
 

     

    
   
 

    
 

   

     

Om Os los  klimamål 
og hvor dan vi når  
dem

Klimae t a t en
Heid i Sør ensen, d ir ekt ør

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Hei Heidi og takk for sist! I Planavdelingen i KMD jobber vi for tiden med forberedelsene til Nettverkssamling for kommunal og regional planlegging. Samlingen er i år 4. – 5. desember på Hotel Bristol i Oslo.Som du ser av vedlagte invitasjon til program starter vi ut 4. desember med utfordringsbilder/trender for deretter å gli over på planlegging som verktøy for å nå mål og virkemiddel for å møte utfordringene.   Og da kommer jeg til poenget: Har Oslo kommune og Klimaetaten med deg i spissen mulighet til å holde et innlegg på denne samlingen onsdag 4.desember kl 11.15-11.40? Tanken er at innleggene første dagen retter seg mot globale, nasjonale, regionale og lokale utfordringer og være mer konkret på det som er relevant for kommunal og regional planlegging.   Håper Oslo og du kan holde et innlegg for en forsamling på ca 150 planleggere som jobber i fylkeskommunen og fylkesmannen. Det forsamlingen vil ha nytte og glede av å høre mer om kan være:Oslo kommunes arbeid med klimaendringerKlimaetatenMiljøhovedstadKlimaregnskap….Vi har jo lyst å få til en delingskultur på nettverkssamlingen så hva andre kan lære av Oslo både av det som fungerer bra og det dere ser kunne vært gjort annerledes, er gull. Bare ta kontakt med meg igjen når dere har fått tenkt på dette, evt. har spørsmål. Legger ved invitasjonen som foreløpig har gått ut til målgruppen av planleggere i fylkeskommunen og fylkesmannen.Anne Johanne
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Klimastreik

Brukernavn
Presentasjonsnotater
DROPPE DENNE SLIDEN AV TIDSHENSYN? Rapporten fra FNs klimapanel minner oss på alvoret i klimautfordringen. Rapporten viser hvordan en halv grad betyr være eller ikke være, for mange hundre millioner mennesker som bor i utsatte områder for eksempel i Midt-Østen og Sør Øst Asia (Hetebølger, tørke og mangel på rent drikkevann), og for utsatte naturtyper som korallrev og Arktisk natur. 



 

     

    
   
 

    
 

   

Os los mål
Klimatilpasning

Klimagassutslipp
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Byrådets forslag til klimastrategi er en strategi som både innebærer at vi skal være forbredt på og robuste mot de klimaendringene som vi forventer kommer. Strategien integrerer hensynet til at vi skal være klimarobuste med at Oslo tar sin del av ansvaret for å kutte utslippene. Vi skal redusere utslippene med 95 % i 2030 sammenlignet med 2009. Det betyr i praksis at Oslo i 2030 skal være en by uten klimagasser. Alle sektorer må bidra til dette. 



 

     

    
   
 

    
 

   

Byr åde t s for s lag t il klimamål for  Os lo

Oslos  na t ur  ska l for va lt e s  s lik a t  na t ur lige  kar bonlagr e  i 
vege t as jon og jor dsmonn b lir  ivar e t a t t  og oppt ake t  av 
klimagas se r  i skog og annen vege t as jon øker  mot  2 0 3 0

Os los  s amlede  ener gifor br uk i 2 0 3 0  e r  r eduse r t  med  1 0  
pr osent  s ammenlikne t  med  2 0 0 9

Os los  b idr ag t il klimagas sut s lipp  ut enfor  kommunen e r  
be t yde lig laver e  i 2 0 3 0  enn i 2 0 2 0 .

Brukernavn
Presentasjonsnotater
I tillegg til målet om 95 % utslippskutt i 2030, har byrådet foreslått egne mål for noen sektorer. Jeg trekker her frem Skog og arealbruk: Oslos natur skal forvaltes slik at naturlige karbonlagre i vegetasjon og jordsmonn blir ivaretatt og opptaket av klimagasser i skog og annen vegetasjon øker mot 2030 Oslos samlede energiforbruk i 2030 er redusert med 10 prosent sammenliknet med 2009Oslos bidrag til klimagassutslipp utenfor kommunen er betydelig lavere i 2030 enn i 2020.I tillegg er det også foreslått et mål – som ikke fremgår av sliden her - om at Oslos evne til å tåle klimaendringer er styrket fram mot 2030, og byen utvikles slik at den er rustet for de endringene som forventes fram mot 2100



