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13 byer i Norge har siden 2008 hatt et felles klimamål. Å skape fram-
tidens byer – byer med reduserte klimagassutslipp, tilpasset klima-
endringene og med bedre bymiljø. 

Oslo, Bærum, Drammen, Sarpsborg, Fredrikstad, Porsgrunn, Skien, 
Kristiansand, Sandnes, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø, staten, 
næringslivet og KS undertegnet i 2008 og 2009 avtaler som satte ram-
men for Framtidens byer. I perioden fra 2008 til 2014 skulle grunnlaget 
for framtidens byer legges – byer med reduserte klimagassutslipp og 
bedre bymiljø, i praksis. 

Byene står ikke bare overfor store utfordringer på miljøområdet. Det 
er i de største byene og i deres nærområder at den sterke befolknings-
veksten i Norge kommer. Erfaringene fra Framtidens byer har vist oss 
at bysamfunnets mangfold inneholder store muligheter for innovative 
bedrifter og løsningsorienterte mennesker. Erfaringene viser også at 
utfordringene klimaendringene og befolkningsveksten medfører, åpner 
for nye produkter, løsninger og tjenester. 

Dette heftet er en kort oppsummering av innsatsen, resultatene og håpet 
om at arbeidet som er lagt ned i de 13 byene, i staten, i KS og i nærings-
livet har gjort en forskjell.2
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AVTALEN
Hovedmålet for Framtidens byer har vært å redusere de 
samlede klimagassutslippene fra vegtransport, stasjonær 
energibruk, forbruk og avfall i byområdene, og samtidig 
utvikle strategier for å møte framtidige klimaendringer. 
Delmål for arbeidet har vært å forbedre det fysiske by- 
miljøet med tanke på økologiske kretsløp, sikkerhet,  
helse, opplevelse og næringsutvikling.

SAMARBEIDSOMRÅDER
Framtidens byer har hatt en rekke konkrete forslag til  
klima- og bymiljøtiltak. Tiltakene ble i sin tid utarbeidet  
på bakgrunn av byenes handlingsprogram og er tiltak  
som staten, byene og næringslivet har samarbeidet om  
fra 2008–2014 innenfor disse satsingsområdene: 

• Bedre bymiljø
• Areal og transport
• Energi i bygg
• Forbruk og avfall
• Klimatilpasning 



En mulighet 
for bedriftene

At Framtidens byer har vist at å ta samfunnsansvar er mer enn store 
ord. Det er god merkevarebygging når resultatene har konkret betyd-
ning – det er godt å vite at det man gjør også er riktig. Derfor har også 
næringslivet vært en viktig aktør i programperioden, uten dem vil ikke 
byene lykkes i å nå de ambisiøse målene som de satte seg.

Samarbeidet med næringslivet har fremmet innføringen av klimavennlige 
løsninger i byene, og det er skapt forståelse for hverandres ulike roller. 
Aktørene har foreslått en rekke innovative løsninger og det har vært 
naturlig å søke å finne fram til finansieringsløsninger der privat kapital 
har kunnet supplere sentrale og lokale offentlige midler.  

Livskraftige sentrum
Framtidens byer har bidratt til at næringslivsaktører i byene har fått 
ekstra insentiver til å finne sammen i arbeidet med å bevare et livskraftig 
sentrum. Alle de 13 byene har hatt som strategi å utvikle byene rundt 
knutepunkt for kollektivtrafikk. Det er nå etablert tett samarbeid mellom 
myndigheter og næringsliv, der bysentra tar opp konkurransen med 
bilbaserte kjøpesentra lagt utenfor sentrum.

Økt markedsverdi
Gjennom samarbeid og gjensidig forståelse for hverandres oppgaver har 
bygg og anleggs-næringen gått fra å se på miljø- og klimakrav kun som 
økte kostnader, til i dag å se at det å møte disse kravene er noe som øker 
markedsverdien og som er helt nødvendig.

Samarbeid
I programperioden har Virke, NHO og Finans Norge jobbet aktivt for å 
fremme forståelsen blant sine medlemmer for nødvendigheten av å ta i 
bruk miljø- og klimavennlige løsninger. Dyktige ledere har fått se at det 
er hensiktsmessig å samarbeide med myndighetene om å finne fram til 
hvorledes virksomheten best skal drives under rammebetingelsene i et 
framtidig lavkarbonsamfunn.4
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Finans Norge har samarbeidet med klimatilpasningsnettverket 
i Framtidens byer om et pilotprosjekt som har vurdert hvilken 
nytteverdi skadeforsikringsselskapenes skadedata har for 
norske kommuner. Prosjektet har sett på om skadedataene kan 
bidra inn i risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser), eller 
direkte til bedre planlegging og forebygging av vannskader i 
kommunene både på kort- og lang sikt. 

Gjennom Virke har Norsk Sentrumsutvikling fått støtte til å 
fremme løsninger der alle aktører i et bysentrum blir trukket 
inn i utvikling til beste for fellesskapet. Det er også bevilget 
penger til utvikling av en bærekraftig parkeringspolitikk for 
byene. 

Abelia i NHO tok tidlig i prosjektperioden et initiativ til en 
dialog mellom næringsliv og myndigheter om hvordan vise 
samfunnsansvar og samtidig oppnå smart, grønn vekst? 
Svaret var enkelt: krav om grønne løsninger ved offentlige 
anskaffelser, samarbeid mellom konkurrenter i næringslivet for 
å utvikle prototyper og bruk av offentlige forskningsmidler til å 
fremme en slik innovasjon.

