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Hvem blir den første norske byen 
til å innføre nullutslippssone? Hvor 
kommer Norges clean tech hub? 
Hvem får de første elektriske last-
ebilene eller nullutslipps  
anleggsplass? Og hvor får vi flest 
grønne arbeidsplasser? Byenes 
rolle i å redusere klimautslipp kan 
bli avgjørende i forhandlinger etter 
høstens valg. Dette notatet viser 
hvilke grep som bør tas dersom nor-
ske byer skal lede an som spydspis-
ser i klimaarbeidet.

Byer står for 70 prosent av verdens 
klimagassutslipp – og byene er i vekst: 
I 2050 vil 70 prosent av verdens be-
folkning bo i en by. Internasjonalt ser vi 
stadig flere byer og bynettverk som tar 
en offensiv rolle, påtar seg forpliktelser 
og kutter utslipp der nasjonalstatene 
henger etter. I dette notatet viser vi 
hva de største byene i Norge må gjøre 
for å ta ledertrøya på veien mot nul-
lutslippssamfunnet, og hvordan staten 
kan bidra til at byenes potensiale 
utnyttes til det fulle.

Byer kan redusere utslipp på en rekke 
områder. Særlig viktig er energiforsyn-
ing (inkludert oppvarming), transport, 
anleggsmaskiner og avfallshåndtering. 
I Norge er strømproduksjonen basert 
på fornybar energi, og derfor peker 
transport og anleggsmaskiner seg ut 

som avgjørende sektor for utslipps-
kutt. Byer, og kommuner generelt, er 
sentrale som leverandør av tjenester, 
som utbygger av infrastruktur og som 
planlegger av arealbruk. 

Byene har også stor innkjøpsmakt som 
kan brukes til å fremme klimaløsninger, 
og de kan informere innbyggerne om 
sine muligheter til å bidra, og legge til 
rette for innbyggernes utslippskutt. 
I Norge kan godt over 20 prosent av 
våre totale klimagassutslipp reduseres 
ved hjelp av kommunale og fylkeskom-
munale virkemidler.

Kommunevalgperioden fra 2015-2019 
er helt avgjørende om Norge skal nå 
sine klimamål og få gjennomført viktige 
klimatiltak. Lokalpolitikerne som velges 
i høst må sikre grønne arbeidsplasser, 
bygge infrastruktur for et grønt skifte 
og kutte egne kommuners utslipp hvis 
vi skal klare å nå nullutslippssamfun-
net. 

Notatet starter med å beskrive inspir-
erende internasjonale eksempler, går 
så gjennom områder der byene har 
en viktig rolle å spille. Til slutt følger 
sjekklister for tiltak som utnytter mu-
lighetene for å kutte klimagassutslipp 
i byene – både for hva kommuner kan 
gjøre selv, og hva staten bør bidra med.

Byene 

som klima- 

spydspiss

Oslos klimagassutslipp fordelt på kilde

SSBs oversikt over klimagassutslipp i Oslo gir en god pekepinn på hvor klimagas-
sutslipp kommer fra i en norsk by, selv om det alltid er variasjoner. Fra slutten 
av 2015 kommer tilsvarende oversikt for alle norske kommuner, i dag er den kun 
tilgjengelig fylkesvis.
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Amsterdam har lenge vært kjent som 
sykkelby – det satses på infrastruk-
tur og tilrettelegging for sykling. Men 
Amsterdams klimaarbeid er mer omfat-
tende enn som så og deres mål er å 
kutte CO2-utslippene med 45 prosent 
innen 2025, sammenlignet med 2012. 
De har også gjort EUs mål om 20 % 
mer fornybar energiproduksjon og 20 
% energieffektivisering innen 2020 til 
sine. 80.000 hus skal få sin strøm fra 
solceller innen 2020, 12.000 flere få 
all energi fra vind, 1000 boliger skal 
være nullutslippsboliger og 75 % av alle 
nybygg skal være energinøytrale. 

For å klare dette har de blant annet 
satt i gang med subsidier til innbyggere 
og utbyggere, samt veiledning og in-
formasjon. Byen har iverksatt en rekke 
tiltak innen transportsektoren, blant 
annet gjennom prosjektet Amsterdam 
Elektrich, både for å redusere klima-
gassutslipp og for å redusere lokal luft-
forurensning. Elektriske kjøretøy bidrar 
positivt til begge deler. I Nederland er 
det ikke statlige incentiver for å kjøpe 
elbil på samme måte som i Norge.

Det gis støtte til ladepunkter og utbyg-
ging av ladeinfrastruktur prioriteres. 

