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Kort prosjektbeskrivelse
• Field of goals (FOG): 

Fra mål til mening til handling -
Samproduksjon og implementering av 
bærekraftsmålene i regionalt og lokalt 
planarbeid

• Prosjektledelse: Nordlandsforskning

• Prosjektleder: Aase Kristine Lundberg 
(ph.d.)

• Mål: utvikle et rammeverk for 
implementering av bærekraftsmålene i
lokal og regional planlegging
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Samarbeidsprosjektet FOG skal: 
1. Vurdere tidligere og pågående arbeidet med bærekraftig utvikling i 

planlegging i to norske regioner (Nordland og Vestland) 

2. Utvikle metodikk for lokalisering av bærekraftsmål ved hjelp av 
scenarier og systemmodeller 

3. Teste ut disse metodene i konkrete planprosesser og gi 
politikkanbefalinger basert på disse 

4. Integrere bærekraftsmålene i relevante studieprogram ved fire 
planutdanninger

5. Styrke arbeidet med bærekraftsmålene i lokal og regional 
planlegging gjennom samskaping og sosiale læringsprosesser 

6. Delta i den offentlige debatten om hvordan Norge kan bidra til å nå 
bærekraftmålene
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Samarbeidspartnere

• Sju kommuner: 
• Sortland, Vestvågøy, Narvik, Bodø, Gloppen, 

Sunnfjord og Bømlo

• To fylkeskommuner: Nordland og Vestland

• To statsforvaltere: Nordland og Vestland

• Fire utdanningsinstitusjoner: Nord 
universitet, NMBU, HVL og Aalborg 
universitet 

• Referansegruppe: Asker kommune, Viken 
fylkeskommune, KS, KDD, FN-sambandet 
og Nordregio

• Forskningspartnere: Vestlandsforsking og 
Nordlandsforskning



Forventet nytteverdi
• Et bidrag til å gi de nasjonale forventningene om 

«å legge bærekraftsmålene til grunn for 
planlegging» et konkret innhold

• Metodeutvikling, utprøving og et rammeverk
• Erfaringsbygging, -utveksling og kompetanseheving 

på hva bærekraftsmålene betyr for planlegging og 
plansystemet 

• Kunnskap om hva kommuner og fylkeskommuner
etterlyser og trenger fra det nasjonale nivået 

• Kunnskap om forutsetningene for at
bærekraftsmålene skal ha nytteverdi for 
planleggingen og samtidig bidra til mer helhetlig 
planlegging – og utfordringene her

• Et bidra til å styrke det regionale nivåets 
veiledningskompetanse på bærekraftsmålene, 
slik kommunene etterlyser
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Status fremdrift og 
resultater så langt 
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• Kartlagt tidligere erfaringer, status og 
utfordringer for å ta i bruk bærekraftsmålene 
i praksis 

• Utviklet regionale planscenarier – testes nå 
ut i to pilotkommuner i ulike faser av 
planarbeidet  

• Utvikler og vurderer metoder: relevans-
vurdering av delmål, geografiske kart for å vise 
sammenheng mellom tiltak og delmål, 
konkrete oversettinger av delmål, GAP-analyser av 
eksisterende planer, indikatorverktøy 

• Løpende dialog med samarbeidspartnerne og 
kontinuerlig erfaringsutveksling og faglig påfyll



Byplanprosess i 
Vestvågøy

KU i Narvik

Modell for 
samfunnsplanlegging  
i Sortland

Regionale 
planscenarier



Plan for formidling
• Digital verktøykasse: eksempler, erfaringer og konkrete verktøy (www.fieldofgoals.no) 

• To rapporter – tidligere bruk av og erfaringer med bærekraftsindikatorer (Aall, 2021) og regionale 
scenarier (Vangelsten m.fl. 2021)

• Over 30 presentasjoner og innlegg (kommuner, 
fylkeskommuner, KS, KDD, fagforeninger, interesseorganisasjoner,
statsforvaltere osv.)

• Bidratt til Miljødirektoratets klimapodkast og webinar, samt Veiviseren.no sine filmer om 
bærekraftsmålene i planlegging

• To fagfellevurderte artikler: 
• Torbjørn Selseng, Kristin Linnerud og Erling Holden (2022). Unpacking democracy: The effects of different 

democratic qualities on climate change performance over time. Environmental Science & Policy. 
https://doi.org/10.1016/j.envsci.2021.12.009. 

• Mathis Reinar, Kyrre Groven og Aase Kristine Lundberg (2022). Mye styr, lite styring? Implementering av FNs 
bærekraftsmål i planlegging. Fjordantologien 2022. 

• Et bokkapittel: 
• Mathias Reinar, Aase Kristine Lundberg og Marte Lange Vik (2022). Kommunene på miljødugnad: FNs 

bærekraftsmål som rammeverk for regional og lokal planlegging. I Miljøplanlegging. 
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http://www.fieldofgoals.no/
https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimapodcast/klimapodcast-35-fns-barekraftsmal-og-kommunenes-klimaarbeid/
https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/2021/april-2021/vurdering-av-fns-barekraftsmal-i-saksframlegg/
https://doi.org/10.1016/j.envsci.2021.12.009


Digital verktøykasse:  eksempler, erfaringer 
og konkrete verktøy
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Takk for 
oppmerksomheten!

akl@nforsk.no
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