Framtidens byer har bidratt til framdriften i en rekke nettverk 
som fungerer som fora for utveksling av informasjon og inspira-
sjon mellom næringsliv og politikere.  Størst av disse nettver-
kene er Næring for klima i Oslo, med nær 50 bedrifter.  Andre 
viktige samarbeidskonstellasjoner er Smart City Bærum, 
FutureBuilt og samarbeidet mellom politikere og bygge-
næringen i tilknytning til Framtidens bydel i Kristiansand.  

BY OG NÆRINGSLIV – SAMFUNNSANSVAR 
OG NÆRINGSUTVIKLING
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 Bedre bymiljø er et delmål i Framtidens byer,  
som griper inn i alle fire satsningsområdene,  
og samarbeidet mellom byene og næringslivet.

Bedre bymiljø omfatter sosiale, økonomiske og 
miljømessige aspekter som alle knytter seg til  
byen og bærekraftig utvikling.
 
Framtidens byer har valgt å jobbe med disse 
områdene innenfor området Bedre bymiljø:

• Sunn by
• Levende by
• Gå-, sykkel- og kollektivby
• Byrom og møteplass i by
• Blågrønn by



Trivsel 
i byen

Det mest klimavennlige du kan gjøre er å 
bo i by er et slagord i Framtidens byer. Grønne 
og urbane møteplasser og attraktive gater, 
veier og forbindelser for gående og syklende, 
gjør at folk kan la bilen stå og gjøre oss villige 
til å bo tettere. 

Gjennom arbeidet i Framtidens byer har 
urbane kvaliteter og grønn byutvikling fått 
enda større oppmerksomhet i byene, og 
temaet bedre bymiljø ble et eget satsings-
område i 2011. Målet har vært at de ulike 
byutviklingsprosjektene som ble igang-
satt i byene skulle bidra til å forbedre det 
fysiske bymiljøet med tanke på økologiske 
kretsløp, sikkerhet, helse, opplevelse og 
næringsutvikling.

Piloter
I løpet av perioden har det vært i gangsatt 25 
pilotprosjekter, revidering av sentrumsplaner 
og andre aktiviteter i byene. Pilotprosjektene 
har utforsket framtidens praksis innen flere 
ulike byutviklingstema. Ulike etater i kommu-
nen, frivillige, idealister, private og næringslivet 
har i flere byer bidratt til gode helhetsløsninger 
gjennom nye samarbeidsformer og arenaer. 

Erfaringsutveksling
Byene har i ulike sammenhenger vist sine 
ideer og prosjekter for hverandre og utvekslet 
erfaringer rundt prosessene. Arbeidsformen 
i nettverket har bidratt til å dele kunnskap 
og erfaringer, nye metoder og ikke minst gitt 
inspirasjon til å gå hjem og prøve ut nye tiltak 
i sin by. Nettverket som har jobbet med bedre 
bymiljø i de 13 byene, har gjennom møte- 
plasser fått ny kunnskap, delt erfaringer og  
sett sammenhengen med alle fagområdene  
i Framtidens byer. 

Blågrønt 
Byene skal være attraktive, og blågrønne løs-
ninger bidrar til trivsel. Vi må løse utfordrin-
gene med økt nedbør og flom i fremtiden. Ved 
å bruke overflatevannet som en ressurs i gater, 
plasser og parker vil det også bidra til et bedre 
bymiljø med en rikere biologi, og større opp-
levelseskvalitet. Dette krever samarbeid på 
tvers av ulike fagmiljøer, og Framtidens byer 
har sett verdien av å arbeide på tvers med 
temaene bedre bymiljø og klimatilpasning. 

To fagmiljøer har på denne måten sammen 
hatt fokus på grønne tak, utvikling av blå-grønn 8
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faktor, overflatevann som ressurs i byrom, 
utforming av parker og grøntområder til flom-
veier, og fordrøyning av vann med regnbed.

Helhetsløsninger og nærhetsbyen
Arbeidet med bedre bymiljø har hatt som 
utgangspunkt at klimavennlig byplanlegging 
handler om bærekraftig utvikling og levekraftig 
utvikling som tar utgangspunkt i mennesket. 
Det handler blant annet om helhetsløsninger, 
den gode miksen, kvalitet i det offentlige rom 
og ikke minst om folkehelse. Nettverket som 
har jobbet med bedre bymiljø har bidratt til 
å sette byform, byrom, den sammenkoblede 
byen og nærhetsbyen på agendaen gjennom 
programmet Framtidens byer. 

– Det mest klima-
vennlige du kan 
gjøre er å bo i by.
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 Mosaikk. Byrom i Skien.



FRAMTIDENS PRAKSIS
Med gangavstand til hverdagslivets mål-
punkter som skole og barnehage, butikk 
og nærservice, møteplass med kafé, 
grøntområde og kollektivholdeplass, får 
vi en 5–10 minuttersby som også kalles 
nærhetsbyen. Pilotprosjekt Case  
Fredrikstad, bylaboratorium for nær-
hetsbyen, er overført til Plansatsning 
mot store byer. Der blir det nå utviklet 
verktøy og kriterier som har overførings-
verdi for andre byer og steder. 

Gjennom prosjektet Mosaikk har  
Skiens gamle bakgårder har gått fra å 
være slitne asfaltarealer med søppel-  
og sykkelparkering til å bli vakre byrom 
med blant annet kunst, hager, plasser, 
lys installasjoner, lek og dyrking på tak-
hage. Bakgårdene har blitt et tilskudd  
til byens øvrige byrom- og parkstruktur. 

