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Areal og transport 

BAKGRUNN FOR PRIORITERINGENE 
 
Prosjektene og prioriteringene under temaet areal og transport bygger på kommuneplanens 
arealdel 2006-2017 (KPA) og transportanalyse for Bergensområdet 2010-2030.  
KPA bygger på vedtak om fortetting langs kollektivakser og i senterstrukturen, og samordner 
utbyggingsstrategier og transportutvikling. Videre bygger KPA på flere sentrale politiske 
vedtak innen lokal luftforurensing og klimagassutslipp. Transportanalysen vektlegger på sin 
side at utbygging av kollektivsystemet skal prioriteres før videre utbygging av 
hovedvegsystemet inn mot og forbi sentrum. 
 
Arbeidet med å bygge bybanen i Bergen startet 7. januar 2008, og Bergen er den første byen i 
Norge som har startet bygging av bybane. Bybanen vil også få betydning for de andre 
innsatsområdene i denne søknaden. Bybanen gjør det attraktivt å lokalisere boliger og 
arbeidsplasser til områder med god kollektivdekning. Bygging av fjernvarmenett innenfor 
samme korridor som bybanen, forsterker denne utviklingen, både når det gjelder arealbruk og 
fortetting. Redusert arealbehov i randsonen av byen vil føre til lavere energibehov og mindre 
utslipp av klimagasser.  
 
Det foreslås derfor at det i fortettingsprosessene legges særlig vekt på å etablere gode 
byromsstrukturer med samspill mellom historiske strukturer, kulturminner, landskapsdrag, 
fellesfunksjoner, kollektivtransport og siktlinjer. Det må stilles krav til byrommenes 
proposjoner og sammenhengende fasadeliv og funksjonelle innhold. Universell utforming, 
prioritering av gangakser, fartsreduserende kjøremønster, og byrommenes funksjon som 
oppholdsrom og sosial og kulturell arena, må ivaretas ved planlegging. 
 
Et sterkere fortettet og flerfunksjonelt sentrum forutsetter et transportsystem som gir gode 
rammer for fredeliggjorte byområder. I Bergens tette bystruktur vil bybanen og et forbedret 
kollektivsystem være avgjørende som langsiktige rammer for nye kvaliteter. Det er 
avgjørende at den overordnede byromsstrukturen gir kvalitetsmessige, gode og forutsigbare 
rammer for den fortetting og transformasjon som nå skjer i det sentrale byområdet. Fasader 
mot viktige byrom skal bidra til attraktivitet, lys og trygghet hele døgnet. 
 
Bergen har implementert universell utforming i all planlegging og byggesaksbehandling. 
Bergen utarbeidet i 2006 en egen tilgjengelighetsmelding, og i kommuneplanen er det laget 
bestemmelser om universell utforming. Bergen har i samarbeid med fylkeskommunen 
opprettet en egen fagstilling for dette området. 
 
Parkeringspolitikken i Bergen vil de nærmeste årene få et nytt fokus fordi det i langt sterkere 
grad vil bli satset på innfartsparkering langs kollektivaksene mot sentrum. Sammen med andre 
transportpolitiske virkemidler, regner Bergen med at det gradvis vil skje en betydelig 
overgang til mer miljøvennlige transportformer. Et tiltak som vil virke i samme retning, er en 
betydelig sterkere satsing på sykling, særlig i sentrum og innenfor nærområdet til sentrum. 
Bergen vil også tilrettelegge for at sykkel kan bli et viktig transportmiddel inn mot 
bybanestoppene. 
 
Bergen vil de nærmeste årene legge vekt på å forvalte de grønne områdene på en langsiktig og 
god måte for befolkningen i byen. Dette vil omfatte både tilrettelegging av friområder og 
friluftsområder, og for øvrig gjøre byfjellene og vassdragene mest mulig tilgjengelige 
gjennom gode forvaltningsplaner. 



Handlingsplan 2009   Framtidens byer – byer med lavest mulig klimagassutslipp og godt bymiljø 3(41) 

VIRKNINGER AV TILTAK INNEN AREAL OG TRANSPORT 
 
Bergen kommune jobber med svært mange ulike prosjekter innen arealutvikling og transport. 
Under er presentert 14 prosjekter som vil være prioritert under Fremtidens byer-perioden. 
Noen av prosjektene vil ha stor betydning og være avgjørende for om vi klarer å oppnå 
reduserte klimagassutslipp på kortere og lengre sikt. Disse skal ha høyeste prioritet. Andre 
prosjekter er med fordi de anses viktige for utviklingen av godt bymiljø. Bergen kommune 
ønsker å synliggjøre sammenhengene i byutviklingen, og tror at et godt bymiljø med 
tilgjengelig for alle til rekreasjon, grønnstruktur og kulturopplevelser på sikt vil bidra til 
reduserte utslipp av klimagasser. 
 
Tiltak som bedrer kollektivtilbudet og reduserer attraktivitet ved å kjøre personbil på samme 
strekning vil bidra til reduksjon i trafikk og utslipp. I Bergen har vi allerede noen erfaringer 
som viser dette i praksis. I forbindelse med bygging av bybane er vegkapasiteten redusert 
betraktelig fra sør mot sentrum. I tillegg foregår det mye graving i sentrum som følge av 
bybane, fjernvarme, bossug og annet ledningsnett. Kollektivtilbudet er forsøkt styrket 
gjennom frekvens og prioritering. Videre er det tilrettelagt innfartsparkering i bydelssenteret 
10 km sør for sentrum, og parkering i sentrum er gjort dyrere for langtidskunder 
(månedskort). Sammen med de andre tiltakene over, er det gjennomført en rekke 
informasjonskampansjer og mobilitetstiltak, for eksempel utdeling av månedskort på buss. 
 
Resultatene viser nedgang i biltrafikk i og inn mot sentrum, i størrelsesorden 3,5% fra høsten 
2007 til høsten 2008. Vegvesenet melder om stor økning i antall syklister, på noen strekninger 
opp mot 25% fra aug.07 til aug.08. Busselskapet melder også om økning i passasjertallet, og 
om stor økning (20%) i kjøp av periodekort. Dette tilsier at flere arbeidsreiser foregår med 
buss. I sum viser resultatene at ulike tiltak (restriktive og positive) sammen kan gi endrede 
resievaner! 
 

PRIORITERTE PROSJEKTER I PROSJEKTPERIODEN 2009 - 2014 
 
Følgende prosjekter vil bli bearbeidet og gitt konkrete handlingsplaner for perioden 2009-
2014. De fleste prosjektene som presenteres er allerede planlagt eller igangsatt. Prosjektenes 
framdrift vil i hovedsak falle sammen med prosjektperioden til Framtidens byer:   
 
Prosjekt 1.1 Planlegging og videre utbygging av bybanenettet  
Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune arbeider med å finansiere bybanen helt til 
Rådal innen 2012. I så fall vil bybanen som en videreføring av første byggetrinn, bli forlenget 
3,5 km til Rådal, uten at det blir stopp i anleggsarbeidet.    
 
Det er i planbeskrivelsen til kommuneplanen vist to mulige bybanesystem for Bergen, med 
forgreininger mot nabokommunen i vest. Det er grovt utredet fortettingspotensialet for bosatte 
og arbeidsplasser langs et bybanesystem som vist på figurene.  
Med reistid på ca 20 minutter fra sentrum vil man i begge systemene kunne nå alle 
bydelsentrene. I vest vil det være naturlig å koble bybanen til Sotra og Askøy. Den store 
veksten i Fjell kommune og trafikkøkningen her, tilsier at det bør satses på kollektivtrafikk 
mellom Sotra og Bergen sentrum. 
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System A      System B 
 
Status 
For å sikre et helhetlig fremtidig bybanenett for Bergen, med forgreininger til 
nabokommunene, er det startet et utredningsarbeid som skal se på trafikkgrunnlag, teknologi, 
byutviklingspotensiale, samfunnsøkonomi og mulige traseer. Videre skal utredningen gi 
anbefaling om utbyggingsrekkefølge. Bybanenettet skal som et minimum betjene alle 
bydelssentrene. Prosjektet styres av Bergen kommune, i samarbeid med Fylkeskommunen og 
Statens vegvesen, og det er engasjert konsulent. Rapport skal leveres ca. oktober 2009. 
 
For å sikre planberedskap i forhold til mulig kontinuerlig utbygging av bybanen, startes det i 
tillegg arbeid med regulering av bane for to nye strekninger. Den ene strekningen går 
nordover fra sentrum mot Åsane bydelssentrum. Den andre strekningen er mellom 
Rådal/Lagunen og Flesland flyplass. Prekvalifisering utlyses januar 2009, og konsulent 
forventes å være på plass våren 2009. Reguleringsplaner vil etter planen foreligge i 
2010/2011. Videre planlegging av bybanenettet vil være en viktig del av arbeidet med 
Regionpakke Bergen (oppfølging av Transportanalyse for Bergensområdet). Bergen 
kommune er (foreløpig) prosjektleder for bybaneprosjektet, mens fylkeskommunen, 
vegvesenet og regionrådet/nabokommuner vil være med i prosjektgruppene. 
 
Prosjekt 1.2  Fortetting langs bybanen og utvikling av senterområder 
I kommuneplanen anbefales det å legge til grunn en høy og intensiv utbygging innenfor en 
gangavstand på ca. 200 meter fra bybanestoppene, tilpasset lokale forhold som terreng, 
bygningstype og eksisterende virksomhet. Bybanen går gjennom strøk med ulik karakter i 
forhold til bystruktur, befolkningstetthet, trafikk og arealbruk. Det er derfor naturlig at 
sentrene vil ha ulik funksjon i forhold til hva slags område de skal betjene. 
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Status  
Det arbeides nå med å utvikle ”strategiprogram” for bybanestoppene. Strategiprogrammene 
vil være en oppfølging av kommuneplanen vedrørende nærmere fysisk utforming av 
bybanestoppene og lokalsentrene. De vil inkludere en målrettet beslutning med utgangspunkt 
i visjonen om hva slags sted bybanestoppene/senterområdene skal bli i fremtiden. Her vil 
miljøpolitiske hensyn bli særlig vektlagt. Strategiprogrammene vil først og fremst gi føringer 
på grønnstruktur, fortettingspotensiale og bebyggelsestruktur, kulturminneforvaltning og veg- 
og trafikkløsninger. Det er per januar 09 ferdig utarbeidet strategiprogram for to bybanestopp, 
og det pågår arbeid med 5 andre. 
 
I tillegg til strategiprogrammene arbeides det med offentlig reguleringsplan (områdeplan) for 
noen senterområder. Per januar 2009 er følgende i prosess: 
- Åsane bydelssentrum 
- Søreide lokalsenter 
I tillegg er det under oppstart reguleringsplan for: 
- Wergeland lokalsenter (bybanestopp) 
- Paradis lokalsenter (bybanestopp) 
- Lagunen/Rådal bydelssenter (bybanestopp i fase II) 
Det er et mål å utarbeide klare offentlige føringer gjennom områdeplaner, kommunedelplaner 
eller strategiprogram for alle lokalsentre eller bybanestopp. 
 
På lang sikt forventes det at utviklingen og fortettingen i senterområdene og 
kollektivknutepunktene/bybanestoppene vil reduserer transportbehovet og dermed 
klimagassutslippene. 
 
Prosjekt 1.3 Byutvikling i transformasjonsområder 
I likhet med fortetting i sentrumsområder vil ny utvikling i sentrumsnære 
transfromasjonsområder bidra til redusert transportbehov og redusert press på vegnettet 
sammenlignet med utbygging i periferien av byggesonen.  
 
I Bergen har vi et stort potensiale for byutvikling i Møllendal og langs Damsgårdsundet.  
I Møllendal pågår nå to offentlige reguleringsplaner (med utbyggingsavtaler) med formål å 
tilrettelegge for Kunsthøyskole og næringsvirksomhet, samt et stort antall boliger, deriblant 
500 studentboliger. Som del av utbyggingen skal det tilrettelegges for gode gang-/ 
sykkelakser og bildeleordning.  
 
Langs Damsgårdsundet pågår både offentlig og privat planarbeid, og utbygging av boliger og 
næringsvirksomhet. Tilrettelegging for adkost til sjø og attraktive rekreasjonsarealer for både 
nye og gamle boliger vektlegges. En viktig del av totalkonseptet er å få etablert en ny gangbro 
over Damsgårdsundet, som kan binde områdene sammen med Bergen sentrum. Dermed vil 
igjen behovet for biltransport reduseres, samtidig som attraktiviteten i området øker. 
Det arbeides med finansiering av broen. 
 
Prosjekt 1.4 Parkering 
Bergen kommune har implementert nye normer for parkeringspolitikken i kommuneplanen.  
Nye erfaringer tilsier at disse bør justeres når det gjelder omfang. Spesielt er det forhold i og 
rundt lokalsentre/bybanestopp som tilsier justeringer. Prinsippene om parkering under bakken 
eller i bygg sakl videreføres. Gatene og byrommene skal prioriteres for utvikling til sosiale 
arenaer og gangsoner. 
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I budsjettet for 2008 er det satt av 40 mill kr til innfartsparkering for bil og sykkel, og deler av 
parkeringskapasiteten flyttes på denne måten fra det sentrale byområdet til anlegg for 
innfartsparkering. Innfartsparkering er ett av flere elementer i en samlet transportpolitikk, og 
som er avhengig av samspill med andre tiltak. Innfartsparkering må lokaliseres slik at det blir 
et tilbud for brukere av gjennomgående bussruter mellom bydelene, ikke bare ruter til/fra 
sentrum.  