 

     

    
   
 

    
 

   

Nye  t ilt ak må t il

Mål 2 0 2 0

Mål 2 0 3 0

UTSLIPP

- 41%

CO2

CH4

N2O

UTSLIPP

- 95%

CO2

CH4

N2O

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Oslo har jobbet målrettet med å redusere klimagassutslippene over flere år. Innsatsen er betydelig intensivert de senere årene. Vi har fått en systematisk styring med klimabudsjettene. Vi ser at utslippene går ned. Samtidig ser vi at vi intensivere innsatsen for å nå målene. Flere tiltak må på plass



 

     

    
   
 

    
 

   

Ut s lipp

CO2

CH4

N2O

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Fordelt på sektorer ser vi hvor utfordringene ligger. Veitransport er over halvpartene av utslippene. Avfallsforbrenning en fjerdedel. 7 prosent fra bygge- og anleggsvirksomhet og noe fra oppvarming av hus. Utslipp fra fossil oppvarming av hus blir for øvrig kraftig redusert gjennom oljefyringsforbudet som trer i kraft fra 2020. 4 prosent av utslippene kommer fra havna. For å nå 95 %-målet må bruken av fossil energi ned mot null. Den fossile energibruken må, i stor grad i transportsektoren, erstattes av fornybar energi. For å redusere transportutslippene bør vi se nærmere både på bompengesystemet, veiprising og hvilke nye muligheter teknologien gir for å utvikle et effektivt og miljødifferensiert trafikantbetalingssystem. For å gjøre det mer relevant til Arkitekturtriennalen: Det har også betydning for transportutslippene hvordan man kombinerer arealbruk og mobilitet knyttet til både nye utbygginger og utvikling av allerede utbyggete områder. Transportbehovet må reduseres, og det må legges til rette for klimavennlig mobilitet. Fortetting er helt sentralt i Oslos areal- og transportpolitikk. Nærmere beskrivelse av fortettingshensynet m.m under delen om arealbruk. 



 

     

    
   
 

    
 

   

Sour ce : UN Wor ld  Ur baniza t ion Pr os pec t s  2 0 1 8

I 2 0 5 0  vil 2 ,5  
millia r de r  fle r e  

mennesker   bo i byer

Kar bonnøyt r a le  byer  
e r  en for ut s e t ning for  
å  oppnå  Par is avt a len

- Os lo s ka l gå for an!

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

Befolkning (millia r de r mennes ker )

Bye r  e r  nøkke len t il en bæ r ekr aft ig fr amt id

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Verdens utslipp må ned – samtidig som både økonomi og befolkning vokser. Og veksten vil komme i byene: I dag bor litt over halvparten av verdens befolkning i byer. Mot 2050 venter FN at 2.5 milliard flere mennesker vil bo i by. Det innebærer i så fall at det må bygges by for litt over 1.5 millioner mennesker, hver uke de neste 30 årene. (Kilde: https://www.un.org/development/desa/publications/2018-revision-of-world-urbanization-prospects.html)Bygging av hus, veier og annen infrastruktur står for rundt en tredjedel av verdens utslipp. Bare produksjon av stål og betong står for rundt 10 prosent av verdens CO2-utslippOslo vil bruke innkjøpsmakt til å drive fram de nye løsningene, for eksempel utslippsfrie anleggsmaskiner og nye klimavennlige materialer
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
8 byrådsavdelinger/departementer36 etater/foretak og ombud.Aksjeselskaper



 

     

    
   
 

    
 

   

Klimae t a t ens s amfunns oppdr age t

09.12.2019 10

Klimaetaten har ansvar for oppfølging av Klimastrategi for Oslo 
2020 -2030, og forvaltning av Klima - og energifondet. 

Klimaetaten skal være pådriver for og bidra til kraftfull 
klimaledelse og -styring i Oslo kommune.  

Etaten skal være et sentralt fagmiljø i kommunen og skal 
samarbeide med befolkningen, næringslivet, kunnskapsmiljøer, 
organisasjoner og andre offentlige myndigheter for å utvikle 
gode klimaløsninger i Oslo. 

