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Innledning
FORDELING CO2-UTSLIPP (BERGEN)

Oslo og Bergen har ambisiøse mål
om kutt i utslipp frem mot 2030

Nullutslippssoner som ett av
virkemidlene for å komme til målet
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Transportsektoren er en viktig kilde
til utslipp
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• Grønn strategi i Bergen: Fossilfritt innen
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• Klimastrategien for Oslo: Tilnærmet
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Data: FlowChanges rapport «Tilrettelegging for fossilfri godstransport og fossilfri anleggsdrift i Bergen»
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Oslo
Et geografisk avgrenset område der kun nullutslippskjøretøy vil ha tilgang.
Sonen vil gjelde permanent i tråd med en opptrappingsplan og ikke være
tidsdifferensiert.

Bergen
Nullutslippssoner er avgrensede områder uten lokale utslipp (NOx) og
klimagassutslipp (CO2)
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Klimaplan 2021-2030
Regjeringen vil sjå nærare på å bruke heimelen
i vegtrafikklova § 7 til å opprette
nullutsleppssoner av omsyn til klima, i første
omgang i form av eit pilotprosjekt i nokre få
byar.
Hovudvegnettet/riksvegar skal ikkje omfattast
av ei nullutsleppssone.
(…) Regjeringa tek sikte på å få avklart korleis
dette konkret skal gjerast i løpet av 2021.
Behandles i Stortinget 08.04.2021

Formålet med sonene

Formålet med nullutslippssoner er å få raskere overgang til nullutslippskjøretøy, særlig for næringstransporten og innfasing av elektriske varebiler.
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Utvikling privatbiler
Utvikling bilbestand Bergen
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Andelen elektriske personbiler er 24 % per des 2020
Nybilsalget var på 67 % elektrisk for hele 2020, 74 % i desember
Kilde: OFV

Utvikling varebiler
Utvikling varebiler i Bergen
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Andelen elektriske varebiler er 5% elektrisk per des 2020
• Nybilsalget var på 32,3 % i januar - februar 2021

Bilde: Bymiljøetaten i Bergen

Lastebiler

Bergen har 5 el-lastebiler i bilparken per 2021

Oslo har et nybilsalg på 13% så langt i 2021 for el-lastebiler

Bilde: BIR
Foto: DB Schenker

Kilde: ZERO - Virkemiddelanalyse for utslippsfri og biogass tungtransport i Oslo innen 2030
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Oslos definisjon av nullutslippssone

Et geografisk avgrenset område der kun nullutslippskjøretøy vil ha tilgang.
Sonen vil gjelde permanent i tråd med en opptrappingsplan og ikke være
tidsdifferensiert.
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Bakgrunn for bestillingene i Oslo kommune
Byrådserklæring 2019-2023
Oslo kommunes klimastrategi
• Eget vedtak i forbindelse med
behandling i bystyret

«Vi vil søke staten om å
etablere en pilot med miljøsone innenfor
Bilfritt byliv-området, med mål om at det i
løpet av 2020 kun skal være tillatt med
utslippsfrie privatbiler, og fra 2023 kun for
utslippsfrie lette varebiler. Det skal lages en
forutsigbar opptrappingsplan for ulike
områder og kjøretøy.»
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Bestillinger fra MOS i Oslo kommune
Bymiljøetaten mottok en bestilling fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel
20.04.2020
Oppdraget gikk ut på å levere et notat med forslag til minst to alternative
nullutslippssoner for opprettelse i 2021 og et forslag til opptrappingsplan
Viktige føringer fra bestillingen:
• Formålet med tiltaket er å bedre lokal luftkvalitet og redusere klimagassutslipp
• Sonen(e) skal innrettes på en slik måte at estimert effekt er minimum 5 000 tonn CO2-reduksjon
årlig innen 2023

• Sonen ønskes primært etablert innenfor Bilfritt byliv-området

Oversendelse av rapport oktober 2020

01.02.2021: Bymiljøetaten mottok ny bestilling fra MOS om videre arbeid med nullutslippssone
Arbeidet blir utført i samarbeid med Klimaetaten
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Prosjektets målbilde
KOMMUNEMÅL
Lette kjøretøy i Oslo skal være utslippsfrie innen 2030

PROSJEKTMÅL
Nullutslippssoner skal fremme overgangen til nullutslippskjøretøy, slik at klimagassutslippene
reduseres
DELMÅL A

DELMÅL B

DELMÅL C

Nullutslippssonene gir god lokal
luftkvalitet og reduserer
klimagassutslipp

Nullutslippssonene er funksjonelle og
effektive

Nullutslippssonene sikrer like
konkurransevilkår
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Videre utredning
Blant annet:
Vurdering, kostnadsberegning og anbefaling av system for å håndheve nullutslippssonen

