Politisk toppmøte i Framtidens byer
2013
framtidensbyer.no

Over 200 personer deltok på det politiske toppmøtet i Framtidens byer,
11. og 12. november 2013, på Håndverkeren i Oslo. Samarbeidet om
Framtidens byer ledes gjennom dette årlige toppmøtet med statsråder,
ordførere/byrådsledere, politisk ledelse i KS og næringsorganisasjonene.
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Framtidens byer og framtiden
Politisk toppmøte 2013 har gått over i historien som et av de mest vellykkede og spennende hittil i historien til Framtidens byer. Over 200 deltakere møtte til interessante
foredrag og spennende samtaler.
Tre statsråder var med første dag, og de tok seg god tid til å snakke med mange. Tre statsråder som
var positive i sin vurdering av arbeidet i Framtidens byer, og tydelige på hvor de vil gå i fortsettelsen.
Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner er klar til å ta over programmet:
- Vi skal spre kunnskapen som er opparbeidet i Framtidens byer, og vi skal se på hvordan vi kan
utvikle nettverkene videre. Det er et arbeid som skal gå greit i mitt departement, fordi mange av
mine medarbeidere har vært sentrale i Framtidens byer.
Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft snakker med overbevisning om grønn revolusjon.
- Denne regjeringen vil ha en bedre politikk for storbyene, for det er der folk vil bo, slår hun fast.
Og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil samle ansvaret for infrastrukturen, også havnene, i ett
departement. I likhet med de andre ønsker han fortetting i byene.
Dette er retninger det er grunn til å glede seg over.
Så kan det vel tenkes at noen ikke gleder seg fullt så mye over at kommunal- og moderniseringsministeren allerede har lagt forslaget fra de rødgrønne i skuffen, forslaget om at det ikke skal etableres
handelsvirksomheter på over 3 000 kvadratmeter utenfor by- og tettsted. Sanner understreker at det
ikke er noe mål å bygge flest mulig kjøpesentre, men han har ikke tro på at mer statlig styring skaper
mer liv i byen. Men det betyr ikke at det blir fritt fram for kjøpesentre.
Det er ett år igjen av samarbeidsavtalen om Framtidens byer. I året som kommer skal påbegynt
arbeid videreføres samtidig som kunnskapen og erfaringene skal foredles og formidles. Framtidens
byer har vart i drøyt fem år. Programmet har hatt en arbeidsform som har resultert i mye kunnskap;
vi vet mye mer i dag enn vi gjorde for fem år siden.
Berit Skarholt, avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet, sa det slik da hun avsluttet Toppmøtet:
- Vi må fortsette å legge stein på stein – og samtidig jobbe på en måte som får fram flere nye tanker,
nye ideer, flere synergier – bedre bymiljø og bedre livskvalitet.
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Regjeringens visjon
for framtidens bypolitikk

DAG 1
FAKTA

Blågrønn byutvikling

Jan Tore Sanner
Kommunal- og
moderniseringsminister

- Bedre infrastruktur, bedre miljø og mindre
klimautslipp er en forutsetning for å få gode og trivelige byer. Det er ikke spørsmål om byene skal ha klimaog miljøansvar, men hvordan. Vi skal ha mindre statlig
detaljstyring, mer lokaldemokrati. Byene skal få mer
ansvar og selvråderett, men også statlig hjelp til å
drive blågrønn byutvikling, sa Jan Tore Sanner.
Han vil forenkle lov- og regelverk, ha mindre statlig
detaljstyring, gi kollektivtrafikken et løft, la utbygging
skje rundt kollektivknutepunkt og ta vare på grønn
infrastruktur.
Og han har oppskriften for å få dette til å skje raskt:
- Grønnmaling av regelverket og økonomien!

Sanner sa i sitt innlegg at regjeringen vil føre en aktiv
storbypolitikk og utvider Utviklingsprogrammet for
små og mellomstore byer (Byprosjektet) til å omfatte
alle typer byregioner. Sanner understreket at programmet vil omfatte alle byer av ulik størrelse med sitt omland. Han vil bruke erfaringene fra Framtidens byer i
utviklingsprogrammet.
- De siste ukene har jeg sett fra innsiden at Framtidens
byer driver et spennende arbeid for å styrke samarbeidet på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer, og at
offentlig og privat sektor trekker i samme retning, sa
Jan Tore Sanner.
- Vi skal spre kunnskapen som er opparbeidet og videreføre nettverkene i en eller annen form, sa Sanner, og
ga honnør til byene som har lagt til rette for å bygge
blågrønt.

”Regjeringen vil fornye
regionalpolitikken
gjennom blant annet å føre en
aktiv storbypolitikk der
storbyene og regionene
omkring utvikler et samspill til felles beste. Som
et ledd i dette utvides Utviklingsprogrammet for
små og mellomstore
byer som regional vekstkraft til å omfatte alle typer
byregioner. Programmets
formål er innhenting og
bruk av kunnskap om samspillet mellom byene og
deres omland, med sikte
på økonomisk utvikling
i regionen som helhet.
Midlene til programmet vil
bli økt i 2014 innenfor rammen av budsjettposten.”
(Fra Tilleggsproposisjonen
av 8. november 2013).
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Byenes utfordringer

DAG 1
Guri Melby
Byråd for miljø og
samferdsel, Oslo

Nullutslippsby
- Oslo skal bli en nullutslippsby innen 2050. Vi har
lykkes med å stoppe veksten i utslippene, men må ha
kraftigere virkemidler, sa Guri Melby.
Det må skapes et marked for de gode miljøløsningene slik at næringslivet vil kjøpe dem og befolkningen etterspørre dem. Stat og kommune må bidra
til denne lønnsomheten. Hydrogen sammen med
el kan være en løsning for nullutslipp fra kjøretøy.
Men problemer knyttet til arealtrengsel fjernes
ikke ved at konvensjonelle biler erstattes av elbiler.
Vi må få flere over på offentlig kollektivtransport.
Det er ikke nok å få flere inn på bussen, vi må gjøre
bussen grønnere!