Etaten skal mobilisere til atferdsendring for å nå Oslos klimamål, 
og bygge nettverk for gjennomføring av klimatiltak. 
(sak 1, 2020)

UTSLIPP

- 95%
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KLIMALEDELSE

Klimas t r a t egi 2 0 2 0  – 2 0 3 0  har  s eks  
s a t s ings omr åder  s om handle r  om 
klimalede lse :

1 . Ans kaffe ls e r
2 . Kommunikas jon
3 . Samar be id  med næ r ings liv og akademia
4 . Klimas t yr ing, he r under  klimabuds je t t e r
5 . Samar be id  med s t a t , r egion og andr e  

s t or bye r
6 . Int e r nas jona lt  s amar be id  om 

klimaløsninger

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Oslo kommune skal legge til rette for redusert og mer klimavennlig forbruk hos innbyggere og næringsliv. Kommunen skal selv etterspørre varer og tjenester med lavt klimagassutslipp. Oslo skal begrense utslipp knyttet til materialforbruk til bygg og anlegg. Oslo kommune skal gjennom kommunikasjon, dialog, opplæring og samarbeid stimulere innbyggere og næringsliv til klimavennlig atferd. Oslo kommune skal tilrettelegge for klimavennlig innovasjon og omstilling gjennom tett samarbeid mellom kommunen og byens næringsliv, forskere, organisasjoner og innbyggere. Oslo kommunes system for klimastyring skal videreutvikles. Klimamål skal være styrende for kommunens budsjetter. Klimabudsjett skal inngå i kommunens årlige budsjetter. Hensyn til utslippsreduksjoner og et endret klima skal ivaretas i alle relevante beslutninger. Oslo kommune skal samarbeide tettere med stat, region og andre storbyer for å sikre at vi blir en nullutslippsby som er rustet til å takle de klimaendringene som kommer Oslo kommune skal samarbeide intemasjonalt for å tilegne seg kunnskap om de beste klimaløsningene, samt dele vår erfaring og spre klimaløsninger intemasjonalt som raskt kan redusere utslipp.



 

     

    
   
 

    
 

   

KLIMABUDSJETT
- et  e ffekt ivt s t yr ings s ys t em

In teg re r t i kommunebuds je t t e t

Viser viktige klimasatsinger 

Kombinasjon av nasjonale, 
r egiona le  og loka le  t ilt ak

Hvem, når og til hvilken pris

R a p p o r t e r i n g  t r e  g a n g e r  i  å r e t

Bred involvering i kommunen

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Klimabudsjettet er en direkte operasjonalisering av strategien.Skiller seg fra en handlingsplan ved at det er integrert i et styringssystem – kommunebudsjettet. 



 

     

    
   
 

    
 

   

Næ r ing for  klima:
Samar be id  for  å  nå  klimamålene

09.12.2019 14

Et nettverk for dialog og samarbeid 
mellom kommunen og næringslivet
om å nå klimamålene.

Startet etter initiativ fra daværende 
byrådsleder Stian Berger Røsland i 2010.

Administreres av Klimaetaten i Oslo.

Gjennom Næring for klima inviteres Oslos 
næringsliv med i arbeidet med 
kommunens strategi, tiltak og virkemidler 
for klimagassreduksjon.

Brukernavn
Presentasjonsnotater
FNs bærekraftsmål 17 er et overgripende mål som forteller noe om hvordan vi er nødt til å jobbe for å oppnå målene. Oslos klimanettverk Næring for klima er et eksempel på dette. I nettverket samarbeider vi på tvers av bransjer og sektorer om å finne og dele gode klimaløsninger. Bildene er fra de to siste toppledersamlingene våre. I fjor var for eksempel temaet for samlingen klimastrategi, og mange av innspillene fra nettverket er i dag å finne som del av byrådets forslag til ny klimastrategi mot 2030. Oslo kommune kan ikke nå klimamålene ved å jobbe alene – vi er nødt til å finne løsninger som fungerer for næringslivet, og næringslivet må gjøre sitt for å bidra. Noe av det viktigste vi gjør er derfor å sette oss ned og diskutere utfordringer, barrierer og løsninger. 



