
Referat Administrativt møte 6. september 2012 
Sted: R5 Togaloftet 

Møteleder Øyvind Aarvig (MD) 

Referent Mari Rjaanes (MD) 

 

Møteleder ønsket velkommen og orienterte om møtet og deltakere.  

Ny fagkoordinator for ATP-nettverket Tanja Loftsgarden, Urbanet. 

Kjersti Gjervan, Enova er tilbake i Framtidens byer. 

Hans Delviken har sluttet i KRD og er foreløpig erstattet med Marit Hepsø. 

Forfall frå NHO. 

 

Prosjektleder orienterte om stor aktivitet, spesielt på området byutvikling, og på 

transport og bolig – og at dette har stort fokus hos ledelsen i departementene.  

 

1. ORIENTERING FRA STATEN  

 

SD v/ Åse Nossum:  

 

Kollektivprosjektet 

SD har satset mye ressurser i 2012 på det interne kollektivprosjektet. 

Kollektivprosjektet skal legge fram forslag til ny statlig kollektivtransportpolitikk. 

Prosjektet er internt, men både fylkeskommunene og kommunene er bidragsytere for å 

få en god forankring. Prosjektet skal komme frem til konkrete tiltak og virkemidler og 

lede til innspill til NTP. Rapporten er klar i november 2012, men blir først offentlig i 

2013. 

 

Belønningsordingen.  

Kristiansand, Trondheim, Buskerudbyen og Bergen har fått midler.  

Ordningen videreføres, og ref. Klimaforliket skal midlene økes til nær 1 mrd.  

SD håper på avtaler med flere byer fra 2013. 

 

Fagseminaret for transportanalyser 

Et viktig seminar med god deltakelse og medvirkning. Seminaret hadde 

transportmodeller og analyser på dagsorden og viste hvor viktig analyser er for å se 

effekten av det som gjøres i byene.  

 

 

KRD v/ Marit Hepsø: 

 

Regjeringen har lagt fram st.meld. om bygningspolitikk. Meldingen skal behandles i 

Stortinget i høst. 

 

Flere større utredninger på gang i regi av Direktoratet for byggkvalitet (DiBK): 



 Fra TEK 10 til TEK 15 

 Hva er nesten nullenerginivå for bygg (defineres for Norge) 

 Kostnadsoptimalitet, beregninger som gjelder Norges regelverk for energibruk i 

bygg. 

Husbanken:  

 Revidert håndbok for lavenergi og passivhus for yrkesbygg  

 Ny Norsk Standard for passivhus yrkesbygg lansert 

 Husbankens kompetansetilskudd – tilsagn til flere Framtidens byer-prosjekter 

 Konferanse: Passivhus Norden 21 – 23. oktober 

Ellers har flere kommuner (foreløpig flest i Trøndelag) fattet interesse for Blakstad-

modellen, hvor videregående byggfaglig skole og kommunen samarbeider om å bygge 

energivennlige hus. 

 

Enova/OED v/ Kjersti Gjervan: 

 

Enova har inngått ny avtale med OED ut 2015. 

Ser på justering av virkemidler. Flere programmer får investeringsstøtte. 

Passivhusprogrammet viser at mange kommuner er på banen og setter seg mål. Det er 

liten søknad på eksisterende bygg, det gjelder også i Framtidens byer – vil ha dialog 

med byene.  

Er godt fornøyd med samarbeidet med KS. 

Arrangerer flere kurs denne høsten 

 

MD v/Øyvind Aarvig: 

 

Klimaforliket – styrket målsetning på flere områder. Oppfølging videre er viktig. 

Statens bymiljøpris 2012 til Oslo kommune 

Brev av 31.08.12 til fylkesmennene om boligbygging. Retter særlig oppmerksomheten 

på boligplanlegging og innsigelser. Er en konkret oppfølging av gapet mellom behovet 

for boliger og presset på byene.  

Klimanøytral stat avsluttet – videreføring – seminar 12.10. om energi- og klimadata i 

samarbeid med Difi. 

Igangsatt prosjekt om koordinering av statlige interesser i plansaker – Statsbygg. 

Finansieres av MD. 

 

2. EKSEMPELSAMLINGEN  

 

v/ Hilde Moe (MD)og Erik Høines (Bergfald) 

 

Utvikler database for alle tiltak der eksemplene blir tilgjengeliggjort for alle – både 

internt og eksternt (etter forvalg). 

Det legges inn 20 eksempler pr. by, som en start før basen går online.  