Dagens 1000 ladepunkter skal opp i 
4000 innen 2018. Gamle biler vil ikke 
lenger få mulighet til å parkere i byen. 
Alle busser skal være utslippsfrie innen 
2026; de første kommer neste år. I 
Amsterdam kjører det også rundt tre 
helelektriske lastebiler, to av dem for et 
flyttebyrå. De har elektriske kanalbåter 
for guidede turer og elektrisk gatefeie-
bil. 

Byen skaffer seg erfaring med alle for-
mer for elektriske transportmidler for 
byen og lærer gjennom dette også hva 
som må til for at de skal kunne spille en 
større rolle i transportsystemet.

For å redusere kjøring med lastebil 
i byen og stimulere en overgang til 
renere biler, innførte Amsterdam i 2008 
en lavutslippssone. Denne blir stadig 
strengere etter en allerede fastsatt 
opptrappingsplan: Den utvides til å 
omfatte scootere i 2015, varelevering 
i 2017 og taxier og turbusser innen 
2018. I 2020 skal kravene skjerpes for 
lastebiler, og i 2025 skal all transport 
innen denne sonen være utslippsfri der 
det er et alternativ. I utkanten av sonen 
har de tre samlastingssentraler. Fra 
disse kjører elektriske varebiler varene 

videre. Innen 2020 skal ytterligere to 
sentraler være på plass. 
Alle som ønsker å kjøpe en elektrisk 
bil eller varebil for bruk i næringslivet 
får subsidier som dekker hele eller 
deler av ekstrakostnaden. Samtidig 
delte Amsterdam i år ut 30 tillatelser til 
elektriske varedistributører som gir rett 
til å laste og losse fra fortau, og til å 
kjøre steder andre biler ikke er tillatt og 
på tider av døgnet der andre biler ikke 
er tillatt. Dette er en pilot for å se om 
disse insentivene gjør det lønnsomt å 
kjøre elektrisk varedistribusjon. 

Da det skulle utlyses nytt løyve for 
taxier på flyplassen, Schiphol, ble det 
satt krav om elbiler, og nå kjører 167 
Teslaer størstedelen av taxiturene fra 
Schiphol og inn til Amsterdam.

Amsterdam er ikke redd for å sette 
i gang tøffe tiltak, og arbeider med 
utslippskutt fra en rekke innfallsvinkler. 
Byen sikrer forutsigbarhet ved å være 
tydelig på avgrensning av prosjektpe-
rioder og ved bruk av klare opptrap-
pingsplaner. Amsterdam er gode på å 
ta i bruk muligheter – enten de ligger i 
å bruke innkjøpsmakt eller i å stimulere 
ny teknologi i næringslivet.

BYER SOM GÅR FORAN / AMSTERDAM

                OF NEW 
CONSTRUCTIONS ENERGY 
NEUTRAL UNTIL 2020

75%

LOCALLY REUSED (RAW) 
MATERIALS AND 
RESOURCES

FROM 3 TO       CARGO 
HUBS FOR CLEAN, SMART 
CITY DISTRIBUTION

12.000

5

LOCALLY GENERATED 
WIND ENERGY PROVIDED 
TO AT LEAST  

ADDITIONAL HOUSEHOLDS

65%

1000 PROPERTIES WITHOUT 
ENERGY BILLS 

SOCIAL HOUSING: UPGRADE TO 
AN AVERAGE OF ENERGY LABEL B 

FROM 90 TO  
ENERGY EFFICIENT, 
HEALTHY SCHOOLS

201

FROM 19% TO 
SEPARATION OF HOUSEHOLD WASTE

FROM 62.000 TO 102.000 PROPERTIES CONNECTED TO DISTRICT HEATING 
 

ELECTRICITY BY SOLAR
PANELS: LOCAL 
PRODUCTION FROM 
5.000 HOUSEHOLDS TO

HOUSEHOLDS
80.000

2014
CONTINUATION OF 
ZONE FOR LORRIES

2018
ZONE FOR TAXIS 
AND COACHES

2020
INTENSIFICATION OF THE 

LOW EMISSION ZONE FOR LORRIES

2015
RESEARCH: INTRODUCTION 

OF A LOW EMISSION 
ZONE FOR SCOOTERS

2017
ZONE FOR 

DELIVERY VANS 

2014 2025

low 
emission 

zone

FROM 1000 TO 
PUBLIC CHARGING POINTS FOR 
ELECTRIC VEHICLES IN 2018

4000

NO NEW PARKING 
PERMITS FOR TOO 
OLD VEHICLES

EMISSION FREE 
PUBLIC BUS 
TRANSPORT IN 2026

Sustainable Amsterdam

RENEWABLE ENERGY 

IN 2020, 20% MORE LOCALLY PRODUCED 
RENEWABLE ENERGY PER INHABITANT, 
AND 20% ENERGY SAVED PER INHABITANT.