 

     

    
   
 

    
 

   

FØR NÅ

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Byene er i endring. Klimaløsningene handler også om disse endringene og om hvordan vi omskaper byen. Dette bildet av Rådhuset og Rådhusplassen illustrerer poenget godt: På 1900-tallet var det firefeltsvei og toglinje over Rådhusplassen, og skipsverft på Aker Brygge. I dag er det mennesker, kultur, båter og trikk som dominerer bildet.Endringene som følger av klimastrategi 2030 vil føre til en oppgradering av Oslo.Ny klimastrategi fra byrådet staker ut kursen, bekrefter tidligere vedtak og konkretiserer mange nye innsatsområder og delmål. Svært viktig å se nærmere på hvordan hvordan plan og bygningsmyndighetenes virkemidler kan utvikles og bidra enda mer.



 

     

    
   
 

    
 

   

     

Ar ea lb r uk



 

     

    
   
 

    
 

   

09.12.2019 19

En areal -
utvikling med 
lavest mulig 
transport -

behov

Skog og andre 
landarealer er 

viktige 
karbonlagre

Klimarobust 
byutvikling

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Hensyn:En arealutvikling som gir lavest mulig transportbehovSkog og andre landarealer er viktige karbonlager, og arealbruksendringer medfører endringer i utslipp og opptak av klimagasser.Klimaendringenes påvirkning på marka og byen, samt en klimarobust byutvikling.Vi skal blant annetOslo kommune skal unngå omdisponering og nedbygging av eksisterende grønne arealerTa i bruk beste tilgjengelige kunnskapsgrunnlag i arealforvaltningen, herunder utslippsregnskap for skog og andre landarealerOg vi skal bli en torvfri kommune
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Oslo skal forvalte Marka slik at vi 
tar vare på karbonlagrene i 
skogen, gir naturen mulighet til å 
tilpasse seg klimaendringene, og 
slik at Markas bidrag til å 
forebygge av klimaendringene 
bevares.

Oslo skal bevare og restaurere 
vassdrag, fjord, parker og 
friområder. Oslo skal utvikle 
byen innenfra og ut og fortette 
ved kollektivknutepunkter.

Brukernavn
Presentasjonsnotater
De tre hensynene har gitt to satsingsområder – et for marka og ett for byen. De henger sammen og er viktig for at folk skal bo og trives i oslo – samtidig som de er viktig for klimamålene. Oslos folketall vokser, og fortetting er en bærebjelke i Oslos areal- og transportpolitikk. Oslos fortettingsstrategi er å bygge innenfra og ut. Arealene må utnyttes godt, og fellesskapsfunksjoner og naturmangfold i nærmiljøet må ivaretas og styrkes. Oslo jobber aktivt med sambruk i en rekke prosjekter og må forsterke denne innsatsen frem mot 2030. Fellesskapsfunksjoner som skal betjene større områder må legges slik at de lett kan nås med klimavennlig transport. Nedskalering av bilbruken i byen vil også legge til rette for byliv, grøntarealer, fotgjengere, syklister, kollektivreisende, og bedre fremkommelighet for kollektivtransporten. Ekstramateriale: Byrådet vil Vektlegge at den klimavennlige og -tilpassete byen skal være god å bo i for alle. Prioritere utvikling av stedskvaliteter og gode byrom som samtidig har positiv klimaeffekt Videreføre og styrke det regionale samarbeidet om arealplanlegging i hovedstadsområdet, som ved Regional plan for areal og transport"Følge arealplansaker i Oslos nabokommuner for å sørge for at kommunene sammen bidrar til at vi når lokale og nasjonale klimamål««Jobbe for en effektiv utnyttelse av byens arealer. Forsterke innsatsen for sambruk og gjenbruk av bygg og arealer. Fellesfunksjoner som betjener større områder skal legges slik at de lett kan nås med klimavennlig transport»Søke å ivareta arealbehovene som utløses av nye klimaløsninger i framtidig arealplanlegging, eksempelvis arealer til lokal massehåndtering og snølagring, til nyttefunksjoner for kollektivtrafikk og for klimavennlig varelevering Legge fram en handlingsplan for overvann. Videreutvikle Oslos nettverk av grøntområder og vandringskorridorer. Unngå omdisponering og nedbygging av eksisterende grønne arealer. Ivareta og utvide bestanden av bytrærStyrke kunnskapen om karbonlagrene i Oslos byggesone samt om klimakonsekvenser av ulik arealbruk og arealbruksendringerVurdere klimakonsekvensene av arealdelen av kommuneplanen, områdeplaner og andre relevante planerVidereføre og videreutvikle grøntregnskapet som verktøy for å følge utviklingen i Oslos vegetasjonsdekke i byggesonenStyrke kunnskapen om de langsiktige konsekvensene av klimautfordringene for Oslo, deriblant tørkeperioder, havnivåstigning og stormflo. Etablere et enda tettere samarbeid mellom Oslo kommune og eksisterende forskningsmiljøer om klimatilpasningstiltak i kommuneStyrke klimatilpassede løsninger i byens drift- og vedlikeholdsarbeidAt klimatiltak som bidrar til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og miljøperspektiv skal prioriteres. Folkehelseplan for Oslo skal ligge til grunn for klimaarbeidet
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Gange, sykkel, 
kollektivtrafikk

