalitetsplan. 

NY BILFABRIKK SPESIALBYGGER ELEKTRISKE DROSJER 
Som et resultat av kravene til stadig lavere utslipp fra drosjer, har The London Taxi Company, kjent som 
produsenten av de tradisjonelle svarte Londondrosjene gjennom 70 år, byttet navn til The London Electric 
Vehicle Company og bygget en fabrikk i Coventry. Firmaet ble etter økonomiske problemer kjøpt opp av 
den kinesiske bilprodusenten Geely. Fabrikken vil ha kapasitet til å produsere mer enn  

ULTRA-LAVUTSLIPPSSONE
Fra september 2020 oppretter London en 
ultra-lavutslippssone i sentrum der alle biler, 
motorsykler, varebiler, minibusser, busser og 
tyngre kjøretøy må tilfredsstille strenge krav 
til lave utslipp eller betale et daglig gebyr. 
Gebyret kommer i tillegg til rushtidsavgift og 
gebyr for lavutslippssonen. Sonen gjelder 
hele døgnet, hele året, og er et tiltak for å re-
dusere lokal luftforurensing først og fremst.
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20 000 kjøretøy i året og vil skape omlag 1000 arbeidsplasser i Midlands. Fabrikken bygger ladbare 
hybrid-taxier og hybridbiler til andre formål. Department of Business, Energy and Industrial Strategy 
støttet i 2015 fabrikken gjennom sitt Regional Growth Fund.  Det er først og fremst London Electric Ve-
hicle Company som er produsenten bak taxiene som kjøres i London, og de leverer disse taxiene til flere 
underselskaper. Men myndighetene i London har også et offensivt samarbeid med ulike internasjonale 
bilprodusenter, blant annet Nissan og Mercedes som også leverer elektriske taxier til det britiske marked-
et. Taxiprodusentene har begynt å tilpasse seg Londons etterspørsel etter hybrid- og eltaxier, og de ulike 
produsentene konkurrerer om å levere de mest effektive og miljøvennlige taxiene. 

ELEKTRIFISERING AV LONDONS DROSJER - HVORDAN GJORDE DE DET?  
1. London innfører lavutslippsone med sanksjoner og reguleringer mot bensin- og dieselbiler,  

der det inngår at nye taxier som får lisens fra 2018 må være i stand til å kjøre elektrisk. Ultra- 
lavutslippssone fra 2020.

2. Byen stimulerer til elektrifisering av taxiflåten:  
a) Subsidier til eierne av dieseltaxier ved utbytting av dieseltaxier med elektriske  
og ladbare hybrid-taxier, “vrakpant”  
b) Etablering av egne ladestasjoner for taxiene

3. Londonpolitikerne går i dialog med motstandere av miljøplanene for å få gjennomført tiltakene 

4. Lokale og nasjonale politikere samarbeider med taxiprodusenter og taxifabrikker i andre deler av 
landet og i utlandet med å produsere tilstrekkelig mange elektriske- og ladbar hybrid-taxier 

5. Lokale politikere setter seg mål og gjennomfører tiltak som er mer ambisiøse enn de nasjonale 
forpliktelsene 
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ELEKTRISKE BUSSER OG TAXIER I 
SHENZHEN
Kinas raske vekst i industri, urbanisering, energibruk og transport har gitt store utslipp av klima-
gasser og lokal forurensing som har skadet både luft- og vannkvalitet. Men kinesiske myndighe-
tene har i de siste årene begynt å ta tak i problemene, og en viktig strategi har vært storskala 
elektrifisering av transporten, med Shenzhen som foregangsby.   

Kina har høyest klimagassutslipp i hele verden, og har alles øyne rettet mot seg. Selv om flere av stor-
byene i Kina er velutviklet med avansert teknologi, så er det viktig å huske at Kina er et land som fortsatt 
er under utvikling. Landets storstilte satsing på klimaløsninger kan være til inspirasjon og et signal til 
resten av verden.  

