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Kort om Transnova

Resultat ev klimameldingen og klimaforliket i 2008.

”Partene er enige om at det 
skal utvikles sterkere og mer 
effektive virkemidler som vil 
bidra til å redusere 
klimautslippene på 
transportområdet”

”Partene er enige om at det i 
statsbudsjettet for 2009, 
opprettes et prøveprosjekt –
Transnova – i form av en 
bevilgning på 50 mill kroner. 
Prøveperiode på 3 år. ”



HOVEDMÅL

Bidra til å redusere CO2-utslippene fra transportsektoren 
slik at Norge når 

 klimameldingas mål for 
utslippsreduksjoner i 2020 på 2,5 - 4 
millioner tonn (2005-nivå) 
 klimaforlikets mål om klimanøytralitet 
innen 2050. 



DELMÅL

CO2-utslippene fra transportsektoren kan ikke 
renses. Utslippene kan bare reduseres ved redusert 
forbruk av fossilt drivstoff:

1. Erstatte fossile drivstoff med drivstoff som gir lavere – eller    
ingen CO2-utslipp

2. Gå over til mer miljøvennlige transportformer
3. Redusere transportomfanget

Fokus på det første punktet, deretter nr. 2 og 3



Støtteordninger i forhold til produktfase

Forskningsrådet

Innovasjon Norge Innovasjon Norge

FOU
Utvikling/
Testing

Tilpasning

Pilot/
Demonstrasjon

Produkt/
Tjeneste

Transnova



Status pr november 2010

 4 utlysninger
1. Ladeinfrastruktur 50 mill, løpende –

avsluttet 2010
2. Alternative drivstoff – oktober 2009 
3. Alternative drivstoff - mai 2010
4. Overgang til andre transportformer og 

reduksjon av transportomfang – juni 
2010



Ladeinfrastruktur

 50 mill kr, del av 
tiltakspakken i 2009
 ”Først til mølla”
 1. generasjon teknologi
 1700 ladepunkt, ca
 Alle fylker har fått 

ladepunkt
 Søknader for 23 mill på 

vent



Program - utlysninger

 Alternative drivstoff 2009 
 Har tildelt 79 millioner til 32 prosjekt
 Mottok 64 søknader,  samlet 400 mill kr
 Alle prosjekter er i gang
 10 prosjekter er fullført
 4 prosjekt er noe forsinket
 1 prosjekt er trukket (Xynergo)



Alternative drivstoff 2010

 Tildeling pr juni 2010
 Mottok 43 søknader, 91 mill kr
 Gitt tilsagn til 12 prosjekter, 
 Samlet støtte 17 mill kr
 Alle er i oppstartsfasen



Overgang til mer klimavennlige 
transportløsninger og reduksjon 
av transportomfang, P2-2010

 Søknadsfrist juni 2010
 44 søknader, 83 mill kr
 Tildelt støtte: 18 prosjekter, 13 mill kr
 2 prosjekt fortsatt til vurdering



Eksempler på prosjekter –
alternative drivstoff

 Biogass fyllestasjon i Oslo
 4 stasjoner 

 Andre biogass: 
 Lyse Neo på Jæren, Fredrikstad 

biogass
 Div forprosjekt 

 12K-samarbeidet Vestfold
 Telemark fylke
 Ørlandet (Bioskiva)
 HOG Energi
 Lyse m. fl 



Alternative drivstoff, forts

 Biodiesel/bioetanol-prosjekter
 Stasjoner, utprøving flåte mm

 Andre prosjekter
 Ruter, 5 hydrogenbusser i Oslo (EU)
 H2Moves, hydrogen fyllestasjon og 15 biler i Oslo 

(EU)
 Utprøving av El-buss (Hamar og Avinor)
 Grønn Bil (Energi Norge)
 Hurtiglading, utprøving (Zero ++)
 El-ferje (konseptutvikling, Fjellstrand)
 El-kjt i kommunale tjenester? (Oslo) 



Klimavennlige transportløsninger 
og reduksjon av transportomfang

 Gang og sykkel
 Gå til skolen (Grønn hverdag)
 Bysykkelordning, mindre byer 

(Tarkan/Imma)
 Bysykkelordning Bærum
 Sykkel på buss (Oppland)



Klimavennlige transportløsninger 
og reduksjon av transportomfang
 Areal og transport, eksempler

 Klimagassreduserende parkeringspolitikk 
(NTNU ++)

 Klimavennlig byutvikling, modellutv
(Trondheim kommune)

 CO2-fri postombæring i sentrumsområder 
(Posten)

 Mobilitetsplaner (Stavanger)
 Redusert motorisert transport bykjernen 

(Stavanger)
 Bærekraftige terminalløsninger 

(Kristiansund Havn)



Klimavennlige transportløsninger 
og reduksjon av transportomfang

 Reduksjon av transportomfang
 Samkjøring (persontrafikk), Bergen 

og Oslo/Fornebu?
 Bedre utnyttelse av godsbiler, 

returlast, logistikkløsninger 
(Vestlandsforkning ++)

 Bruk av videokonferanser 



2011
 52 mill (hvorav ca 35 mill er bundet) +20 mill kr 

ekstra til miljøteknologi og innovasjon rettet 
mot næringslivet

 Målrettede utlysninger på spissere tema
 Elektrifisering og infrastruktur/hurtiglading
 Bytransport (kollektivtransport)?
 Sykkel?
 Varedistribusjon?

 Kommunesatsing – gjennomføre klimaplaner-
helhetlige løsninger(Transnova + Enova)?

 Plan: Utlysninger i februar



Utfordringer for Transnova

 Prosjektperiode ut 2011
 Kortsiktige prosjekt og satsinger
 Evaluering leveres SD nå
 Dokumentasjon av klimagasseffekter og andre 

resultater, samfunnsøkonomisk nytte?
 Metode (Fremtidens byer, KS m.fl?)
 Små effekter på kort sikt av demo-prosjekter

 Flere helhetlige prosjekter, spesielt innen 
areal og transport!

 Takk for oppmerksomheten!!