CLEAN & HEALTHY AIR

BY 2025 AS MUCH EMISSION FREE 
TRAFFIC IN THE CITY AS POSSIBLE. 

CIRCULAR ECONOMY

WASTE IS A RESOURCE. RAW MATERIALS 
AND RESOURCES WILL BE MINED LOCALLY 
AND RE-USED. NEW FORMS OF DISTRIBU-
TION, CONSUMPTION AND DISTRIBUTION 
WILL ARISE. 

CLIMATE RESILIENT CITY

CLIMATE CHANGE AS A KEY FACTOR BY 
THE DEVELOPMENT AND DESIGN OF THE 
CITY OF AMSTERDAM.

SUSTAINABLE CITY 

AMSTERDAM ENVISAGES RAPIDLY 
IMPROVING SUSTAINABILITY WITHIN THE 
MUNICIPAL ORGANIZATION ITSELF.

See www.amsterdam.nl/duurzaam

AS MUCH TRAFFIC IN THE CITY AS POSSIBLE IS EMISSION FREE BY 2025

Amsterdam innfører en rekke klimatiltak, her oppsummert i en enkel oversikt. Grafikk: amsterdam.nl/durzaam/
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London har som mål å bli “A city that 
becomes a world leader in improving 
the environment locally and globally, 
taking the lead in tackling climate 
change”. Innen 2025 skal de redusere 
sine utslipp med 60 prosent fra 1990-
nivå. Men høye mål alene gir ikke 
klimagasskutt. London jobber mål-
rettet, og er villig til å ta i bruk mange 
ulike virkemidler, inkludert å påvirke 
nasjonal politikk. De har laget planer og 
detaljerte retningslinjer og veiledere, 
særlig innen byggsektoren, både for 
egne bygg, for nye bygg som bygges 
i London, for rehabilitering av eksis-
terende bygningsmasse og for store 
utbyggingsprosjekter. De har gjort 
ambisiøse energikrav til regelen og 
ikke unntaket. De har også en tydelig 
og langsiktig opptrappingsplan og et 
mål om at alle bygg skal være fossilfrie 
i 2018. For alle som ønsker å bygge 
ut, pusse opp eller rehabilitere har de 
laget gode veiledere for hvordan de 
kan spare energi, samt retningslinjer i 
byggesøknader.
Alle bydeler i London er blitt pålagt 
å utrede varme- og kjølebehov og 
tilgang til overskuddsvarme eller annen 

overskuddsenergi (fra for eksempel 
sykehus, idrettshaller eller industri) 
som kan være grunnlag for bedre 
utnyttelse av ressursene i et integrert 
system med varme/kjøling for bydelen 
eller et spesifikt område. Byen støtter 
også utbygging av solceller. Alt for å 
nå målet om at 25 prosent av energi-
bruken skal komme fra desentraliserte 
energikilder innen 2025.

Byen har innført lavutslippssone og 
gått til innkjøp av spesialdesignede 
toetasjes hybridbusser og elbusser. Se-
nest i sommer var de med da 24 byer 
fra ulike land gikk sammen og lovet 
utrulling av 40.000 lavutslippsbusser 
de nærmeste årene. Det er bebudet 
økt bestilling av elbusser for å påvirke 
markedet i riktig retning. De har også 
fått noen elektriske taxier av den 
klassiske engelske typen, og de stiller 
strengere krav til taxinæringen.
London har høye, ambisiøse mål, og en 
plan for å nå dem. Byen jobber innen 
alle sektorer og kutter utslipp gjennom 
målrettet arbeid.  Her er alle en del av 
løsningen. Det at de også utarbeider 
planer, retningslinjer og veiledere gjør 

det lett for både offentlige og private 
aktører å være med og kutte utslipp. 
Deres detaljerte forskrifter viser både 
til mål, og krav til utbyggere for at 
dette målet skal nås. På den måten kan 
alle se hva som forventes av dem. Det 
gjør det også meget tydelig hvordan 
deres bidrag er en del av løsningen. Når 
forventningen er at alle nye utbyggin-
ger er “zero-carbon” bygges det for 
framtiden. Deres miljøsone har også 
vakt internasjonal oppmerksomhet. 
Den fikk mye motstand før den ble 
innført, men når den nå er på plass har 
den hatt en klar effekt, og det store 
flertallet er glade for tiltaket.