Miljøløsningene må ikke gå på bekostning av Oslo som
en trygg by. Belysningsplanen går ut på å gjøre byen
lysere med mindre energibruk. Intelligent belysning
skal bidra til lavere energiforbruk og riktig belysning.
Kretsløpsbasert avfallssystem er enkelt å ta i bruk, ni av
ti gjør det! En del av avfallet omdannes til biogass som
brukes til bussene.
Oljefyringsanleggene i Oslo er nå nesten helt fjernet.
– Men vi begynner å få dårlig tid, all oljefyr skal ut av
byen innen 2020! Staten bør ta større grep for å fase ut
oljefyring. Det er vedtatt at alle nye kommunale bygg
skal bygges som passivhus eller lavenergihus. Partnerskapet FutureBuilt har som visjon å vise at det er mulig
å utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur av høy
kvalitet.

Fakta
C40 Cities Climate Leadership Group er et internasjonalt nettverk av større byer som har forpliktet seg til å
redusere både klimagassutslipp og klimarisiko.
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- Oslo er med i C40 Cities – som Innovator City
Vi trenger staten til å:
- Sikre gode rammebetingelser for bærekraftig
		 utvikling?
- Satse på jernbanen
- Gi bidrag til betydelig kollektivsatsing for å
		 gjennomføre store investeringsprosjekter
-

Gi bedre og større belønningsordning

Samtidig må staten gi rom for lokal miljøstyring
- Sikre gode rammebetingelser
- Tydeligere avgiftsdifferensiering og lokale gebyr
		 muligheter
-

Innovasjon og teknologi

Bompenger med påholden penn
Kristiansand er første norske by med rushtidsavgift,
innført ”med påholden penn” i høst.
- Vi kjente og på en veldig frustrasjon og irritasjon
over at den forrige regjeringen var så opptatt av
virkemidler og mindre opptatt av målet, sa Kristiansen. - Vi fikk beskjed fra samferdselsministeren om
at måloppnåelsen ikke var viktig for å få ut resten av
belønningsmidlene. Det eneste som betydde noe var
virkemiddelet, rushtidsavgift.

Jørgen H. Kristiansen
Varaordfører, Kristiansand

vært 28 prosent økning i sykkeltrafikken. – Alle er
enig i at rushtidsavgiften har en effekt, det er ikke
gulrot, men pisk, slo Kristiansen fast.

3. Behov for 50 prosent tilskudd til sykkelekspressveier i Framtidens byer,
som selv prioriterer dette.
4. Bedre og mer stabil 		
finansiering av bussdrift i
alle Framtidens byer som
kan vise til økt bussbruk.

Timinuttersbyen

Bjørg Tysdal Moe
Varaordfører, Stavanger

Nå utvikles timinuttersbyen, Madla-Revheim: Et
område på 780 da med en framtidsrettet og klimavennlig utvikling. Tett og urbant og samtidig grønt
og blått. Et mangfoldig bymiljø med korte gangavstander med gode offentlige og private tilbud,
grønnstruktur og nærmiljøparker.

1.	Lokalisering av arbeidsintensive statlige arbeidsplasser. Tar staten styringa
her, eller lar staten regionene
bestemme?
2. Større satsing på nasjonale
havner for å få mer transport på kjøl og bane.

Etter fem uker er det blitt bedre flyt i trafikken. Antall
biler er redusert med rundt fem prosent, kollektivbruken har økt med fire til åtte prosent, men det har

- Ja, vi har utfordringer, og vi kan løse dem, slo
Tysdal Moe fast, og viste til klimaproblemene i
Stavanger. Byen var oversvømt i 2008. Men
kunnskap om klimapåvirkningen gjør at vi kan lage
robuste tiltak. Essensen av prosjektene i Framtidens
byer skal implementeres i alle etater i Stavanger.

Utfordringer til ny
regjering

Det blir en bærekraftig bydel som skal utvikles over temaet I BYEN, PÅ LANDET, VED
VANNET.

«Fisken syt ikkje um elva
stig, men beveren stakkar,
ottast for sine hus…»
Olav H. Hauge
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DAG 1

Klimavitenskap
møter praksis
Cecilie Mauritzen, direktør i Senter for klimaforskning (Cicero), Kjersti Nerseth,
sivilarkitekt og leder av faglig råd for bærekraftig bypolitikk, Ole Mathismoen,
journalist og forfatter i samtale med Beate Nossum, First House.
Cecilie Mauritzen

Kjersti Nerseth

Ole Mathismoen

Klar klimabeskjed
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Fakta

FNs klimapanel (Intergovernmental Panel on Climate
Change, IPCC) ble etablert
i 1988 for å gi beslutningstakere og andre interesserte
objektiv informasjon om
klimaendringer. IPCCs mål
er at det vitenskapelige innholdet skal være objektivt
og fullstendig. Dette oppnår
panelet ved å inkludere
fagfolk og forskere fra alle
regioner i verden og alle
relevante fagfelt. Utkastene
til rapportene blir først gjennomgått av andre fagfolk og
forskere og deretter
kommentert av representanter for de ulike landenes
regjeringer.