I storbyen Shenzhen, som ligger i Guandong-provinsen, har de prøvd å kombinere økonomisk vekst med 
kutt i klimagassutslipp. Et av Shenzhens tiltak er en total elektrifisering av byens busser og taxier. Shen-
zhens satsing på elektriske kjøretøy har blitt lagt merke til, og byen vant i 2015 “The Urban Transporta-
tion Leadership Award”. 

Satsingen på elkjøretøy i Shenzhen kan vi spore tilbake 2007. Ettersom Kina er svært toppstyrt var det 
avgjørende at kommunistpartiet satte klima på agendaen på sitt kongressmøte i 2007, og vedtok et 
mål om å utvikle landet til en såkalt “økologisk sivilisasjon”. Samtidig ble partiledelsens klimagruppe 

Shenzhen skyline (Foto: Shutterstock)
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oppgradert og det ble tettere koordinering mellom myndighetene og provinsene. Men hvorfor ble Shen-
zhen valgt ut for foregangsby for miljøløsninger? Årsaken ligger blant annet i at byen har sterk nok 
økonomisk og teknologisk kapasitet til å kunne ta langsiktige investeringer. Shenzhen er en ledende by 
innen teknologi og er et innovasjonssenter og testarena i Kina. Noen går så langt som å kalle Shenzhen 
for Asias egen Silicon Valley. Byen har også verdens tredje største containerhavn. Shenzhen har hatt 
verdens høyeste vekstrate innen urbanisering siden byen ble grunnlagt som Kinas første såkalte sone 
for markedskapitalisme i 1980. Byen gikk da fra å være en småby med 30 000 innbyggere til å bli Kinas 
fjerde største by med 12 millioner innbyggere i 2016. 

I 2009 var klima rykket videre opp på de kinesiske myndighetenes agenda på grunn av FNs klimatop-
pmøte i København, der Kina forpliktet seg til å redusere klimagassutslippet sitt. Provinsmyndighetene i 
Guangdong bestemte seg i 2010 for å lage en handlingsplan for å gjøre Shenzhen til Kinas første lavkar-
bon “øko-sivilisasjon” med lite forurensing og med en byutvikling som var overførbar til andre byer. I 
2011 ble prosjektet utvidet til fem provinser og åtte byer, og i 2017 er over 100 kinesiske byer involvert.

Guangdongs klimastrategi vedtok blant annet et forbud mot å bygge nye kullkraftverk, et mål om å 
produsere mer fornybar energi, en overgang fra fossilt brensel til elektrisitet og en konkret satsing på 
elektrifisering av transportsektoren. De lokale myndighetene laget New Energy Vehicles Plan i 2009 og 
inviterte forskningsinstitutter, produsenter av busser og taxier, selskaper som drifter busser og taxier, 
strømselskaper og innbyggerne til samarbeid for gjennomføringen.

KRAV TIL ELBUSS OG ELTAXI
I 2012 innførte Shenzhen et krav om at alle nyinnkjøpte busser måtte ha mulighet til å kjøre elektrisk. 
Busser og taxier utgjør en liten andel av kjøretøyene i Shenzhen, men står for hele 20 prosent av byens 
utslipp. Allerede i 2013 var det over 3 000 elektriske busser i drift i Shenzhen. Idag er det over 14 600 
elbusser i trafikk og i løpet av 2017 er målet at alle busser skal være elektriske. I 2016 la Kina fram 
en femårsplan der klimaomstilling var sentralt og trykket på Shenzhen som klimaforegangsby skulle 
oppskaleres. De lokale myndighetene bestemte seg for at elektrifiseringen av byens kjøretøypark skulle 
utvides til taxiflåten, med krav om at alle nye taxier som settes i drift fra 2017 skal være elektriske, og at 
fra 2020 må alle taxier være helt elektriske. Per i dag er det 5 500 eltaxier i trafikk. Shenzhen har etablert 
176 ladestasjoner med 3 354 ladepunkter i drift. I tillegg er 1 265 ladepunkter i ferd med å bli etablert og 
ytterligere 900 er under planlegging.

