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Framtidens byer – tilbakemelding på ønsket om å delta i utviklingsarbeidet 

Vi viser til Stavanger kommunes brev av 2. april 2008 og vedtak i formannskapet 3. april 
2008 om å delta i samarbeid om Framtidens byer – byer med lavest mulig klimagassutslipp og 
godt bymiljø”. Vi viser også til miljø- og utviklingsministerens brev av 6. mai der byene ble 
invitert til politisk møte 17. juni og varslet om at departementene sammen med Kommunenes 
Sentralforbund (KS) før møtet ville gi en første tilbakemelding til byene. 
 
Miljøverndepartementet har nå, sammen med Samferdselsdepartementet, Olje- og energi-
departementet, Kommunal- og regionaldepartementet og KS, gått gjennom det innsendte 
materiale for å få en oversikt over byenes prioriteringer og tiltak. For hver by har vi utarbeidet 
en foreløpig kortfattet oppsummering. Oppsummeringen for Stavanger følger vedlagt. 
Oppsummeringen er ordnet etter de fire innsatsområdene areal og transport, energi i bygg, 
forbruksmønster og avfall og tilpasning. Tiltakene er forsøkt sortert etter faser i arbeidet 
(plan/utredning, forprosjekt/prosjektering eller gjennomføring).  
 
Vi er klar over at en slik enkel oversikt ikke kan dekke bredden eller gjenspeile byenes arbeid 
på de ulike områdene fullt ut. Siden byenes materiale er svært forskjellig, har vi hatt behov for 
slike oversikter bygget over samme lest, som utgangspunkt for dialogen med byene om det 
videre arbeidet. Dersom byene ønsker å korrigere eller supplere den utarbeidede oversikten, 
mottar vi gjerne denne innen 15. august 2008.     
 
For å få samlete oversikter over hvilke typer tiltak byene har foreslått, har vi også stilt 
sammen tiltakene for hvert av de fire innsatsområdene. Dette kan gi grunnlag for 
sammenligning og gjensidig inspirasjon for byene og kan avdekke behov for innsats og 
samarbeid i fagnettverkene. Vedlagt følger de fire foreløpige oppstillingene.  
 
Generell tilbakemelding til alle byene 
Med bakgrunn i den samlete gjennomgangen av byenes søknader, vil departementene trekke 
fram noen hovedinntrykk og utfordringer i det videre samarbeidet:  
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Areal og transport 
Den største klimautfordringen i byene er utslipp fra vegtransporten som stadig øker og er den 
klart største utslippskilden i flere av byområdene. Dette skyldes byspredning og sterk økning i 
biltrafikken. I areal- og transportarbeidet må det tas utgangspunkt i det funksjonelle 
byområdet. Fylkeskommunen, regionale statlige etater og øvrige kommuner i byregionen må 
trekkes med. Så vidt mulig bør en bygge på eksisterende samarbeid. Ikke alle byene har 
redegjort for hvordan det regionale samarbeidet innen ATP er eller skal organiseres. Dette må 
avklares i det videre arbeidet. 
 
Alle byer arbeider med en rekke tiltak og planer på areal- og transportområdet. Bare de 
færreste byene løfter fram restriktive tiltak mot økt biltrafikk som et område de vil arbeide 
med. Det er en utfordring å få tiltak og virkemidler til å virke sammen for å oppnå god effekt i 
forhold til målene for Framtidens byer. Det er viktig at tiltakene under Framtidens byer ses i 
sammenheng med etablerte bypakker og pågående arbeid med etablering og utforming av nye 
bypakker og tiltak i NTP. Samtidig må de formelle prosessene for etablering av bypakker m.v. 
følges.   
 
Staten vil legge sterk vekt på å lokalisere sine bygg og publikumsrettede anlegg til stamnettet 
for kollektivtransport og bygge opp under kommunenes planer for sentrumsutvikling. 
Gjennom Klimaforliket er det enighet om å styrke belønningsordningen for bedre 
kollektivtransport og mindre bilbruk. Bevilgningen skal dobles i statsbudsjettet for 2009, 
forutsatt at det inngås bindende avtaler om lokale og regionale tiltak for redusert biltrafikk. 
Samferdselsdepartementet vil komme tilbake med nye retningslinjer for tildeling i 
budsjettframlegget for 2009. 
 
Stasjonær energi i bygninger 
Tiltakene som byene beskriver varierer mye når det gjelder type, omfang og hvor langt de er 
kommet i planlegging eller gjennomføring. Mange av byene har gjort et godt arbeid med å 
fastsette mål og tidsplan for energiøkonomisering og utfasing av oljebaserte fyringsanlegg i 
kommunens egne bygninger. For enkelte av byene gjenstår riktignok konkrete planer for 
gjennomføring og finansiering av tiltakene.  
 
