
Bergen - en fremtidsby
-Kommunen tar utfordringen og 

inviterer til innsats

Byråd Lisbeth Iversen



4 innsatsområder

Redusere klimagassutslipp fra 
• vegtransport
• stasjonær energibruk,
• forbruk og avfall
• og strategier for klimaendringer

Forbedre det fysiske bymiljøet med tanke på
sikkerhet, helse, opplevelse og næringsutvikling



Vi er godt i gang -
Bergen i en bærekraftig byutvikling



Bergen skal finne lokale løsninger på klimautfordringene
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Klimagasser i alt 1 000 tonn CO2-ekvivalenter 

Bergen skal finne lokale løsninger på klimautfordringene

Utslipp av klimagasser i Bergen



Klima-og energihandlingsplan – et langsiktig program



Kommunen skal feie for egen dør 
- satser aktivt på klima
• 10 millioner i klimafond til interne

tiltak

• Energiledelse er innført

• Miljøledelse er innført
innkjøp, transport, avfall mm



Fremtidsbyen Bergen – Søknaden 
- Bred medvirkning i utarbeidelsen
• Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling
• Plan og miljøetaten
• Grønn etat
• Vann- og avløpsetaten
• Helsevernetaten
• Bergensprogrammet
• Bergen kommunale bygg (BKB)
• Bergen bolig og byfornyelse (BBB)
• BIR
• BKK
• Bergen Tomteselskap (BTS)



Grunnlag
Kommuneplanens arealdel 
(2006-2017) bygger på
Bergensprogrammet ved 
utforming av en samordnet
areal- og transportpolitikk:

redusere byspredningen –
bedre kollektivby

60% av boligbyggingen som 
fortetting

fortetting langs bybanen og i 
senterområder

ringvegsystem og sterke 
kollektivakser 

differensiert parkeringspolitikk



Areal og transport



Videreføring av Bergensprogrammet
Videreføring av Bybanen, 
trinn 2

Videreføring av Ringveg vest, 
trinn 2

Skansentunnellen

Satsing på gang- og 
sykkelveger

Differensierte bompengesatser

Utrede køprising

Innføre lavutslippsoner



Planlegging og videre utvikling av bybanenettet



Fortetting langs bybanen og utvikling senterområder

• Strategiprogrammer

• Til nå: Wergeland, Paradis, Nesttun, Rådal / Lagunen

• På sikt (6-årsperioden): alle senterområder



Forvaltningsplan for vassdrag
- en grunnstein i kommunens vassdragsforvaltning



Handlingsplan for bedre luft i Bergen



Stasjonær energi



Fjernvarme
Utvidelse av fjernvarme i sentrum Lokale fjernvarmenett



Energiløsninger i bygg

Nybygg
• Svømmehall og 

videregående skole på
Nygårdstangen

• Kommunale boliger

Rehabiliteringer
• Ny Krohnborg skole – Damsgård
• Kommunale boliger – Damsgård



Forbruksmønster og avfall



APRIL  2008APRIL  2008

Flaktveit skole

Fyrtårnskole for 
utdanning for bærekraftig utvikling

Miljøledelse

Alle resultatenheter skal sertifiseres.
”Grønt Flagg” heises allerede på Flaktveit skole!



Returpunkt og kvalitet
• Designkonkurranse
• Gode Byrom



Bossnett
• Økt mulighet for kildesortering
• Renere by

Foreløpig nett



Produksjon av biogass

• Vann- og avløpsetaten sitt prosjekt
• Fra: Avløpsslam og storkjøkkenavfall
• Til:  Gassbuss, fjernvarme, el



Tilpassning til 
klimaendringer



Risiko og sårbarhet - klimatilpasningerRisiko og sårbarhet - klimatilpasninger



Klimaendringer

• Nye utfordringer (ras, flom, vind, havstigning, mv)
• Trenger kunnskap om lokale klimamodeller
• Klimasårbarhet
• Prognoser og scenarier for nødvendige tilpasninger
• Arbeide mot nasjonale og internasjonale 

forskningsmiljø



Samarbeid lokalt, nasjonalt og 
internasjonalt

• Nye utfordringer (ras, flom, vind, havstigning, mv)
• Trenger kunnskap om lokale klimamodeller
• Klimasårbarhet
• Prognoser og scenarier for nødvendige tilpasninger
• Arbeide mot nasjonale og internasjonale forskningsmiljø



Klimaendringer og menneskerettigheter

• Forskningsmiljøer innenfor klima, miljø, klimatilpasning, 
utviklingsstudier, menneskeretter, mv

• Bergen har nødvendige kompetansemiljøer

• Ny menneskerettighetskonvensjon 
”Bergen Charter of Climate Change and Human Rights”



den regionale utfordring

• felles bolig- og arbeidsmarkedsregioner

• utbygging av infrastruktur



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



Bergensregionprogram – basert på transportanalyse for Bergensområdet 
- samlet tak for et overordnet trafikkgrep



Samarbeidsprosjekt mellom…
• Hordaland fylkeskommune
• Bergen kommune
• Os kommune
• Fjell kommune
• Lindås kommune
• Askøy kommune
• Regionrådet Bergen og Omland
• Regionrådet Nordhordland og Gulen
• Statens vegvesen Region vest



Klimaplan for Hordaland fylkeskommune

Bl a Bergen kommune og det regionale 
klimapanelet deltar i arbeidet



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



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



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



Videre arbeid lokalt

Lokale referansegrupper for alle 4 innsatsområder

Nytt oppdatert handlingsprogram skal behandles politisk

Det skal etableres avtaler mellom byene og staten

Foreløpig små ekstra budsjettmidler (1 mill)



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



Framtidens byer er nytting for Bergen

Bygge nettverk – utveksle erfaringer
Eksisterende prosjekter blir sett i sammenheng
Påbegynte prosjekt kan bli vektlagt - forsert i tid
En katalysator for å utvikle nye prosjekter
Årlig politisk oppfølging



Arbeidet i programperioden vil bety:

• Kompetanseutvikling
• Kunnskapsutvikling
• Samarbeid med forskningsinstitusjonene
• Barn og unge – en viktig målgruppe



www.bergen.kommune.no/framtidensbyer

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