ELEKTRIFISERING AV BUSSER OG TAXIER I SHENZHEN - HVORDAN GJORDE DE DET? 
1. Harmonisering av statlig og lokal miljøstrategi for elektriske kjøretøy, og utvelgelse av Shenzhen 

som pilotby for uttesting av nye konsepter

2. Lokale myndigheter, transportselskaper og leverandørindustrien går sammen om en felles hand- 
lingsplan

3. Lokale myndigheter lager felles kommunikasjonsplattform for alle aktørene, inkludert byens inn-
byggere, for å bygge tillit og støtte for å gjennomføre nødvendige tiltak

4. Myndighetene innfører miljøkrav til buss- og taxibransjen med forutsigbar opptrappingsplan

5. Myndighetene lager incentivordninger som favoriserer elektriske kjøretøy og etablerer storstilt 
ladeinfrastruktur
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FOSSILFRI ANLEGGSPLASS I OSLO - 
FRA PILOT TIL STANDARD
Anleggsplasser står for nesten en tredjedel av klimagassutslippene fra transport i Oslo. Disse 
utslippene kommer fra maskiner og kjøretøy som bruker fossilt brensel, og har lenge gått under 
radaren for de fleste. Oslo har det siste året gått foran som verdens pionérby for fossilfrie anleggs- 
plasser og målet er at de skal bli helt utslippsfrie på sikt. 
 
I Byrådserklæringen 2015-19 sto det at Oslo skal “Stille strenge utslippskrav til (…) anleggsmaskiner på 
byggeområder (...), med krav om nullutslipp etterhvert som teknologiutviklingen gjør det mulig”. 

Det kommunale foretaket Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (KID) har ansvar for å bygge og forvalte byens 
kultur- og idrettsbygg, og var først ut med kommunens pilotprosjekt for fossilfri anleggsplass. Våren 
2016 ble byggingen av Lambertseter flerbrukshall lagt ut på anbud med krav om fossilfri anleggsdrift. I 
forkant hadde foretaket invitert anleggsbransjen til en dialogkonferanse for å kartlegge hvilke fossilfrie 
alternativer som var tilgjengelig, for å bygge på dette i utformingen av anbudet. Det ble satt krav om at 
anleggsmaskinene skulle være elektriske eller bruke biodiesel. I anbudet var det lagt til en setning om at 
eventuell bruk av anleggsmaskiner med annet drivstoff skulle avklares med byggherre. Dette ble gjort for 
å muliggjøre eventuell dialog mellom KID og byggentreprenører dersom det viste seg at entreprenør ikke 
ville være i stand til å skaffe alle nødvendige fossilfrie maskiner i tide. Ettersom dette var første gang så 
strenge miljøkrav på dette området ble stilt, var det ikke klart hva slags respons markedet ville gi. Resul-
tatet viste seg å være vellykket, da det kom åtte tilbud der alle entreprenørene oppfylte kravene, og ingen 

Åpning av fossilfri anlegssplass på Lambertseter (Foto: ZERO)
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av dem tok forbehold. Høsten 2016 var byggingen i gang. Dette viser at det finnes et marked for fossilfri 
drift av anleggsplasser i Osloområdet.

SAMARBEID GA KOMPETANSEHEVING
Selv om hovedmotivasjonen var å kutte klimagassutslipp, så fant KID flere fordeler ved å drifte fossilfrie 
anleggsplasser. Tiltaket passet godt inn i foretakets miljøstrategi fordi både anleggsplassen og nærmil-
jøet får renere luft og blir mindre utsatt for støy og lukt jo mer elektrisk maskinparken blir. I prosjektet 
hadde KID samarbeid med andre byggforetak i Oslo kommune med relevant kompetanse, tett dialog med 
miljøorganisasjoner, og samhandlet med byggentreprenører- og leverandører. 