        
Ambisjonsnivået for innfartsparkeringen henger 
sammen med øvrige transportpolitiske virkemidler, og 
restriksjoner på bilbruk vil øke berettigelsen av et 
tilbud for innfartsparkering. 

 
Byrådet innstilte den 13. mars 2008 til bystyret å fatte 
vedtak om innfartsparkering. De viktigste punktene i 
anbefalingen omfatter følgende forhold: 

 
- Det etableres anlegg for innfartsparkering for 

bil, på kort sikt ca 600 nye plasser. Anlegg 
langs bybanen prioriteres. 

 
- Det er et mål å øke andelen som sykler i Bergen. Sykkelparkering er et av flere 

virkemidler for å flere til å reise mer miljøvennlig, og utgjør rimelige og lite 
arealkrevende tiltak. Alle større holdeplasser, kollektivknutepunkt og 
innfartsparkeringsanlegg bør være tilrettelagt for sikker sykkelparkering. 

 
- For sykkelparkering avsettes på kort sikt 4,6 millioner kroner - av rammen på 40 

millioner kroner - til 740 nye plasser, slik det fremkommer i saken.   
 
Status 
Det er laget en konkret plan for sykkelparkering langs bybanen (på holdeplassene), og 
plassene etableres nå samtidig med bybaneutbyggingen.  
 
Etablering av innfartsparkering for bil er i gang og ca. 150 nye parkeringsplasser er etablert. 
Flere anlegg er under planlegging og gjennomføring. Det er behov for ytterligere midler til 
etablering av innfartsparkering. Planlegging og etablering vil fortsette paralellt med 
utbyggingen av kollektivnettet. Det forutsettes en reduksjon av P-tilbudet i Bergen sentrum 
som følge av etablering av innfartsparkering utenfor sentrum. Prinsippet om inndragning av 
gateparkering må videreføres. 
 
Det er et mål å ha en helhetlig parkeringspolitikk som underbygger målene i kommuneplanen 
og fremtidens byer. Dette tilsier et øket fokus på ovennevnte forhold, samt parkeringstakster 
og etablering av boligsoner. Det skal bla. utredes en utvidelse av dagens ordning med 
boligsoneparkering. Områdene rundt Haukeland sykehus og Damsgårdsiden har prioritet. 
 
Prosjekt 1.5  Utrede køprising 
Byrådet har vedtatt å utrede konsekvensene av køprising i Bergen, basert på erfaringer fra 
Stockholm og London og andre europeiske byer. Blant annet skal de sammenligne byene mht 
bosettingsmønster, arbeidsmarked, sosial infrastruktur og kollektivtilbud. Utredningen vil 
fokusere på om aktiv bruk av markedsmekanismene vil kunne føre til bedre luft, bedre klima, 
økt konkurransekraft for de miljøvennlige transportformene og mer forutsigbar 
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fremkommelighet på vegnettet for bl.a. næringstransporten. Fordelingsvirkninger og 
kommunikasjonsstrategi vil bli tillagt vesentlig vekt. 
 Arbeidet vil foregå innenfor rammene av Regionpakke Bergen. Konklusjonene vil bli en del 
av tilfanget i en KVU-prosess. Det er avklart med samarbeidspartene at prosjektet ledes av 
Bergen kommune. Prosjektet er under oppstart. 

 
Prosjekt 1.6  Lavutslippssoner 
Bergen kommune ønsker å etablere lavutslippssoner for tunge kjøretøyer, eventuelt som en 
forsøksordning. Byrådet arbeider med å etablere grunnlaget for denne ordningen, men 
gjennomføringen vil avhenge av det statlige arbeidet på området. Byrådet er kjent med at 
Vegdirektoratet har sendt brev til Samferdselsdepartementet med forslag til ordning med 
lavutslippssone, herunder endring av vegtrafikkloven § 13 med tilhørende forslag til forskrift. 
I brev datert 31. mars 2008 bekrefter Vegdirektoratet  at de er svært interessert i at  Bergen 
igangsetter planlegging av lavutslippsone i løpet av kort tid.  
Når avklaringer hmp blant annet lovhjemmel er på plass sentralt, vil Bergen kommune søke å 
komme i gang med etablering av lavutslippsoner. 
 
Det er i dag ca 60 byer i vest-Europa som planlegger å innføre lavutslippsoner, og ca 10 soner 
er allerede etablert. Vegdirektoratets brev følger vedlagt denne søknaden.   
 
Prosjekt 1.7 Sykkelveger  
I perioden 2010 - 2019 ønsker Bergen å minst tredoble innsatsen på bygging av gang- og 
sykkelveger sammenlignet med perioden 2006 - 2015. I forslaget til videreføring av 
Bergensprogrammet, er det vist en finansieringsløsning for en slik satsing. 
 
Nytt og forbedret sykkelvegsystem er en viktig del av Bergensprogrammet, og en viktig 
strategi i kommuneplanens arealdel.  Det overordnede målet er bedre helse, bedre miljø og økt 
trivsel. Det pågår arbeid med ny sykkelstrategi, som videreføres i konkrete planer. 
 
Transportsyklistene prioriteres ettersom slik satsing gir størst gevinst i forhold til miljø og 
helse. Potensialet for flere syklister ved overgang fra bil til sykkel er størst innen dette 
segmentet. Sykling konkurrerer med bil på  kortere reiser og kan slik sett avlaste vegnettet og 
gi mindre utslipp fra biltrafikk. Dette vil påvirke lokal luftkvalitet så vel som 
klimagassutsippene. Tiltak nærmest sentrum der befolkningstettheten er størst, er prioritert.  
 

 
Prosjekt 1.8 Utvikle landbruket i kommunen. 
Bergen er en betydelig landbrukskommune i Hordaland. Utviklingen av landbruket vil skje 
gjennom oppfølging av landbruksplanen. Denne vil stimulere til: 

• ”kortreist/lokal” og økologisk matproduksjon  
• opplevelser i landbrukets kulturlandskap 
• bærekraftig utnyttelse av kommunens skogressurser, f eks ved å utvikle konsepter for 

bruk av bioenergi basert på lokale skogressurser 
 
Klimaeffekten av disse tiltakene vil være at lokal landbruksproduksjon for lokalt marked 
bidrar til å redusere transportbehov og klimagassutslipp.  
Lokale kilder til bioenergi vil minske transportbehov. 
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Prosjekt 1.9 Rekreasjon og grønnstruktur  
Prosjektet skal tilrettelegge for attraktive rekreasjonsområder i nærheten av der folk bor og 
ferdes og i sentrum. I friluftsmeldingen ligger det inne en rekke tiltak som fremmer dette 
målet. Områder som er viktige for lokal rekreasjon: 

• Tilrettelegge turområdene Løvstien, Haukås, Gjeddevatn, Vestparken mv. 
• Videreføre arbeidet med sikring av friområder/badeplasser i strandsonen. 
• Gjennomføre tiltak i satsingsvassdragene, jf. forvaltningsplan for vassdrag, – herunder 

gjennomføre 4-årsplan for Nesttunvassdraget. 
• Gjennomføre tiltak i byfjellene, jf. forvaltningsplaner for byfjellene. 
• Utvikle nye og attraktive byrom, herunder havnepromenade langs Damsgårdssundet 
• Gjennomføre renovering av parker og grønne anlegg i byen, herunder Nygårdsparken. 

 
Tiltakene har stort fokus på godt bymiljø. Tilrettelegging for rekreasjon i bynære områder 
øker attraktiviteten i sentrumsområdene og tilrettelegger for økt fortetting og godt bomiljø. 
Klimaeffekt av disse tiltakene vil være å redusere transportbehov generelt, og dermed vil 
klimagassutslippene reduseres. 
 
Prosjekt 1.10 Bergensvassdragene -  en kilde til positive natur- og kulturopplevelser  
Med utgangspunkt i arbeidet som allerede er utført  i forvaltningsplanen for vassdrag, skal arbeidet 
videreføres innenfor tre områder: 
 

• God oversikt og fagkunnskap. I dette prosjektet er det foreslått en rekke mål som 
vedrører kommunens behov for å ha god kompetanse på feltet, samt forvalte 
kommunens ressurser knyttet til vann og vassdrag på en god måte.  

 
• Bevisste borgere og beslutningstakere. Her er det foreslått flere målsetninger som 

ledd i å styrke kommunens holdningsskapende arbeid på feltet. Innsats rettet mot 
skoleverket er vurdert som viktig.  

 
• Samordnede etater. Målsetningen er at Bergen kommune skal organisere sin 

virksomhet slik at Bergensvassdragenes verdier og interesser ivaretas og utvikles, 
bant annet i tråd med målsetningene i EUs vanndirektiv og andre internasjonale 
avtaler.  

 
Også dette tiltaket har godt bymiljø som hovedfokus. Fokus på vassdrag og nærmiljø vil øke 
attraktiviteten til områder, og kan ha virkninger for klimatilpasninger (fordrøyning av 
overvann med mer.) Klimaeffektene er avledet av redusert transportbehov. 
 
Prosjekt 1.11 Gangstrøk og universell utforming  
Det er på et eget prosjektark redegjort nærmere for gangakser og grønne strukturer i det 
sentrale byområdet. Det er et overordnet mål de neste årene å redusere behovet for å reise ut 
av egen bydel eller by for å oppnå rekreasjonsopplevelser. 
 
Prosjektet vil skape nye muligheter for folk i byen fordi tilgjengelighet til store deler av 
sjøfronten knyttes opp mot naturområdene med gangstrøk. I det bratte terrenget skal gamle 
gangstrøk oppgraderes og sammenhengen til de nye byutviklingsområdene langs sjøfronten 
gis god kvalitet. Havnearealene skal i alle utbyggingsplaner tilgodeses offentlig bruk. 
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Prosjekt 1.12 Informasjonsstrategi for økt bruk av lokale rekreasjonstilbud 
Prosjektet har som mål å gjøre friluftsområdene i Bergen mer tilgjengelige og letter å finne for 
innbyggerne. Konkrete tiltakt vil være: 

• Skilte og sette opp informasjonstavler i marken 
• Utvikle kommunens nettsider på feltet 
• Utarbeide egnet brosjyremateriell/trykksaker 

 
Prosjekt 1.13 Landstrøm til skip i havn 
Bergen kommune har som mål å bli Europas beste miljøhavn. Et viktig virkemiddel for å nå 
dette målet er å etablere et tilbud om landstrøm til skip i Bergen havn. Tilbud om landstrøm til 
skip vil redusere utslippene av komponenter som bidrar til dårlig luftkvalitet og vil redusere 
utslipp av klimagasser.  

Det er etablert en prosjektgruppe bestående av Bergen og Omland Havnevesen (BOH), BKK-
nett og Bergen kommune. BKK-nett har påtatt seg å være prosjektleder og vil i 
utgangspunktet ha ansvar for finansieringen av utbyggingen.   
 
Det er avholdt møter med Enova og NOX-fondet og det er sendt søknad om mulig økonomisk 
støtte til å finansiere prosjektet. Offisielle søknader om støtte til prosjektet vil bli sendt så 
snart dette er politisk behandlet (medio januar 2009).  Saken skal også behandles av styrene i 
BKK og BOH. 
 
Prosjekt 1.14  Havn, gods og næring (rullering av KPA) 
Det er igangsatt arbeid med fylkesdelplan for regional havn. Det antas at Bergen havn (i 
Bergen sentrum) vil være for liten for ønsket fremtidig utvikling slik Bergen og omland 
havnevesen ser det. Blant anet er det et mål å øke sjøtransporten på bekostning av vegbasert 
godstransport. Planprogrammet er nå på høring (jan 09) og skisserer blant annet opp de 
alternativene til ny lokalisering som skal vurderes videre. Spørsmålet om intermodalitet og 
beliggenhet i forhold til jernbane er et tema. (Bergen kommunehar sammen med havnevesenet 
utarbeidet plan for Bergen indre havn med et mer kortsiktig perspektiv.) 
 
Planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel for Bergen vil også snart sendes på 
høring. Dette vektlegger avklaring av fremtidig lokalisering av godsterminaler, først og fremst 
jernbanebasert gods. Det har lenge vært forutsatt at godsterminaler på Nygårdstangen (Bergen 
sentrum) skal flyttes til Arnadalen, og det er regulert område for etablering der. Planene er 
imidlertid gamle, og må gjennomgåes på nytt i forhold til jernbanespor og vegsystem. Det er 
også godsområder på Minde som må vurderes tilsvarende.  
 