BYER SOM GÅR FORAN / LONDON
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I Abu Dhabi, hovedstaten i De forente 
arabiske emirater, bygges det en nul-
lutslippsbydel, Masdar. Bydelen skal 
huse 45-50.000 innbyggere og 60.000 
arbeidsplasser når den er ferdig, og 
byggingen er godt i gang. Hele byen 
bygges opp med lavt eller ingen energi-
bruk, og kun bruk av fornybar energi er 
lov, både i bygg, elektrisitetsproduksjon 
og transport. Bygningene er spesialde-
signet for å holde varmen ute, bruke 
lite energi og resirkulere vann, og det 
prøves ut nye teknologier for å få ned 
avfallsmengder og vannbruk. For å 
komme seg rundt i byen brukes enten 
de spesialdesignede førerløse bilene 
eller små elbiler. Alle fossilbiler må 
parkeres utenfor, og det jobbes med 
utvidelse av t-bane for å binde bydelen 
bedre sammen med resten av byen og 
dermed dekke alle arbeidsreiser. Det 
er også lagt vekt på byens design for 
å holde energibruk nede og komfort 
oppe, blant annet gjennom smale gater 
som sørger for god skygge i varmen og 
kjøletårn.

Bydelen bygges opp rundt et inter-
nasjonalt universitet som satser på 
utviklingen «clean tech»; nullutslipps- 
og andre teknologier som trengs for 
å kutte utslipp og ressursbruk i ulike 
sektorer. Rundt universitet ligger flere 
internasjonale selskaper og institus-
joner som spesialiserer seg innen eller 

forsker på clean tech. Gjennom å være 
med i ulike konkurranser og tilby ulike 
fordeler og god lokasjon har Masdar 
fått flere bedrifter som satser på nul-
lutslippsteknologi til å legge hovedkon-
tor eller Midtøsten-kontoret sitt hit. 
Det er også mulig for universitet eller 
bedriftene å drive forskning på og ta i 
bruk nye teknologier når byen bygges. 
Universitet målgruppe er studenter 
fra hele verden basert på deres talent 
og ideer innen utvikling av nye, rene 
teknologier.

De forente arabiske emirater har, i 
likhet med Norge, store oljeinntekter. 
I Masdar er det i all hovedsak staten 
som går inn med midler sammen med 
private investorer for å bygge opp 
bydelen. Gjennom dette arbeidet 
sørger de for at de har en posisjon 
også innenfor framtidens næringer og 
arbeidsplasser etter oljealderen. Clean 
tech er avhengig av knutepunkter, hvor 
flere ulike fag og hjerner samles på 
et sted, slik at forskning, utvikling og 
innovasjon styrkes. Gjennom Masdar 
sikrer Abu Dhabi seg dermed kom-
petanse innenfor en næring på vei opp, 
som kan gi gode framtidsutsikter. 

BYER SOM GÅR FORAN / MASDAR Kunne vi gjort det 
samme i Norge?
Hvis staten hadde uttrykt ønske 
om en partner for å få opp et clean 
tech hub og vilje til å bidra til å fi-
nansiere prosjektet, er det ikke van-
skelig å se for seg at flere av våre 
største byer ville kunne konkurrere 
om å bygge Norges svar på Masdar. 
Muligheten kan brukes til å sette 
ut i livet utprøving av ny teknologi i 
større skala. Dermed kan storbyens 
fordeler kombineres med univer-
sitet og næringsliv for å få til en 
omstilling til grønne arbeidsplasser 
og skaffe Norge en posisjon også 
innen grønn innovativ teknologi. 
Mye av kunnskapen som vi allerede 
sitter på, kan brukes i nye næringer, 
men det krever en satsning, også 
på å tiltrekke seg internasjonale 
selskaper, gi muligheter for ut-
testing og bygge et fysisk miljø for 
clean tech. Tankegangen om at 
staten går i partnerskap med lokale 
myndigheter om fremragende grønn 
byutvikling, kan også anvendes 
på enkeltområder der vi har et 
nasjonalt behov for at noen prøver 
ut spesifikke løsninger, som innen 
anleggsdrift, elektrisktransport eller 
fornybar materialbruk.
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Byene har flere ulike roller. De er 
både en tilbyder av tjenester innen 
alt fra skole og omsorg til renovas-
jon, en eiendomsforvalter, plan-
myndighet, innkjøper og et forbilde. 
For å kutte utslipp må kommunen 
bruke flere av sine roller. Den må 
kutte utslipp fra egen drift, legge til 
rette for mindre utslipp som plan-
myndighet og byutvikler, skape et 
marked for nullutslippsløsninger 
gjennom sine innkjøp, og ta en aktiv 
rolle som forbilde, både overfor egne 
innbyggerne og overfor andre kom-
muner og myndighetsnivå. 