Cecilie Mauritzen, Kjersti Nerseth og Ole Mathismoen var enige om
at FNs klimapanel gir klarere beskjed i årets rapport om konsekvensene
av klimaproblemene. Reduksjoner på oppimot 1000 milliarder tonn
klimagasser må fordeles på klimamøtet i 2015 dersom togradersmålet skal nås.
Alle ser at isen smelter, konsekvensene er blitt synlige og skeptikerne færre, men under overflaten er motstanden mot å ta
realitetene innover seg fortsatt til stede.
- Vi ser at klimarapporten blir brukt i internasjonale fora, men det
stopper der, sa Mauritzen.
Mathismoen opprettholder optimismen fordi diskusjonen er dreid
fra menneskeskapt eller ikke, til hva vi kan gjøre. Næringslivet er
ikke lenger skurken, men en pådriver i mange sammenhenger.
- Se på elbilrevolusjonen. Kanskje har vi bare elbiler om fem-seks
år, sa han.

TOGRADERSMÅLET

Nerseth legger snart frem en rapport med råd til regjeringen om
hvordan føre en bærekraftig bypolitikk i Norge.
- Norge har snublet på mange nivåer. Mange departement har vært
involvert uten å ha klima som overordnet mål. De har slåss seg
imellom og fremmet interesser som står i motstrid til å få en bedre
by, sa hun.
- Marsjordren ovenfra har manglet på ordentlig, mye har stått
på ildsjelene i kommunene, der praksis har vært ulik, mente
Mathismoen.
- Omstillinger er ikke lette, det må være rom for feil, men de må ha
et sterkt departement i ryggen når det snubles, sa Mauritzen.
Optimismen blant ekspertene er betinget. Lyspunkter er teknologiutviklingen og konferanser som denne, der man går rett på å
diskutere løsninger, mente de.

Verdens ledere er enig om at den globale temperaturøkningen må holdes under to grader celsius i
forhold til førindustriell tid for å unngå farlige klimaendringer. Togradersmålet legges til grunn i internasjonale klimaforhandlinger.

Klima, areal og transport
– viktige brikker i arealplanleggingen
Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft

Tine Sundtoft
Klima- og miljøvernminister

Kjetil Solvik-Olsen
Samferdselsminister

Den tredje industrielle revolusjonen kommer i Norge,
og den skal være grønn. Selv om Framtidens byer skifter
departement, kommer jeg ikke til å overlate ansvaret til
Sanner alene. Hele regjeringen har ansvaret, slo Tine
Sundtoft fast.
Hun beskrev Oslo i 2030 som et lavutslippssamfunn,
t-banen hvert femte minutt hele døgnet, jernbanen går i
rute, mange flere sykler og går, biler og busser og godstransport har nullutslipp, folk er mindre syke. Det er
i denne retningen de 13 byene i Framtidens byer har
beveget seg de siste årene.
Overvann, flom og jordskred er dyrt. Her er det bedre
å være føre var enn å reparere. Regjeringen vil skape
et marked for mer miljøvennlige løsninger. Avfall er et
problem når det hoper seg opp, men er en ressurs når
vi bruker det til energiproduksjon. Det skal lønne seg å
handle miljøvennlig.
Staten skal finansiere opp mot 50 prosent av store
kollektivprosjekter. Belønningsordningen for kollektivtransport skal baseres på objektive kriterier og
dokumenterbare resultater. Uten resultat, ingen penger!
Samarbeid er helt nødvendig! Prosessen i Kristiansandsregionen om ATP var langsom og krevende, men førte
til at klimaforståelsen økte. Å sitte rundt samme bord

for en felles forståelse er avgjørende for å få noe til i
praksis.
- Denne regjeringen vil ha en bedre politikk for storbyene, for det er der folk vil bo. Denne regjeringen
ønsker en storbypolitikk fordi det er nødvendig for
miljøsatsingen, sa Sundtoft.

DAG 1

Samferdselsminister Kjetil Solvik-Olsen
- I 2017 når dere skal stemme, stem på meg, oppfordret
Ketil Solvik-Olsen. Han ønsket et omdømme som
”han som fjernet bompengene og skapte miljøvennlige
løsninger.”
Solvik-Olsen ønsker de nasjonale havnene sterkere inn
i bildet og stiller spørsmål om de skal ligge der de ligger,
i et helthetlig perspektiv. Han ser ikke bort fra at det
også kan bli gjort med flyplassene.
Belønningsordningen fortsetter. Sist fredag ble avtalen
for Grenland signert.
- Denne regjeringen vil legge vekt på resultatene mer
enn virkemidlene for belønningsordningen, slo SolvikOlsen fast. – Hvis vi klarer å få alt til å gå forutsigbart,
kan vi få flere til å reise kollektivt, la han til. Han er også
opptatt av at det må gjøres noe med veiene mellom
byene: - E18 mellom Kristiansand og Grimstad gjorde
noe med arbeidsmarkedet på Sørlandet!

- I Lillesand hvor jeg kommer
fra, kan du gå til alt. Sykler du,
kommer du vanvittig langt!
Derfor er også lille Lillesand
framtidens by. Tine Sundtoft.