I forbindelse med KPA, og i samarbeid med Buisnes Region Bergen, Bergen næringsråd og 
Bergen Tomteselskap, vil det også gjøres regionale utredninger på næringsutvikling og 
lokaliseringskriterier for næringsetablering. Bergen kommune gjør konkrete vurderinger ifht 
enkelte eksisterende næringsområder og mulig utvikling av disse. Næringstemaet henger også 
nøye sammen med gods og havn, samt transporttemaet. 
 
Arbeid med lokalisering av havn og godsterminal(er) vil pågå i 2009-2010. Disse viktige 
lokaliseringsdiskusjonene har sammen med næringsteamet, stor betydning for vegsystemet og 
trafikale løsninger, og vil sannsynligvis øke betydningen av ringvegsystemet. Bergen 
kommune vil derfor se arbeidet i sammenheng med Regionpakke Bergen og 
konseptvalgutredningene der. 
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Det er et mål at de endringer som gjøres i forhold til havn, godsterminaler og etablering av 
store nye næringsarealer gjøres ut fra et bærekraftperspektiv, og med reduserte 
klimagassutslipp som ett resultat. Det er viktig at prosessene koordineres, og vi ønsker derfor 
å ta dette inn i Fremtidens byer. 
 

ANSVAR OG PROSESS 
 
Tabellen under viser hvert enkelt prosjekt med ansvar og samarbeidsparter, samt 
varighet/prosjektperiode. Noen prosjekter er igangsatt i et etablert samarbeid, for eksempel 
Bergensprogrammet (kommunen, fylket, vegvesenet). Andre samarbeid er spesielt for hvert 
prosjekt. I tillegg til samarbeid innen hvert prosjekt blir det etablert en referansegruppe for 
temaet areal og transport. Referansegruppen skal se på koordineringen av prosjektene, vurdere 
prioriteringer og måloppnåelse, samt vurdere nye prosjekter i løpet av perioden frem til 2014. 
Etat for plan og geodata er ansvarlig for referansegruppen. 
 
Aktuelle instanser i referansegruppe areal og transport: 

Grønn etat (intern) 
Samferdselsetaten (intern) 
Klimaseksjonen/byrådsavdelingen (intern) 
Hordaland fylkeskommune (HFK) 
Regionrådet (evt. flere nabokommuner) 
Statens vegvesen (SVV) 
Bergen og Omland Havnevesen (BOH) 
BKK (Bergenhalvøens Kommunale Kraftselskap) 
Fylkesmannen (landbruk + miljøvern) 
Bergen Parkeringsselskap 
Bergen næringsråd og BRB 
Bergen Tomteselskap (BTS) 
Evt. Interesseorganisasjoner 
 
       * samarbeid/medvirkning etter PBL 

prosjekt navn ansvar samarbeid varighet 
1.1 Bybanenettet Plan og geodata HFK, SVV, 

regionrådet 
Hele perioden 

1.2 Senterområdene Plan og geodata Internt, * Hele perioden 
1.3 Transformasjonsområdene Plan og geodata Internt, * Hele perioden 
1.4 Parkering Plan og geodata Bergen parkering, 

samferdselsetaten 
Hele perioden 

1.5 Køprising Plan og geodata Internt, SVV, HFK 2009-2010 
1.6 Lavutslippssoner Samferdsel Klimaseksjonen, 

dep. 
2009-2010 

1.7 Sykkelstrategi Plan og geodata HFK, SVV, m.fl. 2009-2014 
1.8 Landbruket Grønn etat Fylkesmannen Hele perioden 
1.9 Rekreasjon/grønnstruktur Grønn etat Internt Hele perioden 
1.10 Vassdragene Grønn etat Internt Hele perioden 
1.11 Gangstrøk og UU Grønn etat Internt 2009-2012 
1.12 Info-strategi rekreasjon Grønn etat  2009-2012 
1.13 Landstrøm til skip Klimaseksjonen BKK, BOH 2009-2012 
1.14 Havn, gods, næring Plan og geodata BRB, BTS, 

næringsrådet 
2009-2011 
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STASJONÆR ENERGI - BAKGRUNN FOR PRIORITERINGER 
Det arbeides med en ny klima- og energihandlingsplan for Bergen.  Sentralt i denne 
handlingsplanen er å synliggjøre hvordan kommunen kan bidra til at innbyggere og 
virksomheter reduserer energibruk og utslipp av klimagasser.  I den nye klima- og 
energihandlingsplanen er det aktuelt å tilstrebe EU-målene, dvs 20% energireduksjon innen 
2020.  Handlingsplanen skal også foreslå tiltak for å redusere bruk av elektrisitet til 
oppvarming, synliggjøre aktiv bruk av utbyggingsavtaler for å fremme miljøvennlige 
energiløsninger, fremme bruk av lavenergibygg, foreslå tiltak for å videreutvikle samarbeidet 
med Bergen Tomteselskap, boligbyggelag og andre for å fremme miljøvennlige byggeprosjekt 
og alternative energiløsninger samt involvere tiltak for kommersialisering av biogassanlegg, 
varmesentral for biobrensel i utviklingsareal, prinsipper for utbyggingsavtaler for alternative 
energibygg med mer. 
 
Bergen kommune har valgt å forankre arbeidet med 
stasjonær energi i Fremtidens byer i den nye klima- og 
energihandlingsplanen. 
 
Klima- og energihandlingsplanen vil sette konkrete mål 
for klimagassutslipp og energibruk og vise hvordan 
Bergen kan oppnå klimakutt på 50 % CO2-ekvivalenter i 
perioden 1991-2030.  
 
Arbeidet med planen vil belyse hvordan klimagasser fra stasjonære og mobile kilder kan 
reduseres og fremme bruk av miljøvennlige energiløsninger i nye og eksisterende bygg.  
Planen vil også synliggjøre sammenheng mellom arealpolitikk, utbyggingsmønster, utslipp, 
energibruk og klimapåvirking. 
 
Energibruk i alle former er nær knyttet til utslipp av klimagasser. Når det gjelder stasjonær 
energi, er dette et viktig satsingsområde for Bergen, og det er stort fokus på å minske bruk av 
fossil energi og elektrisitet til oppvarming.  
 
Den stasjonære energibruken øker fra år til år og husholdningene står for den største delen 
med 46 %.  Hele 76 % av den stasjonære energibruken er elektrisitet. 12,1 % er olje og 
parafin, 2,9 % er gass, 6,4 % avfall og 2,6 % kommer fra biologiske råvarer. De største 
utfordringene ligger i å minske energibruken generelt og elektrisitet til oppvarming spesielt. 
Bergen har et relativt stort potensial for å minske CO2-utslipp fra stasjonær energibruk, 
gjennom å fase ut oljekjeler og erstatte disse med fornybare energikilder. Dette prosjektet er 
startet opp.  Fremover er det viktig å bygge effektive og fleksible energiløsninger der fornybar 
energi kommer tungt inn. Nybygg og større rehabiliteringer er satsingsområder sammen med 
tiltak i eksisterende bygninger.  
 
Fjernvarme 
Utbygging av fjernvarmenettet har vært 
satsingsområde siden 1999, og leveransene 
av fjernvarme har gradvis økt. I dag 
leveres det 150 GWh fjernvarme til byens 
befolkning og næringsliv. Et forbruk på ca 
10 000 tonn olje/år er erstattet med 
fjernvarme.  
 

Klimagasser 2006 i Bergen
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Konsesjonsområdet ble i 2006 utvidet til å omfatte hele sentrum og store deler av Laksevåg. I 
de kommende fem årene skal det gjennomføres videre utbygging av fjernvarmenettet til 
eksisterende bebyggelse. 
 
En utfordring for fjernvarmenettet i Bergen er spillvarme i sommermånedene. Det jobbes med 
en ide der man kan bruke denne energien til å tørke rent trevirke ved pelletsproduksjon.  
En annen utfordring er passivhus kontra fjernvarme i nye bygg innenfor konsesjonsområdet, 
der få utbyggere er villige til å investere i begge deler. 
 

Nye bygg 
Potensialet for å skape gode energiløsninger i nye bygg er stort. Utfordringen ligger i å få 
utbyggere til å foreta de beste valgene for å skape bygg med god energiytelse. Bygging av 28 
leiligheter med passivhusstandard i Løvåshagen viser mulighetene for bygging av passivhus 
og bruk av alternative energiløsninger i Bergen. De viser også at det er mulig å satse på 
lavenergiløsninger uten store kostnadspåslag. Dette prosjektet har fungert som en katalysator 
for flere passivhusprosjekter, og det er i dag planlagt fem ulike prosjekter med støtte fra 
Husbanken i Bergensregionen. I et av disse inngår rehabilitering av et gammelt hus, mens de 
andre er nybygg. 
 
Bergen Tomteselskap (BTS) arbeider med strategier for hvordan de skal stille krav til 
framtidsrettede energiløsninger i sine utbyggingsområder. De har utredet muligheten for 
utbygging av lokale fjernvarme/nærvarmenett i sine utbyggingsområder og funnet noen 
områder som er egnet for vannbårne anlegg. I andre områder bør det velges andre 
energiløsninger. BTS har prøvd å kravspesifisere passivhus i salgsprospekter, og ett område 
vil bli bygd med passivhus de kommende årene. 
 
Utfordringen for kommunen er å skape de rette vilkårene for at utbygger skal gjøre gode valg 
vedr energibruk tidlig i byggeprosessen. Dette er problemstillinger som det vil bli jobbet med 
i forbindelse med klima- og energihandlingsplanen. 
 

Energibruk i eldre bygg 
Det ligger store utfordringer og stort potensial i å redusere energibruk i eldre bygg samt å 
bruke en større andel ny fornybar energi. Siden 2003 har Bergen kommune deltatt i Enova sitt 
energiledelsesprogram. 194 kommunale bygg har fra 2003 til 2007 redusert årlig energibruk 
med 10 GWh. Målet er13 GWh fram til 2009. Alle oljekjeler er faset ut, og 11 GWh er 
konvertert til fjernvarme og biovarme. Dette arbeidet skal videreføres i den kommunale 
bygningsmassen. Det skal arbeides for at liknende tiltak blir gjort av andre små og store 
eiendomsforvaltere. 
 
Energiledelse i Bergen kommune vil fortsette med innføring av miljøledelsessystemer i alle 
kommunale enheter, kfr innsatsområdet Forbruksmønster og avfall. 
 
Ca halvparten av byens vedovner er i byttet ut med rentbrennende ovner, en utskifting som er 
foretatt via vrakpantordning fra 2006. Ordningen vil bli videreført i 2009, og vil da utvides til 
også å omfatte utskifting av oljefyringsanlegg.  En stor del av større oljekjeler innenfor 
konsesjonsområdet for fjernvarme er allerede konvertert til fjernvarme. Dette arbeidet vil 
fortsette i takt med utbyggingen av fjernvarmenettet. 
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PRIORITERTE PROSJEKTER I PROSJEKTPERIODEN 2009-2014 
Prosjekt 2.1 Retningslinjer for energieffektive bygninger i nye utbyggingsområder 
I forbindelse med Klima- og energihandlingsplan for Bergen vil det bli utarbeidet 
retningslinjer for hvordan nye utbyggingsområder i Bergen skal få en så høy energiytelse som 
mulig i nye og rehabiliterte bygg. Hvilke muligheter kommunen har til å bruke 
reguleringsplaner, byggesaksbehandling og utbyggingsavtaler for å kreve gode 
fremtidsrettede energiløsninger i byggeprosjekter vil bli utredet og prøvd ut i nye 
utbyggingsområder og prosjekter.  
 
I dette prosjektet vil vi samarbeide med andre kommuner, eks Oslo.  Nye virkemidler skal 
vurderes, eks premiering av de som bygger bedre enn forskriftene. 
 

Prosjekt 2.2 Bygging av passivhusboliger i Sædalen 
Bergen Tomteselskap (BTS) utvikler strategi for hvordan de skal stille krav til framtidsrettede 
energiløsninger i sine utbyggingsområder framover. De har allerede prøvd ut å kravspesifisere 
passiv- og lavenergiboliger i et salgsprospekt i Øvre Sædal. 15 boliger vil få 
passivhusstandard og 32 vil få lavenergistandard etter krav stilt i salgsprospektet. 
 

Prosjekt 2.3 Bygging av ny svømmehall og videregående skole med framtidsrettede 
energiløsninger 
Bergen kommune og Hordaland Fylkeskommune har inngått et samarbeid med å bygge en ny, 
sentral videregående skole og en svømmehall på Nygårdstangen mot Store Lungegårdsvann. 
Det ble avholdt en internasjonal arkitektkonkurranse for prosjektet og Ecobox har bidratt i 
utarbeiding av programmet og i evalueringen av utkastene. Vinner av konkurransen er KHR 
arkitektur i København i samarbeid EKJ Rådgivende Ingeniører as. Rambøll Norge as er 
prosjektleder. Bygget skal være ferdigstilt høsten 2011.  
 