Kommunen opplevde altså at det var mulig å stille strengere miljøkrav til anleggsbransjen. Entreprenør-
foreningen for bygg og anlegg som representerer tilbudssiden i anbudskonkurransene, er positiv til å 
gjennomføre slike tiltak forutsatt at miljøkravene er forutsigbare, at de er godt beskrevet i kontrakten og 
at etterspørselssiden er tilstrekkelig moden til å skifte til fossilfri drift. 

Så langt har KID ikke erfart noen betydelige økte kostnader forbundet med å skifte til fossilfri drift sam-
menlignet med konvensjonell. Biodiesel har en litt dyrere enhetspris sammenlignet med fossilt brensel, 
men forbruket av biodiesel ser ut til å være lavere. Dette skyldes nok både at motorene later til å være 
mer effektive på biodiesel enn fossildiesel, og også at anleggsplasser som er fossilfrie ser ut til å påvirke 
arbeiderne til å bli mer opptatt av miljøvennlige løsninger. Det foreligger imidlertid ikke målinger som 
kan dokumentere omfang eller effekt av dette. Videre kan man forvente kostnadsreduksjoner i biodiesel- 
verdikjeden i fremtiden, drevet av teknologiutvikling og oppskalering.

Etter den positive erfaringen fra fossilfri bygging av Lambertseter flerbrukshall, har en rekke andre 
byggeprosjekter med fossilfritt anleggsarbeid blitt igangsatt av Kultur- og Idrettbygg, Omsorgsbygg og de 
andre kommunale byggforetakene til Oslo. Fra 2018 innfører Oslo kommune en regel om at det skal være 
standard at alle kommunale byggeplasser skal være fossilfri og at det i stadig økende grad skal brukes 
helt utslippsfrie løsninger når det er mulig. Kommunens pionérrolle er i stadig utvikling, og det jobbes for 
å få til en helt utslippsfri kommunal anleggsplass. 

Innovasjonsarbeidet er nå også i ferd med å strekke seg ut av selve byggeplassen. I forbindelse med byg-
gingen av Grorud flerbrukshall har KID nylig stilt krav om fossilfri transport av materialer og avfall inn og 
ut av byggeplassen, noe som kan bidra til å sette en ny standard for kommunens klimakrav til transport 
av varer og tjenester.

FOSSILFRIE ANLEGGSPLASSER - HVORDAN GJORDE DE DET? 
1. Politiske mål om fossilfrie anleggsplasser og utslippskutt fra anlegg i byrådserklæring og budsjet-

ter

2. Kommunen samarbeider med offentlige, private og ideelle aktører for kompetanseheving. Tett 
dialog med anleggsbransjen og leverandører, og bruker dialogkonferanser og andre innovative 
grep i anskaffelser

3. Kommunen stiller konkrete miljøkrav i sine anbudskonkurranser

4. Suksess med pilotprosjekt fører til ny standard i alle kommunale byggeprosjekter

5. Opptrapping fra fossilfri til helt utslippsfri i takt med teknologiutviklingen

6. Støtteordning til private aktører som vil strekke seg mot utslippsfrie løsninger
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KARBONFANGST FRA 
AVFALLSFORBRENNING I OSLO
Oslo kommune har et uttalt mål om å bidra til et karbonfangst og - lagringsprosjekt (CCS) ved 
avfallshåndterings- og energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud. Anlegget står for 14 prosent 
av Oslos CO₂-utslipp i dag. Hvis prosjektet lykkes, vil det i tillegg til å kutte store utslipp i Oslo, 
bli verdens første fullskala CO₂-fangst knyttet til energigjenvinning og få stor overføringsverdi 
globalt.

Klemetsrudanlegget tar i mot husholdnings- og kommersielt avfall fra Oslo og nabokommuner. Varme- 
energien fra forbrenning av avfallet brukes til å produsere varmtvann, som benyttes i Oslos fjern-
varmesystemer og til produksjon av elektrisitet.

Avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud er Oslos største punktutslipp, og rensning ved anlegget vil 
fjerne minst 165 000 tonn CO₂. Samtidig kan anlegget bli verdens første karbon-negative avfallsanlegg, på 
grunn av den høye andelen biologisk materiale som forbrennes. Fangst av CO₂-utslipp, med delvis bio- 
logisk opprinnelse, betyr at CO₂ tas ut av sirkulasjon og atmosfæren, noe som gjør den såkalt karbon- 
negativ.  Beregnes denne fordelen inn, vil resultatet bli et kutt i CO₂-ekvivalenter på hele 315 000 tonn. 

Avfall er en stor global utfordring med flere milliarder tonn avfall generert hvert år. I EU havner 30 
prosent av alt husholdningsavfall i et deponi. Den foreslåtte sirkulære økonomipakken fra EU-kom-

Avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud (Foto: Arne Ove Bergo, Dagsavisen)
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misjonen tar sikte på å gjøre avfall om til 
ressurser og dermed redusere miljøforrin-
gelse, redusere CO₂-utslipp og skape nye 
grønne jobber. Ved innføring av et euro-
peisk deponeringsforbud vil 65 prosent av 
avfallet bli resirkulert innen 2030. De 35 
prosentene med ikke-resirkulerbare stoffer 
vil bli forbrent og energi gjenvunnet som 
på Klemetsrudanlegget.

STATLIG STYRT PROSESS
Norge har siden tidlig på 1990-tallet satset 
stort på forskning og utvikling av CCS. Et 
samlet Storting har stadig bekreftet gjen-
nom en rekke vedtak at Norge skal bygge 
en verdikjede for fangst og lagring av CO₂. 
Nå er det prosessindustri og avfallshånd-
tering som er de aktuelle utslippskildene; 
nemlig Norcems sementfabrikk i Brevik, 
Yaras ammoniakkfabrikk på Herøya og 
energigjenvinningsanlegget på Klemets-
rud. Olje- og Energidepartementet og det 
statlige foretaket Gassnova koordinerer og 
driver denne prosessen tett på aktørene i 
hele kjeden; fangst, transport og lagring. 
Aktørene som er med i prosessen får både 
økonomisk og faglig støtte for å kunne 
prioritere dette krevende arbeidet. Slik 
løpet er lagt nå fra statens side, er fullskala 
CO₂-håndtering oppe til vurdering gjen-
nom de årlige statsbudsjettforhandlingene, 
eventuelt også i revidert statsbudsjett. 
Dette gjør prosjektet politisk fundert, men 
kan samtidig skape lite forutsigbare ram-
mevilkår for industriaktørene.

SPRINT MOT NULLUTSLIPPSMÅL 
FOR AVFALLSHÅNDTERING
Ideen om å fange karbon fra røykgassen på Klemetsrud ble født i løpet av en strategiprosess i Energigjen-
vinningsetaten i 2014. Motivasjonen for etaten var å se hvor i deres virksomhet det kunne være mulig å 
kutte utslipp ytterligere, og bidra til å nå Oslos samlede klimamål. Poenget er å ta for seg den siste biten 
i det kretsløpsbaserte avfallssystemet som fortsatt innebærer store klimautslipp. Slik at sirkelen virkelig 
blir sluttet, og anlegget blir helt klimavennlig. 

I mars 2015 foreslo Bellona i sin rapport om Norges CO₂-økonomi KEA AS som en del av en CCS- 
industriklynge i Øst-Norge. På det tidspunktet hadde de to andre aktuelle prosjektene planlagt og testet 
CO₂-fangst i ca to år. I Gassnova sin studie våren 2015 ble KEA AS anbefalt som én av tre kandidater for 

HVA ER KARBONFANGST OG 
-LAGRING?
CO2-håndtering er en aktuell teknologi for å få 
ned utslipp av CO2 fra store industrier, blant 
annet fra kraftverk basert på kull, olje eller gass, 
fra olje- og gassanlegg, stålverk og sement- 
fabrikker. I dag finnes det 22 fullskala CCS- 
prosjekter internasjonalt.