I Fredrikstad binder en ferge sammen 
den tredelte byen. Da ferga ble gratis 
å bruke for publikum gikk passasjer-
tallet opp fra ca 300.000 – til nesten 
900.000 i året. Framtidens byer har 

støttet utvikling av en mer miljøvennlig 
ferge som også skal ha plass til et stort 
antall sykkelpassasjerer. Elva i Fredrik-
stad går fra å være en barriere til byens 
viktigste byrom. 

Midlertidige installasjoner kan gi nytt 
liv til rivingstomter og tomme parke-
ringsplasser. Temporære byrom gir 
mulighet til å prøve ut program for 
plassen og vurdere publikums reaksjoner 
raskt.  Framtidens byer arrangerte et 
kurs i temporære byrom i samarbeid 
med NAL- akademiet i 2013, noe som ga 
inspirasjon til mange nye prosjekter ute 
i byene. 

Majobo (Mat og jord der du bor) er en 
frivillig organisasjon som Framtidens 
byer har støttet. Majobo dyrker grønn-
saker og nyttevekster i Oslo i offentlige 
parker, i byrom og på et kjøpesentertak. 
I samarbeid med Biby har det blitt satt 
opp bikuber i flere av byens offentlige 
rom. Hagene har blitt populære møte-
plasser på tvers av generasjoner og 
etnisk bakgrunn.
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 I framtidsbyen vil vi ha mindre biltrafikk.  
Da må vi forbedre kollektivtransport og gang-  
og sykkelveier, legge begrensninger på bilbruken  
– og bygge byen slik at behovet for transport  
blir mindre.

Framtidens byer har valgt å jobbe med  
disse områdene innenfor området Areal  
og transport:

• Belønningsordningen for økt kollektiv-
transport og redusert biltrafikk 

• Utvikling av ATP-modellen – metode  
og planverktøy

• Flere ladestasjoner 
• Bypakker for koordinert by-  

og transportutvikling 
• Regional planstrategi for Oslo og Akershus 
• Analyser av handelens transport 
• Sentrumsutvikling 
• Regelverk for å begrense parkering 
• Miljøvennlig transport i næringslivet 
• Virkningene av handlingsprogrammene 
• Bedre tilrettelegging for sykkel



Plass 
til alle

Areal- og transportplanlegging er et kom-
plekst fagområde som innebærer langsiktig 
planlegging og samarbeid mellom en rekke 
aktører. Ansvaret er først og fremst et offentlig 
anliggende, men for å oppnå en god samfunns-
utvikling kreves det også samarbeid med 
private aktører. Et viktig mål med Framtidens 
byer har derfor vært at arbeidet med areal og 
transportplanlegging skulle være en arena for 
utveksling av erfaringer og kunnskap. 

Arbeidet i Framtidens byer har vært kon-
sentrert om virkemidler og tiltak der byene, 
fylkene, transportetatene og departementene 
har hatt en felles arena for å diskutere faglige 
problemstillinger. Nettverksarbeidet innen 
areal- og transportplanlegging har vært viktige 
møteplasser der byene har diskutert felles 
utfordringer og lært av hverandres erfaringer.  

Oppmerksomhet og prioritering 
Areal- og transportplanlegging har vært et 
viktig satsningsområde for byene i en årrekke, 
også før prosjektet Framtidens byer. Med 
Framtidens byer har satsningen imidlertid 
blitt ytterligere spisset. Flere av byområdene 
opplever at prosjektet har gitt økt fokus på å 
samordne areal- og transportplanlegging både 

i kommunal planlegging, samt på tvers av kom-
muner, sektorer og forvaltningsnivåer. 

Gjennom Framtidens byer har fagområdet 
fått ytterligere oppmerksomhet i byene, 
noe som igjen har ført til økt kompetanse 
og ressursbruk. Dette har vært særlig viktig 
for de mindre kommunene, hvor areal- og 
transportplanlegging ikke har vært like høyt 
prioritert tidligere. I noen kommuner har heller 
ikke areal- og transportplanlegging vært egne 
fagområder.  

Nettverksbygging og økt kunnskap 
Et viktig resultat av satsingen på areal- og 
transportarbeidet gjennom Framtidens byer 
har vært nettverksbyggingen som har lagt 
grunnlag for videre kunnskapsdeling og erfa-
ringsutveksling. I tillegg har nettverket hatt en 
sentral rolle for å sikre samarbeid med andre 
aktører innen forvaltningen og stat. 

Areal- og transportkunnskapen i byområdene 
er uten tvil blitt bedre de siste årene, blant 
annet hvilke virkemidler kommunene har for å 
fremme gode transportløsninger. Selv om dette 
ikke bare kan knyttes opp mot Framtidens 
byer, har nettverket vært en viktig arena for  14
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å få økt bevisstgjøringen rundt byenes mulig-
heter for å redusere transportbehovet. Økt 
bevisstgjøring i byene har også bidratt til å 
skape større oppmerksomhet rundt avtalene 
byene har med staten, blant annet i forbindelse 
med belønningsordningen. 

Samordnet areal- og transportplanlegging 
I alle byområdene er det igangsatt et viktig 
planarbeid med utarbeidelse av felles areal-  
og transportplaner. Planene skal legges til  
grunn for kommunenes arealplanlegging,  
fylkes kommunale prioriteringer og statlig 
sektor planlegging, og gi grunnlag for en 
felles strategi for arealbruk og infrastruktur-
investeringer. Et eksempel på en slik plan er 
Regional plan for samordna areal og transport i 
Grenland 2014-2025 som ble vedtatt juni 2014. 