Med sin gode lokalisering ved kollektivknutepunkt, P-hus og bybanestopp - både for 
publikum og elever - og ved å bygge sammen de to funksjonene i ett bygg, har prosjektet et 
meget bra grunnlag for et godt klima- og energiregnskap. Det legges nå ekstra ressurser i 
prosjekteringen for at bygget skal fremstå som et signalbygg for energi- og miljøriktig 
utbygging. Det pedagogiske opplegget for skolen skal bidra til kunnskapsutvikling om temaet 
og inngå som en del av elevenes ansvar og opplevelser i skolehverdagen.  
 

Prosjekt 2.4 Ny Søreide skole 
Planarbeidet med ny skole på Søreide har nettopp startet. Det skal bygges ny barneskole, og 
byrådet ønsker at denne skolen skal framstå som et pilotprosjekt når det gjelder nye 
energiløsninger og bruk av tre som byggemateriale. I tillegg skal skolen framstå som et viktig 
bygg i utviklingen av lokalsenteret Søreide. Det er et mål at løsningene og prinsippene som 
legges til grunn skal inngå i et pedagogisk opplegg for kunnskapsutvikling hos elevene. 
 

Prosjekt 2.5 Kommunale boliger for vanskeligstilte med passivhusstandard 
Det er planlagt å bygge omsorgsboliger for utviklingshemmede i Rådalslien ved Lagunen, 
boligene skal bygges som passivhus.  
 
Prosjekt 2.6 Utskifting av oljekjeler utenfor konsesjonsområde for fjernvarme 
Det er gjennom ulike prosjekter skiftet ut oljekjeler i Bergen. En stor de av disse er erstattet 
med fjernvarme. Fremdeles står oljefyring står for ca 13% av klimagassutslippene i Bergen, 



Handlingsplan 2009   Framtidens byer – byer med lavest mulig klimagassutslipp og godt bymiljø 16(41) 

og bør fases ut. Naturvernforbundet i Hordaland har fått tilskudd fra Bergen kommune og 
BKK til et prosjekt med mål å skifte ut oljekjeler i området utenfor konsesjonsområdet for 
fjernvarme. Det starter med en kartlegging av oljekjeler og oljefyrer utenfor 
konsesjonsområdet, og gjennomføring av pilotprosjekt vil bli brukt for å synliggjøre bioenergi 
og varmepumpe som erstatningsløsninger til oljefyring. Pilotprosjektet vil bli brukt til å 
synliggjøre kostnader, barrierer og den praktiske installasjonen av et bioanlegg, og vil inngå 
som en del av et strategisk informasjonsarbeid rettet mot eiere av bygninger med oljefyr.  Det 
er sendt ut brev til 10.000 enheter som har oljefyrte anlegg eller ovner.  Det er laget nye 
nettsider for prosjektet, www.oljefri.no 
 
Prosjekt 2.7 Ny Krohnborg skole – et nytt lokalsenter med energi- og miljøambisjoner 
Ny Krohnborg skole er et verneverdig gammelt skolebygg som i forbindelse med programmet 
”Ny energi rundt Damsgårdssundet” skal rehabiliteres og utbygges med ny idrettshall under 
skoleplassen og grendehusarealer. Målet er å oppnå en vesentlig bedre energiytelse enn 
dagens 260 kWh/m2. Det forutsettes at aktuelle energi- og miljøtiltak i utbyggingen samtidig 
skal inngå i et pedagogisk opplegg for ny kunnskap og ansvar i skolehverdagen for elevene.  
 
Prosjekt 2.8 Rehabilitering av kommunale boliger 
I forbindelse med programmet "Ny energi rundt Damsgårdsundet" skal det rehabiliteres en 
eldre boligblokk i Nordre Skogvei 73. Ambisjonsnivået er å få til en energiytelse på nivå med 
lavenergistandard.  
 
Prosjekt 2.9 Utvidelse av Fjernvarme i Bergen 
Avfallsforbrenningsanlegget i Rådalen bygges ut og det legges nye fjernvarmeledninger i 
sentrum og til Laksevåg (innenfor konsesjonsområdet). 
 
Utbygging av avfallforbrenningsanlegget medfører en økt kapasitet fra 120.000 tonn 
restavfall/år til 240.000 tonn/år. Salget av fjernvarme var i 2006 150 GWh. Energien fra 
avfallsforbrenning er i dag maksimalt ca 110 GWh, denne vil øke til ca 220 GWh etter 
utvidelsen. Fjernvarmenettet bygges ut i løpet av neste femårsperiode i Bergen sentrum og 
Laksevåg. Prognosene for energisalg i 2015 er 230 GWh + 60 GWh el. De fleste eksisterende 
oljekjeler i utvidelsesområde vil bli erstattet med fjernvarme og gi betydelig reduksjon av 
klimagassutslippene i Bergen. 
 

Prosjekt 2.10 Lokale Fjernvarme nett 
BIR Bedrift og BKK Varme utreder i samarbeid bygging av to biobrenselanlegg med 
tilhørende fjernvarmenett, først ett i Åsane og deretter ett i Loddefjord. Brenselet vil være 
avfallstrevirke som i dag delvis blir lagt på deponi og delvis sendt til Sverige. Hvert anlegg vil 
med et forbruk av 10.000 tonn flis pr år levere opp til ca 28 GWh. De to fjernvarmenettene vil 
bli ferdig utbygd over en 10-12 års periode. Total investering i Åsane vil beløpe seg til ca 115 
mill kr, og vil være avhengig av støtte fra Enova for å oppnå lønnsomhet.  
 
Det kan også være aktuelt med lokale nett basert på biobrensel i Bergen Tomteselskap sine 
utbyggingsområder på Breistein, Haukåsen og Hetleviksåsen. Det kan være mulig å koble 
disse til de to andre lokale nettene. Forstudier er allerede gjort i disse områdene, og man har 
funnet at de egner seg for større vannbårne systemer. 
 

http://www.oljefri.no
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Prosjekt 2.11 Ny fornybar energiproduksjon 
Bergens vannkilder er stort sett fjellvann hvilket medfører at vannet føres ned til 
vannbehandlingsanleggene. Espeland vannbehandlingsanlegg (VBA) er et tidligere kraftverk 
og overføringsledningen fra kilde til VBA er tilrettelagt for kraftproduksjon. Vann- og 
avløpsetaten arbeider med konkrete planer for å sette inn kraftturbinder for å utnytte 
fallenergien. Tarlebø var tidligere eget vannverk, men med åpningen av Nye Svartediket er 
Tarlebø tatt ut av produksjon. Overføringsledningene fra kilden til Svartediket VBA er inntakt 
og det ligger til rette for å montere inn utstyr for kraftproduksjon her. 
 
Prosjekt 2.12 Rehabilitering av borettslag til passivhusstandard 
Åmundsleitet borettslag har planer om rehabilitering. Borettslaget består av 265 boenheter, to 
barnehager og en lekepark, og ble bygget i 1975. Borettslaget ønsker å være et pilotprosjekt 
der prosjektet skal finne løsninger som nærmer seg standard for passivhus. Bergen kommune 
vil bidra med  kvalitetssikring av prosjekteringen.   
 

OVERSIKT OVER PROSJEKTENE - ANSVARSFORHOLD OG TIDSPLANER 
 
Prosjekt Prosjektnavn Etat Prosjektleder Varighet 
2.1 Retningslinjer for energieffektive 

bygninger i nye utbyggingsområder 
Klimaseksjonen Ane M Lyng  

2.2 Bygging av passivhusboliger i 
Sædalen 

BTS   

2.3 Bygging av ny svømmehall og 
videregående skole med 
fremtidsrettede energiløsninger 

HFK/BKB   

2.4 Ny Søreide skole BKB   
2.5 Kommunale boliger for 

vanskeligstilte med 
passivhusstandard 

BBB   

2.6 Utskifting av oljekjeler utenfor 
konsesjonsområdet for fjernvarme 

Klimaseksjonen Eva Britt 
Isager 

 

2.7 NyKrohnborg skole - et nytt 
lokalsenter med energi- og 
miljøambisjoner 

Plan og 
Geodata 

  

2.8 Rehabilitering av kommunale 
boliger 

BBB   

2.9 Utvidelse av fjernvarme i Bergen BKK Varme   
2.10 Lokale fjernvarmenett BKK Varme   
2.11 Ny fornybar energiproduksjon VA Britt Mo  
2.12 Rehabilitering av borettslag til 

passivhusstandard 
Klimaseksjonen   

 

REFERANSEGRUPPE 
Det etableres en referansegruppe som kan bidra med innspill og kompetanse i temaet 
stasjonær energi.  Prosjektlederne deltar på møter sammen med ressursgruppen. 
 
Referansegruppen består av følgende ressursmiljøer og personer: 
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Husbanken 
Høgskolen i Bergen Kommune  
Bergen Arkitektskole 
Statsbygg  
FMLA  
BIR  
 
 
 



Handlingsplan 2009   Framtidens byer – byer med lavest mulig klimagassutslipp og godt bymiljø 19(41) 

 

FRAMTIDENS BYER - FORBRUKSMØNSTER 
OG AVFALL - HANDLINGSPLAN 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Handlingsplan 2009   Framtidens byer – byer med lavest mulig klimagassutslipp og godt bymiljø 20(41) 

 
 
 
 
Innholdsfortegnelse 
 

forbruksmønster og avfall - bakgrunn for prioriteringer ....................................................21 
PRIORiterte prosjekter i prosjektperioden 2009-2014.......................................................21 

Prosjekt 3.1 Ny avfallsplan – økt kildesortering ............................................................21 
Prosjekt 3.2 Returpunkter – kvalitet i byrom. Designkonkurranse. ................................22 
Prosjekt 3.3 Kildesortering og gjenbruk internt i kommunen.........................................22 
Prosjekt 3.4 Gjenbruk og god handtering av bruke EE-produkter..................................22 
Prosjekt 3.5 Utnytte ressurser – nye trender - nye arbeidsplasser...................................22 
Prosjekt 3.6 Kildesortering i skoler og barnehager ........................................................22 
Prosjekt 3.7 Innføring av miljøledelse i Bergen kommune ............................................23 
Prosjekt 3.8 Bossnett ....................................................................................................23 
Prosjekt 3.9 Produksjon av biogass fra slam og matrester fra storkjøkken .....................23 
Prosjekt 3.10 Redusere klimagassutslippene fra nedlagte, kommunale avfallsdeponier .24 
Prosjekt 3.11 Speilvende reservasjon mot reklame........................................................24 
Prosjekt 3.12 Skattesystem for premiering av gode vaner..............................................24 
Prosjekt 3.13 Minske plastemballasje i handtering av dagligvarer .................................24 

Oversikt over prosjektene - ansvarsforhold og tidsplaner ..................................................24 
REFERANSEGRUPPE ....................................................................................................25 
PROSJEKTENES STATUS .............................................................................................25 

Prosjekt 3.1 Ny avfallsplan – økt kildesortering ............................................................25 
Prosjekt 3.2 Returpunkter – kvalitet i byrom. Designkonkurranse. ................................26 
Prosjekt 3.3 Kildesortering og gjenbruk internt i kommunen.........................................26 
Prosjekt 3.4 Gjenbruk og god handtering av bruke EE-produkter..................................26 
Prosjekt 3.5 Utnytte ressurser – nye trender - nye arbeidsplasser...................................26 
Prosjekt 3.6 Kildesortering i skoler og barnehager ........................................................26 
Prosjekt 3.7 Innføring av miljøledelse i Bergen kommune ............................................26 
Prosjekt 3.8 Bossnett ....................................................................................................26 
Prosjekt 3.9 Produksjon av biogass fra slam og matrester fra storkjøkken .....................27 
Prosjekt 3.10 Redusere klimagassutslippene fra nedlagte, kommunale avfallsdeponier .27 
Prosjekt 3.11 Speilvende reservasjon mot reklame........................................................27 
Prosjekt 3.12 Skattesystem for premiering av gode vaner..............................................27 
Prosjekt 3.13 Minske plastemballasje i handtering av dagligvarer .................................27 

 
 
 
 
 
 
 
 



Handlingsplan 2009   Framtidens byer – byer med lavest mulig klimagassutslipp og godt bymiljø 21(41) 

FORBRUKSMØNSTER OG AVFALL - BAKGRUNN FOR PRIORITERINGER 
Det arbeides med en ny klima- og energihandlingsplan for Bergen.  Sentralt i denne 
handlingsplanen er å synliggjøre hvordan kommunen kan bidra til at innbyggere og 
virksomheter reduserer energibruk og utslipp av klimagasser. 
Bergen kommune har valgt å forankre arbeidet med 
forbruksmønster og avfall i Fremtidens byer i den nye 
klima- og energihandlingsplanen. 
 
Klima- og energihandlingsplanen vil sette konkrete mål 
for klimagassutslipp og energibruk og vise hvordan 
Bergen kan oppnå klimakutt på 50 % CO2-ekvivalenter i 
perioden 1991-2030.  
 
Arbeidet med planen vil belyse hvordan klimagasser fra ulike kilder kan reduseres og fremme 
bruk av miljøvennlige energiløsninger i nye og eksisterende bygg.  Planen vil også 
synliggjøre sammenheng mellom arealpolitikk, utbyggingsmønster, utslipp, energibruk og 
klimapåvirking. 
 
