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Planlegging flytter grenser
Bærekraftig by- og regionplanlegging 

FRAMTIDENS BYER – GODE OG KLIMAVENNLIGE

• Framtidens byer er over halvveis i programperioden!

• Hvor er vi , hva har vi fått til, og hvor skal vi?
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Framtidens byer 2008-2014
• Utgangspunkt i klimamelding/klimaforlik 07/08
• Toppmøte 2008: intensjonsavtale, 2009: bindende avtale + 

intensjonsavtale med næringslivsorganisasjonene
• Hovedmål å redusere klimagassutslipp og utvikle strategier for 

å møte klimaendringene. 
• Delmål å bedre det fysiske bymiljøet med tanke på økologiske 

kretsløp, sikkerhet, helse, opplevelse og næringsutvikling
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Skien Oslo
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Bergen

Stavanger

• KS 
• NHO
• Virke
• FNO

..og næringslivet



Innsatsområder
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Bedre bymiljø 



Byutvikling – en balansekunst
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Utfordringer og begrensninger

• Effektene kommer ikke raskt, byutvikling er 
målrettet, møysommelig og langsiktig arbeid

• Framtidens byer er et bredt samarbeidsprogram, 
men har likevel begrensede muligheter:
• Framtidens Byer er et begrenset program som ikke alene 

kan forventes å bidra til store utslag på overordnede 
indikatorer for måloppnåelse (2. år evalueringsrapport)

• En del faktorer som kan gi store svingninger i 
klimagassutslippene kan vi ikke påvirke:
• Økonomiske svingninger – som gir svingninger i kjøpekraft 

og industriproduksjon
• Kalde og milde vintre
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Kompakt og god – er det mulig?

• Byene må være både 
klimavennlige og attraktive!

• Bymiljøindikatorene utarbeidet for 
Framtidens byer (SSB) viser :

• De tettest utbygde byene er
mest klima- og miljøvennlige, 
de legger beslag på mindre
areal per innbygger, har mer
miljøvennlig transport, mindre
bilbruk og lavere
klimagassutslipp enn de mer
spredtbygde byene.



Tetthet og kvalitet kan gå hånd i hånd 

 Fortettingsandelen størst i de 
største byene

 Det er ingen entydig 
sammenheng mellom tetthet 
og trygg tilgang på leke- og 
rekreasjonsarealer

 En viss sammenheng mellom 
folketallet i kommunen og 
tilgang på nærturterreng

 Ingen påviselig sammenheng 
mellom tettstedsareal per 
innbygger og omfanget av 
grønne lunger
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Effekter av arbeidet - eksempler
• Sentrumsutviklingsprosjektet i Drammen og 

Trondheim har ført til økt tillit mellom kommune og 
næringsliv i Trondheim. Det arbeides for et mer 
permanent samarbeidsforum. Trondheim har lært av 
et mer velfungerende samarbeidsklima i Drammen

• Buskerudbyen er et samarbeid om areal- og 
transportutvikling i Buskerud. Prosjektet er et godt et 
eksempel på et vellykket samarbeidsprosjekt, og 
viser  hvordan en slik samarbeidsform kan skape 
langsiktige forpliktelser mellom ulike parter.
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Belønningsordningen 
for økt kollektivtrafikk og 
redusert biltrafikk virker:
Den bidrar til regionalt 
samarbeid, økt satsning 
på miljøvennlig transport 
og restriktive tiltak mot 
biltrafikk 



Indikatorer, statistikk, verktøy
• Verktøy for beregning av klimagassutslipp og effekt 

av tiltak utvikles. Gjennom utprøving og bruk 
innhentes erfaringer. Eksempel: 
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Klimagassregnskap
utarbeidet for utvidelse 
av Framsenteret i 
Tromsø medførte at en 
mindre del av 
eksisterende 
bebyggelse blir revet. 
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Brosjyre i samarbeid med næringslivet   
http://www.regjeringen.no/upload/subnettsteder/framtidens_byer/Brosjyrer/2011/Narringslivsbrosjyre_FB_nov2011.pdf
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Framtidens byer - energi i bygg

Framtidens 
bygg

Pilotprosjekter
• Fredrikstad, 

Sarpsborg, Skien, 
Porsgrunn, 
Kristiansand, 
Sandnes, 
Stavanger, Bergen, 
Trondheim, Tromsø

FutureBuilt
Forbilde-

prosjekter

• Oslo, Drammen,
Bærum 

Øvrige tiltak

• Økt støtte til de 
store byene -
Enova

• Energiledelse og 
energieffektivisering

• Fornybar 
energiforsyning



Områdeutvikling
• Samarbeid med Lavenergiprogrammet og NAL|Ecobox: 

www.arkitektur.no/
• FutureBuilt - forbildeprosjekter: www.futurebuilt.no/

Strømsø, Drammen

• Havneparken Sandnes

•

Furuset
Oslo
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Brøset, Trondheim
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Bilene skal bort

EN NY TID: Ordføreren vil bygge en foregangsbydel der bilen blir et 
fremmedelement. Færre parkeringsplasser, stengte bygater og tilrettelegging av 
handel, arbeidsplasser og kollektivtrafikk der folk bor, er bare noen av tiltakene
Ordføreren peker nå ut områder på Strømsø som skal renses for biltrafikk de neste tiårene.



Framtidsbilder: Strømsø
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Bedre bymiljø, areal og transport 
og klimatilpasning
• Flere prosjekter: Bekkeåpninger, grønne tak, 

regnbed, gangstrategi, smart city, sentrumsutvikling, 
belysningsplaner, gågate…



Hva 
skjer?

Politisk toppmøte i Oslo 22. november:
• Forsterket innsats på byutvikling, med vekt på 

miljøvennlige transportløsninger, boligbygging og 
bykvalitet

• Lansering av eksempeldatabase
• Faglig program med fortetting og kvalitet som tema
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Og hva så?

• Framtidens byer fortsetter ut 2014. Mange tiltak og 
prosjekter vil fortsette etter det. 

• Får vi mer av det samme eller noe helt annet?
• Eksempeldatabasen videreføres etter 2014
• Deretter: Nye programmer – nye samarbeids- og 

kommunikasjonsformer – nye generasjoner?



Hvis vi ikke kan 
framvise  resultater  i 

2014 blir det månelyst!



Takk for meg!
aar@md.dep.no
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