Forbedret kollektivtransport
Alle byene arbeider med å forbedre kollektiv-
transport i byene. Mye av arbeidet er knyttet 
til å gi bedre framkommelighet for kollektiv-
transporten. Trondheim kommune har blant 
annet etablert sammenhengende kollektivfelt 
gjennom hele sentrum, ved å fjerne et av de 
tidligere bilfeltene i vegbanen. Prosjektet har 
sikret bedre framkommelighet for bussene, 

samt gitt grunnlag for flere som reiser kollek-
tivt i Trondheim. Framkommelighetsprosjektet 
er også gjennomført noen steder i Oslo, der 
man har fjernet parkeringsplasser for å øke 
framkommeligheten for trikken. 

Et annet eksempel på offensiv satsning er 
etableringen av bybanen i Bergen. Bybanen 
har ikke bare gitt et bedre kollektivtilbud for 
mange i Bergen, men har også vært en viktig 
pådriver for byutvikling. For eksempel har 
byggingen av parsellen mellom Byparken og 
Lagunen i Bergen lagt grunnlag for en opp-
rustning og vitalisering av områder langs 
bybanetraseen.

Tilrettelegging for sykkel
Mange av Framtidens byer har over lengre tid 
arbeidet hardt for å legge bedre til rette for 
sykkel i byene. Det er ulike typer sykelister man 
kan legge til rette for. I Kristiansand er det eta-
blert ekspressruter for sykkel, sykkel ekspressen, 
som er særlig tilrettelagt for pendlere som 
sykler. Tilsvarende arbeid med sykkelekspress-
veg pågår også i Stavanger og Sandnes og i 
Trondheim. Trondheim har også sikret god 
framkommelighet for sykelister med blant  
annet røde sykkelfelt, viktige tverrforbindelser 
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og egne gang- og sykkelbruer. I Grenland har 
de med stort hell arbeidet med å få barn til 
å sykle mer, gjennom prosjektet På farta til 
skolen. 

Tiltak for å fremme gåing
Flere byer er i gang med å etablere gåstrategi-
er. Strategiene ses gjerne i sammenheng med 
arbeidet byene legger ned for å skape et bedre 
bymiljø med økt attraktivitet i sentrum, med 
gode byrom, torg og møteplasser. I Tromsø ar-
beides det med å tilrettelegge for både gående, 
syklende og skigåere gjennom Tromsømarka, 
som en viktig adkomst til sentrum. Et annet 
eksempel er arbeidet med 10 minuttersbyen i 
Stavanger og nærhetsbyen i Fredrikstad. Disse 
prosjektene legger vekt på å skape attraktive 
sentrum med gode kvaliteter og samtidig tilret-
telegge for myke trafikanter.

Helhetlig virkemiddelbruk i by
Alle byområdene arbeider med å innføre 
helhetlige virkemidler for å oppnå klimavennlig 
transportmiddelbruk i byene. Slik virkemiddel-
bruk kan være restriktive tiltak for bil som for 
eksempel parkeringsavgifter, forhøyede eller 
tidsdifferensierte bompengesatser, køprising 
eller andre tiltak som legger opp til mindre 
bilbruk. De fleste byene reviderer nå parke-
ringsnormene slik at framtidige utviklings-
prosjekt legger opp til mindre parkering og 
bilbruk.

Kristiansand og Trondheim har innført rush-
tidsavgift (tidsdifferensierte bompengesatser).  
I Kristiansand ga innføringen umiddelbar effekt 
på personbiltrafikk og kollektivtrafikken og 
tiltaket har vært et viktig skritt i å kunne tørre 
å gjennomføre upopulære politiske valg.

– Gjennom Fram-
tidens byer har 
oppmerksomhet 
og bevisstgjøring 
fått fortgang på 
prosjekter, og ført 
til at byene har turt 
å satse på nye 
løsninger.
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Å få til en arealbruk og et lokaliseringsmønster som 
reduserer arealinngrep og transportbehovet og legger 
til rette for miljøvennlig transport
• Å styrke kollektivtransport, sykkelbruk, gange og 

tilgjengelighet og stimulere til mer effektiv vare-
transport og gode fellesløsninger

• Å bruke virkemidler som begrenser bilbruken
• Å styrke samordning og samarbeid om arealbruk og 

transporttiltak for hele det funksjonelle, regionale 
byområdet eller etablere et slikt samarbeid der 
dette ikke finnes

• Å integrere arbeidet med arealbruk og transport- 
tiltak innenfor Framtidens byer med pågående  
eller påtenkte bypakker for transport, miljø og  
byutvikling   

KAPITTEL 2  AREAL OG TRANSPORT

I ARBEIDET MED AREAL OG TRANSPORT 
I FRAMTIDENS BYER HAR MÅLET VÆRT:



 

Energi
i bygg
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 I framtidsbyen bidrar vi til flere lavutslipp- og null-
utslippsbygg, og vi styrker bruken av fornybare 
energikilder.

Framtidens byer har valgt å jobbe med disse 
områdene innenfor området Energi i bygg:

• Økt støtte til de store byene
• Pilotprosjekter
• Energiledelse og energieffektivisering
• Fornybar energiforsyning 



Bygningsmassen som de tretten framtidens 
byer eier og forvalter, utgjør en vesentlig 
andel av Norges bygningsmasse. Mer effektiv 
energibruk og økt bruk av fornybar energi 
er derfor et viktig klimatiltak. Nettverket for 
Energi i bygg har gjennom seks års samarbeid 
spilt hverandre gode i et felles prosjekt om å 
redusere klimagassutslippene fra stasjonær 
energi i deltakerbyene. Deltakere i nettverket 
har utvekslet kunnskap og erfaringer som har 
gitt inspirasjon og handling. Hovedgrepet for 
satsingen innen stasjonær energi har vært å 
redusere energibruk, øke andelen fornybar 
energi og øke energi- og klimakompetansen. 