Den vestlige verdens økende forbruk har bidratt sterkt til de klimaendringer vi ser i dag. Det 
er viktig å ha dette i fokus når man skal vurdere tiltak for å redusere klimagassutslippene.  
 
Når det gjelder redusert forbruk er det hver enkelt forbruker som må agere. Samtidig er det 
viktig at samfunnet legger til rette for at forbrukeren kan ta de ”rette” valgene. Miljømerkede 
og økologiske produkter bør være lett tilgjengelig og ha en fornuftig pris. Det bør være mulig 
å slippe å bære hjem unødvendig emballasje i slike mengder som i dag. Forholdene bør legges 
til rette for en større grad av gjenbruk og reparasjon av produkter. I tillegg må det 
tilrettelegges gjenbrukssentraler i nærområdet.  
 
I Bergen har vi Fretex og andre organisasjoner, som eksempel Norges Miljøvernforbund som 
forvalter gjenbruk. Det finnes også en åpen hall ved gjenvinningsstasjonen i Blomsterdalen.  
Der kan folk sette fra seg møbler og bruksting, som andre kan overta gratis. Bergen har også 
flere mindre bedrifter som jobber med å redesigne, fornye og reparere gamle møbler mm. I 
forbindelse med programmet "Ny energi rundt Damsgårdssundet" er gjenbruk og redesign er 
eget satsningsområde. 
 
Produksjonen av avfall følger forbruksveksten i samfunnet. Bergen har i lengre tid hatt 
problemer med lokalisering av returpunkter, spesielt i sentrum. Farlig avfall har vist seg å 
være spesielt komplisert i denne sammenheng, og det arbeides videre med å få etablert 
stasjoner for farlig avfall i hele byen. Avfallsbeholdere i gatene er også en utfordring i Bergen 
sentrum. Det er nå planlagt og påbegynt bygging av bossnett (bossug) i hele sentrum. Videre 
er innsamling av el-avfall en utfordring, og her diskuteres det løsninger som vil innebære 
muligheter for gjenbruk og god håndtering. 
 

PRIORITERTE PROSJEKTER I PROSJEKTPERIODEN 2009-2014 
Prosjekt 3.1 Ny avfallsplan – økt kildesortering 
Ny avfallsplan skal utarbeides. Et sentralt element i denne er å øke kildesortering i Bergen. 
Nytt avgiftsystem som premier kildesortorering vil være ett sentralt grep. Det pågår allerede i 
dag et prosjekt på Osterøy der nytt avgiftsystem som fremmer kildesortering, blir prøvd ut. I 
prosessen med utvikling av ny avfallsplan i Bergen vil nye prosjekter for å redusere 
forbruksmønster og avfall bli definert. 

Klimagasser 2006 i Bergen

Deponi
9 %

Stasjonæ
r

22 %

Vegtrafikk
55 % Mobil 

forbr.  1 
0%

Prosess
4 %
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Prosjekt 3.2 Returpunkter – kvalitet i byrom. Designkonkurranse. 
Returpunktene er i dag blitt mer eller mindre fast byromsinventar i Bergen. Elementene er 
estetisk ikke egnet som innredning i sentrale byrom, og det skal utarbeides plan og 
formingskriterier for selve ”returstedet”. Som en oppfølging av Bergen kommunes fokus på 
kvalitet i de offentlige byrom skal det avholdes en arkitektkonkurranse rettet mot 
industridesignere og landskapsarkitekter. Oppgaven blir å utarbeide konkrete typer for 
gjenbrukscontainere og alternativ utforming av selve ”stedet” – den nye vannposten - for ulike 
situasjoner i og utenfor sentrum. 
 

Prosjekt 3.3 Kildesortering og gjenbruk internt i kommunen 
Visse typer avfall skaper større problemer en andre. På kontorarbeidsplasser blir det ofte mye 
utrangert datautstyr og annet elektronisk utstyr. Kommunen har allerede etablert systemer det 
brukt kontorutstyr samles inn, vunders for gjenbruk eller demonteres før komponentene 
sorteres på et miljøriktig måte. Brukte møbler har også ofte stor bruksverdi når det blir 
utrangert. Bergen kommune har opprettet eget verksted for reparasjon av møbler i kommunen. 
 
Ett prosjekt der det blir laget et godt system for håndtering av spesielle avfallstyper vil bli 
diskutert og besluttet i forbindelse innføring av miljøledelse i Bergen kommune. 
Aktuelle produktgrupper er el-avfall og møbler, som har stort potensial for gjenbruk.  
 

Prosjekt 3.4 Gjenbruk og god handtering av bruke EE-produkter 
EE-avfall har vist seg å bli stående i lengre perioder uten å bli tatt håndtert på gode måter. 
Brukbare og mindre brukbare produkter sendes utenlands. Det skal utvikles et prosjekt for å 
øke gjenbruk av EE-produkter, samtidig som det etableres gode løsninger for håndtering av 
dette avfallet i kommunen. 
 
Prosjekt 3.5 Utnytte ressurser – nye trender - nye arbeidsplasser 
Programmet ”Ny energi rundt Damsgårdssundet” har et bredt bærekraftfundament for 
opprustning og transformasjon. I diskusjonen om utvikling av nye arbeidsplasser er nye 
bærekraftige kulturnæringer på vestsiden av sundet et mål. I utvikling av et nytt 
sentrumsområde som i utgangspunktet er lite attraktivt skal en søke å tilrettelegge for et miljø 
der nye mål – og nye trender - gir grunnlag for en bydel med egen identitet i bysamfunnet. 
 
Det skal utarbeides en rapport som beskriver forslag til prosjekter og tiltak som skal 
tydeliggjøre avfall og gjenbruk som attraktive produkter. Rapporten gjennomføres som en 
prosess med lokale aktører, seksjon for kunst og kultur, Kunsthøgskolen, Fretex og NAV. 
Dersom boss-sug blir introdusert i deler av området skal den lokale terminalen gis et urbant 
preg – også med publikumsfunksjoner, produksjon av kompost for henting, bruktbutikk med 
mer. 
 
Prosjekt 3.6 Kildesortering i skoler og barnehager 
Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Bergen kommune og BIR (med samarbeidsparter). 
Flaktveit skole har siden våren 2007 gjennomført kildesortering der matavfall, plast, papir, 
papp og restavfall ble sortert med gode resultat. I forbindelse med dette prosjektet vil også 
Grønt Flagg bli implementert i alle skoler i årstrinn 1-10 i Bergen. Prosjektet er 
kostnadsberegnet til 1,3 mill kroner, der 0,5 mill kroner vil komme fra kommunens klimafond 
som er avsatt for innføring av miljøledelse. Oppstart i 2008.  
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Prosjekt 3.7 Innføring av miljøledelse i Bergen kommune 
Byrådet vedtok 6.juli 2007at Bergen kommune skal innføre miljøledelse i hele virksomheten. 
Dette betyr at alle kommunale enheter skal sertifiseres etter ISO 14 001 eller Miljøfyrtårn. I 
skoler og barnehager vil Grønt Flagg bli innført.  
 
I forbindelse med dette er det er bestemt at aktuelle miljøparametre skal implementeres i 
kommunens eksisterende rapporteringssystem Balansert Målstyring og ansvaret for 
oppfølging vil ligge hos enhetslederne. I løpet av våren 2009 vil det bli bestemt hvordan 
arbeidet i praksis skal utføres og framdriftsplan for prosjektet. Det skal også tilsettes en 
prosjektleder for å lede prosjektet. Dette prosjektet vil gi effekter både når det gjelder 
konkrete miljømål som reduksjon i papirbruk, energi, bedre avfallshåndtering, mer effektiv 
transport og ikke minst mer bevisstgjorte innkjøpsprosesser.  
 
Miljøutfordringene innebærer betydelige utfordringer for offentlig sektor.  Byrådet har derfor 
sett det som viktig at kommunen raskest mulig tar initiativ overfor egne ansatte, innbyggerne, 
næringsliv og statlige myndigheter, og tilkjennegir at miljø- og klimaspørsmål representerer 
viktige utfordringer på den lokale arena.   
 
En viktig effekt av miljøsertifisering vil være at organisasjonen får bedre kunnskap om 
eksisterende miljøarbeid, og hva som skal til for å styrke miljøeffektiviteten ytterligere.  
 
Mens Bergen kommunes virksomhet allerede har et tilfredsstillende system for avfall, utslipp 
til vann og estetikk, har transportsektoren store forbedringsmuligheter. Gjennom bedre 
organisering av bilparken, opplæring i EcoDriving og økt bruk av videokonferanser kan 
kommunen spare både miljøet og betydelige midler.  
 
Byrådet har også vedtatt at med utgangspunkt i tidligere avsetning på 10,0 mill til klima og 
miljøtiltak, etableres det et klimafond. Av klimafondet er det satt av 2.5 mill kroner til 
sertifiseringsarbeid. 
 

Prosjekt 3.8 Bossnett 
For å møte utfordringen med skjemmende avfallsbeholdere i gatene i sentrum, og for å 
redusere tung kjøretrafikk i trange bystrøk, har BIR i samarbeid med Bergen kommune 
utarbeidet en plan for utbygging av et boss-suganlegg i de sentrale byområdene. Bossnettet er 
i dag gjennomført i flere større boliganlegg i Bergen. Planen er å bygge ut nettet i tre sentrale 
områder med en oppsamlingsterminal lokalt på hvert sted. Bygging av nettet skal 
gjennomføres av et underselskap av BIR – Bossnett AS. 
 
Bygging av rørsystemet er påbegynt. 
 

Prosjekt 3.9 Produksjon av biogass fra slam og matrester fra storkjøkken 
Bergen har flere større avløpsrenseanlegg. Anleggene oppgraderes i de nærmeste årene til 
sekundærrensing. I forbindelse med dette er VA- etaten i Bergen kommune sammen med BIR 
i ferd med å utrede bygging av et utråtningsanlegg for slam og matrester fra storkjøkken. Det 
vil i anlegget bli produsert metanholdig biogass. Bruk av gassen er ikke besluttet, men uansett 
vil den erstatte bruk av fossil olje eller gass. Det diskuteres om den skal utnyttes til 
innblanding i naturgass eller renses til kjøretøygass. Beregnet gassmengde fra anlegget vil 
tilsvare det årlige forbruket til Bergens 85 naturgassbusser. Prosjektet vil også skape et 
potensial for innsamling av våtorganisk avfall fra husholdninger til samme prosess. 
Skisseprosjekt er gjennomført med positivt resultat, videreføring vil avklares i løpet av 2008. 
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Prosjekt 3.10 Redusere klimagassutslippene fra nedlagte, kommunale avfallsdeponier 
Det har i en årrekke blitt samlet opp metangass fra avfallsdeponiet i Rådalen. Gassen har blitt 
brukt til å produsere elektrisk strøm til forbrenningsanlegget. Den siste tiden er produksjonen 
av gass så lav at det ikke har vært mulig å produsere strøm. Det er derfor behov for nye tiltak 
for å minske utslipp fra deponiet. I løpet av 2008 gjennomføres en miljørisikovurdering av 
dagens etterdrift i Rådal deponi med sikte på en bærekraftig sikring av deponiet. Med 
bakgrunn i denne vurderingen vil det gjennomføres tiltak, blant annet med sikte på å 
redusere/eliminere klimagassutslippene.  
 
Prosjekt 3.11 Speilvende reservasjon mot reklame 
13. februar 2008 gjorde Byrådet i Bergen følgende vedtak: "Byrådet i Bergen vil anmode 
departementet om at de i sitt forslag til ny markedsføringslov som forventes fremlagt for 
Stortinget i vår, foreslår en lovendring som medfører en speilvending av dagens 
reservasjonsordning mot uadressert reklame". 
 
Det produseres og distribueres i dag store mengder reklame som er uønsket av mottaker. Ofte 
går reklamen direkte i restavfallet eller i beste fall til gjenvinning. Byrådet i Bergen ønsker at 
man speilvender dagens mulighet til å kunne reservere seg mot slik reklame, til aktivt å ønske 
den – fra ”nei takk” merking til ”ja takk” merking på postkassene. Det er vel dokumentert at 
en slik ordning vil gi en betydelig klimagevinst.  
 
Tilsvarende sak har vært til behandling i Aurskog-Høland kommune. Aurskog-Hølands 
kommunestyrevedtak om å speilvende dagens reservasjonsordning hevdes å være i strid med 
§ 2c i dagens markedsføringslov. Derfor foreslår Byrådet i Bergen at det gjøres en endring i 
loven, og at det i forbindelse med prosjektet Framtidens byer fremmes forslag om å få til en 
speilvending av dagens reservasjonsordning mot uadressert reklame. 
 

Prosjekt 3.12 Skattesystem for premiering av gode vaner 
Byrådet vil videre påpeke at i dag skattlegges gratis busskort for arbeidsreiser, mens fordeler 
med egen parkeringsplass på arbeidsstedet, ikke skattlegges. Departementet må sørge for at 
også skattesystemet tilpasses målene for bærekraftig byutvikling. 
 
Bergen kommune vil foreslå at det i løpet av høsten 2008 utvikles et prosjekt der det utredes 
hvordan skattesystemet skal premiere bærekraftig byutvikling og ikke motarbeide det.   
 