- Når vi legger Klimaforliket
og Nasjonal transportplan til
grunn, skal vi overoppfylle
målsettingene.
Ketil Solvik-Olsen.
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Næringslivet tar
utfordringene
Blågrønn byutvikling

Idar Kreutzer
Adm.dir. Finans Norge
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- Byene vokser og det meste av verdiskapningen foregår i byregionene, påpekte Kreutzer. Han mener at nærings- og miljøinteresser bør gå hånd i hånd i utviklingen av fremtidens bærekraftige
byer. Kreutzer representerte også NHO og Virke i sitt innlegg. Alle
tre er partnere i Framtidens byer.
- Næringslivet vil spille på lag for å utvikle bærekraftige byer. Vi
kan bidra med innovasjon og teknologisk nyskaping, finansiell kraft
og gjennomføringsevne, sa han, og inviterte til et bedre samspill
mellom næringsliv og det offentlige om helt nødvendige tiltak som
sterkere satsing på kollektivtrafikk, forbedring av infrastruktur, forsterking av avløpsnett og energieffektivisering. Tiltak som ikke bare
reduserer utslipp, men skaper bedre byer og styrker næringslivet.

DAG11
DAG
Når det kommer til finansiering av prosjektene presenterte han et
tankekors:
- Livselskaper og pensjonskasser sitter på den største kapitalbasen
i Norge, men lite av den blir investert i infrastruktur, selv om slike
investeringer passer godt til deres risikoprofil.
Meldingen til staten blir: Still strenge krav til næringslivet. Det utløser innovasjonskraft som igjen gir bedriftene konkurransefortrinn.
For eksempel bør det stilles sterkere krav om miljøegenskaper ved
offentlige anskaffelser, for å få utviklet mer miljøvennlige produkter.
Og Kreutzer er utålmodig på byenes vegne.
- Vi venter en befolkningsøkning på 40 prosent innen 2040. Sett
med næringslivsøyne betyr det at vi må handle kraftfullt nå, sa
lederen for finansnæringen.

Framtiden i
framtidens byer

DAG 1

Paneldebatt
Hvordan styrke den bærekraftige utviklingen?
En miljøvernminister, to varaordførere, en byråd og en næringslivstopp var enige om at Norge trenger en langsiktig politikk for å
utvikle bærekraftige byer. De innser også at selv om oppnådde
resultater og synlige forbedringer er mer motiverende, kommer de
ikke unna å bruke restriktive tiltak. I kommuner har det for eksempel
vært motstand mot bompenger, men synlig positive resultater har
endret stemningen, som i Kristiansand.
- Ikke så rart, det hadde ikke vært noen lokal prosess. Det kom
som et pålegg ovenfra, og ingen liker det, men nå ser de positive
resultater, sa klima- og miljøvernministerTine Sundtoft.

Miljøbyråd Guri Melby ønsker seg en bedre miks av lokalt selvstyre og drahjelp fra staten, blant annet mulighet til å innføre lokale
avgifter. Lokalpolitikerne føler presset på å kunne vise til resultater
for å motivere befolkningen, og håper staten vil forplikte seg på
samarbeid også i fremtiden.
- Regjeringen har et generasjonsperspektiv på å nå togradersmålet.
Jeg håper dere tar engasjementet med dere videre, avsluttet Sundtoft.

Er politikerne sterke nok, ble Idar Kreutzer spurt. Han svarte at
næringslivet bør starte med seg selv, og gjør klokt i å investere i
tråd med rådende politikk, men også at vi trenger politikere som
ser utover neste fireårsperiode. Han ønsket mer aktiv bruk av
reguleringer, ikke begrensende eller utestengende reguleringer,
men reguleringer som utløser kreativ kraft, av typen regler som
setter strengere krav til gamle bygninger.
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Vi har kunnskapen
– men har vi viljen?

DAG1 1
DAG

Har vi viljen?
- Ja, svarte Jessica Cederberg Wodmar, ledende svensk kommunikasjonsstrateg og talsperson for bærekraftig utvikling.

Jessica Cederberg Wodmar
CW Hållbar Kommunikation
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Så snudde hun spørsmålet:
- Viljen fins, men kunnskapen er vanskelig å ta til seg, sa hun, og
forklarte: Et menneske mottar 3500 budskap av ulik kvalitet hver
dag. Vi jobber med å redde verden, men det ligger noe dystert over
det. Syttitallets “Fred på jord” var lettere å selge, kunnskap basert
på en trussel er vanskelig å ta til seg. Klimakommunikasjon er en
ekstra stor utfordring. Mennesker møter gjerne tiltak mot klimatrusselen med: Det hender ikke meg. Det er andres ansvar. Hvilken
personlig nytte har jeg av å la bilen stå når det snør ute?
- 90 prosent av hjernen har til oppgave å overleve, bare ti prosent

tenker strategisk og langsiktig. Derfor må vi være smarte når vi
kommuniserer klimaspørsmålet. Vi må omsette forskernes konklusjoner til noe som er relevant for befolkningen på en konkret og
tydelig måte, sa hun.
- Ikke list opp problemene, men løsningene!
Resepten for å få aksept i befolkningen er å premiere og legge til
rette for å gjøre riktige valg, enten ved at det er det eneste eller
beste alternativet eller at det er vanskelig å ta gale valg. Budskapet
må gjøres nært og kjært, og det bør være lett og morsomt å
gjøre det riktige, gjerne med påfølgende belønning. Troverdighet
i alle ledd er avgjørende, ikke minst samarbeid, men det er også
viktig hvem man samarbeider med. Det kan påvirke troverdigheten,
påpekte hun.