På engelsk brukes CCS, carbon capture and 
storage. CO2-håndtering utføres gjennom tre 
hovedtrinn:

Fangst

CO2 skilles ut fra andre gasser i en utslipps- 
strøm, i en kjemisk prosess. Den “fanges”. 
CO2-strømmen komprimeres og sendes til  
videre til transport.

Transport

Når CO2-gassen er komprimert til en væske- 
lignende tilstand, transporteres den enten via 
rørledninger eller i tankbiler og skip, til et sted 
som er egnet for permanent lagring.

Lagring

CO2 blir injisert ned i geologiske formasjoner i 
undergrunnen, i dybder på én kilometer eller 
mer. De geologiske formasjonene som egner 
seg til CO2-lagring består av porøse lag som kan 
oppta CO2, og en eller flere tette bergarter som 
ligger på toppen som et lokk og hindrer at CO2 
lekker ut.
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etablering av et nasjonalt fullskala karbonfangstprosjekt. 

I juni samme år besluttet byrådet å etablere et testanlegg for karbonfangst på Klemetsrud, og KEA AS har 
satt anlegget til rådighet for et slikt testanlegg. For Oslos mål om en halvering av klimagassutslippene in-
nen 2020, nylig endret til 2022, er CCS-prosjektet på Klemetsrud svært sentralt, man satser derfor store 
ressurser på dette. 

Testanlegget ble åpnet i januar 2016. Forundersøkelsen som ble levert til Gassnova i mai 2016 viste at 
CO₂-fangst er teknisk mulig ved Klemetsrudanlegget. Gassnova konkluderte i sin mulighetsstudie i juli 
samme år at alle de tre aktuelle utslippskildene var egnet for fangst, og anbefalte samtlige for ytterligere 
prosjektering og testing.  
 
Våren 2017 fikk de tre aktuelle prosjektene, også KEA AS, kontrakt for videre utvikling i konseptstudier 
og forprosjektering i et overlappende løp. Fremover er det lagt opp til at CO₂-fangstanleggene skal plan-
legges i større detalj og med mer nøyaktige kostnadsestimater. Gassco leder arbeidet med transport der 
Larvik Shipping og Brevik Engineering har fått kontrakter, og Statoil skal sammen med Shell og Total stå 
for lagringsprosjektet. 

KEA AS og Oslo kommune har med andre ord stablet på beina et industriprosjekt på relativt kort tid, og 
det å fjerne CO₂-utslippene fra pipa på Klemetsrud er stadig aktuelt for statlig investering og bygging. 
Viktig nå vil være å sikre midler til realisering av CCS-prosjektet på Klemetsrud på kort og lang sikt. Det 
vil være et betydelig bidrag til forpliktelsen i Stortingsvedtaket om å realisere  fullskala CCS verdikjede 
innen 2022. Og samtidig sentralt for Oslos mål om bli en nullutslippsby innen 2050. 

 KARBONFANGST I OSLO - HVORDAN HAR DE GÅTT FRAM SÅ LANGT? 
1. Oslo kommune selv, ved Energigjenvinningsetaten, lanserte ideen om å fjerne utslippene fra KEA 

AS

2. En rekke aktører tar tak i ideen og et prosjekt blir lansert fra flere hold. Byrådet forplikter seg til 
målet om realisering av CCS på KEA AS

3. Prosjektet blir inkludert i den statlig styrte industriprosessen og får støtte til utvikling og testing

4. KEA AS og Oslo kommune har knyttet til seg de nødvendige aktørene for å få på plass et prosjekt 
som kan svare på, og takle, hindre underveis