Utslippsfrie 
biler og 

kollektivtrafikk
Utslippsfrie 
varebiler og 

fornybar 
tungtransport

Brukernavn
Presentasjonsnotater
3 satsinger på mobilitet. Gange, sykkel og kollektivtrafikk skal være førstevalgene for reiser i Oslo. Biltrafikken i Oslo skal reduseres med en tredel innen 2030, sammenliknet med 2015. At alle personbiler på Oslos veier skal være utslippsfrie i 2030. Kollektivtrafikken skal være utslippsfri senest i 2028.3)  Alle varebiler skal være utslippsfrie. All tungtransport i Oslo skal være utslippsfri eller bruke bærekraftige fornybare drivstoff innen 2030.For alle disse satsningene er arealplanlegging viktig. Viktig fordi kommer på neste slide



 

     

    
   
 

    
 

   

Nye  og gamle  løs ninger

Areal - og t r ans por t p lanlegging

Videreutvikle trafikantbetalings -
s ys t emet

Veiprising?

Lading

Samlas t

Bruk  av  ve ia rea l

Massehåndtering

Nullutslippsområder?
09.12.2019 24

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Arealpolitikken henger sammen med transportpolitikken. Det er større sannsynlighet for å oppnå null utslipp fra vegtransport dersom antallet kjøretøy i trafikken også reduseres. Tiltak for redusert trafikkvolum vil samtidig frigjøre areal som i dag er forbeholdt biler til bl.a syklende, gående og økt byliv. En mer menneskevennlig byutvikling reduserer altså klimagassutslippene. Tiltak som fremmer overgang til nullutslippskjøretøy vil heller ikke være tilstrekkelig for å nå trafikkreduksjonsmålet, dersom man ikke samtidig arbeider for å redusere bilbruk. Vi må derfor tilpasse virkemiddelbruken på en måte som ivaretar både behovet for utslippsreduksjoner og redusert biltrafikk.  Det må altså tilrettelegges for sykkel, gange og kollektivtransport. Dette krever endringer i hvordan vi forvalter arealene. Trafikantbetalingssystemet må videreføres og videreutvikles for å nå Oslos utslipps- og trafikkmål. Veiprising skal også vurderes  i samarbeid med samarbeidspartnerne i Oslo-pakke 3, som et alternativ til dagens bomsystem. Det jobbes også med virkemidler for å redusere utslipp fra varetransport, f.eks etablering av samlastsentre hvor sisteledds-distribusjonen foregår med nullutslippsvarebiler eller sykler. Klimastrategien fremhever også tiltak for mer miljø- og klimavennlig massehåndtering, blant gjennom krav i kommunale anskaffelser av bygg- og anleggsvirksomhet Ekstramateriale: Byrådet vil: Prioritere investeringer i infrastruktur som i størst mulig grad reduserer klimagassutslippene og bidrar til mål om trafikkreduksjon. Dette gjelder for prosjekter under byvekstavtale med staten, Oslopakke 3-samarbeidet og for kommunens egne investeringerGå mot kapasitetsøkende veiprosjekter, eksempelvis på El 8 Vestkorridoren og på E6 Oslo Øst Prioritere areal til gående, syklende og kollektivtrafikk framfor privatbiler, og forvalte veiarealet på en måte som reduserer personbiltrafikken Videreutvikle trafikantbetalingssystemet i og rundt Oslo slik at det bidrar til målet om redusert trafikk og en hurtig innfasing av utslippsfrie/fossilfrie kjøretøy i alle kjøretøyssegmenter Vurdere, i samarbeid med samarbeidspartnerne i Oslopakke 3, hvordan veiprising kan erstatte dagens bomsystem, samtidig som mål om trafikkreduksjon og utfasing av fossile kjøretøy ivaretas La hensynet til reduksjon av biltrafikk og tilrettelegging for elektrisk mobilitet være førende for parkeringspolitikken. Det skal tas nødvendig hensyn til og sikres mobilitet for grupper med funksjonsnedsettelser Prioritere store investeringer i kollektivtransporten mot 2030 for å gjøre tilbudet enda bedre, blant annet sentrumstunnel for T-banen, Fomebubanen og signal- og sikringsanlegg. Arbeide for at staten finansierer ny tunnel for jernbanen gjennom Oslo Forsterke arbeidet med å bedre framkommeligheten for buss og trikk, blant annet ved å etablere kollektivfelt Fortsette den høye sykkelinnsatsen i tråd med målet om 25 prosent sykkelandel. I sykkelarbeidet skal kommunen prioritere nybygging, oppgradering til høystandard infrastruktur, drift og vedlikehold, kommunikasjon og kampanjer, samt forskning og utvikling  Tilrettelegge for at gange skal være det naturlige førstevalg på korte reiserLegge til rette for bildelingsordninger som bidrar til redusert biltrafikk, og stimulere til økt andel utslippsfrie bildelingsbiler Legge til rette for at selvkjørende teknologi kan bidra til redusert trafikk og klimagassutslipp i byen Videreføre arbeidet for å fremme klimavennlige jobbreiser blant kommunens egne ansatte, og oppmuntre til tilsvarende innsats ved private og statlige arbeidssteder i Oslo Styrke arbeidet med å overføre godstransport fra vei til sjø og bane. Byrådet vil intensivere samarbeidet med staten for å redusere barrierer mot økt godsoverføring, samt ha dialog om endret statlig virkemiddelbruk Utvikle nye tiltak for mer miljø- og klimavennlig massehåndtering, blant gjennom krav i kommunale anskaffelser av bygg- og anleggsvirksomhet Styrke arbeidet for å effektivisere vare- og nyttetransporten i Oslo, herunder tiltak som reduserer omfanget av letekjøring, tiltak som fremmer økt utnyttelse av lastekapasitet samt fremme etablering av samlastsentre for nullutslipps sisteledds-distribusjon 