Framtidens
byutvikling

DAG 1

Areal- og transportpolitikken er ikke samordnet
- Vi har et sektorisert styringssystem som er dysfunksjonelt. Vi sliter med en veldig rar måte å tenke areal
på. Vi må gjøre ting helt annerledes i framtiden, mente
Erling Dokk Holm.

Erling Dokk Holm
Statsviter, Markedshøyskolen

- Når noen er glad i å bruke ordet CITY, skal jeg
garantere dere at der er det ikke urbant! Alle synes
det er stas med bystatus. Man blir lovet ting som
ikke finnes, men man er flink til å sette navn på det.
Trosbekjennelser er ikke nok for å bygge by. Veksten
i de store byregionene skjer på en måte som skaper
problemer. Areal- og transportpolitikken er ikke
samordnet, økt investering i vei mister effekt når
bosettingsmønsteret er spredt. Resultatet er fragmentering, og det er ikke bærekraftig. Sektorinteressene
styrer bypolitikken.
Det som kjennetegner det reelt urbane, er at det er litt
for trangt der, det er friksjon og nærhet. Men det har
en sosial kapital som bygges gjennom gode offentlige,
halvoffentlige og private rom. Det er dynamisk rent
økonomisk, og det er kulturelt interessant.
Stedets kritiske masse er avgjørende, det må være nok

folk og nok funksjoner. ”Det nye kulturhuset” kan ikke
alene redde byen, den trenger mange flere funksjoner;
kulturelle, kommersielle, administrative, helse og
utdanning, bolig og rekreasjon, for å nevne noe.
Jane Jacobs sier: Det er ikke sånn at når byen får en
visst størrelse, begynner den å aggregere sin egen
vekst. Byen vokser fordi den vokser, 1 + 1 = 5, og veksten
skaper spesialisering. Kritisk masse er vesentlig.
Varekategori etter varekategori går over i netthandelen.
Kosmetikk er det siste. Hva skal sentrum gjøre? Svaret
er service! Offentlig sektor må pumpe inn funksjonene
sine i sentrum, biblioteker, omsorgsboliger, sykehjem,
skoler og kunnskapssentre.

Faktaoverskrift
Det er viktig å bygge på eksisterende byer for å skape
dynamiske byer. Kan du ikke bygge i bredden,
må du bygge i høyden. Oslo har vokst med 80 000
mennesker de siste 20 årene, og det har gått helt fint!
Det må drives en bypolitikk der byen som fellesskap
settes øverst, ikke sektorinteressene. Dette landet er
stort, dette landet har masse plass, vi har bare ikke
lært oss å konsentrere utbyggingen.

På Sagene i Oslo er det en
tatoveringssjappe. Vegg i
vegg er det åpnet en sjappe
som fjerner tatoveringer.
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Hvordan går det med

DAG 1

Næringslivets satsing
på bærekraftighet?
Verdens største CEO studie innen bærekraftighet
Frode Hvattum presenterte funn fra FNs Global Compact, verdens største studie av topplederes vurderinger av bærekraftig
utvikling i næringslivet. 1000 toppledere svarte, 100 ble dybdeintervjuet, hvorav 47 var toppledere for nordiske selskaper.
De representerer selskaper som tar bærekraft på alvor, mange av
de største selskapene er med. Tilsvarende studier ble gjort i 2007
og 2010.
Ifølge rapporten fra 2013 tror ikke næringslivslederne at vi er i ferd
med å løse klimaproblemet gjennom å skape en bærekraftig klode,
men slår fast at menneskeheten i øyeblikket forbruker 2,3 verdener.
Ni av ti nordiske toppledere mener vi ikke klarer det, og 33 prosent
mener næringslivet må gjøre mer.

Frode Hvattum
Senior Manager, Nordisk leder
for Sustainability Services,
Accenture

Fakta

Det meldes også om utfordringer knyttet til det å måle resultatene.
Over halvparten sier de har problemer med å lage en gjennomførbar strategi for de neste fem årene.
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FNs Global Compact baserer seg på ti prinsipper
på områdene menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon, som alle ansvarlige
bedrifter bør følge. Tilslutning til Global Compact
betyr at man gjør sitt beste for å drive sin virksom-

- I år ser vi mindre optimisme og mer frustrasjon. Mange selskap
har investert mye penger uten å komme videre, næringslivet trenger
hjelp, sa Hvattum.
Særlig i Norge har konsumentene stor innflytelse, men topplederne
har liten tro på drahjelp fra konsumentene. Investorene etterlyser
premiering av selskaper som tar bærekraft på alvor og utfordrer
staten som innkjøper og tilrettelegger av rammebetingelser. Et
selskap må drives lønnsomt og eierne må overbevises, men verdien
av bærekraftige løsninger er vanskelig å dokumentere. Tilrettelegging for samspill mellom topplederen og andre interesserte er
ønskelig. Det er viktig å trekke inn forbrukerne, myndighetene og
investorene. Selskapene klarer ikke dette alene. Mye hviler på
engasjerte toppledere som tar tøffe valg og kan formidle mulighetene som ligger i bærekraftig virksomhet, ifølge Hvattum.

het i tråd med de ti prinsippene. Global Compact
er verdens største initiativ for næringslivets samfunnsansvar med mer enn 8 000 deltakere som
inkluderer vel 3 500 bedrifter fra 130 land.

Byutvikling
og planlegging
Ikke flere eneboliger nå!
- Vekst fører til økt miljøbelastning på jorden, slo
Brundtland-kommisjonen fast i 1987. Men den gamle
sannheten kan oppveies av mer energieffektive
løsninger. I by kan vi tåle vekst i innbyggertallet uten
at vi øker miljøbelastningen, sa professor Petter Næss.