5. KEA AS leverer resultater raskt og tilfredsstillende i løpet som Staten legger opp til og er stadig 
aktuelle for investering og bygging
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Kommuner spiller en viktig rolle i det grønne skiftet. Miljøstiftelsen ZERO har derfor utarbeidet denne 
sjekklista for å vise hvilke konkrete grep kommunene kan gjøre for å redusere utslipp fra egen drift, 
legge til rette for lavere utslipp som planmyndighet og byutvikler, bruke sin innkjøpsmakt til å skape 
et marked for utslippsfrie løsninger og ta en aktiv rolle som forbilde overfor egne innbyggere, næring-
sliv, andre kommuner og Staten.

INNKJØP
Minst 30 prosent miljø- 
vekting i alle anbud  
(vedtatt av Stortinget).

Still krav til fossilfrie an- 
leggsplasser ved alle ut-
bygginger, med utslippsfrie 
løsninger.

Still krav til fossilfri og ut-
slippsfri kollektivtransport 
i alle nye buss- og ferjean-
bud.

Still krav til fossilfri 
varelevering og transport-
tjenester, og utslippsfri når 
mulig.

Still krav til ikke-fossil  
material- og energibruk.

Gjennomfør innovative  
anskaffelsesprosesser for  
nye klimaløsninger.

TRANSPORT
Skifte ut alle kommunens 
kjøretøy til utslippsfrie  
løsninger/fornybart drivst-
off

Bygg ut ladepunkter på of-
fentlige parkeringsplasser, 
gateparkering, borettslag.

Still krav til lading for alle 
nybygg og lademulighet på 
arbeidsplasser og varehan-
del

Prioriter utslippsfrie biler  
og elbildeling i parkerings- 
politikken. 

Tilrettelegg for energi- 
stasjoner med hurtiglading, 
hydrogen og biodrivstoff.

Miljødifferensiering av 
bomring, økt fordel for 
utslippsfrie kjøretøy.

Sikre maks halv sats for 
utslippsfrie kjøretøy på 
p-plass, bompenger og 
ferger.

Innfør null- og lavutslipps- 
soner for all transport i  
sentrale områder. 

Tilrettelegg for utslippsfri 
varetransport med priorit-
ert areal til lasting/lossing 
etc.

Still krav om utslippsfrie 
drosjer og tilrettelegg for 
egen lading.

Sikre landstrøm for alle 
skip, miljødifferensierte 
havneavgifter, og utslipps-
fri havnedrift.

BYUTVIKLING
Planlegg alle nye utviklings- 
områder med utslippsfri  
transport, bygg og energi-
bruk. 

Fremme utslippsfri mo-
bilitet med bl.a. krav til 
elbildeleordninger, sykkel-
parkering osv.

Still krav om solenergi i ut- 
byggingsavtaler for alle nye 
bygg.

BYGG
Nye kommunale bygg skal 
som hovedregel skal være 
plusshus. 

Fas ut all fossil oppvarming 
innen 2018, også spisslast, i 
egne bygg og fjernvarme.

Lag minst ett forbildepro- 
sjekt for nybygg eller reha-
bilitering til plusshus.

Installér solenergi på kom-
munale bygg, smart energi- 
styring og ladeløsninger.

Inngå grønne leiekontrak-
ter for alle kommunens 
leieforhold med strenge 
miljøkrav.

Oppgrader energistand-
arden i egne bygg, med mål 
om passivhusnivå. 

ANNET
Sørg for god kildesortering 
for innbyggere, bedrifter 
og egen drift, med bl.a. ma-
terialgjenvinning av plast 
og produksjon av biogass/
biogjødsel fra matavfall/
avløp.

Legg til rette for produk- 
sjon av biodrivstoff fra 
lokale avfallsressurser.

Lag lokale støtteordninger 
for gode klimaløsninger for 
å utløse tiltak.

Utrede karbonfangst og -la-
gring på avfallsforbrenning.

ZEROs sjekkliste for 
kommunale klimatiltak