 

     

    
   
 

    
 

   

     

Å bygge  byen



 

     

    
   
 

    
 

   

Pr emie r e  ut s lipps fr ie  
løs ninger
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Kommunens egne byggeplasser 
skal være utslippsfrie innen 2025

Hele bygge - og anleggsnæringen i 
Oslo skal være utslippsfri i 2030

Oslo vil bruke egen innkjøpsmakt til 
å premiere utslippsfrie løsninger

Stiller store krav til næringslivet, 
omstilling i anleggsbransjen

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Byrådets forslag til klimastrategi legger nye mål.Innen 2025 skal kommunens byggeplasser være utslippsfrie. Så er det satt mål om at hele næringen skal være utslippsfri i 2030.Vi har en veldig offensiv og innovativ næring, som har vist både vilje og evne til å bidra. Avgjørende at vi fortsetter den gode dialogen og samarbeidet, hvordan vi sammen kan løfte denne innsatsen videre.



 

     

    
   
 

    
 

   

Redus er e  ut s lipp  fr a  
mat e r ia le r  t il bygg og anlegg

Kvantifisert mål for indirekte utslipp fra 
byggemat e r ia le r

Unngå rivning 

Økt  g j enbruk  av  byggemate r i a l e r

Utforme bygg som let t  kan ombygges t i l  
andr e  for mål, økt  s ambr uk (e t as jehøyde)

Hvor for ?

Produksjon og håndtering av 
byggemat e r ia le r  ut gjør  1 1  p r osent  av 
globa le  ut s lipp  (langt  mer  enn f.eks . luft fa r t ) Fot o: Under visningsbygg