TRANSPORT 
En tredjedel av norske klimagassut-
slipp kommer fra transportsektoren. 
God areal- og transportplanlegging er 
viktig, men selv en massiv satsning på 
slike tiltak fjerner ikke behovet for biler 
og godstransport. Derfor er det også 
avgjørende å få på plass tiltak som gjør 
at disse ikke forurenser! For å få ned 
utslippene fra biler, busser, båter og 
lastebiler trenger vi en storstilt over-
gang fra fossilt til fornybart drivstoff 
som elektrisitet, hydrogen og biodrivs-
toff. Norske byer må ta en aktiv rolle 
for å tilrettelegge for en overgang fra 
fossilt til fornybart drivstoff i trans-
portsektoren, både gjennom tilrettel-
egging, infrastruktur, restriksjoner og 
insentiver. Det er viktig både at egne 
kjøretøy skiftes ut, og at overgangen 
fra fossilt til fornybart for befolkning 
og næringsliv stimuleres. 

Som eksemplet med Oslo sine klima-
gassutslipp viser, kommer en betydelig 
del av utslippene også fra anleggs-
maskiner og andre motorredskaper. 
Dette er en sektor som hittil har blitt 
møtt med få krav og tiltak, og det 
manglende fokuset blir tydelig når 
man ser på utslippene. Dette er også 
et marked som ikke er kommet like 
langt som personbilsegmentet, og som 
trenger piloter og demonstrasjonspros-
jekter som i neste omgang kan følges 
opp med krav.

KLIMASMART BYUTVIKLNG 
Det er viktig ikke bare å kutte utslip-
pene vi har i dag, men også sørge for 
at det nye vi bygger og planlegger vil 
føre til mindre, og ikke mer utslipp. At 

dette gjøres riktig, er det i all hoved-
sak kommunene som legger rammene 
for, gjennom bestemmelser om hvor 
funksjoner skal lokaliseres, hvor ny 
utbygging skal skje og hvilke krav som 
stilles til infrastruktur der utbygger 
skal bygge. De er også parkeringsmyn-
dighet og kan gjennom parkeringsreg-
ulering bestemme hvordan mobiliteten 
for beboerne i ulike områder skal 
organiseres. Hvordan byen videre-
utvikles, hvilke områder man satser 
på, hvordan transport og mobilitet 
planlegges og hvor funksjoner, boliger 
og arbeidsplasser lokaliseres er helt 
avgjørende for realiseringen av et 
nullutslippssamfunn og kan være med 
å gjøre store endringer både for eksis-
terende og nye områder. 

BYGG OG SOLCELLER 
Byggsektoren står for omkring 40 
prosent av det norske energiforbruket, 
og globalt står sektoren for en omtrent 
like stor andel av klimagassutslippene. 
Lavere energibruk og produksjon av 
energi på byggene våre er en viktig 
del av kampen mot klimaendringene, 
og helt avgjørende på vei mot nul-
lutslippssamfunnet. Energien som 
frigjøres og produseres kan benyttes 
til klimagasskutt i andre sektorer, og 
effekten av å satse på miljø i byggsek-
toren vil være betydelig.

Energigjerrige bygg med fornybar 
energiproduksjon er framtida. Både ny-
bygg og rehabiliterte bygg med svært 
lite energibehov kan klare å dekke 
energibehovet sitt med egenprodu-
sert fornybar energi, men kan også 
produsere fornybar energi ut på nettet. 
Byggsektoren, både i anleggsfasen, i 
materialbruk og drift bruker i dag unø-
dig mye energi, som vi heller bør bruke 
i andre sektorer. 

Kommuner og fylkeskommuner har 
mye å spare på energieffektiviser-
ingstiltak i egne bygg, og bør også ta 
en aktiv rolle for å få opp markedet 
for solceller og fornybar material-
bruk. Man kan også se på potensialet 
som ligger i alle ubrukte takflater, og 
hvordan disse kan utnyttes bedre, 
både for energiproduksjon, og for å få 
ned energibruken i vann- og avløpssys-
temet.

Å erstatte fossil energi med fornybar 
er avgjørende i klimakampen. Solenergi 
(solceller og solfangere) er en ener-
giteknologi som egner seg godt for 
bruk på bygg (og dermed i by). I dag er 
bruken av solenergi mye større i våre 
naboland enn i Norge - men når man 
setter i gang økt bruk av solenergi, 
vokser volumet fort. Kommuner bør 
sette seg mål for hvor mye solenergi 
som skal produseres i deres område. 
Målet må justeres etter størrelse. 
ZERO foreslår som utgangspunkt at i 
2030 bør installert solenergiproduks-
jon tilsvare minst 185 W pr innbygger 
tilsvarende det Danmark hadde for to 
år siden. Målet kan også utformes med 
henblikk på hvor mange husholdninger 
som skal ha solenergi (Amsterdam), 
eller som en andel av byens energibruk 
(London).