Prosjekt 3.13 Minske plastemballasje i handtering av dagligvarer 
En stor del av husholdningsavfallet i dag består av plastemballasje. Dette er et avfall som tar 
stor plass og i mange tilfeller er unødvendig 
 
Bergen kommune foreslår at det utvikles et prosjekt der muligheten for å minske 
emballasjebruk i dagligvarebransjen generelt blir utredet. Bergen foreslår at dette blir et felles 
prosjekt for alle deltagerbyene i Framtidens byer, siden dette er et nasjonalt problem som en 
enkelt kommune ikke kan løse på egenhånd. 
 

OVERSIKT OVER PROSJEKTENE - ANSVARSFORHOLD OG TIDSPLANER 
 
Prosjekt Prosjektnavn Etat Prosjektleder Varighet 
3.1 Ny avfallsplan - økt 

kildesortering 
Klimaseksjonen Per Vikse  
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3.2 Returpunkter - kvalitet i 
byrom.  Designkonkurranse 

Plan og Geodata/BIR Bente 
Florelius 

 

3.3 Kildesortering og gjenbruk 
internt i kommunen 

Klimaseksjonen Håvard 
Bjordal 

 

3.4 Gjenbruk og god håndtering 
av brukte EE-produkter 

Klimaseksjonen Håvard 
Bjordal 

 

3.5 Utnytte ressurser - nye 
trender - nye arbeidsplasser 

Plan og Geodata Bente 
Florelius 

 

3.6 Kildesortering i skoler og 
barnehager 

Klimaseksjonen Håvard 
Bjordal 

 

3.7 Innføring av miljøledelse i 
Bergen kommune 

Klimaseksjonen Håvard 
Bjordal 

 

3.8 Bossnett Byrådsavdeling for 
klima, miljø og 
byutvikling/BIR 

Tor 
Corneliussen 

 

3.9 Produksjon av biogass fra 
avløpsslam og matrester fra 
storkjøkken 

VA   

3.10 Redusere 
klimagassutslippene fra 
nedlagte, kommunale 
avfallsdeponier 

Grønn etat   

3.11 Speilvende reservasjon mot 
reklame 

Klimaseksjonen Eva Britt 
Isager 

 

3.12 Skattesystem for premiering 
av gode vaner 

Klimaseksjonen Eva Britt 
Isager 

 

3.13 Redusere plastemballasje i 
håndtering av dagligvarer  

Klimaseksjonen Håvard 
Bjordal 

 

 

REFERANSEGRUPPE 
Det etableres en referansegruppe som kan bidra med innspill og kompetanse i temaet 
forbruksmønster og avfall.  Prosjektlederne deltar på møter sammen med ressursgruppen. 
 
Referansegruppen består av følgende ressursmiljøer og personer: 
 
Bergen kommunale bygg -  
Bergen Bolig og Byfornyelse -  
Bergen Tomteselskap -  
Husbanken -  
Høgskolen i Bergen -  
 
 
 

PROSJEKTENES STATUS 
Prosjekt 3.1 Ny avfallsplan – økt kildesortering 
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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 
Status 19.11.08: 
- alle 23 barnehager/skoler er besøkt, kildesortering vurdert - utfordringer kartlagt 
- 18 skoler og 5 barnehager vil i løpet av neste uke (48) bli penslet inn på 
 tilmeldingsskjema for Grønt flagg. Dette omfatter 4.587 elever, 348 klassserom og 
 totalt behov for 485 3-kammer avfallsspann. Disse er bestilt og ankommer før jul. 
- Prosjektfremdriften går etter planen og ihht avtale 
 
Registrerte utfordringer er bl.a.:  
Ordninger for å motta og levert farlig avfall, noen skoler/barnehager mangler egnede steder 
for å plassere matavfallsbeholdere, behov for melkekartong-kutter, kompetanse - og praktisk 
opplæring i kompostering, priser på kompostutstyr og priser på henting av ulike 
avfallsfraksjoner. Påvise at avfallsreduksjon og kildesortering også har økonomisk effekt. 
 
Utfordringene varierer mellom ulike barnehager/skoler, men så langt synes det mulig å finne 
løsninger på alle kartlagte problem. 
 
BIR (Nina Mikkelsen) opplyst om at de fortløpende vil arbeide med løsninger og tilbud på 
henteordninger etter hvert som utfordringene blir systematisert og oversendt.  Nettopp fordi 
skolene/barnehagene ligger geografisk tilfeldig fordelt og at mottaksforholdene varierer, må 
BIR vurdere hver enhet for seg opp mot øvrig logistikk i områdene.  Dette vil ta noe tid, men 
BIR forventer å kunne være i gang med den praktiske siden av prosjektet når tiden er inne.   
 
Grønt flagg kan trolig tildeles Landås skole før jul - samarbeid om å få positiv fokus på dette. 
 
Videre arbeid med kildesortering og Grønt flagg i skoler (og barnehager) i kommunen har 
vært utlyst på Doffin. Det er innkommet flere anbud på så vel avfalls-spann med tre kammer 
og konsulenttjenester for oppfølging.  Utvelging av hvem som får oppdragene ventes klarlagt 
ved månedsskiftet november/desember. 
 

Prosjekt 3.7 Innføring av miljøledelse i Bergen kommune 
Status 11.11.08: 
Arbeidet med sertifisering av Byrådsavdeling for Klima, Miljø og Byutvikling har startet opp.  
Neste møter med ekstern konsulent er 26.november og 8.desember.  Mål om sertifisering som 
miljøfyrtårn rundt årsskiftet. 
 

Prosjekt 3.8 Bossnett 
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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 
Status 11.11.08: 
Naturvernforbundet arbeider med denne saken.  Ca 90 kommuner har så langt sluttet seg til 
initiativet, har mål om 100 kommuner før saken skal behandles i Odelstinget. 
 
Prosjekt 3.12 Skattesystem for premiering av gode vaner 
Status 11.11.08: 
Flere virksomheter ønsker å samarbeide med kommunen vedr henvendelse til myndighetene 
(Vesta, Toro/Rieber & søn, Bergen Næringsråd) 
 
Prosjekt 3.13 Minske plastemballasje i handtering av dagligvarer 
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TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER - BAKGRUNN FOR PRIORITERINGER 
FNs klimapanel (Intergovernmental Panel on Clima Changes - IPCC) definerer 
klimatilpasning som "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).  
 
Dette er også den offisielle definisjonen som brukes i Norge.  
 
Skille mellom: 

1. Beredskap. Hvordan kommunen er i stand til å forholde seg til uønskede hendelser. 
2. Planlegging. Ved utarbeiding og bruk av en ROS analyse kan kommunen legge til 

rette for at bysamfunnet kan tilpasse seg uønskede hendelser. 
 
Bergen kommune har valgt å forankre arbeidet med tilpasning til klimaendringer i arbeidet 
med Energi- og klimahandlingsplanen og kommunens omfattende arbeid med risiko og 
sårbarhet. 
 
Bergen er en by nær både hav og fjell med store mengder nedbør. I de sener år har det vært 
hendelser der ekstremvær har medført tap av både menneskeliv og materielle verdier. Det har 
derfor blitt utført en ROS-analyse knyttet opp mot kommuneplanens arealdel. Det er 
utarbeidet forskjellige typer risikokart, som f. eks kartlegging av lokal nedbør, flom, 
vannstand og rasfarlige områder i hele kommunen. Disse kartene skal brukes i 
planleggingsprosesser og utbygginger for å redusere risiko for uforutsette hendelser. 
 
Det er i framtiden forventet flere klimatiske endringer, noe som fører til at havet stiger og vi 
får mer ekstremnedbør. Dette fører igjen til flere oversvømmelser og ras. For å møte disse 
utfordringene vil det kreves større kompetanse på området for hvordan de globale 
klimaendringen vil slå ut i vårt lokale område.  
 
Derfor vil en stor del av de foreslåtte prosjektene være knyttet til kunnskapsoppbygging av 
lokale klimamodeller, registrering av klimasårbarhet og utarbeidelse av prognoser og 
scenarier for å kunne si noe om hvilke tilpassninger som er nødvendige i Bergensområdet. 
Dette arbeidet er knyttet opp mot nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer.  
 
Sårbarhetsutvalget har definert vann og avløp som samfunnskritisk infrastruktur. Moderne 
samfunn er avhengig av en velfungerende VA-infrastruktur med stor sikkerhet og regularitet. 
Bergen kommune legger stor vekt på både en hygienisk og bruksmessig god vannforsyning og 
en sikker håndtering av avløpsvann. Det vil også bli satset på å bruke vann som en struktur i 
bymiljøet i form av åpning av lukkede vannveier og tilrettelegging for at overvannet skal 
skilles fra avløpet. 
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Det er i kommuneplanarbeidet gjennomført en overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse for 
arealbruk etter de prinsippene som er definert fra Direktoratet for sivil beredskap. 
Hovedprinsippene i analysen er innarbeidet i kommuneplanen. Det er utarbeidet egne risiko- 
og sårbarhetskart for ras, flom, vind og bølger. Disse temakartene er knyttet til 
kommuneplanen, og bestemmelsene og retningslinjene i kommuneplanens arealdel bygger på 
temakartene. 
 
Bergen kommune ønsker at det tas et bredt initiativ for at de som taper mest på 
klimaendringene skal sikres bedre. Dette kan f eks skje gjennom internasjonale avtaler der det 
slås fast at alle har rett til en bærekraftig fremtid og at beslutninger som tas skal være i 
samsvar med de klimamål som er anbefalt av FN.  Arbeidet med et slikt initiativ er tatt inn 
som en del av arbeidet med tilpasning til klimaendringer. 
  
Det bør vurderes om en slik avtale kan utformes som et tillegg til de 
menneskerettighetsinstrumenter vi allerede har, enten som et tilleggskapittel til den 
europeiske menneskerettighetskonvensjonen med domstolen i Strasbourg som øverste organ, 
eller eventuelt en egen konvensjon med tilhørende domstol.  
 
Konvensjonen må bygge på enkeltindividets rett til en bærekraftig fremtid. Den bør suppleres 
med de utredninger som har vært ført i pennen av Europarådets parlamentariske forsamling 
med hensyn til behovet for internasjonale bindende konvensjoner for klima- og miljøspørsmål 
med tilsvarende muligheter for straff og sanksjoner ved overtredelser eller beslutninger som 
strider mot konvensjonen og internasjonale avtaler. Såkalte ”soft laws” forplikter ikke 
landene, og sikrer ikke enkeltindividet til en fremtid. 
 
Bergen er medlem i European Climate Forum (ECF). 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 Damsgårdprosjektet  
 
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. 
 

INNLEDNING: SAMFUNNSKRITISK INFRASTRUKTUR 
Grunnet økende havtemperatur og smelting av is på land, stiger havet. Samtidig løfter landet 
seg grunnet isen som tynget Fennoskandinavia under siste istid. Langs vestlandskysten er i 
dag bidragene fra hav- og landstigningen omtrent like store.  
 
Men med global oppvarming forventes det at havet vil stige mellom en halv og én meter mer 
enn landhevningen mot slutten av dette hundreåret. En slik havstigning vil etter hvert gi store 
utfordringer for eksisterende infrastruktur. I tillegg er det nødvendig å tilpasse ny infrastruktur 
til stadig høyere havnivå.  
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Estimert havstigning i cm langs norskekysten i år 2100 relativt til år 2000 for et ”business-as-usual” klimagass-
scenario. Som en referanse illustrerer de lyse søylene en vannstandsøkning på 100 cm. Fra Drange, Marzeion, 
Nesje og Sorteberg, Opptil én meter høyere vannstand langs Norskekysten i år 2100, CICERONE, 2, 2007. 
 
 
Vannstandsmålere verden rundt viser at det globale havnivået har steget med rundt 17 cm de 
siste 100 år. I tillegg vet vi at stigningen av havnivået har akselerert siden tidlig på 1990-
tallet. Etter 1993 viser målinger fra satellitt at havnivåøkningen nå er på vel 3 mm i året, eller 
dobbelt så rask stigning som middeløkningen over de siste hundre år.  
 
Vi vet også at havet vil stige i lang tid framover, også hundrevis av år etter at menneskeheten 
har fått kontroll på klimagassutslippene. Det vil derfor være nødvendig å både tilpasse seg de 
endringene som kommer, og å planlegge slik at en unngår framtidige overraskelser grunnet 
høyere havnivå. 
 
En nylig gjennomført analyse indikerer at en sannsynlig havstigning i løpet av dette århundre 
vil være på vel 70 cm langs sør- og vestlandskysten, vel 60 cm i nord, og rundt 40 cm innerst i 
Oslo- og Trondheimsfjorden, se figur.  Disse tallene inkluderer effekten av at landet hever 
seg. Tallene representerer derfor hvor høyt havet vil stige i forhold til land om hundre år. 
 
Sårbarhetsutvalget har definert vann og avløp som samfunnskritisk infrastruktur. Moderne 
samfunn er avhengig av en velfungerende VA-infrastruktur med stor sikkerhet og regularitet.  
 
