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1. Grønn strategi for Bergen
• Kommuneplanen legger føringer – sterk 

forankring i samfunnsdelen – der hovedmålet 
Grønn har følgende satsinger:
1. Bergen skal ha en bærekraftig vekst som ivaretar 
klima og miljøhensyn
2. Bergen skal satse på moderne miljøvennlig arkitektur 
og fornybar energi
3. Bergen skal satse på smart, grønn mobilitet som 
utnytter kapasiteten i transportsystemet bedre
4. Bergen kommune skal legge til rette for smart 
ressursbruk ved sambruk og delekultur
5. Bergen skal legge til rette for, og medvirke til, det 
grønne skiftet innen forskning og næringsliv
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2. Det grønne skiftet i Bergen 
• Reisevanene og bilparken i Bergen er i 

endring: Bybanen, elbilrevolusjonen, 
hybridbilene, tilrettelegging for sykkel, nye 
løsninger for deling av bil, Bildeleringen øker

• Næringsliv og forskningsmiljøer, 
investeringsvilje for fornybar energi og 
klimavennlig teknologi øker

• Nye distribusjonsformer, «sharing-kultur»
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Fordeling av CO2 utslipp i Bergen 
fordelt på sektor – og med mål for 

2020 og 2030
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3. Bergen skal være en fossilfri by i 
2050

Målet om fossilfritt Bergen i 2050 skal nås etter følgende plan:

2020:  Bergen skal snu trenden, og redusere de direkte 
klimagassutslippene med 20 prosent i forhold til 1991

2030:  Bergen skal være halvveis til fornybarsamfunnet, og halvere 
de direkte klimagassutslippene i forhold til 1991

2050:  Bergen skal være fossilfri, dette betyr at det ikke skal brukes 
olje, kull eller gass til transport og oppvarming i bygg
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Tiltak fram mot 2020 

• 2020 – mål om 20% utslippsreduksjon:
– Utfasing (forbud) mot fyring med olje
– Utslippsfri kollektivtrafikk i Bergen (biogass, 

Bybanen og trolleybusser)
– Nullutslippssone (i deler av) sentrum
– 10% nedgang  i personbiltrafikk
– Doble antall passasjerer i privatbiler i 

rushtrafikken pga. køprising og samkjøring
– Fullt utbygget landstrømanlegg i Bergen havn
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Hva jobber vi med for å få en 
mer klimasmart by?  Eksempler





Ny tiltaksutredning luftkvalitet -

tiltakspakker
1. Differensierte bompenger sammen med attraktivt 

kollektivtilbud
2. Utbygging av innfartsparkering + regulering i sentrum
3. Lavutslippssone og fremme bruk av kjøretøy med lave 

utslipp
4. Landsstrøm til skip ved havn + andre miljøtiltak
5. Piggdekkgebyr + panteordning for innleverte piggdekk
6. Tilskudd til husstander som skifter gamle ovner i sentrum
7. Gaterengjøring
8. Gode reise- og kjørevaner og endring av mobilitetskultur.
9. Varsling og informasjon
10. Kommunale tiltak for bedre luftkvalitet



Markering av vintersykkeldagen 
– kampanjer i 2015 – inkl Sykle 
til jobben – gratis deltakelse for 
ansatte i Bergen kommune



Årlig mobilitetsuke - fra 16. til 22. september deltok 2000 europeiske byer i 
kampanjeuken, som ble avsluttet med bilfri dag

Årets kampanje hadde multimodalitet som tema, og handlet om hvordan ulike 
transportmidler kan kombineres for å få en miljøvennlig og effektiv reise 



Bilpolicy for egne kjøretøy
• Kun nullutslippsteknologi på nye biler
• Krympe egen bilpark med 20%
• Jobber med å få på plass flere ladestasjoner for kommunens biler





Grønt energipunkt Danmarks Plass
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Danmarksplass – en fantastisk utvikling
• Fantastisk vekst

• En bensinstasjon har i snitt 77 
fyllinger pr. dag.  Her har vi 
allerede 74 …

• Plassen er viktig for de som går 
over til utslippsfrie biler

• Veksten er større enn 
elbilveksten, så tidligere anslag 
om trafikkutviklingen på plassen 
er for lave

• Kombinasjonen av denne plassen 
og bygarasjen blir viktig for 
lavutslippssoner og andre 
kommende miljøtiltak
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Hydrogenstasjonen …



Kapasitetsproblemer?
• 1,15 personer i hver bil i           

gjennomsnitt i rushet
• 95 % av passasjersetene er      

ledige



14% reduksjon i oljefyrte anlegg



Trekonstruksjoner i bygg halverer klimagassutslipp 
Dokumentert med klimagassregnskap i pilotprosjekter i 

Framtidens bygg

Rådalslien bofellesskap

Søreide skole

Ulsmåg skole
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Åpnet i oktober - 3.000 
husstander er koblet opp 
mot bossnetterminalen i 
Jekteviken via 120 
nedkast





Tilpasning til klimaendringer – eks Grønne tak - tar opp, fordamper og forsinker 
avrenning av regnvann til offentlig avløpsnett, miljøfordeler som støydemping og 
luftforbedring – her bilder fra ny pumpestasjon og IKEA med vipe-egg …
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