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Konsekvenser av klimaendringene
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Kilde: UN World Urbanization Prospects 2018

I 2050 vil mer enn 50 % av 
verdens befolkning bo i byer

Karbonnøytrale byer er en 
forutsetning for å oppnå 

Parisavtalen.

.

Byer er nøkkelen til en bærekraftig framtid

Byer

Distriktet
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Oslos klimamål?
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Kutte klimagassutslipp 95 prosent 2030

Øke opptaket av klimagasser 

Kutte samlet energiforbruk 

Styrke byens evne til å tåle 
klimaendringer 

Redusere byens klimafotavtrykk

Styrket klimaledelse

Klimastrategi 2030
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Hvordan styre for å nå ambisiøse mål?

Mål
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Mål
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Vare- og 

nyttetransport, avfall 

og bygge- og 

anleggsvirksomhet er 

hovedutfordringer 

fram til 2030.

Men med ambisiøse 

mål må alle utslipp 

med.

Hovedutfordringene fram mot 2030
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Det er lov å endre 

bakgrunnsfarge.

På sider med positiv 

logo benyttes alltid lyse 

bakgrunnsfarger.

Sørg alltid for god 

lesbarhet/kontrast 

følg lovlige farge

kombinasjoner.

Klimabudsjettet
– et effektivt styringsverktøy

Integrert i kommunebudsjettet

Kombinasjon av nasjonale, regionale og 
lokale tiltak,
direkte og indirekte

Hvem, når og til hvilken pris

Rapportering tre ganger i året

Bred involvering i kommunen
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Klimabudsjettering – kontinuerlig prosess

9

● Budsjettdokumenter

● Tildelingsbrev

Rapportering

Evaluering Statistikk

Styrende

dokumenterTiltak

Frist for gjennomføring ●
Ansvarsfordeling ●

● Grunnlag

● Problembeskrivelse

Regelmessig ●
Korrigering ●
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Eksempler på tiltak med 
kvantifisert effekt

Utfasing av oljefyring

Omsetningskrav om 20 % biodrivstoff i 2020

Fossilfri kollektivtrafikk innen 2020

Oslopakke 3

Bedre tilrettelegging for syklende

Dedikerte parkeringsplasser for utslippsfrie 
varebiler

Utslippsfrie anleggsmaskiner
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Oslos anskaffelsesstrategi

Delmål 2: Oslo kommunes anskaffelser skal gjøre Oslo til en grønnere by.

Strategiske føringer (eksempler):

Kommunen skal i all planlegging av anskaffelser ta utgangspunkt i målet om å bli 

en utslippsfri by.

Kommunen skal beregne leveransens kostnad ut fra et livssyklusperspektiv. 

Kjøretøy og bygg- og anleggsmaskiner som brukes i forbindelse med utførelse av 

arbeid for Oslo kommune, skal som en hovedregel ha nullutslippsteknologi. 

Kommunen skal vurdere om det skal stilles krav til bruk av bioplast der dette kan 

gi gode og mer miljøvennlige løsninger/produkter
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Klimabarometeret

Pekepinn om hvor vi er på vei

14 indikatorer for utslippene i Oslo

Oppdateres og publiseres tre 
ganger i året på

https://www.klimaoslo.no/
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Spre klimabudsjettene!

Oslo kommune har fått klimasatsmidler (4,5 
millioner kroner) for å spre og utvikle 
klimabudsjettet til flere kommuner

Samarbeid med blant annet Trondheim, 
Hamar, Arendal, Alta og Østfold 
fylkeskommune

Vi ønsker å bidra til å styrke klimaledelsen 
og klimastyringene i norske kommuner

Inspirerende at statlige myndigheter ser 
verdien av at andre kommuner får ta del i 
Oslos verktøy
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@miljohovedstaden

@klimaetaten

www.klimaoslo.no