Nye bygg med høye ambisjoner, energieffek-
tivisering av eksisterende bygningsmasse, 
omlegging til fornybar energiforsyning og 
kunnskap som middel for handling har vært 
samarbeidsområdene som har vært førende 
for nettverksarbeidet. 

Forbilder
I arbeidet med Framtidens byer har det 
vært lagt vekt på at partene skal være gode 
forbilder, og feie for egen dør. Satsningen har 
koordinert pilotprosjektutvikling i byene, og 
omfattet nybygg og rehabilitering, private 

og kommunale byggherrer, områder og 
enkeltbygg. 

Framtidens energi- og klimautfordringer må 
løses i dag og pilotprosjekter har bidratt til 
å utvikle metoder som svarer på disse utfor-
dringene, og inspirert andre til å bygge slik 
framtiden krever. Delprogrammet Framtidens 
bygg kom tidlig i gang og har sammen med 
FutureBuilt utgjort pliotsatsingen i de tretten 
byene. Samtlige byer har nå bygget, eller er i 
gang med å bygge forbildebygg eller utvikle for-
bildeområder som halverer klimagassutslippene 
i forhold til dagens praksis.

Gjennom satsingen på piloter har byene vært 
motorer for utvikling av klimavennlige by-
områder og arkitektur. Prosjektene har holdt 
høy kvalitet, vært tilpasset dagens og framti-
dens klima og bidratt til en god byutvikling. 
Pilotprosjektene har vært ambisiøse og fram-
tidsrettede og ligget godt i forkant av dagens 
praksis, og fungert som en arena for å teste  
ut framtidens løsninger.

Ny kunnskap
Gjennom prosjektene har oppmerksomheten 
mot klimavennlig bygging og kompetanse 

Nok 
energi 
i byen
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blitt større og ambisjonsnivået i byene og 
i byggenæringen har økt. Prosjektene har 
generert ny kunnskap, ny teknologi og nye 
prosjekterings- og beregningsverktøy. Et 
eksempel på dette er klimagassregnskap.no 
som er blitt tatt i bruk i stor skala i løpet av 
perioden Framtidens byer har fungert. Dette 
verktøyet for beregning av klimagassregnskap 
benyttes for å beregne måloppnåelse med 
pilotprosjektene.

Felles kriterier 
Det er utarbeidet kvalitetskriterier med 
veiledning som har vært dynamiske og blitt 
rullert underveis. Kriteriene har vært felles for 
enkeltbygg og områdeutvikling.

Innen programslutt er det mer enn tretti pro-
sjekter som har status som Framtidens bygg 
eller område. I tillegg kommer alle forbildepro-
sjektene og områdeprosjektene i Oslo, Bærum 
og Drammen som er del av FutureBuilt.

Det er spesielt gledelig at flere byer viser 
interesse for områdeprosjekter som inkluderer 
alle temaene i Framtidens byer. Flere byer har 
kommet opp med områdeprosjekter i pro-
grammets siste periode.

Eksisterende bygg
Byene har kommet langt i arbeidet med en 
energieffektiv drift i eksisterende bygg i løpet 
av programperioden. Dette er blant annet 
gjort gjennom et systematisk arbeid med 
energiledelse, energioppfølging og tiltak for 
energiøkonomisering.

Nettverkssamlinger har rettet oppmerksomhet 
på både tema for nybygg og for eksisterende 
bygg og energibruk i drift. I forbindelse 
med ny standard for energiledelse har dette 
temaet vært grundig belyst med eksempler 
fra offentlige virksomheter og næringsliv. 
Energisparekontrakter er også et aktuelt tema, 
hvor Framtidens byer har spilt en avgjørende 
rolle i å få temaet på dagsorden og prosjekter 
i gang i flere av deltagerbyene. Energieffektiv 
gatebelysning er også tatt opp som tema.

Fornybar energi
Byene har iverksatt tiltak for å redusere bruken 
av fossile brensler til oppvarming og øke 
andelen fornybar energi. Alle byene har fjern-
varmeanlegg med planer for videre utbygging. 
Endringer i energikrav i byggereglene har vært 
en driver for mer fornybare energiløsninger i 
bygg, samtidig som kravene til energibehov er 

 

KAPITTEL 3  ENERGI I BYGG

21



skjerpet. I et historisk perspektiv er endringene 
store. Dagens bygg trenger mindre energi 
enn tidligere og kan i større grad forsynes 
med andre energikilder enn elektrisitet, som 
for eksempel varmepumper og fjernvarme.  
Gjennom nettverkssamlinger har varmepum-
per, bioenergi, biogass, avfallsforbrenning og 
solenergi vært noen av de teknologier som 
har fått oppmerksomhet. Videre har begreper 
som nullhus og plusshus kommet inn og skapt 
oppmerksomhet rundt lokal energiproduksjon 
på bygg.

Kompetanse
Gjennom nettverkssamlinger bygges kompe-
tanse i kommunene som gjør de bedre rustet 
til å feie for egen dør. Samlinger har blitt 
arrangert i tett samarbeid med byene, men 
også med aktører som Enova, Husbanken og 
Lyskultur. I 2012 fikk byene presentert resultater 
fra de store potensial- og barrierestudiene som 

var blitt utført på oppdrag fra Enova. Gjennom 
forbilder og samarbeid i nettverket har oppbyg-
ging av lokal kunnskap vært en viktig driver i 
arbeidet.