Petter Næss
Professor, Institutt for landskapsplanlegging, UMB

Løsningen er kompakte byer bestående av ressurssparende boligtyper bygd på eksisterende arealer, ikke
utadrettet byvekst. Byer med redusert transportbehov
og dreining fra bil til kollektivreiser, sykling og gange,
tiltak som gir en triveligere by. Veksten bør komme i
sentrum, mener Næss, punktvis fortetting langs
kollektivårer fører til økt transportomfang. Arbeidsplasser bør legges til sentrum. Tall fra Oslo viser at
mer enn 80 prosent av de arbeidsreisende bruker bil
når arbeidsplassen ligger 7 kilometer fra sentrum.
I tette byer er det minst energibruk per bolig, mens
eneboligen er den mest ressurskrevende. Det bør ikke

bygges eneboliger lenger!
Det finnes ikke ett eksempel på en by som har klart å
bygge seg ut av køproblemet på veiene. Restriksjoner
på bilbruken, ingen økning i parkeringskapasiteten
og omgjøring av kjørefelt til bussfelt, sykkelbaner og
trerekker, er en forutsetning for å skape en bærekraftig
by. Reduksjon av kjørebanen for biltransport gir
redusert biltrafikk og færre timer tapt i køkjøring.
Områder i Oslo er sårbare for klimaendringer, det er et
dilemma. Likeså at helseplagene, uavhengig av inntekt
og utdanning, er større i bysentrum enn i forstedene.
Dette må kompenseres med miljømessige tiltak,
påpeker professoren.
- Det må radikale tiltak til. Det kan høres voldsomt ut,
så vi får se hva som blir gjennomført, sa Petter Næss.

DAG 1

Fakta
Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) i Ås i er Norges
sentrale og ledende forsknings- og lærested for bioproduksjon, miljø og
landskap. Universitetet har flere forskningsinstitutter og -miljøer innen
landskap, jord-, skog- og hagebruk, husdyr, naturforvaltning, utviklingsstudier, økonomi og teknologiske disipliner. UMB utdanner mellom 500
og 1 000 kandidater årlig.
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Tre statsråder, to spørsmål
1. Hvilke forventninger har du til byutviklingen etter 2014?
2. Hva blir ditt bidrag?
Tine Sundtoft:
Jan Tore Sanner:
1. Vi skal spre kunnskapen som er opparbeidet i Framtidens byer, og vi
skal se på hvordan vi kan utvikle
nettverkene videre.
2 Jeg vil definitivt være optatt av
hvordan vi skal bruke kunnskapen.
Det er et arbeid som skal gå greit i mitt departement,
fordi mange av mine medarbeidere har vært sentrale i
Framtidens byer.
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1. God bypolitikk er god klimapolitikk.
Det må være nær sammenheng
mellom areal- og transportplanleggingen.
2 Mitt bidrag er at klima vektlegges i
politikkutformingen.

Ketil Solvik-Olsen:
1. Vi må tenke fortetting og sørge for
god intern kommunikasjon. Og så
må det være god kommunikasjon
mellom byene. Vi må akseptere at
ikke alle kan kjøre bil, selv Fr.p må
akseptere det. Og så må vi gjøre
noe med bygningsmassen, bygge
litt mer i høyden.
2. Jeg vil samle alt ansvar, også havnene, i ett departement når det gjelder infrastrukturen. Jeg vil ha
sterkere kollektivsatsing og få fylkeskryssende
kollektivsystemer til å fungere bedre. Jeg vil også se
nærmere på ansvarsforholdet mellom Jernbaneverket og NSB.
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DAG 2

Samarbeidets kunst
Samarbeid over grensene
Møteleder Ellen Husaas

Bærekraftig mat i by og urban dyrking

David J. Dudek
Urbact

Urbant landbruk skal bidra til en helhet, ikke ”stjele” fra tradisjonelt landbruk.
Formålet i Oslo er å fremme lokale og sesongbaserte produkter, forhindre matsvinn og redusere andelen animalsk protein. Det gir kortreiste
matsystemer og mindre CO2-utslipp. Matsektoren står for 20 prosent av klimagassutslippene. Hovedtemaene er dyrking, distribusjon, matopplevelser og minimering og gjenvinning av avfall.
Urbact driver nettverksbygging og kunnskapsformidling. Siden 2003 har mer enn 750 byer fra hele Europa samarbeidet innenfor 90 ulike
Urbact-prosjekter for en mer bærekraftig byutvikling. Innen ”Sustainable food in urban communities” deltar 10 byer i Europa fra 2013-2015.
Oslo tar ulike initiativ til urbant landbruk i byen og har et lokalt nettverk med offentlige og private aktører fra mat- og landbruksnæringen.