KLIMASMARTE INNKJØP 
SOM MOTOR I DET GRØNNE 
SKIFTET 
Det offentlige er Norges største kunde 
og spiller en sentral rolle for å utvikle 
grønne markeder for blant annet 
transport, bygg og varer. Det offen-
tlige handler årlig for flere milliarder 
og offentlige anskaffelser står for 17 
prosent av BNP. Dette er en ypperlig 
mulighet til å lage et marked for viktige 
fornybare teknologier og nullutslipp-
sløsninger. Det er viktig å tenke bredt 
rundt hvordan man kan påvirke som 
innkjøper. Selvfølgelig kan man be om 
nullutslippstransport når man kjøper 
transporttjenester, men det går også 
an å stille krav til tjenester private 
utfører for kommunen. For eksempel 
kan gode energiløsninger i bygg være 
en naturlig del av betingelsene for å få 
feste kommunal tomt billig for å drive 
barnehage.

SJEKKLISTE 
Neste side følger en sjekkliste over 
tiltak for byer og kommuner. Flere 
kommuner, og mange av de store 
byene kan allerede sjekke av på mange 
av disse punktene, og er godt i gang 
med å kutte sine utslipp. Norske byer 
og kommuner har de siste årene op-
parbeidet seg verdifull kompetanse 
på klimagasskutt. Tiltak i denne listen 
vil være med å kutte deres utslipp yt-
terligere.

KLIMATILTAK FOR BYER
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INNKJØP
Stille krav om fossilfri transport og 
transporttjenester ved levering av 
varer og tjenester
Stille sterke miljø- og klimakrav 
ved alle anbud – og vekte det høyt 
nok til at miljø blir utslagsgivende 
for hvem som vinner anbudet
Stille krav om fossilfri oppvarming 
i leieavtaler
Etterspørre bioplast i produkter og 
emballasje, og stille krav om dette 
der det er tilgjengelig
Gå gjennom innkjøpsrutiner og 
sørge for at det er tjenesten man 
ønsker som blir etterspurt, ikke 
varen som dekket tjenestebehovet 
ved forrige innkjøp 

TRANSPORT
Innføre lavutslippssoner med 
betaling etter utslipp og nullut-
slippssoner med forbud for fossile 
kjøretøy innenfor visse områder 
eller i gitte tidsrom – og med 
tydelige opptrappings- og utvide-
lsesplaner
Stille nullutslippskrav til tax-
inæringen gjennom taxiløyver og 
systemer på sentralene
Legge opp parkeringspolitikken 
slik at utslippsfrie biler favoriseres, 
og at delebiler blir prioritert 
Bruke mulighetene ved at flere av 
virkemidlene i elbilpolitikken nå 
har blitt overgitt til kommunene til 
å forsterke elbilpolitikken og sørge 
for at utslippsfrie biler alltid skal 
lønne seg, for eksempel ved minst 
halv pris for el- og hydrogenbiler i 
bomringer
Erstatte busser og båter med 
fossile brennstoff med nye med 
fornybart drivstoff, med et mål om 
at dette er fullført innen 2025 
Legge til rette for at borettslag og 
sameier sørger for god utbyg-
ging av lademuligheter, stille krav 
om at alle nye borettslag har en 
ladedekning på minst 50 prosent, 
og sørge for utbygging av ladein-
frastruktur på offentlige park-
eringsplasser i de områdene der 
beboerne bruker gateparkering
Bidra strategisk og finansielt til 
utbygging av de første hydrogen-
fyllestasjonene

BYUTVIKLING
Planlegge alle nye områder som 
nullutslippsområder/bydeler, med 
null utslipp fra både transport, 
bygg og energibruk, og sikre gjen-
nomføring av planen gjennom at 
kommunen enten går med som 
medutbygger selv eller går i dialog 
med utbyggere 
Ta inn klimagassutslipp som eget 
kriterium i all utbygging og invest-
eringer som gjøres
Legge til rette for utbygging på 
såkalte «grå» arealer og innenfor 
eksisterende områder, gjerne sen-
tralt, gjennom blant annet enklere 
saksbehandling
Stille krav til at egne eiendoms-
foretak har nullutslipp og fornybar 
materialbruk i alle sine utbygginger
Bruke parkeringsnormen aktivt 
for å fremme utslippsfri mobi-
litet, deling av elbiler og økt bruk 
av sykler og elsykler gjennom å 
kreve sykkelparkering, gi betydelig 
lavere minimumsnorm ved tilgang 
på elektrisk delebil og sørge for 
50 prosent ladedekning i alle nye 
utbygginger
Stimuler til bruk av fornybart drivs-
toff i annleggsvriskomhet