Verktøy
Klimagassbudsjettering i nybygg og klima-
gassregnskap i drift er verktøy som har stor 
betydning for å måle effekten av tiltak. Disse 
verktøyene har derfor fått mye oppmerksom-
het i Framtidens byer. Verktøy for klimagass-
regnskap som brukes i Framtidens bygg har 
i programperioden kommet i nye versjoner. 
Programmet har samarbeidet med andre aktø-
rer om en harmonisering av utslippsfaktorer for 
bruk i klimagassregnskap. Gjennom et oppdrag 
for Vestregionen, har Framtidens byer støttet 
utarbeidelse av maler for klimagassregnskap 
for kommunale virksomheter. Energi har også 
blitt belyst som et viktig emne i satsing på 
Smart City i Framtidens byer.

- Nettverk for Energi 
i bygg har gjennom 
seks års samarbeid 
spilt hverandre gode 
i et felles prosjekt 
om å redusere 
klimagassutslippene 
fra stasjonær energi 
i byene.
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KAPITTEL 1. BEDRE BYMILJØ

 Økende forbruk bidrar til store klimagassutslipp, 
fordi varene både må produseres og fraktes 
– før de blir til avfall etter bruk. Framtidens 
byer vil kjøpe varer og tjenester som gir lave 
klimagassutslipp.

Framtidens byer har valgt å jobbe med disse 
områdene innenfor området Forbruk og avfall:

• Miljøledelse og miljøsertifisering av offentlige 
og private virksomheter 

• Klimavennlig offentlig innkjøp 
• Legge til rette for at innbyggerne kan leve mer 

miljøvennlig 
• Avfallsreduksjon, ombruk og miljøeffekt av 

avfall 
• Undervisningsopplegg om forbruksrelaterte 

tema



Alt forbruk påvirker miljøet når det produseres, 
transporteres og når det kastes. For å redusere 
avfallsmengden har byene og næringslivet 
jobbet sammen i et nettverk, som har hatt som 
mål å få alle til å kjøpe færre ting, sørge for at 
tingene vi bruker får lengre levetid og benyttes 
om igjen til andre produkter. 

Det offentlige og næringslivet kjøper inn 
tjenester og varer for store summer hvert år. 
Gjennom å stille krav til produktene og tjenes-
tene har staten, byene og næringslivet påvirket 
leverandørenes miljøprofil. 

Gjennom holdningsskapende arbeid og opp-
rettelse av møteplasser har staten, byene og 
næringslivet samarbeidet og satt forbruk på 
dagsorden, og stimulert innbyggerne og egne 
ansatte til å ta miljøbevisste valg.

Det har også vært et mål for Framtidens byer 
å øke kompetansen i byene innen miljøvenn-
lig innkjøp. Nettverket som har arbeidet med 

forbruk og avfall har erfart at ved å stille strenge 
miljøkrav i innkjøpsprosessen, kan offentlige 
aktører både påvirke det enkelte innkjøp og 
sende signaler til markedet som kan bidra til 
mer langsiktige endringer. Byene har arbeidet 
for å gi innkjøpere bedre verktøy, og har koblet 
innkjøpere og næringsliv sammen i innova-
sjonsprosjekter som har ført til utvikling av nye 
miljøvennlige produkter, løsninger og tjenester.

Miljøledelse og miljøstyring
Byene har arbeidet målrettet for å få flest  
mulig offentlige og private virksomheter miljø- 
sertifisert. Innføring av miljøledelsessystemer 
har vært et overgripende tiltak for å få dem 
til å drive mest mulig miljøvennlig. Gjennom 
miljøledelse har virksomhetene forbedret 
sin egen drift, og sikret at de har fokusert på 
miljø i alle ledd – fra innkjøp, via energibruk, 
transport og til avfallsproduksjon - og håndte-
ring. Virksomhetene har dermed imøtekom-
met også økende krav fra markedet på ulike 
miljøkriterier.

Alt kan kjøpes 
og kastes – og 
gjenbrukes
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KLIMASTATISTIKK OG KLIMAEFFEKTIVE 
INNKJØP
Trondheim kommune har gjennomført et 
prosjekt om klimagassregnskap og klima-
effektive innkjøp der resultatene viste at 
ca 80 % av kommunens utslipp kommer 
fra innkjøp av varer og tjenester, knyttet 
til store bygge- og byutviklingsprosjekter.
Kommunen har ikke bare beregnet 
sitt klimafotavtrykk, men også vurdert 
hvordan resultatene kan benyttes til å 
sette mer virkningsfulle miljøkrav. Dette 
verktøyet kan brukes av andre kommuner 
også, og synliggjør viktigheten av at stat, 
kommune og næringsliv stiller miljøkrav i 
sine anbudsdokumenter. 

FRA KAST TIL GJENBRUK
Skien og Porsgrunn har gått sammen 
om å etablere Kreativt gjenbrukssenter i 
Grenland. Senteret tar i mot overskudds-
materiale fra næringslivet og husholdnin-
ger og gjenbruker materialene i kreativ 
utforming av nye produkter. Senteret har 
gitt positive ringvirkninger blant annet 
ved sette miljøspørsmål på dagsorden, 

fremme kildesortering og avfallsreduk-
sjon gjennom fokus på at det meste 
har verdi, og styrket samarbeidet med 
næringslivet.

…HANDLE LOKALT
Miljømerkedager og miljøaktiviteter som 
Earth Hour, en verdensomspennende 
markering, ble første gang arrangert 
i Trondheim. Siden 2009 har flere av 
Framtidens byerkommunene deltatt i 
markeringen.

Verdens miljøverndag, gjenbruks dagen, 
Redesign, Mobilitetsuka og Aktiv skole-
veg er eksempler på arrangementer og 
kampanjer som har blitt gjennomført i 
samarbeid med staten og næringslivet. 