Å finne gode tiltak som er rettet mot bebyggelse eiet av andre enn kommunen, ser ut til å være 
en større utfordring. Et unntak er utbygging av fjernvarmenett, som er etablert i mange av 
byene. Flere har også konkrete planer om, eller er i gang med, å utvide konsesjonsområdene 
for fjernvarme. Få byer har utredet eller utforsket mulighetene for å tilrettelegge 
byggeområder, stimulerende tiltak og aktiv bruk av regelverket og plansystemet i den hensikt 
å redusere klimautslipp fra nye bygg. En stor utfordring ligger også i å redusere energibruken 
i eksisterende bygningsmasse. 
 
Olje- og energidepartementet fører en aktiv politikk for miljøvennlige energiløsninger 
gjennom Enova SF. Enova SFs støtteordninger er blant annet rettet mot redusert energibruk i 
nye og eksisterende bygg samt økt utbredelse av fjernvarme. Enova har utviklet en egen 
kursserie for kommuner innen energi- og klimaplanlegging. Det er også opprettet et eget 
program for energi- og klimaplanlegging i kommunene. Gjennom dette programmet gis det 
støtte til utarbeidelse av kommunale energi- og klimaplaner, til utredning av mulige prosjekter 
for anlegg for nærvarme, fjernvarme og varmeproduksjon og til utredning av mulige 
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prosjekter for energieffektivisering og konvertering i kommunale bygg og anlegg. 
  
Kommunal- og regionaldepartementet har som oppgave å bidra til å løse klima- og 
miljøutfordringene. Begge de underliggende etatene, Husbanken og Statens bygningstekniske 
etat, er aktivt engasjert i dette arbeidet.  Det ble vedtatt nye energikrav i Teknisk forskrift til 
Plan- og bygningsloven i 2007, som skal bidra til å redusere det totale energibehovet i nye 
bygninger med gjennomsnittlig 25 prosent. Den nye Plan- og bygningsloven med sine 
miljøkrav er planlagt å tre i kraft fra sommeren 2009 og kan etter hvert bli fulgt opp av 
strengere krav.  Blant annet arbeides det nå med å få til en utfasing av oljefyr. Husbanken har 
som målsetting at antall boliger med halvert energibehov skal utgjøre 50 prosent av all 
nybygging i 2010, og vil gi ekstra høye lån og tilskudd til ambisiøse prosjekter. Det skal 
vurderes å innføre krav om passiv husstandard for alle hus innen 2020. Departementet har 
også etablert samarbeid med byggenæringen og støtter Byggmiljø, for å bidra til at bransjen er 
oppdatert og i stand til å møte de utfordringene som kommer i årene framover. Grønne 
energikommuner er et samarbeidsprogram med KS for å bidra til at kommunene driver 
ressurseffektiv og miljøvennlig forvaltning av egne bygg. Flere av Framtidens byer er med i 
dette nettverket. 
 
Forbruksmønster og avfall  
Byene gir inntrykk av at arbeid med avfallshåndtering og gjenvinning er enklere å håndtere 
enn arbeid rettet mot forbruk. Systemer for avfallshåndtering og gjenvinning er godt forankret 
i byene, selv om det er relativt store variasjoner i hvor gode systemene for kildesortering er 
(antall fraksjoner og tilgjengelighet). Flere av byene arbeider med å innføre økt kildesortering, 
spesielt av plast og våtorganisk avfall. 
 
Flere byer nevner også utfordringer i forhold til teknologi/ infrastruktur i forbindelse med 
kildesortering og tømming av avfallskontainere i tette bystrøk. Dette handler delvis om 
bymiljø (estetikk, støy, framkommelighet), men kan også være relevant i forhold til klima, 
muligheten for å lage gode systemer for kildesortering og å redusere transporten av avfallet. 
 
I forhold til forbruksdimensjonen har mange av byene ønsker og mål om å stoppe veksten i 
avfallsmengdene, men peker på at dette er vanskelig for kommunene å påvirke. Flere ønsker 
samarbeid mellom kommunene og staten på dette området, og foreslår avfallsforebygging 
som et samarbeidsområde i Framtidas byer. De fleste kommunene jobber med miljøledelse og 
miljøsertifisering i kommunale virksomheter. Noen har også intensjoner om å påvirke private 
bedrifter til å miljøsertifisere seg.  
 
Staten vil legge særlig vekt på å endre forbruksmønsteret i bærekraftig retning og utvikle et 
bredt samarbeid om dette temaet. 
 