Konsekvenser og forventede tilpasninger for bylogistikk (transport av varer, utstyr og
avfall) og tjenestetransport, og anbefaling av nødvendige tiltak for å sikre en funksjonell
nullutslippssone.
Vurdering av foreslått innføring og opptrapping for ulike kjøretøysegmenter og vurdering
av gjennomførbarhet blant annet med henblikk på teknologisk utvikling
Vurdering av behov for etablering av ladeinfrastruktur, med utgangspunkt i ekisterende kunskapsgrunnlag
(eksempelvis Kartlegging av ladebehov i Oslo kommune)
Estimering av forventet inntektstap og livsløpskostnader ved innføring av en nullutslippssone (tapte
parkeringsinntekter, håndheving, skilting, tilrettelegging som f.eks. ladeinfrastruktur, økt ressursbehov knyttet
til planlegging mm.)
Estimering av konseptenes forventede effekt på utslipp av CO2 og NOx
Analyse av trafikale konsekvenser ved innføring av en nullutslippssone (trafikkanalyse)
19.03.2021
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Bilfritt byliv-området → Ring 2
Geografisk omfang og tidsperspektiv
Det legges til grunn en trinnvis utrullingsprosess med
utgangspunkt i følgende innretning:
1) Nullutslippssone for alle lette kjøretøy innenfor opprinnelig
bilfritt byliv-område i løpet av 2022. Unntak for HC-kjøretøy,
utrykningskjøretøy og drosjer (frem til miljøkrav for drosje trer i
kraft 1. november 2024).
2) Nullutslippssonen gjelder for alle kjøretøy innenfor opprinnelig
bilfritt byliv-område i løpet av 2023. Unntak for HC-kjøretøy,
utrykningskjøretøy, tunge kjøretøy (inkludert busser) på biogass,
busser i trafikk for Ruter.
3) Nullutslippssonen gjelder for alle kjøretøy innenfor Ring 2 i
løpet av 2026. Unntak for HC-kjøretøy, utrykningskjøretøy,
busser i trafikk for Ruter og tunge kjøretøy på biogass (inkludert
busser utenom Ruter).
19.03.2021
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Konsekvenser for
bylogistikk (transport av
varer, utstyr og avfall),
tjenestetransport samt
andre trafikale
konsekvenser
(trafikkanalyse), inkludert
anbefaling av nødvendige
tiltak for å sikre en
funksjonell
nullutslippssone.
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Bylogistikk i Oslo
Nullutslippssone skal ikke påvirke bylogistikk
uforholdsmessig, men kan være et godt
virkemiddel for å få fart på omstillingen av
kjøretøyparken, spesielt blant
næringsdrivende
Eventuelle soner ikke skal ramme
næringsaktører uforholdsmessig hardtkostnaden og tilpasningene skal ikke bli for
høye.
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Hva er viktige forutsetninger på innretning av en
nullutslippssone slik at den blir funksjonell for trafikanter,
transportører og varelevering?
Medvirkningsprosesser og involvering
Innspill fra innspillsmøte 24.09.2020:
Kartlegge behov

- Størrelse på sonen
- Opptrappingsplan/innføring for ulike kjøretøygrupper
- Tilrettelegging (ladeinfrastruktur, samlastarealer o.l.)
- Spesielle områder i byen

Større soner gir bedre forutsigbarhet
Ladeinfrastruktur må være på plass
Mindre aktører har lettere for å omstille seg enn større aktører. Enklere for større varehus å omstille
seg, enn de mindre varehusene.
Flere og godt spredte næringsparkeringer er helt nødvendig for at håndverkere skal ta oppdrag i
sonene
Konkurransevilkårene bør være i tråd med den teknologiske utviklingen, slik at både store og små
aktører får muligheten til å omstille seg
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Nullutslippssoner i Bergen
Vedtatt som tiltak i 2016 av et samlet bystyre
• Lettere varetransport skal gjøres med fossilfrie kjøretøy fra 2025

Årsoppdraget til BME 2020
• Utrede et forprosjekt med nullutslippssoner jf. Grønn strategi

Utredet forslag for pilotområde høsten 2020
• Klimasats-midler til å utrede konsept og strategi for Bergen

Levert fagnotat 2021, og fått i oppdrag å følge opp denne
• Bedt om mandat til å jobbe med bylogistikk som tema
Forventer revisjon 2021
19.03.2021

21

Nullutslippssoner
Bergen

Tiltakspunkt 2 Grønn Strategi

Innføre nullutslippssone i deler av Bergen
sentrum innen 2020, og gjøre hele
sentrumsområdet til nullutslippssone
innen 2030

Neumannskvartalene
Fordeler
Bossnett
Detaljhandel og serveringssteder
Kontorarbeidsplasser
Lite gateparkering
Lite trafikk

Ulemper
Få ringvirkninger – først og fremst lokal påvirkning
Liten målbar klimaeffekt
Lite reduksjon i trafikkarbeid
Håndheving – forelegg på 5850,Tiltaket løser i liten grad eksisterende problemer
Vil raskt kreve snarlig utvidelse (jf. formålet med tiltaket)

Strategiske vurderinger
Strategi større soner:
•

Starte med stor sentrumssone, og videre utvide

Strategi mindre soner
•
•

Bruk av forbudsskilt – f.eks. Vågsbunnen og
Neumannskvartalene
Hvis Neumannskvartalene bør det gjennomføres
snarlig utvidelse
•

Ressursspørsmål

Behov for å differensiere mellom kjøretøygrupper.
F.eks.
• Privatbiler og lette varebiler 2023
• Tungtransport 2025
• Fritak på biler med særskilt behov
• + vurdere andre avbøtende tiltak

Hvordan håndheve
•
•
•
•

ANPR (Skiltgjenkjenning)
Skilt
Vegprising i fremtiden
Digital regulering (geofencing)

Forslag til innfasing av nullutslippssoner i Bergen: Sweco

Nullutslippssoner
Bylogistikk

Hvordan betjene en
nullutslippssone?

Bergen havn

• Sentrumsnære omlastingsterminaler som
er åpen for flere aktører?
• Betjene energibehovet til en grønn
logistikkflåte?
• Bruke mobilpunkter som drop on/offlevering?

Nygårdstangen
godsterminal

• Strategi/plan for bærekraftig bylogistikk i
Bergen?
• Digital regulering av varelevering?

Posten
hovedterminal

Spørsmål?
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Takk for oss!
Lars Petter Klem og Ragnhild Århus
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