LÆRER AV HVERANDRE
Drammen kommune nådde sitt mål om at 
alle kommunale virksomheter skulle bli 
miljøfyrtårnsertifisert i 2011. Miljøfyrtårn 
har vært i drift som miljøstyringssystem 
i tre og et halvt år. I 2012 gikk byen inn 
på hovedkontormodellen for kommuner, 

som pilotkommune for å bruke denne 
modellen som resertifiseringsmodell. 
Drammens innføring av miljøledelse har 
ført til bedre oversikt og kontroll sentralt, 
og reduserte kostnader på energi, inn-
kjøp og avfallshåndtering. Dette arbei-
det har stor overføringsverdi til andre 
kommuner.

LEVERANDØRUTVIKLING
NHO og KS startet i 2009 et samarbeid 
om leverandørutvikling.  NHO driver  
utstrakt opplæring i alle de tretten  
byene, og gjennom pilotprosjekter i  
7 av byene. Av pilotprosjektene kan  
nevnes utvikling av alternative energi-
kilder ved utskifting av oljefyrer,  
utvikling av biogassbusser og system  
for samordnet varedistribusjon. De gode 
resultatene i byene har gjort at man nå 
arbeider for å få en forlengelse fram til 
2020.  Oslos nye innkjøpsstrategi, som 
legger vekt på innovasjon og dialog med 
leverandørene, understøtter betydnin-
gen av arbeidet. Flere byer følger nå i 
kjølvannet.

Byene har erfart at det er et behov for et 
nettverk for kommuner og fylkeskommuner 
som jobber med miljøledelse og sertifisering 
og har jobbet med å få på plass et miljøle-
delsesnettverk. Målet er at dette nettverket 
kan fungere som et permanent kompetan-
seorgan innen miljøledelse, primært overfor 
offentlige instanser etter programperioden for 
Framtidens byer.

Tilrettelegg for gode miljøvalg
Byene ønsker å legge til rette for at innbyg-
gerne kan leve et mer miljøvennlig liv. Arbeidet 
med dette har spent fra kampanjer og aksjoner 

via informasjonstiltak og veiledning om blant 
annet energisparing, til større infrastrukturtil-
tak på transportområdet. Aktiviteter i skoler og 
barnehager om ulike temaer som strømsparing 
og kildesortering har også vært sentralt.

En vesentlig og svært viktig erfaring byene tar 
med seg i det videre holdningsskapende arbei-
det, er at generell kunnskapsutvikling påvirker 
innbyggernes valg. Innbyggerne tar miljøvenn-
lige valg når barrierene fjernes. Med andre ord 
er tilrettelegging og informasjon nødvendig for 
at alle i praksis skal kunne ta gode miljøvalg i 
hverdagen. 

KAPITTEL 4  FORBRUK OG AVFALL
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KAPITTEL 1. BEDRE BYMILJØ

 Klimaendringene vil gi oss høyere havnivå, mer 
nedbør og vind, og større fare for flom og skred. 

Framtidens byer har valgt å jobbe med disse 
områdene innenfor området Klimatilpasning:

• Visualisering av klimaendringer
• Kartlegging av sårbarhet for klimaendringer 
• Regionale nettverk 
• Klimaprojeksjoner 
• Havnivåstigning 
• Håndtering av overflatevann 
• Integrering av tilpasningsarbeidet 



Bakgrunnen for arbeidet i klimatilpasningsnett-
verket til Framtidens byer, har vært å etablere 
trygge og robuste byer og tettsteder. Da må 
hensynet til dagens og framtidens klima vekt-
legges og det må gjennomføres løsninger som 
gjør kommunene klimarobuste. 

Tåler byene stigende hav?
Dette er et av spørsmålene byene stiller seg 
når nye byområder skal utformes. De fleste 
byene ligger ved sjøen og har store arealer  
som er utsatt for stormflo, og mange av de  
største byutviklingsprosjektene skjer på tid-
ligere industri- og havneområder som ligger 
langs sjøen.

Fram mot år 2100 vil det bli flere dager med 
mye nedbør, og den gjennomsnittlige nedbør-
mengden disse dagene vil også øke. Mange 
av byene opplever allerede i dag urbane 
oversvømmelser. Norske byer må planlegge i 
enda større grad for framtidens klima og det 
må gjennomføres løsninger som gjør kommu-
nene klimarobuste. Bakgrunnen for at klima-
tilpasning har vært et område som byene har 
arbeidet med, har nettopp vært ønsket om å 
etablere trygge og robuste byer og tettsteder. 

Nettverk
Gjennom Framtidens byer har erfaring og 
kunnskap vært sentralt i arbeidet med å 
få satt klimatilpasning på dagsorden både 
lokalt og nasjonalt. Erfaringen og læringen 
har bidratt til verdifull kunnskapsutveksling 
mellom byene, generell kompetanseheving, 
og et økt engasjement både blant fagfolk og 
innbyggere. Byene har gjennom årene sett  
nye muligheter i planleggingen av klima-
robuste byer og tettsteder. 

En av de største gevinstene for byene har  
vært nettverkene. Møteplassen har vært en 
dialogarena der stat og by har møttes på en 
uformell måte. Byene har opplevd å være et 
bindeledd mellom ulike aktører som har et 
ansvar for klimatilpasning, både lokalt, regio-
nalt, nasjonalt og internasjonalt. Nettverkene 
har også bidratt til samarbeid mellom byene 
på tvers og mellom byene, forskningsmiljø  
og næringsliv.

Det er etablert en kunnskapsbase knyttet 
til klimatilpasning og nettverket har 
fungert som pådriver for kommunalt 
klima  tilpasningsarbeid. 