Tilpasning 
Byenes arbeid med tilpasning til klimaendringene har kommet relativt kort, i likhet med både 
det statlige og regionale tilpasningsarbeidet. Enkelte kommuner har utført, eller er i gang med 
risiko og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser). Noen byer har kartlagt, eller skal kartlegge flom- 
og rasutsatte områder, og tre av byene er invitert med i forskningsprosjektet NORADAPT. 
Det siste bidrar til økt kunnskap og kompetanse innenfor disse byenes klimaarbeid, og vil 
kunne være til inspirasjon og motivering også for de andre kommunene som deltar i 
Framtidens byer.  
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Få kommuner har utarbeidet handlingsplan for klimatilpasning. Utfordringen er å få flere av 
byene til å kartlegge kommunenes områder som er ekstra sårbare for klimaendringer, hvilke 
konsekvenser det har og hvordan hensynene til klimaendringene kan innarbeides i 
kommunens samfunns- og arealplanlegging.   
 
Staten vil bidra med å øke kompetansen innenfor temaet tilpasning til klimaendringene. Dette 
gjøres ved blant annet å tilby et kurs for byene som deltar i Framtidens byer senhøstes 2008. 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), som er Miljøverndepartementets 
sekretariat innenfor klimatilpasningsarbeidet, vil ellers kunne bistå kommunene med 
rådgiving innenfor temaet. Andre faginstanser som bl.a. NVE vil også kunne bidra.  
 
 
Spesielt om Stavanger   
Stavanger var tidlig ut med sitt miljøengasjement og har gjennom dokumentene Miljøplan 
(1997) og Klima- og energiplan (2002) laget et solid fundament for sin politikk og 
administrative oppfølging. Visjonen er ambisiøs og delmålene konkrete. Stavanger 
samarbeider med nabokommuner, fylkeskommunen og fylkesmannen om regionale 
transportutfordringer og arealstrategier. Kommunen har flere prosjekter sammen med private 
aktører, og bruker forskningsmiljøer aktivt. Nettverksbygging både nasjonalt og internasjonalt 
har vært et satsningsområde. Stavanger har i likhet med flere av bykommunene klart å 
redusere utslippet per innbygger, men samlet er utslippet økt i perioden 1991 til 2006. 
 
Stavanger kommune deltar aktivt i regionalt samarbeid om ny Fylkesdelplan for langsiktig 
byutvikling på Jæren og i arbeidet med Fylkesdelplan for Energi og klimautslipp i Rogaland. 
Dette inngår i en sterk samarbeidstradisjon mellom kommunene på Nord-Jæren, fylkes-
kommunen og regionale statlige etater om transport og utbyggingsmønster i storbyområdet. Et 
resultat av dette samarbeidet er utbygging av dobbeltspor på jernbanen, planer for bybane, 
sikring av grønnstrukturen og langsiktig utbyggingsmønster knyttet til et stamnett for kollek-
tivtransporten i byområdet. Sykkelstamvei Stavanger-Forus-Sandnes er et interessant tiltak. 
 
På tross av denne innsatsen vokser biltrafikken på Nord-Jæren kraftig og forårsaker langt over 
halvparten av klimagassutslippene. Hovedutfordringen i arbeidet med å utvikle robuste og 
bærekraftige byer for framtiden er å redusere bilbruken. Foruten å konsentrere arealbruken og 
bygge ut kollektivtransport og sykkelveier, må en unngå bilbaserte handelskonsepter og bruke 
restriktive virkemidler for å oppnå miljøvennlig transport og bedre byer.  
 
Stavanger arbeider aktivt med å forbedre og styrke sitt bysentrum som møtested og handels-
område, med fortetting og bedre utnytting av eksisterende tettstedsareal. Gjennom aktivt 
grunnerverv, utbyggingsarealer og rekkefølgebestemmelser har Stavanger et godt 
styringsverktøy for miljøvennlig byutvikling. Ved kjøps- og utbyggingsavtaler stiller 
kommunen krav om tilknytning til fjernvarmeanlegg eller annen miljøvennlig energiløsning. 
Videre utmerker Stavanger seg ved å ta initiativ til og gjennomføre flere utbyggingsprosjekter 
med til dels høy miljøprofil, blant annet lavenergibygg, i samarbeid med Husbanken og 
SINTEF.  
 
Stavanger kommune har iverksatt flere tiltak innen tema forbruksmønster og avfall. 
Kommunen stimulerer gjenbruk og avfallsminimering ved blant annet å støtte bruktmarked, 
utleieordning i forbindelse med arrangementer og en planlagt ombruksstasjon. Der kan man 
avlevere brukbare ting som ellers ville bli kastet, og hente gratis ut gjenstander man har behov 
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for. Andre tiltak er ”Siddisposen” og ”Nei takk til reklame”- merker. Erfaringer fra slike tiltak 
er viktige for andre kommuner. Stavanger kommune er i gang med å lage klimaregnskap, der 
håndtering av avfall og gamle deponier er tema. Rapporten vil gi statusgrunnlag som vil bli 
oppdatert årlig og inngå i kommunens nye klimaplan. Stavanger har som eneste by utarbeidet 
et alternativt klimaregnskap som synliggjør utslipp som skjer utenfor kommunen, men som er 
forårsaket av befolkningens, industriens og offentlig virksomhets forbruk av varer og 
tjenester. Eksempler på dette er importerte klær, matvarer og flyreiser.  
 