Kommentarer
Urban sjøfront i Stavanger
Aslaug Tveit.
Urban sjøfront - Spiselig bydel legger vekt på matproduksjon i byen,
med nye matkonsepter som ledd i transformasjonen av Storhaug
bydel. Urbant landbruk er en viktig nøkkel til å generere sosial aktivitet
og rekreasjon og skape identitet. Organisasjonen jobber på øverste
politiske nivå.
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MAJOBO
Helene Gallis.
Mat og jord der du bor, MAJOBO, ble etablert 2011, et nettverk fra
Lindesnes til Tana. Framtidens byer er så mye mer enn bygningene
og transporten, urban dyrking er også en viktig del av helheten.
MAJOBO har tre pilotprosjekter i Oslo, Urtehagen på Grønland,
Dyrking på Alnataket (Alna kjøpesenter i Groruddalen) og grønnsakhagen Ankerløkka ved Akerselva. Samarbeid i kjøkkenhagen
skaper klimasmarte og trivelige byer og bidrar til å skape et tryggere
nabolag. Hvem hadde trodd at byens tøffeste nabolag, Grønland,
skulle hegne så om kjøkkenhagen?
Det jobbes mye for å utvikle indikatorer for prosjektets suksess. Matsystemet er så komplekst at det ikke er lett å måle. Vi trenger nye
måleverktøyer for å måle virkningene, se hvordan disse prosjektene
påvirker livsstilen til folk. Vi kunne sett på polititall, men hvordan kan
du tallfeste at hasjlangere luker i kjøkkenhagen?

Stedsutvikling, medvirkning og sosiale møteplasser (SMS-prosjektet)
Anette Vesterskov Pedersen,
Vest-Agder fylkeskommune

John Johansen,
Kristiansand kommune

Bjørn Heidenstrøm,
Fredrikstad

SMS er sosial bærekraftig byutvikling. Prosjektet er opptatt
av stedsutvikling og sosiale
møteplasser som fremmer hverdagsaktivitet og sosial inkludering.
Stillesitting og inaktivitet er de
største helseutfordringene vi har.
Bare én av fem nordmenn er fysisk
aktiv i en grad av det som
anbefales. Bare halvparten av
15-åringene har en kroppsutfoldelse tilsvarende normalen på
landsbasis. Dette fører til massivt
press på helsebudsjettene. Helse
er ikke bare fysisk helse, men også
psykisk og sosial helse. By- og
arealplanlegging har en nøkkelrolle
i helsearbeidet. Noen hevder at
PBL er den viktigste helseloven.
God helse er noe det i høy grad
skal legges til rette for – utenfor
helsesektoren.
Partnere i SMS-prosjektet er
Kristiansand kommune, Fredrikstad
kommune, Halmstads kommun,
Vest-Agder fylkeskommune og
Göteborg stad.

Det er utviklet verktøy der bevisst
areal- og samfunnsplanlegging
skal bidra til å utvikle steder der
folk kan leve gode, helsefremmende liv. De sosiale perspektivene spiller en aktiv rolle i
utviklingen av byene. Metoden
for stedsutvikling består av sosial
konsekvensbeskrivelse, medvirkning, urbant friluftsliv, kulturmiljøer og kulturarenaer.
Dette for å gi en ramme for å
vurdere sosial bærekraft i områdeplanlegging. Det må settes av tid,
penger og menneskelige ressurser
for å gjennomføre en SKB.
Det er et eget kapittel for folkehelse i Kristiansands reguleringsplaner. Utfordringen er å beskrive
helse-effekter av tiltak og innholdet i områdeplaner, men det
blir enklere etter hvert som vi får
erfaringer.

Viste til Fredrikstads arbeid med
Sosial-kulturell stedsutvikling.
Folk liker å ferdes i gamle
bygningsmiljø. Kulturarenaer
knytter seg mer til infrastruktur
av steder som egner seg til ulike
kulturaktiviteter. Fokus på kulturell
aktivitet og ”gjenvinning” av
steder med forsiktighet. Stikkord
er følsomhet for sammenhenger
når en bygger nytt, midlertidige
møteplasser, byskala og nabolagsskala.
Fredrikstad Motor Verksted blitt
kulturarena, og en fin utvidelse av
det offentlige rom i Fredrikstad

Ulrika Talman,
prosjektleder for
SMS-prosjektet i Göteborg,
SMS-prosjektet er et grenseoverskridende samarbeid; over
landegrenser og faggrenser; fysisk
avstand, lovverk, språkbarriere
og kulturkollisjon. Samarbeidet
har vært berikende, kjente
begreper har fått nye vinklinger,
utvidede referanserammer og
bidratt til kunnskapsutvikling og
erfaringsoverføring ved at man har
fått tilgang til hverandres nettverk.