Mer vann 
i byen
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Målsettinger og strategier i kommuneplanens samfunnsdel

Krav om at klimatilpasning skal tas hensyn til i utforming av 
reguleringsplaner 

Krav om at klimatilpasning skal tas hensyn til i byggesaks- 
behandling

Utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyser som tar hensyn til 
klimaendringer

Samtlige byer har klimatilpasning som del av sjekkliste ved behandling av arealplaner og regule-
ringsplaner, og har utarbeidet dokumenter og planer som bidrar inn i arbeidet med klimatilpasning.

KLIMATILPASNING I PLANER OG RUTINER
Fra oppstart i 2008 til 2014 har byene gått fra blanke ark til at klimatilpasning har fått en naturlig 
plass i kommunenes planer og rutiner. Sentrale spørsmål var tidlig hva klimaendringene kunne 
komme til å bety i egen by og hvordan håndtere dette. Nå er klimatilpasning på plass i byenes  
styrende dokumenter og saksbehandlingsrutiner:
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– Nettverket har 
hatt en viktig rolle 
i arbeidet med å 
utforme nasjonal 
politikk på klima- 
tilpasningsområdet.  
Det ligger derfor et 
betydelig potensial 
i å videreutvikle det 
fruktbare samarbeidet 
som er startet.
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Overvannsstrategier
Fremtidige klimaendringer vil kreve bered-
skaps- og tilpassningstiltak. CIENS har i den 
anledning gjennomført et forprosjekt om 
klimaendringer og tilpasningsstrategier i 
Oslofjordregionen.  

Bærum kommune har sammen med Oslo 
kommune tatt initiativ til å organiseres et FoU-
prosjekt for å innhente informasjon om hånd-
tering av regnvann på overflaten på Fornebu. 
Kunnskapen om dette vil bidra til å dempe 
effekten av scenarioet om en varmere, våtere 
og villere fremtid. 

Bærum stiller krav i regulerings- og byggesaker 
om fordrøyning og/eller infiltrasjon av over-
vann. Åpne løsninger skal foretrekkes, og det 
skal sørges for at nye veier dimensjoneres for å 
tåle forventede klimaendringer som overvanns-
håndtering og vedlikehold av veidekke. 

Blågrønn faktor – verktøy for å sikre  
kvalitet i uterom
Oslo og Bærum kommune har samarbeidet 
om utviklingen av en rapport som bidrar til 
at andre byer og kommuner finner frem til 
gode løsninger som sikrer større innslag av 

blågrønne kvaliteter i nye byggeprosjekter. 
Rapporten inneholder enkle verktøy som 
beregner den blågrønne faktoren, og inne-
holder eksempler som viser hvordan blågrønn 
faktor er brukt i konkrete områder i tillegg til 
en egen rapport om juridiske betraktninger.

Visualisering gjennom kartfesting og  
vedtak i kommeplan 
Gjennom plan- og bygningsloven kan  
kommunen styre ny utbygging og infrastruktur  
til områder som er mindre utsatt for havnivå, 
stormflo og bølgepåvirkning. Overordnet 
risiko- og sårbarhetsanalyse etter sivilbeskyt-
telsesloven kan bidra til at kommunen kan 
avdekke om eksisterende bebyggelse er utsatt. 
Trondheim kommune har utarbeidet kart for 
forventet havstigning og stormflonivå for år 
2050 og 2100. Kartene er integrert i kommu-
nens forvaltningsbase som benyttes i kommu-
nal saksbehandling. Det har også blitt utført en 
analyse av konsekvensene av havstigning for 
avløpsnettet for deler av Trondheim.

Resultatene fra prosjektet er integrert i 
ny revidert kommuneplanens arealdel for 
Trondheim (KPA) med en egen bestemmelse 
om havstigning.

KAPITTEL 5  KLIMATILPASNING
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KS har deltatt aktivt i etableringen av Framtidens byer. For kommune-
sektoren har det vært viktig å være med å påvirke programmets inn- 
retning og styring. 

Reduksjon av klimagasser og tilpasning til endret klima har vært et nytt 
felt for kommunene. Framtidens byer som program har derfor medført 
økt kunnskap om både klimautfordringer og hvordan kommunal sektor 
kan bidra til å redusere klimagassutslippene. Gjennom konkrete tiltak og 
evalueringer har kommunesektoren fått erfaring og bedre ferdigheter i 
klimaarbeidet. Samspillet mellom politisk ledelse, administrativ ledelse 
og fagfolk har ført til en holdningsendring i klimaarbeidet. 

KS har vært med å legge til rette for dokumentasjon av effekter av ulike 
tiltak og har blant annet vært en pådriver for energisparekontrakter 
(EPC). 

Framtidens byer har vist at kommunene identifiserer utfordringer og 
finner fram til løsninger som er tilpasset lokale forhold.  

Framtidens 
byer ligger  
i front
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KAPITTEL 1. BEDRE BYMILJØ

I januar 2014 gjennomførte NHO, Finans Norge og KS for 
første gang et felles arrangement der partene diskuterte 
med sentrale og lokale politikere rundt temaet privat 
finansiering av infrastruktur – vei, bane, vann og avløp, 
formålsbygg og energiforsyning. Møtet kom i stand etter at 
Finans Norges kom med et innspill til Finansdepartementet 
om temaet. 

KS starter opp et kommunenettverk for klimatilpasning.  
KS erfarer at det er et sentralt og viktig mål å spre kunn-
skap og erfaringer fra arbeidet i Framtidens byer og 
inviterer til et pilotnettverk om klimatilpasning. Deltakerne 
i nettverket vil få tilgang på erfaringer og kunnskap fra 
arbeidet i Framtidens byer.
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