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Utslipp veitrafikk 2020 på Østlandet



Bakgrunn og formål for prosjektet

Bakgrunn

• I NTP er det en målsetning at 50 % av alle nye lastebiler skal være nullutslipp i 2030

• Østlandsfylker står for 55 % av utslippene fra veitrafikken i Norge

• 1/3 av utslippene i veitrafikken på Østlandet er fra tyngre kjøretøy

• Manglende areal og lang saksbehandlingstid er blant de viktigste barrierene for utbygging 
av infrastruktur til nullutslippsteknologier 

• Kommuner og fylkeskommuner på Østlandet har en viktig rolle i omlegging til grønn 
næringstransport

Prosjektets formål: Bidra til raskere etablering av energistasjoner for grønn næringstransport 
på Østlandet

Prosjektperiode: 2022-2024

Prosjektet får støtte fra Klimasats



Om prosjekteierne Østlandssamarbeidet og 
Osloregionen

• Østlandssamarbeidet (fylkeskommunene): samarbeid mellom 
Oslo kommune, Viken fylkeskommune, Innlandet 
fylkeskommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune 

• Osloregionen (kommunene): samarbeid mellom 64 kommuner, 
inkludert Oslo kommune 

• Organisasjonenes formål: Utvikling av regionen som en 
bærekraftig og konkurransedyktig region i Europa



Prosjektinnhold - arbeidspakker



Foreløpig fra Arbeidspakke 1: Areal og identifisering av 
lokasjoner

• Foreløpig kartlegging: Ca 50 tomter i ca 20 kommuner 
– ikke detaljert eller forpliktende 

• Samarbeid med Statens Vegvesen og Grønt 
Landtransportprogram

• Påbegynt arbeid digital kartløsning med formål å vise 
potensielle tomter og planstatus 
• Viken fylkeskommune gjort et foreløpig arbeid
• Eksempel fra Eidsvoll kommune



Foreløpig kartlegging av potensielle tomter 
– Eidsvoll kommune som eksempel

• Forenklet vurdering av aktuelle tomtealternativer langs E6 
• Vurdering av planstatus og arealformål

• Innhenting av informasjon om potensielle tomter må ses i 
sammenheng med:
• hvor det er aktuelt å lokalisere energistasjoner
• nettkapasitet og planer for utbygging av nett

• Oppfølging av aktuelle lokasjoner og erfaring fra den enkelte 
kommune viktig del av prosjektet



Arbeidspakke 3 – utvikle veileder for 
etablering av energistasjoner

• Utvikle veileder for etablering av infrastruktur for lade- og fyllestasjoner for tyngre kjøretøy. 

• Hovedmålgruppen for bruk av veilederen er kommuner med fokus på deres rolle som planmyndighet og 
ansvar for arealplanlegging. Veilederen vil også ha nytteverdi for andre aktører.

• Veilederen vil utvikles i samarbeid med prosjektledelsen og sentrale aktører som kommuner, 
fylkeskommuner, nasjonale myndigheter og andre interessenter, som partnere i GLP, energiselskap, osv.

• Følgende hovedaktiviteter
1. Utvikle utkast til veileder for etablering av infrastruktur for lade- og fyllestasjoner for tyngre kjøretøy
2. Dialog og kvalitetssikring med pilotkommuner, "følgekommuner", fylkeskommuner
3. Dialog og kvalitetssikring med relevante næringsaktører, transportnæring, statlige myndigheter
4. Ferdigstille endelig veileder



Samarbeid avgjørende - aktørkart (foreløpig)

Energistasjoner 
for grønn 

næringstransport

Aktører som 
kommuner og 

fylkeskommuner 
skal forholde seg til

Organisasjoner

•Grønt 
landtransportprogra
m

•Bransjeforeninger

•Biogass Oslofjord

Myndigheter

•Departementer

•Direktorater

•Statens Vegvesen

•Andre 
fylkeskommuner

•Andre kommuner

Energistasjonselskap

•El

•Hydrogen

•Biogass

Energiselskap

•Nettselskap

•Strømleverandør

Prosjekter

•GLP piloter

•Fossilfri lastbil (Oslo)

•H2 Truck

•m.fl.

Internasjonale 
aktører

•STRING

•Scandria Alliance

•Prosjekter (Interreg, 
++) 



Organisering

• Prosjekteiere: Samarbeidsprosjekt 
Osloregionen og Østlandssamarbeidet

• Prosjektteam 
• Jan Carsten Gjerløw, Østlandssamarbeidet
• Eva Næss Karlsen, Osloregionen
• Lotta Möllerfalk, Østlandssamarbeidet
• Kristian Singh-Nergård, Østlandssamarbeidet
• Mari Strømsvåg, Osloregionen
• Thelma Bay Bang, Osloregionen (fra 14. nov.)

• Etablert koordineringsgruppe med deltakelse 
fra kommuner og fylkeskommuner

• Ekstern referansegruppe – skal etableres



Dato: 10/28/2022

Takk for oppmerksomheten.
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eva.nass.karlsen@osloregionen.no

Tlf 900 63 086


