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Fossilfri 2020

Utslippsfri senest 2022

Nye biler kun fornybart drivstoff/ladbar hybrid 2020

Nye varebiler kun fornybart drivstoff/ladbar hybrid 2020

All anleggsdrift skal kunne 
gå på fornybart drivstoff 2030

- Minst 20 % på fornybart drivstoff 2020
- Kun fornybart drivstoff 2030
- Transport til/fra havna utslippsfri
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…men gi tilgang til noe bedre!





Verdens første fullelektriske bytransport

Utslippsfri sone – sterkt signal

Lag en elektrifiseringsplan - LADING

- Tidoble ladeutbyggingen årlig (stort anbud)

- Oppsøkende infotjeneste for borettslag 

- Støtte til lading i borettslag

- Dialog med p-hus om ladedekning

- Beboerparkering med semihurtiglading

Kommunens bilpark

Hydrogen

- Legge press på Enova - sikre stasjoner og flåter sammen med Akershus

Det skal alltid
lønne seg å være 

utslippsfri!



Anleggsplass
Oslo pionér: 
- Kommunale piloter for fossilfri anleggsdrift, 
Kultur- og Idrettsbygg og Omsorgsbygg

- Pilot utslippsfri anleggsdrift

- Alle kommunens byggeplasser fossilfri fra 2018

- *Støtte til pilot for utslippsfri anleggsdrift for private*

Bruk handlingsrommet:

- Inngåtte kontrakter: 
Mulig å gi bonus for klimatiltak fra entreprenøren på igangsatte prosjekter?

- Krav til fossilfri transport til og fra anleggsplassen

- Miljøkrav til anleggsdrift i reguleringsplaner

- Forbud mot fossil byggtørk



Varetransport 

Bilfritt byliv
- Ladestasjoner for personbil gjenbrukes til varetransport
- Innfør krav om utslippsfri nyttetransport (varer, taxi etc) 
fra senest 2020

Lavutslippssone for lastebil
- Inntekter bør gå inn i Klima- og energifondet: 
Gi støtte til semihurtigladestasjon for logistikkaktører
- Gebyropptrapping fram mot forbud
- Fra lavutslipp til nullutslipp! 

Innkjøpsmakt
- Kommunale nyttekjøretøy utslippsfri – må søke for dispensasjon, som i Bergen
- All levering av varer og tjenester til kommunen må være utslippsfri/fossilfri

Kommunen som kreativ pådriver
- Let etter barrierer og samarbeid med private om å løse dem! 

Stavanger



Utslippsfri Oslo Havn

Bystyret har vedtatt utslippsfri Oslo havn 
- Handlingsplan i 2017

Gode prosjekter: 

- Nesoddferja med batteri innen sommern 2018

- Øyferjene elektriske fra 2020

- Danskebåten kan bygges om til hybrid med batteri som kan kjøre elektrisk til Drøbak

- Autonome elektriske sementbåter som frakter materialer fra Brevik til anleggsplasser i Oslo i 2020

- Oslofjorden utslippsfri innen 2025: Ta initiativ til samarbeid med cruisenæringen m.fl

- Elektrisk godstransport på lastebil til Alnabru

Gjøre det lønnsomt for skipene å legge om: 

- Øke miljødifferensieringen av havneavgiften

- Stille krav til landstrøm

- Lavutslippssone i havna og indre Oslofjord



ZERO og Oslo Bislett Games samarbeider om å tilby en helt unik dag med klimakonferanse,  

mingling og idrett. Inviter nære kolleger og partnere for en innholdsrik opplevelse!  

Begrensede plasser. 

www.zero.no

ANDERS AUKLAND olympisk mester COLIN M cKERRACHER Bloomberg 

Energy Finance  THINA SALTVEDT Nordea   ISABELLE RIN GNES TENK  

ANDREAS THORSHEIM  Otovo  PER ESPEN STOKNES klimapsykolog    

IDAR KREUTZER Finans Norge JENS ULLTVEIT-MOE Umoe

15. JUNI,  12.00 –16.00