Bergen kommune legger stor vekt på både en hygienisk og bruksmessig god vannforsyning og 
en sikker håndtering av avløpsvann, og Bergen kommune prioriterer av den grunn 
rehabilitering og fornying av ledningsnettet.  
 
I arbeidet med å styrke sikkerheten deltar vi i Norsk Vanns benchmarking av tjenestekvalitet, 
og vi har initiert en benchmarking som fokuserer på kostnadseffektivitet. Følgende kan 
nevnes: 
 

- Rehabilitering og fornying av ledningsnett og installasjoner er et kontinuerlig 
pågående arbeid. Prioritering av tiltak baseres på driftserfaringer og meldinger. 

- Norsk Vann benchmarker 26 kommuner årlig. Benchmarkingen er hovedsakelig basert 
på samme data som rapporteres til Kostra, med noen suppleringer 

- EFFOmeter VA er en benchmarking mer med fokus på økonomi og kostnader, og er et 
supplement til Norsk Vanns benchmarking. Vi er i fase 2 med justering av modell, og 
planen er å la dette gå årlig som en integrert del av Norsk Vanns årlige benchmarking. 

 
Noen eksempler på tiltak knyttet til samfunnskritisk infrastruktur: 
• Samarbeid med NVE om overvåking av overvannssituasjonen, flommer 
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VA-etaten følger opp NVE og Bergen kommunes klimastasjon på Sandsli. NVE har 
montert en klimastasjon i Haukåsvassdraget for å følge utviklingen i kystnære områder. 
Noe av bakgrunnen for valg av denne lokaliteten er den planlagte utbyggingen i området 
uten bruk av tradisjonell overvannshåndtering. 

• I vannforsyningen i Bergen har vi flere store trykkreduksjoner. En trykkreduksjon er en 
energidreper. I stedet for å drepe energien planlegger VA-etaten å bygge småkraftverk for 
å produsere energi for å dekke eget energibehov primært. Første trinn er montering av 
turbiner i Osavatnet og Espeland. Neste tiltak vurderes iverksatt i Isdalen, Våkendalen. 

• Bergen kommune skal bygge om avløpsrenseanleggene til sekundærrensning. En følge av 
dette vil være økt slamproduksjon, som igjen gir grunnlag for produksjon av biogass. Det 
er vedtatt bygging av biogassanlegg, og bruk, omsetning av biogass er under vurdering. 

 

PRIORITERTE PROSJEKTER 2009-2014 
Prosjekt 4.1 Vannforsyning og effekter av klimaendringer 
 
Mål: 
Styrke sikkerheten i vannbehandlingen og utvikle bedre indikatorer for overvåking av kilde og 
vannbehandling. 
 
Klimaendringene vil føre til temperaturstigning og nedbøren vil øke både i mengde og 
intensitet. Dette vil føre til økt bioproduksjon i nedbørfeltene med økt innhold av organisk 
stoff som resultat.  
 
Temperaturøkning og mer vind vil føre til mer ustabile vannkilder. Dette fører til at vi må 
styrke sikkerheten i vannbehandlingen gjennom optimalisering av 
vannbehandlingsprosessene, utvikle bedre indikatorer for overvåking av kilde og 
vannbehandling.  
 
Dette arbeidet er integrert i EUs Techneau-prosjekt hvor SINTEF har trukket med Bergen 
kommune både som case og sluttbruker. Dette er et multidisiplinært program i regi av EU. 
SINTEF er prosjektleder for den delen hvor Bergen er med. Programmet har en tidshorisont 
til 2010. 
 
• Techneau-prosjektet hvor Bergen kommune er case og sluttbruker innen følgende 

områder, jfr gjeldende beskrivelse 
• Risiko- og sårbarhet 
• Optimalisering av rengjøring, modellering 
• Optimalisering av vannbehandlingsprosesser 

• Ny dam ved Svartavatnet for å øke magasinkapasiteten. En konsekvens av økt temperatur 
et at snøgrense går oppover, som igjen medfører mindre snømagasin om våren. Dette 
medfører at vi må øke magasineringen av regnnedbøren, i og med at snøsmeltingen om 
våren reduseres. 

• Vann- og avløpsetaten representerer Norsk Vann i Eureau (European Federation of 
National Associations of Water and Waste Water Services) hvor vi deltar i WG Climate 
Change (WGCC). WGCC er invitert til å delta i World Water Forum (WWF) i mars 2009 
innen temaet "Climate Change and Adaptation" og WGCC er invitert til å bidra med 
innspill til "European Water Partnership (EWP)" arbeid innen dette temaet. Vi var 
bidragsytere til WGCCs foredrag på International Water Associations (IWA) 
verdenskongress i Wien i september 2008. 
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Prosjekt 4.2 Avløpshåndtering og effekter av klimaendringer 
 
Mål: 
Modellere hele avløpsnettet for å identifisere kritiske punkter og områder for å etablere nye 
åpne løsninger eller åpne opp igjen tidligere bekker. 
 
Bergen kommune har som mange andre kommuner kombinert system for transport av avløps- 
og overvann. Økt nedbør (mengde og intensitet) vil gi kapasitetsutfordringer både i 
ledningsnettet og for avløpsrenseanleggene.  
 
Det er i dag strenge krav til drift av overløp i avløpsledningsnettet. Det er i den sammenheng 
en prioritert oppgave å separere avløpsvann og overvann. Bergen kommune modellerer hele 
avløpsnettet for å identifisere både kritiske punkter og områder hvor det er mulig å etablere 
nye åpne løsninger eller å åpne opp igjen tidligere bekker.  
 
Det pågår en del konkrete prosjekter der overvann skal være en ressurs, kfr Haukåsvassdraget 
og prosjektet om å åpne kanalen mellom Lungegårdsvannene. 
 
VA-etaten modellerer avløpssonene suksessivt for å kunne identifisere 
problemområder/flaskehalser og muligheter for å åpne og lede vannet i separate 
overvannsystemer. Fjellsiden er modellert, og det arbeides videre med andre avløpssoner. 
 
Prosjekt 4.3 Haukåsvassdraget – en ny bydel med åpne overvannsløsninger 
 
Mål:  
Synliggjøre en strategi for klimatilpassning i et vassdrag med utbyggingsplaner, der det er 
små inngrep/utbygginger fra før. 
 
I de nærmeste årene skal det bygges ut boliger for mer enn 10.000 mennesker i 
Haukåsvassdragets nedbørfelt. Haukåsvassdraget er et sårbart vassdrag med bl.a. fredete 
elvemuslinger.  
 
Bergen kommune har utredet hvordan utbygging av dette området kan gjennomføres ved 
lokal overvannsdisponering basert på prinsipper som fordrøyning, infiltrasjon, bevare og 
bruke det naturlige vassdraget. Målet er å opprettholde en mest mulig naturlig håndtering av 
overvann i nedbørfeltet, også med hensyn på sikkerhet og miljø.  
 
COWIs rapport om Haukåsvassdraget anbefaler å legge inn bestemmelser om 
overvannshåndtering i kommuneplanen og senere i regulerings- og bebyggelsesplaner. Dette 
er gjort. Bergen kommune etablerer ikke ledningsbasert overvannssystem i området. Private 
utbyggere må forholde seg til dette. Dette er i samsvar med bestemmelser i Bergen kommunes 
VA-norm og overvannsnorm.  
 

Prosjekt 4.4 Nestunvassdraget 
 
Mål:  
Synliggjøre en strategi for klimatilpassning i et vassdrag som allerede har store utbygginger i 
nedbørsfeltet. 
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Nesttunvassdraget har unike kvaliteter og er det nest største vassdraget i Bergen. Ca 23% av 
nedbørfeltet er bebygget, mens ca 73% består av natur-, skogs- og kulturmark. Det har vært 
stor utbygging i området, og kommuneplanens areal viser at det ligger til rette for videre 
utbygging. Målet med prosjektet er bl a å øke kunnskapen om vassdraget, få en god økologisk 
status, planlegge for bruk og vern og stimulere til faglige og økonomiske bidrag fra 
lokalmiljø, myndigheter og næringsliv. 
 
Bergen kommune ønsker å sikre vassdragets omgivelser mot skadeflommer og utvikle 
vassdragets bykvaliteter som en gjennomgående blågrønn struktur i denne delen av 
kommunen. Bergen kommune skal utnytte de muligheter flomsikringsarbeidet gir for å 
utvikle og tilgjengeliggjøre naturkvalitetene i vassdraget.  
 
Perioden 2008-2010 vil i hovedsak nyttes til registrerings-, utrednings- og planarbeid. Dette 
arbeidet skal så etter forutsetningene danne grunnlaget for gjennomføringen av konkrete tiltak 
i perioden 2010-2012. Ved inngangen til 2012 skal sentrale deler av Nesttunvassdraget og 
dets nære omgivelser fremstå i ny drakt, og en skal være på god vei til å nå målet om ”god 
økologisk status” i 2015.   
 
Prosjekt 4.5 Vann mellom Lungegårdsvannene 
 
Mål: 
Åpne opp kanal mellom Store og Lille Lungegårdsvann. 
 
Gjennom ny reguleringsplan for Nygårdstangen med flere aktuelle utbyggingsprosjekter i 
dette området, legges grunnlaget for en overordnet byromsakse som skal være sentral i det 
viktige byutviklingsområdet mellom sentrum og Store Lungegårdsvann. Gjennom ny 
overvannshåndtering skal vann integreres i opparbeidelsen i det nye gangstrøket.   
 
Strategiprogrammet inneholder fem overordnede tema: 

• Prinsipp for skille mellom innsjø og sjø 
• Håndtering av overvann 
• Vannkvalitet 
• Opplevelse og kvalitet 
• Læring og sikkerhet 

 
Prosjekt 4.6 Forskningsprosjekt om havnivåstigning - samarbeid med Bjerknessenteret 
 
Mål: 
Utarbeide prognoser/scenarier for hvordan havnivået vil stige i Bergen.  
 
Bergen har store arealer i områder utsatt for oversvømmelser når havnivået stiger. Bergen 
kommune arbeider med et forprosjekt for å utrede hvordan bygging i disse områdene skal 
håndteres. 
 
I forskningsprosjektet vil variasjoner i havnivået de siste 150 år kartlegges, status for dagens 
havnivå vil bli gjennomgått og et estimat for havstigningen for det 21. og 22. århundre vil bli 
presentert. Forenklede modeller for global havstigning vil bli brukt med bidrag fra isbreer på 
land. Prosjektet vil ha stor nytteverdi for tilpasning og planlegging av ny infrastruktur langs 
hele sjølinjen i Bergen kommune.  
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Prosjekt 4.7 NORADAPT 
 

Mål: 

Belyse hvordan klimaendringer henger sammen med endringer i sosiale og institusjonelle 
forhold, og hvordan disse sammenhengene påvirker sårbarhet og tilpassning til 
klimaendringer på kommunenivå i Norge. 
 

Delmål: 

• Identifisere hvordan kommunene er sårbare for kombinerte effekter av 
klimaendringer, sosiale og institusjonelle endringer. 

• Identifisere hvordan disse forholdene forventes å endre seg over tid. 
• Identifisere kjente tilpassningsstrategier. 
• Vurdere hvordan man kan fremme kommuners tilpassningskapasitet. 
• Sammenligne hvordan institusjonelle forhold i kommunene påvirker og skaper 

sårbarhet, og hvordan de møter tilpassningsbehov. 
 

 

Bergen kommune deltar i et landsomfattende forskningsprosjekt innen klimasårbarhet og klimatilpasning.  Prosjektet er et samarbeid mellom 
CICERO, Vestlandsforskning, Østlandsforskning og Meteorologisk institutt. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet, og varer ut 2010.  

 

Hovedmetoden som skal benyttes er å utvikle en indikatormodell som skal inneholde faktorer som er relevant i forhold til sårbarhet og 
tilpasning. Bergen kommune vil bla koble NORADAPT opp mot kommunens arbeid med klima og energihandlingsplan for å belyse 
sammenhengen mellom den utslippsorienterte og tilpasningsorienterte klimapolitikken. 

 

I løpet av 2008 skal prosjektet analysere hvordan klimaendringer kan komme til å påvirke kommunen. I den resterende delen av prosjektet 
fram til 2010 vil fokus ligge på hvordan kommunen best kan tilpasse seg disse endringene. Bryggen og de historiske områdene rundt Vågen, 
sammen med de store utbyggingsområdene langs sjøfronten i sentrum vil ha høy prioritet.  

 

Prosjekt 4.8 Dimensjonering av overvannsystemet - bruk av globale klimamodeller og 
data for lokale klimaendringer 
 
Mål: 
Utarbeide fremtidige dimensjoneringsgrunnlag for overvannsystemet og tiltak i vassdrag. 
 
Bjerknessenteret arbeider med globale klimamodeller. Bergen har store lokale 
nedbørvariasjoner, og det er en utfordring er å definere det fremtidige 
dimensjoneringsgrunnlaget for overvannssystemet og tiltak i vassdragene.  
 
