
Fremtidens byer

- erfaringer med 

handlingsprogrammet







Finne en god modell for styring

• Organisering

• Strukturering

• Koordinering

• Konsistens

• Unngå parallelle prosesser



STYRINGSGRUPPE

Byråd for klima, 

miljø og byutvikling

Kommunaldirektør

PROGRAMGRUPPE

Etatsledere

Areal og transport

Koordinator:  

Plan og geodata

Stasjonær energi

Koordinator:  

Klimaseksjonen

Forbruksmønster og 

avfall

Koordinator:  

Klimaseksjonen

Tilpasning til 

klimaendringer

Koordinator:  

Klimaseksjonen

Referansegruppe Referansegruppe Referansegruppe Referansegruppe

Prosjektledere Prosjektledere Prosjektledere Prosjektledere



Handlingsplan for hvert tema

• Sammenheng med andre planer

• Koordinator for hvert tema, 

arbeidsgrupper/prosjektledere, ressurs-

/referansegruppe

• Beskrivelse av hvert prosjekt, hvem er 

prosjektleder, tidsplan

• Beskrivelse av status for prosjektene, 

hvordan følge opp fremdrift



Konkretisering av handlingsplanen – eks 

forbruksmønster og avfall....

forbruksmønster og avfall - bakgrunn for prioriteringer

PRIORiterte prosjekter i prosjektperioden 2009-2014

Prosjekt 3.1 Ny avfallsplan – økt kildesortering

Prosjekt 3.2 Returpunkter – kvalitet i byrom. Designkonkurranse.

Prosjekt 3.3 Kildesortering og gjenbruk internt i kommunen

Prosjekt 3.4 Gjenbruk og god handtering av bruke EE-produkter

Prosjekt 3.5 Utnytte ressurser – nye trender - nye arbeidsplasser

Prosjekt 3.6 Kildesortering i skoler og barnehager

Prosjekt 3.7 Innføring av miljøledelse i Bergen kommune

Prosjekt 3.8 Bossnett

Prosjekt 3.9 Produksjon av biogass fra slam og matrester fra storkjøkken

Prosjekt 3.10 Redusere klimagassutslippene fra nedlagte, kommunale avfallsdeponier

Prosjekt 3.11 Speilvende reservasjon mot reklame

Prosjekt 3.12 Skattesystem for premiering av gode vaner

Prosjekt 3.13 Minske plastemballasje i handtering av dagligvarer

Oversikt over prosjektene - ansvarsforhold og tidsplaner

REFERANSEGRUPPE

PROSJEKTENES STATUS



Tilpasning til klimaendringer

• Definisjon:  "Den evnen et system har til å 

tilpasse seg klimaendringer (inkl. 

klimavariasjoner og ekstremer) for å begrense 

potensielle skader, dra fordeler av mulighetene, 

eller håndtere konsekvensene (IPCC, 2007)

• Forankre arbeidet med tilpasning til 

klimaendringer i kommunens omfattende arbeid 

med risiko og sårbarhet



• Koordinator:  Eva Britt – Per

• 16 prosjekter – involverer Plan og geodata, VA, 

Grønn Etat, Klimaseksjonen, Samferdsel, 

Byrådsavdeling for byggesak og bydeler m fl 

• Viktig med god koordinering – bl a mht å få konkretisert 

forskningsprosjektene og få god sammenheng og 

konsistens slik at resultatene kan brukes videre, særlig i 

klimatilpasnings- og ROS-arbeidet



Konkretisering av handlingsplanen

• Tilpasning til klimaendringer - bakgrunn for prioriteringer

• PRIORiterte prosjekter i prosjektperioden 2009-2014

• Prosjekt 4.1 Samfunnskritisk infrastruktur

• Prosjekt 4.2 Vannforsyning og effekter av klimaendringer

• Prosjekt 4.3 Avløpshåndtering og effekter av klimaendringer

• Prosjekt 4.4 Haukåsvassdraget – en ny bydel med åpne overvannsløsninger

• Prosjekt 4.5 Nestunvassdraget

• Prosjekt 4.6 Vann mellom Lungegårdsvannene

• Prosjekt 4.7 Forskningsprosjekt om havnivåstigning - samarbeid med Bjerknessenteret

• Prosjekt 4.8 NORADAPT

• Prosjekt 4.9 Dimensjonering av overvannsystemet - bruk av globale klimamodeller og data for 
lokale klimaendringer