BYGG
Erstatte all bruk av fossil olje og 
gass til oppvarming med fornybar 
energi innen 2018, utarbeide planer 
for når fossil reserve skal erstattes 
av fornybar, og kartlegge omfang 
av fossilfyring blant private og 
næringsliv og stimulere til at denne 
erstattes
Til enhver tid ha minst et forbilde-
prosjekt under konstruksjon – for 
eksempel nybygg eller rehabi-
litering til plusshus, 30% bedre 
energinivå enn gjeldende tekniske 
krav eller et bygg som utnytter 
ny teknologi og materialer på nye 
måter
Kartlegge alle kommunale byggs 
muligheter for energieffektiviser-
ingstiltak, og sørge for at alle tiltak 
med nedbetalingstid på opptil 10 
år utføres innen 2020, enten ved 
hjelp av energisparekontrakter eller 
i egen regi, for eksempel ved bruk 
av «grønne obligasjoner» gjen 

nom Kommunalbanken for å sikre 
kapital
La kommunens driftspersonal 
disponere deler av sparte energiut-
gifter til nye energitiltak
Sørge for at fasaderehabiliteringer 
gjør at bygningen oppnår pas-
sivhusnivå
Alltid inngå grønne leiekontrakter 
når kommunen leier av seg selv, 
slik at leien kan være med å betale 
ned energitiltaksinvesteringer  
Alle nybygg bygges til minst 15 
prosent bedre energinivå enn gjel-
dende tekniske forskrifter
Kreve høye standarder for ener-
gieffektivitet (som BREEAM-NOR 
Excellent eller bedre) når kom-
munen inngår leiekontrakter for 
nye bygg for å skape etterspørsel 
etter gode energibygg 
Stille krav til energimerket C eller 
bedre når kommunen inngår leie-
kontrakter for eksisterende bygg 
(både kontorer, barnehager og 
kommunale boliger) 
Jevnlig vurdere Enova/statens 
støttesystemer for energieffektivi-
sering og solceller i husholdninger 
– og erstatte dette med bedre 
kommunal støtte om det statlige 
ikke utløser tiltak
Gå foran og bygge solenergi på 
kommunens egne bygg

ANNET
Legge til rette for å utnytte 
energien i vann og avfallsrør ved 
å bruke høyde og trykkforskjell i 
rørene til energiproduksjon
Fase ut all fossil energi, både 
grunn- og spisslast, fra egen fjern-
varmeproduksjon, lage tidsplan for 
utfasing av fossil reservebrensel
Resirkulere plast fra innbyggere, 
næringsliv og egen drift
Bygge biogassanlegg som utnytter 
energien i organiskavfall og kloakk
Få på plass landstrøm for skip i 
havna

KLIMATILTAK FOR BYER /   SJEKKLISTE
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Flere av de største byene i Norge går 
foran og viser vei ved å kutte sin ut-
slipp, få på plass nullutslippsløsninger 
og drive det grønne skiftet gjennom 
visjoner, mål, planer og gjennomføring. 
Mange av vedtakene som påvirker 
byenes klimagassutslipp vedtas likevel 
ikke lokalt. Skal kommunene virke-
lig kunne gå foran trenger de større 
frihet. Flere lokale klimavirkemidler bør 
bli styrt lokalt. Ved at Staten gir kom-
munene hjemler og muligheter, kan 
kommunene vise ytterligere vei i det 
grønne skiftet, og sørge for mer kutt 
i klimagassutslipp, mer innovasjon i 
miljøteknologi, og få rom til å stimulere 
lokale grønne arbeidsplasser, grønn 
mobilitet og grønne bygg.

STATLIG OG KOMMUNALT 
SAMARBEID

På noen områder, og i noen tiltak, er 
verken staten eller kommunen eneste 
aktør. Å få til gode nullutslippsløs-
ninger i disse tilfellene, eller øke effek-

ten av en nullutslippssatsning gjennom 
samarbeid, krever derfor at stat og 
kommune jobber godt sammen, med 
et felles mål, god koordinering og 
avklarte ansvarsforhold og interesser. 
Når staten skal kjøpe inn varer, tjen-
ester og oppføre bygg bør dette være 
prosesser og beslutninger som fører til 
mindre, og ikke mer, klimagassutslipp 
i vertskommunen. Det offentlige skal 
allerede stille krav om nullutslipp fra 
kjøretøy, og passivhus-nivå eller bedre 
på bygg, samt ta klimahensyn i innkjøp. 
Gjennom å strekke seg etter de beste 
løsningene og samarbeide om effek-
tive og forenklede klimainnkjøp kan de 
største byene og staten sammen være 
med å bygge opp et marked for nullut-
slippsteknologi, slik at norsk næringsliv 
kan bygge grønn konkurransekraft.