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Satsningsområde 11 i klimastrategien innebærer bl.a at Oslo kommune skal legge til rette for redusert og mer klimavennlig forbruk hos innbyggere og næringsliv. Kommunen skal selv etterspørre varer og tjenester med lavt klimagassutslipp. Oslo skal også begrense utslipp knyttet til materialforbruk til bygg og anlegg. Kartlegging viser at kommunens innkjøp av bygningsmaterialer, spesielt stål og betong medfører betydelige utslipp av klimagasser utenfor kommunegrensen. Det er få materialer som står for en stor del av utslippene. Derfor er det jobbet systematisk med et klimagassregnskap for materialbruk siden 2012. Det skal utarbeides et kvantifisert mål for Oslos forbruksbaserte utslipp innen 2021, og et eget mål for forbruksbaserte klimagassutslipp fra kommunens egne byggeprosjekter. De beste tiltakene for å redusere utslipp fra materialbruk er å unngå rivning. De mest miljøvennlige byggene er de vi aldri bygger. I tillegger det viktig å sørge for økt gjenbruk av byggematerialer, i tillegg til å utforme bygg som lett kan ombygges til andre formål. 



 

     

    
   
 

    
 

   

Mat e r ia lb r uk – mulighe t e r
og ut for dr inge r

Økt fokus  på  mat e r ia lb r uk, men oft e  for  
s ent  i p r os jekt e t

Må  være  v i l l i ge  t i l  å  j u s t e re  bygge t s  
s pes ifikas jone r  og des ign for  å  
muliggjør e  b r uk av klimavennlige  
mat e r ia le r

Pr iva t  sek tor  også  lang t  f ramme 
begynner  å  s e  e t  bus ines s  cas e  (Valle  
Wood)

Finanssektoren tilbyr fordelaktig grønn 
finans ie r ing

09.12.2019 28Foto: NCC

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Innen Environmental Product Declarations (EPDs) er samlet inn er byggets design ofte ferdig, arkitekten lagt ned pennen og det er vanskelig å gjøre de store grepene med hensyn til materialer. Klimavennlige materialer er ikke like bra business case som energieffektivisering som direkte reduserer strømregningen. �Valle Wood, blir Oslos største kontorbygg i massivt tre. Utbygger (NCC), sier de får høyere leieinntekter pga. byggets miljøkvaliteter. 



 

     

    
   
 

    
 

   

C4 0  Clean Cons t r uc t ion For um

Oslo  e r  e t  s to r t  marked  i Nor ge , men e t  
lit e  mar ked  globa lt
• Tr enger  fle r e  og s t ør r e  bye r  t il å  e t t e r s pør r e  

nullut s lipps  anleggsmas kiner  og klimavennlige  
byggemat e r ia le r   

C40,  sammen med Os lo, har  lans e r t  e t  
int it ia t iv ka lt Clean Cons t r uc t ion For um

Tyve ta l l s  s to re  bye r  f r a  he le  ve rden  ha r  så  
langt  vis t  int e r e s s e

Måle t  e r :   
• Et t e r s pør se ls e r klæ r ing for  nullut s lipps  

anleggs mas kiner  og klimavennlig 
byggemat e r ia le r

• Samar be id  og e r fa r ings ut veks ling me llom bye r  
på  de t t e  omr åde t

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Byer fra Nord-Amerika, Sør-Amerika, Europa og Kina på et første møte i Oslo i mai i årOslo er også involvert i et liknende initiativ på europeisk nivå gjennom EU kommisjonen kalt Big Buyers Initiative. 



 

     

    
   
 

    
 

   

     

Klimahens yn i 
p lans ys t eme t

Brukernavn
Presentasjonsnotater




 

     

    
   
 

    
 

   

Kr it e r ie s e t t  for  
klimavur de r inge r

6 hoved temaer :  
• Gr ønn mobilit e t
• Blågr ønn s t r ukt ur
• Over vanns håndt e r ing
• Ener giløs ninge r
• Gjenbr uk og mat e r ia lva lg
• Foss ilfr i byggefase