Bjerknessenteret og Bergen kommune samarbeider om å nedskalere de globale 
klimamodellene for å fremskaffe et bedre grunnlag for å vurdere effektene lokalt og regionalt. 
Dette arbeidet forutsettes knyttet opp mot Interreg-prosjektet MARE hvor Bergen ønsker å 
delta. 
 

Prosjekt 4.9 MARE – Internasjonalt prosjekt om bla risiko for oversvømmelser 
 
Mål: 
Utarbeide nye bærekraftige tilnærminger for håndtering av flomrisiko og avbøtende tiltak. 
 
MARE, Managing Adaptive Responses to Changing flood risk in the North Sea region, er et 
internasjonalt prosjekt med støtte fra Interreg IVB. Partnere er fra Dordrecht (Nederland), 
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Sheffield, Lidkøping, Hannover og Flandern. Utgangspunktet for prosjektet er 
klimaendringer, urbanisering og andre forhold som gir økt flomfare. 
 
Målet med prosjektet er å komme opp med nye bærekraftige tilnærminger for håndtering av 
flomrisiko og avbøtende tiltak i denne sammenheng. Det vil bli utviklet en overnasjonal 
tilnærming til vassdragsforvaltning som tar lokale forholdsregler for flomrisiko med bakgrunn 
i flomdirektivets krav. Prosjektet vil også ta opp hvordan risiko for flom og 
beredskapsopplegg skal kommuniseres til de som er utsatt og hvordan beboere og næringsliv 
skal involveres. 
 
Samarbeid mellom Bergen kommune og Bjerknessenteret vil være et sentralt punkt i 
gjennomføring av prosjektet. 
 

Prosjekt 4.10 Klimaendringer og menneskerettigheter – ”The Bergen Charter of 
Climate Change and Human Rights” 
 
Mål: 
Avklare i hvilken grad retten til bærekraftig klimautvikling kan gjøres til en menneskerett. 
 
Bergen kommune har vært i dialog med forskningsmiljøer innenfor klima og miljø, 
klimatilpasning, utviklingsstudier, menneskerettigheter med flere. Det er vilje og interesse i 
Bergen for å jobbe bredt og helhetlig på tvers av forskningsmiljø, fagmiljø og 
forvaltningsnivå for et Bergen Charter of Climate Change and Human Rights. Kontakter er 
etablert med Christian Michelsens Institutt (CMI), Bjerknes & Nansen sentrene, Universitetet 
i Bergen (UiB), Raftohuset, med flere.  
 
Fra utgangspunktet ”handle lokalt – tenke globalt” ønsker vi å løfte frem en ny internasjonal 
forvaltningsmodell og en ny menneskerettighetskonvensjon gjennom konkrete casestudier og 
formidling med mål om global handling. Et konkret byutviklingscase er eks videreutvikling 
av Damsgårdsundmodellen med et tydelig menneskerettsfokus, og dette er et utgangspunkt 
for prosjektet.  
 
Menneskeheten står i dag ovenfor store utfordringer i forhold til framtidige klimaendringer og 
konsekvensene dette vil få for framtiden. Lokal luftforurensing og klimautslipp er en del av 
menneskenes hverdag, og premissleverandør for deres fremtidsutsikter. Gjennom FN og EU 
er fokuset på en bærekraftig utvikling tydeliggjort gjennom ulike saker og internasjonale 
avtaler. 
 
Bærekraftig utvikling har vært på den faglige og politiske dagsorden gjennom mange år, med 
et helhetlig fokus på økonomiske, sosiale og miljømessige aspekter. Til tross for dette oppnås 
ikke målsetningene om reduksjon av klimautslipp eller oppfyllelsen av internasjonale, 
nasjonale og lokale klimamål. FNs klimapanel er klar på at det kreves forpliktende vedtak og 
handling i løpet av de neste 10 – 20 årene for å hindre de verste fremtidsscenariene. 
Klimaendringer vil likevel ikke kunne unngås, og klimatilpasning vil derfor være en viktig 
side av fokuset med tanke bærekraftig utvikling. 
  
I dagens situasjon er enkeltindividene ikke sikret retten til bærekraftige beslutninger gjennom 
nasjonal eller internasjonal forvaltning. Et fragmentert politisk ansvar på alle nivåer utsetter 
kommende generasjoner for usikkerhet, utrygghet og mangel på bærekraftige beslutninger 
som sikrer jordens framtid.  
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Rioerklæringens prinsipp om at ”forurenser skal betale” – gjelder for enkeltindivider, 
bedrifter, organisasjoner med mer, men gjelder ikke stater. Forurensing på tvers av 
landegrenser er i dag tillatt, og statene ansvarliggjøres ikke utover de forhandlingene de 
kommer til enighet om. ”The Bergen Charter of Climate Change and Human Rights” ønsker å 
tilføre en ny dimensjon til FN og EUs prinsipp for bærekraftig utvikling – menneskeretten.  
 
Menneskerettighetsbasert aspekter må inngå i bærekraftsprinsippet. Konvensjonen må 
fokusere på ”allemannsretten”, enkeltindividets rett til et utvidet tilgjengelighetsbegrep – 
retten til et samfunn der demokrati, sosial økonomi, ren luft og enkeltindividets verdi står i 
fokus. Opplæring, kunnskapsformidling og informasjon om disse rettighetene må spille en 
sentral rolle i Bergens-charteret.  
 
Prosjektet vil ha et årlig arrangement i forbindelse med FN-dagen 24.oktober. 
 
Prosjekt 4.11 Regionalt klimapanel 
 
Mål: 
Fange opp regionale utfordringer, registrere dem og presentere dem slik at kommunene kan 
ta stilling til dem i sitt arbeid. 
 
Det er etablert et regionalt klimapanel med representanter fra Bergen kommune, regionrådet 
og Business Region Bergen.   
 
Klimapanelet skal ta opp følgende tema: 

• Regionalt klimaarbeid, transportanalyser med mer.  Det er viktig å se sammenhenger i 
dette arbeidet.   

• Hver kommune må utvikle en egen klimaplan - og så bør 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. 

 
Prosjekt 4.12 Etablering av FN-kontor i Bergen - UNOSAT 
 
Mål: 
Etablere UNITAR-kontor i Bergen. 
 
UNITAR (United Nations Institute for Training and Research - FNs institutt for opplæring og 
forskning) og Bergen kommune er blitt enige om å inngå en intensjonsavtale med sikte på å 
etablere et UNITAR-kontor i Bergen.  
 
Kontoret vil være en del av UNITARs UNOSAT-program. UNOSAT er et FN-program som 
bruker satelittbilder, geografiske informasjonssystemer (GIS) og Internett til å gjøre FNs 
hjelpe- og utviklingsarbeid bedre og mer kostnadseffektivt.  
 
Ved bruk av ny teknologi får man raskt oversikt over skadeomfang ved naturkatastrofer og 
menneskeskapte konflikter, og det kan bidra til effektiv koordinering av hjelpearbeid og gi et 
godt grunnlag for beslutningsprosessene i konfliktsituasjoner.  
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Bakgrunnen for ønsket om å etablere seg her er at Bergen har sterke forskningsmiljøer innen 
klima, energi og menneskerettigheter. Målet er å etablere kontoret innen 1. august 2009.  
 
Kontoret vil søke å få partnerskap med lokale, regionale, nasjonale og internasjonale 
myndigheter og organisasjoner, og det vil være et kontaktledd mellom hovedkontoret i 
Genève og de nordiske landene.  
 
En rekke andre UNITAR-programmer vil også kunne dra nytte av kontoret i Bergen.  
 
Prosjekt 4.13 Klimaforum 
 
Mål: 
Årlig å arrangere fire møter i klimaforum for å formidle kunnskap og bygge bro mellom 
forskningsinstitusjoner, næringsliv og samfunn. 
 
Klimaforum er en møteplass som skal samle aktører fra næringsliv, myndigheter, 
organisasjoner og forskningsinstitusjoner. Her kan man i en uformell atmosfære diskutere 
klimarelaterte spørsmål, som representerer både vitenskapelige, næringsmessige og politiske 
utfordringer. 
 
Klimaforum er et samarbeid mellom Bergen kommune, Bjerknessenteret, Bergens 
Næringsråd og Bergensscenarier 2020. Ved å etablere et klimaforum ønsker vi:  

• Å øke formidling av kunnskap og bygge bro mellom forskningsinstitusjoner, 
næringsliv og samfunn.  

• Å bidra til større forståelse av klimasystemet, årsaker til og konsekvenser av 
klimaendringer.  

• Å fremme en bærekraftig utvikling i Bergen og på Vestlandet.  
• Å synliggjøre bedrifter og kompetansemiljøer som går foran eller tar initiativ når det 

gjelder klimautfordringer og bærekraftig utvikling. 
 
 

Prosjekt 4.14 ROS-analyse i kommuneplanens arealdel. Oppfølging/rullering. 
 
Mål: 
Utarbeide en konsekvensanalyse av utvalgte hendelser og foreslå tiltak for å kunne tilpasse 
seg uønskede hendelser. 
 
Bergen komme har gjennomført en kartlegging, en "ROS-analyse" som en del av 
kommuneplanens arealdel. Denne kartleggingen gir en grov analyse av hendelser.  
 
Videre er det utarbeidet registreringer/temarapporter innenfor følgende områder:  
 

1. Skredrapport fase 1, som gir en grov kartlegging av utsatte områder.  
2. Skredrapport fase 2, som gir en detaljkartlegging av skredfare. 
3. Vindrapport, en kartlegging av ekstreme vindforhold i Bergen kommune. 
4. Flomrapport, en generering av isolinje for flomvannstander i Bergen kommune. 
5. Nedbørsrapport, utarbeidelse av temakart for nedbør i Bergen kommune. 
6. Vannstand, en vurdering av ekstremverdier av vannstand og bølgehøyde langs 

sjølinjen. 
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Det som kjenner tegner dette arbeidet så langt er at det er gjennomført kartlegginger innenfor 
en rekke temaer. Utfordringen videre vil være å beskrive konsekvensene og foreslå tiltak slik 
at kommunen kan tilpasse seg uønskede hendelser. Dette prosjektet er nært knyttet til 
NORADAPT (Prosjekt 4.7). 
  
Prosjekt 4.15 GIS - Oppfølging/videreutvikling av aktosmhetskart/klimasårbarhet. 
 
Mål: 
Videreutvikle GIS som verktøy til bruk i planleggingen for å tilpasse seg uønskede hendelser. 
 
Bergen kommune har utarbeidet et verktøy som benyttes i planleggingen. Dette verktøyet skal 
oppdateres og forbedres. 
 
 
Oversikt over prosjektene - ansvarsforhold og tidsplaner 
 
Prosjekt Prosjektnavn Etat Prosjektleder Varighet 
4.1 Vannforsyning og effekter av 

klimaendringer 
VA Asle Åsen  

4.2 Avløpshåndtering og effekter 
av klimaendringer 

VA Marit Aase  

4.3 Haukåsvassdraget - en ny 
bydel med åpne 
overvannsløsninger 

Grønn etat/VA Vassdragsforvalter?  

4.4 Nesttunvassdraget Grønn etat/VA Vassdragsforvalter?  
4.5 Vann mellom 

Lungegårdsvannene 
Plan og 
Geodata 

Stein Furru  

4.6 Forskningsprosjekt om 
havnivåstigning 

Klimaseksjonen Per Vikse  

4.7 NORADAPT Klimaseksjonen Per Vikse 2010 
4.8 Dimensjonering av 

overvannssystemet (MARE) 
VA Eva Britt Isager 

 
 

4.9 MARE - Interreg - prosjekt Klimaseksjonen Eva Britt Isager  
4.10 Klimaendringer og 

menneskerettigheter 
Klimaseksjonen Eva Britt Isager 2014 

4.11 Regionalt klimapanel Klimaseksjonen Eva Britt Isager 2014 
4.12 Etablering av FN-kontor  Klimaseksjonen Eva Britt Isager 2009 
4.13 Klimaforum Klimaseksjonen Eva Britt Isager 2014 
4.14 ROS-analyse i 

kommuneplanens arealdel. 
Oppfølging/rullering 

Plan og geodata Må avklares  

4.15 GIS - 
Oppfølging/videreutvikling av 
aktosmhetskart/klimasårbarhet 

Plan og geodata Må avklares  
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PROSJEKTGRUPPE 
Det etableres en prosjektgruppe bestående av prosjektkoordinator, prosjektlederne og 
beredskapssjef. 
 
Følgende etater/avdelinger innviteres/deltar i prosjektgruppen: 
 

• Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling v/Klimaseksjonen 
(Prosjektkoordinator) 

• Vann og avløpsetaten. 
• Grønn etat 
• Samferdselsetaten 
• Plan- og geodata 
• Beredskapssjefen 
• Helsevernetaten 
• Byrådsavdeling for byggesak og bydeler. 

 
Arbeidet med prosjektene er en dynamisk prosess, der prosjektene oppdateres kontinuerlig og 
rapporteres jevnlig i prosjektgruppen. Nye prosjekter meldes inn til prosjektgruppen 
fortløpende og innarbeides som en del av Fremtidens byer. 
 
 
 
 