Noen områder der det kommer mest 
ut av et godt samarbeid, og hvor et 
slikt samarbeid kan mer enn doble 
utslippskuttene og skape flere positive 
ringvirkninger er å:

Hvilke tiltak må 

til fra Storting og 

Regjering?

Sørge for at muligheten 
for å stille krav til taxiløyve 
og hjemmel for å opprette 
lavutslippssoner lokalt (som 
nå er vedtatt i Stortinget) blir 
gode verktøy for kommunene, 
kommer fort på plass og lar 
kommunene selv fastsette 
verdien for utslipp ved en lavut-
slippssone og trappe opp denne

La vekting av CO2 i 
bymiljøavtaler telle tungt, 
kunne bidra til å minske utslipp 
også fra kollektivtransport og 
framskynde elektrifisering av 
nytte og privatbilparken

Gi kommunene lov til å forby 
fossil oppvarming i hele eller 
deler av byen
Gi kommunen hjemmel i plan 
og bygningsloven som gir dem 
mulighet til å stille strengere 
krav til energi og materialbruk 
i områdereguleringer enn det 
som ligger i gjeldende tekniske 
forskrift

 SÆRLIG EFFEKTFULLE SAMARBEIDSOMRÅDER FOR STORTING OG REGJERING

Få opp nærings-/teknologiklynger som kan drive innovasjon gjennom å satse på både universitets- og forsking-
smiljøer, næringsliv og testmuligheter for nye produkter og tjenester

Etablere karbonfangst på avfallsforbrenningsanlegg (for eksempel gjennom å utlyse en konkurranse/forplikte seg 
til en delfinansiering av de tre første anleggene)

Igangsette felles prosjekt mellom stat, kommune og næringsliv om store, teknologidrivende innkjøp, for eksempel 
50 ladbare lastebiler

Sette i gang et prosjekt med nullutslipps anleggstrafikk og anleggsarbeid ved en statlig utbygging i en by 

Få på plass den nødvendige infrastrukturen for grønn mobilitet i byene ved å bruke Enova som bidragsyter for å 
bygge opp hydrogenfylleinfrastruktur og lademuligheter i borettslag
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Mer 

inspirasjon 

og 

eksempler

http://go100re.net/
www.iclei.org
http://www.sustainia.me/solutions
Amsterdam gir subsidier til de som vil kjøpe elbil i næringslivsøyemed. Her er site:
https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/luchtkwaliteit/slim-schoon-stad/
stimuleringsregeling/subsidie-elektrische/
Kart over all sol- og vindenergi i Amsterdam : http://maps.amsterdam.nl/ener-
gie_zonwind/?LANG=nl
Kilder:
https://www.london.gov.uk/sites/default/files/LP2011%20Chapter%205.pdf
http://climatelondon.org.uk/publications/retrofitting-london/
https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/milieuzone/infographic-0/
https://www.amsterdam.nl/gemeente/volg-beleid/duurzaam-amsterdam/
http://climatelondon.org.uk/publications/retrofitting-london/
http://www.autoblog.com/2014/10/20/schiphol-airport-167-tesla-model-s-taxis-
official/
http://www.thenational.ae/uae/masdar-city-role-model-for-a-sustainable-future
http://www.thenational.ae/uae/environment/siemens-shows-it-knows-green-
design-inside-out-at-new-masdar-hq
http://masdar.ae/en/
https://www.london.gov.uk/priorities/environment/publications
http://climatelondon.org.uk/publications/retrofitting-london/
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ZERO er en uavhengig, ideell miljøstiftelse som mener at klima er den viktigste miljøsaken, 
og arbeider med å drive frem nullutslippsløsninger og forhindre investeringer i løsninger som 
gir utslipp. Vår oppgave er å sikre en praktisk og raskest mulig overgang fra klimaskadelig 
aktivitet til utslippsfrie løsninger – Det grønne skiftet. Handlekraft er nødvendig for å 
komme dit, derfor må vi bruke tiden fremover riktig. ZERO jobber kompromissløst med 
å realisere gode klimaløsninger som både reduserer utslippene direkte og samtidig er en 
spydspiss mot nullutslippssamfunnet.
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