• Prosjekt 4.10 MARE – Internasjonalt prosjekt om bla risiko for oversvømmelser

• Prosjekt 4.11 Klimaendringer og menneskerettigheter – ”The Bergen Charter of Climate Change 
and Human Rights”

• Prosjekt 4.12 Regionalt klimapanel

• Prosjekt 4.13 Etablering av FN-kontor i Bergen - UNOSAT

• Prosjekt 4.14 Klimaforum

• Oversikt over prosjektene - ansvarsforhold og tidsplaner

• REFERANSEGRUPPE



Prosjekt Prosjektnavn Etat Prosjektle

der

Varighet

4.1 Samfunnskritisk infrastruktur VA

4.2 Vannforsyning og effekter av klimaendringer VA

4.3 Avløpshåndtering og effekter av klimaendringer VA

4.7 Forskningsprosjekt om havnivåstigning Klimaseksjon

en

Per Vikse

4.8 NORADAPT Klimaseksjon

en

Per Vikse 2010

4.9 Dimensjonering av overvannssystemet VA

4.10 MARE - Interreg - prosjekt Klimaseksjon

en

Eva Britt 

Isager

4.11 Klimaendringer og menneskerettigheter Klimaseksjon

en

Eva Britt 

Isager

2014

4.12 Regionalt klimapanel Klimaseksjon

en

Eva Britt 

Isager

2014

4.13 Etablering av FN-kontor Klimaseksjon

en

Eva Britt 

Isager

2009

4.14 Klimaforum Klimaseksjon

en

Eva Britt 

Isager

2014

4.15 ROS-analyse i kommuneplanens arealdel. 

Oppfølging/rullering

Plan og 

geodata

4.16 GIS - Oppfølging/videreutvikling av 

aktsomhetskart/klimasårbarhet

Plan og 

geodata



Regionalt klimapanel

• Tema:  Regionalt klimaarbeid, transportanalyser 
med mer 

• Hver kommune utvikle en egen klimaplan -
arbeidet med klima samordnes i regionene

• Klimautfordringer gir et potensial for ny 
næringsutvikling.  Dette handler også om 
økonomi - og det er viktig å se på hvordan det 
kan gjennomføres en mest mulig bærekraftig 
utvikling av regionene



Klimaforum

• Klimaforum er en møteplass som skal 

samle aktører fra næringsliv, myndigheter, 

organisasjoner og forskningsinstitusjoner

• Bjerknessenteret for klimaforskning, 

Bergen kommune, Bergenscenarier 2020 

og Bergen Næringsråd





• https://www.bergen.kommune.no/framtide

nsbyer

https://www.bergen.kommune.no/framtidensbyer
https://www.bergen.kommune.no/framtidensbyer




Klima- og energihandlingsplanen

Klimagasser 2006 i Bergen

Deponi

9 %

Stasjonær
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forbr.  1 0%
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Koordinering med Fremtidens byer

• Bygge opp planen rundt de fire hovedtemaene som
er i Fremtidens byer

• Dele inn i kort og lang sikt

• Kort sikt sammenfallende med Fremtidens byer – 2009 -
2014 – konkret – fortelle at Fremtidens byer er 
handlingsprogrammet i første fase
(prosjektene som gjelder klima og energi)

• Lang sikt – 30 år – sammenfall med klimaforliket -
karbonnøytral



Storbysamarbeidet Energi

• Målet med samarbeidsprosjektet, som har 

fått navnet ”EnergiMiljø i Sørvest”, er å 

styrke samarbeidet mellom energimiljøene 

i de tre regionene. I tillegg skal storbyene 

lede an i utviklingen av bærekraftige og 

miljøeffektive transportløsninger og 

framtidsrettet energibruk



Klimaplan for Hordaland 

fylkeskommune

• Bl a Bergen kommune og det regionale 

klimapanelet deltar i arbeidet



Bergen er medlem i European 

Climate Forum
• Bakgrunnen for medlemskapet er:

– Bergen samarbeider med lokale 
forskningsinstitusjoner om å utvikle en lokal 
klimamodell

– Bergen arbeider med å utrede menneskeretter som 
en fjerde dimensjon i tillegg til den økonomiske, 
sosiale og miljømessige dimensjonen innenfor FNs 
klimapolitikk. 

– Arbeid i forbindelse med Damsgårdsundprosjektet 

– Bergen er en modellby innen ECF-samarbeidet, og 
deltar i ECFs team i prosjektet Cities of the Future, 
dette prosjektet finansieres av EUs 7. 
rammeprogram, kategori Cooperation