Stavanger er en av tre kommuner i Framtidens byer som er invitert med i forskningsprosjektet 
NORADAPT. Dette er et samarbeid med Cicero, Vestlandsforskning og Meteorologisk 
institutt. Prosjektet skal analysere hvordan klimaendringer kan komme til å påvirke 
kommunene og hvordan de kan tilpasse seg endringene. Kommunen er i ferd med å foreta 
ROS-analyser hvor det ses på konsekvenser av ulike scenarier for havstigning, springflo, 
nedbør, ekstrem vind, temperaturstigning og sammenfallende hendelser. Dette arbeidet vil 
flere kommuner kunne dra nytte av.  
 
Stavanger skal i løpet av året revidere sin miljø og klimaplan og kople den til kommune-
planen. Et samarbeid mellom forskningsinstitusjonen IRIS (Forskning og utredningsinstitutt) 
og kommunen, har resultert i et klimabarometer som skal plasseres i sentrum og bidra til 
informasjon til befolkningen om hvordan kommunens CO2-utslipp utvikler seg. 
 
Svaret på invitasjonen er gjennomarbeidet og godt. Det er god politisk forankring for 
deltagelse i Framtidens byer og arbeidet med klima. Organiseringen av prosjektet ”Framtidens 
byer” kunne ha vært noe mer beskrevet, bl.a. hvordan man vil sikre bred og god medvirkning 
i kommunens ulike avdelinger, hos ansatte og befolkning og næringsliv for øvrig. Det ligger 
store utfordringer i regionen spesielt knyttet til transport, forbruksnivå og tilpasning til 
klimaendringer.  
 
Stavanger kommune ser Framtidens byer som en god overbygning for å arbeide med alle sider 
av klimaproblematikken og få til samarbeid mellom forvaltningsnivåene for å oppnå 
samordnete beslutningsprosesser. Vi anbefaler at Stavanger og Sandnes utvikler en felles 
overbygning for sitt arbeid med Framtidens byer. 
 
 
Videre arbeid med Framtidens byer  
Kommunene bør videreutvikle og konkretisere sine handlingsprogram med strategier, mål, 
virkemiddelbruk og tiltak, og avklare ansvaret for gjennomføringen. Programarbeidet gjøres i 
samarbeid med nabokommuner, fylkeskommuner og regionale statlige myndigheter og i 
dialog med departementene. Den regionale organiseringen for områder med ”tvillingbyer” 
avklares spesielt. Dette gjelder Sarpsborg og Fredrikstad, Oslo og Bærum, Porsgrunn og 
Skien, samt Sandnes og Stavanger. Vi ser helst at det utvikles et felles handlingsprogram for 
disse områdene, særlig for arbeidet med areal og transport.  
 
Handlingsprogrammene vil danne grunnlag for samarbeidet mellom staten og kommunene. 
Etter hvert som byenes handlingsprogram blir avklart, tar vi sikte på å inngå forpliktende 
samarbeidsavtaler mellom lokale parter og sentrale myndigheter. Som nevnt i miljø- og 
utviklingsministerens invitasjon av 5. februar 2008, ønsker staten i første rekke å utvikle et 
nærmere samarbeid med de byer som vil gripe fatt i klima- og miljøutfordringene på en 
grunnleggende ny måte.  
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Miljøverndepartementet vil gi finansiell støtte til arbeidet med å videreutvikle handlings-
programmene og forberede avtalegrunnlaget. Vi tar videre sikte på å holde et administrativt 
oppstartsmøte med byene i august 2008 for å klargjøre det videre samarbeidet. Fagnettverkene 
på de enkelte innsatsområdene vil bli igangsatt på dette møtet.   
 
Intensjonsavtale  
Vi sendte 2. juni ut forslag til intensjonsavtale mellom byene og staten. Avtalen tar vi sikte på 
blir underskrevet på det politiske møtet 17. juni 2008.  
 
Med hilsen 
 
 
Jarle Jensen (e.f.) 
ekspedisjonssjef  
  Marit Kleveland  
  avdelingsdirektør 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
- Oppsummering av kommunens innsendte materiale 
- Sammenstilling av alle byenes tiltak på fire satsingsområder    