Temaene  be lyse r  både  k l imagassu t s l ipp  
og klimat ilpasning

Under  hve r t  t ema :  2-6  kr it e r ie r  s om 
s ka l vur de r es  kva lit a t ivt  i a lle  p lans aker
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Status: reguleringsplaner  overordna planer  byggesak Kriteriesett for klimavurderinger skal legges til grunn i alle plansaker (både innsendte og egne planer).Mål:Planforslagene skal ha så lave direkte klimagassutslipp som mulig, samt bidra til reduserte indirekte klimagassutslippPlanforslagene skal være robuste mot klimaendringer og ikke øke klimasårbarhet i området Viktig: ikke alle temaer/kriterier representerer noe nytt. Samles på et sted og synliggjøres tydeligere i klimasammenheng. Nederste tre temaer har vi begrenset handlingsrom til å kreve noe innenfor. Reguleres av TEK. Som et verktøy i planbehandling og i dialog med forslagsstiller (bevisstgjøring)Som en synliggjøring av plansakens klimakonsekvenserSom et hjelpemiddel til å kvalitativt vurdere og oppsummere plansakens samlede klimakonsekvenserViktig: Kriteriene i seg selv er ikke krav! Det er utarbeida på bestilling fra byrådet, som ønsker en tydeligere vurdering av prosjekters og planers klimaprofil, fotavtrykk og robusthet, når saker sendes over til politisk behandling. Hovedpoeng: 6 temaer, med underliggende kriterier, som til sammen belyser både tilpasning og utslipp. Temaene er valgt ut fordi de representerer områder som står for store utslipp, samt som er viktige for å sikre en god klimatilpasset og robust by i møte med fremtidige klimaendringer. Kriteriene er implementert for innsendte reguleringsplaner (oppdaterte maler, KSS, fagdrypp, kommer videre kurs på nyåret).Skal også tilpasses og implementeres for egne planer (Byutvikling) og byggesak. 



 

     

    
   
 

    
 

   

Plans ys t emet  
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Viktig verktøy med konkrete 
utfordringer - utviklingspotensial

Ressurser og sirkularitet

Bygg- og anleggsdrift 

Utslippsfri mobilitet

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Plansystemet er kommunens viktigste verktøy for samfunnsplanlegging. Gjennom areal (og transportplanlegging) har vi grep om de arealutviklingen både på overordnet og lokalt plan. Vi kan ta vare på grøntområder og  vi kan planlegge slik at vi blir mindre klimasårbare. Vi ser imidlertid at plan og bygningsloven ikke i tilstrekkelig grad gjør oss i stand til å sette de kravene som er nødvendig for å nå klimamålene.Klimaetaten har nå et samarbeid med Plan- og bygningsetaten hvor vi ser på hvordan plan- og bygningslovgivningen bør endres. Planlegger innspill til nasjonale myndigheter om dette. Lov- og forskriftsendringer tar tid. I påvente av endringer i plan- og bygningsregelverket ser vi på hvordan handlingsrommet i dagens regelverk best mulig kan utnyttes. På overordnet nivå er det behov for å tydeliggjøre hensynet til klima som et generelt hensyn i arealplanleggingen og i byggesaksbehandlingen.  Sammen med plan- og bygningsetaten har vi identifisert tre fagområder der det er særlig behov for å kunne stille tydeligere krav. Materialbruk: Det er stort behov for å øke levetid og sirkulæritet til byggene. Å sørge for gjenbruk og bruk av materialer med lavt klimafotavtrykk er i dag utfordrende å gjøre med lovverket i ryggen. Bygg- og anleggsdrift: I dag kan vi ikke stille krav om fossilfri anleggsdrift eller utslippsfri anleggsdrift. Vi vurderer det slik at det kan være hensiktsmessig å lage egne bestemmelser (stille krav) om dette som en del av reguleringen. Nullutslippsssoner: I dag tilrettelegger vi for gange og sykkel – vi kan begrense tilgangen og tilgjengelighet for bil. Parkering er et viktig virkemiddel. Skal vi redusere klimagassutslippene med 95 prosent har vi også behov for utslippsfri mobilitet. Vi har store utfordringer med vare og nyttetransport. Transporten vokser og teknologien på utslippsfri mobilitet er kommet kortere. Kommunen har derfor behov for å kunne stille krav til energi i transport – til at den skal være utslippsfri eller uten utslipp av klimagasser. Dette kan gjøres enten for enkelte transporttyper, (vare og nyttetransport), eller all transport – og for et større eller mindre geografisk område. Plan- og bygningsloven kan være et aktuelt sted å hjemle en slik mulighet – vegloven et annet.  For ikke lenge siden Oslo vedtok strategisk plan for Hovinbyen. Hovinbyen er pekt ut som Oslos største byutviklingsområdeKan gi plass til 27 000-40 000 nye boliger og 50-100 000 arbeidsplasserBestår av mange delområder, med ulik identitet, og ulike forutsetninger for utbyggingHar en tidshorisont på 30-50 år



  

     

    
   
 

    
 

   

Takk for  oppmer ksomhe t en 
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