Alle byene har fått opplæring, og er positive til både brukergrensesnitt, tilgjengelighet 

og resultatet. 



Skal etter planen være klart til 1/10 – men, vi må påregne noe uttesting også etter den 

tiden. 

Det legges et eget løp for å få inn statlige og næringslivseksempler. 

 

Det ble gitt en god visuell presentasjon av basen. 

 

3. ÅRSRAPPORT 

v/Mari Rjaanes (MD) 

 

Det skal produseres årsrapport 2012. Rapporten vil være klar til toppmøtet i november. 

Årsrapporten deles inn i tre deler; status i byene, i staten og på næringslivsnivå (1), 

eksempler (2) og satsninger fremover (3). Byene presenteres med utvalg av prosjekter 

og konkrete tiltak og resultater, mens det for øvrig vil bli henvist til eksempeldatabasen.  

 

4. TOPPMØTET 

 

Avholdes 20/11 på Oslo Kongressenter, kl. 10.00-12.00 

Bilaterale møter i forkant videreføres ikke pga. lite hensiktsmessig ut fra ressursbruk 

og forventet effekt. 

Det ble i sommer sendt ut 24 tema som en meny med mulige temaer. Faglige temaer er 

luket ut – og vi sitter igjen med tema som bør ha høy politisk interesse.  

Signalene fra MD er at statsråden ønsker å rette oppmerksomheten mot en bredere 

boligpolitikk, herunder befolkningsveksten i de største byene og underdekning av 

boliger og prisvekst, samt målet i klimameldingen og vekst i bytrafikken, herunder 

NTP-prosessen, oppfølging av klimaforliket, finansielle virkemidler og øvrige 

rammebetingelser.  

 

Praktisk om møtet:  

- miljøvernministeren er vert 

- de andre statsrådene må gis taletid 

- det samme gjelder næringsorg. lederne 

- KS og byene får til sammen tre-fire innlegg fordelt på 2-3 bolker 

 

Målet med møtet er å trekke opp rammer og føre debatten mot hvordan 

kommunesektor, stat og næringsliv kan gjøre hverandre gode til å løse framtidens 

miljøutfordringer på bakgrunn av erfaringer fra Framtidens byer. 

 

Programledelsen utformer en invitasjon til byene der tema og mål for møtet blir tydelig 

kommunisert. KS vil gjennom Storbysamarbeidet finne byene som representerer i 

panelet. 

 



5. FØLGEEVALUERINGEN 

Konsulentselskapet Rambøll har gjort en evaluering av Framtidens byer. Dette er deres 

andre rapport basert på de samme spørsmål som ble drøftet i 2011-rapporten.  

Rapporten er formidlet og tilgjengeliggjort her: 

http://www.regjeringen.no/upload/subnettsteder/framtidens_byer/Rapporter/Flgeev

aluering.pdf . 

 

Samarbeidet med Rambøll er forlenget med 1 år. Rambøll vil i den sammenheng gjøre 

nye datainnsamlinger og besøke alle byene. Henvendelse kommer fra Rambøll til alle 

byene.  

 

Det er utført dybdestudier av prosjekter på alle områdene: 

KlimaGis 

Overflatevannshåndtering 

Sentrumsutvikling,  

Redesign,  

Frokostmøter om smarte og miljøvennlige innkjøp 

Klimaregnskap 

Rapporten er for tiden til gjennomsyn i MD. 

6. HØSTENS AKTIVITETER 

 

September 

16.-22. Mobilitetsuka 

17.-18. Nasjonal sykkelkonferanse, Trondheim 

18. -21. Grønt tak-konferanse Kbh studietur klimatilpasning 

19.-20. Nettverkssamling områdeprosjekter, Oslo 

24.-27. Studietur forbruk og avfall, England 

24. Workshop om klimagassregnskap for områder 

26.-27. Sentrumskonferansen, Trondheim 

 

Oktober 

12. Difi-seminar: Energi- og klimadata 

12. Bymiljøprisutdeling, Vulkan, Oslo 

17. Lost in the supermarket 

16.-19. Studietur ATP, Nord-Tyskland 

22.-23. Norsk Planmøte, Bergen 

22.-23. Passivhus Norden, Trondheim 

31.-2.11. Framtidens bygg/ FutureBuilt studietur Sveits 

 

November 

20. Toppmøte 

 

Desember 

http://www.regjeringen.no/upload/subnettsteder/framtidens_byer/Rapporter/Flgeevaluering.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/subnettsteder/framtidens_byer/Rapporter/Flgeevaluering.pdf


6. Administrativt møte 

 

 

 

 