DAG 2

Anette Vesterskov Pedersen
fra Vest-Agder fylkeskommune

19

Helsefremmende
samarbeid

DAG 2

Møteleder: Guro Voss Gabrielsen

Gå for livet – sykle for helsen
Guro Berge, Statens vegvesen, Vegdirektoratet
Å gå og sykle kan ses fra flere perspektiver. Globalt er
perspektivet hensynet til klimaet og lokalt er det reduksjon
av støy og støv. Fra et samfunnsøkonomisk perspektiv er det
billigere å legge til rette for gående og syklende enn for biltrafikk. Fra et økonomisk perspektiv blir det mer handel i
bysentrene når flere går og sykler. Fra et sosialt perspektiv får
vi et mer inkluderende samfunn. Fra et personlig perspektiv får vi bedre helse når vi
går og sykler.
I Nasjonal transportplan 2014-2023 og Klimaforliket er målet at veksten i persontransporten i byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Dette er utgangspunkt for arbeidet med gående og syklende i byområdene. De to viktigste dokumentene
er Gåstrategien og Sykkelstrategien.
Den nasjonale reisevaneundersøkelsen gir oss innsikt i folks vaner og preferanser knyttet
til å gå og sykle. 22 prosent av alle reiser er gåturer, 4 prosent er sykling, og her har
trenden vært nedadgående de siste årene. Det skyldes blant annet at ungdom i byene
sykler mindre enn før. Til gjengjeld kjører de mer kollektiv og går mer enn tidligere.
Det er sunnere å bo i by enn andre steder. Ut fra et miljø- og helseperspektiv blir
spørsmålet: ”Hvor tett og høyt er vi villige til å bo for å redde verden?” Vi må se på
transportsystemet som en del av det offentlige rommet hvor folk skal være fysisk aktive,
og legge til rette for at de sunne valgene blir minst like enkle som de usunne.
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Ut i parken, opp i trærne.
Mennesker, miljø og muligheter
i Groruddalen
Marianne Gjørv, Miljøverndepartementet
Groruddalssatsingen er et 10-årig samarbeid mellom
Oslo kommune og staten om bedre miljø og levekår i
Groruddalen. 35 ulike etater er med. Stat og kommune
investerer over 1 milliard kr i Groruddalen. Beboerne får påvirke hvordan investeringene gjøres. Satsingen er bred med mange typer tilbud og
aktiviteter.
Hver 5. osloborger bor i Groruddalen – 130 000 innbyggere i alt. Dalen er omgitt av Oslomarka på nesten alle kanter. Dalbunnen er preget av industri, lager og handel. Store
veger og jernbane skjærer gjennom dalen og skaper store barrierer for bevegelser på
tvers. Planleggingen har skjedd på bilens og godstrafikkens premisser.
Groruddalen er blitt attraktiv som boligområde på grunn av de høye boligprisene i
Oslo. De mange innvandrerne har et annet forhold til bruk av marka, de vil heller bruke
parker. Videre utvikling må ta hensyn til dette og etablere gode uteområder nær der folk
bor. Det er også bra for folkehelsa og for sosiale møter i hverdagen. Miljøverndepartementet har ansvar for Alnaelva og tilretteleggingen i tilknytning til den. Nye parker og
turveier er bygd langs elveløpet, vannkvaliteten er bedre og sidebekker åpnet. I tillegg
etableres det en større bydelspark i hver bydel, og en «Aker-gård» i hver bydel rustes
opp for å ta vare på dalens historie og skape tilhørighet.

FAKTA
Reisevaneundersøkelser viser at over 50 prosent av befolkningen går mindre enn10 minutter per dag. 16 prosent går ikke
i det hele tatt om dagen. Bare halvparten av 15-åringer er i fysisk
aktivitet 1 time pr. dag, som er anbefalingen. Når vi ferdes til fots
er ofte 1 kilometer grensen for hvor langt vi er villige til å gå.
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DAG 2

Samarbeid som virker
Møteleder: Tore Leite

Byutvikling med eksempel i Drammen

- Hva betyr programmer som FutureBuilt og Framtidens bygg?

Øystein Bull-Hansen
NAL
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Papirbredden og Ypsilon
Prosjektet ble en del av områdeutviklingen der Union fabrikker lå.
Området ble behandlet som en del av den helhetlige byutviklingen samtidig som det var et målrettet enkeltprosjekt. Hele byen
ble sett på som et landskap som kan tas i bruk med elveparker og
elvebredder, viktige sosiale arenaer for mange befolkningsgrupper.
Kommunen var aktiv på en strategisk måte, med et klart mål, som
eiendomsutvikler og i å trekke til seg virksomheter. Kultur, bibliotek
og høyskole ble samlet som generatorer og et regionalt kunnskapssenter ble etablert på Papirbredden 1, hovedbygget ut mot elven.
Attraksjonen ligger i kvaliteten i bygget og området.
Papirbredden 2 ble utviklet over en samspillkontrakt som var et
avgjørende grep. Man jobbet sammen hele tiden under åpne betingelser. - Denne formen for kontrakter er rett i hjertet på FutureBuilt
og Framtidens byer, påpekte Bull-Hansen. Med 40 prosent kommunalt eierskap føler Entra seg som en del av by- og kulturutviklingen, og man får kombinasjonen av en strategisk aktør som samtidig
er kommersiell. Det offentlige og private må stole på hverandre.
Åpenhet og samspill bidrar til dette.
Papirbredden Eiendom har løftet perspektivet gjennom samarbeidet med FutureBuilt og Framtidens byer. I det neste prosjektet
ønsker man å skape et enda bedre samarbeid med brukerne av bygget.

Gang- og sykkelbroen Ypsilon knytter byen sammen og er et viktig
symbol på ny byutvikling. Det var store kostnadsoverskridelser,
men politikerne mente at broen var svært viktig. Prosjektet er et
eksempel på en klar urban strategi.
Suksessoppskriften var å:
• være en handlingens by der noe skjer og man setter i gang selv
• ha iherdige ordførere
• være en passe stor by for samarbeid på tvers av sektorer og
aktører
• bruke pengene «på begge sider» (fikk tunnelmasser og
kommunene bygde parker med en gang)
• få suksess som igjen skapte bred politisk konsensus
Folk begynte å snakke om at det skjer noe i byen, det ble en positiv
prosess. Prosjektet hadde nok egendrift til å holde retningen under
skiftende politisk flertall. FutureBuilt og samarbeidet med Framtidens byer ga synlighet, drivkraft og inspirasjon i arbeidet.

Fakta

Papirbredden – Drammen kunnskapspark
rommer et mangfold av organisasjoner og prosjekter som alle har fokus på kunnskapsutvikling og nyskapning: tre høyskoler, to
bibliotek, bokhandel, karrieresenter og et
innovasjonsmiljø. Kunnskapsparken omfatter
ca. 20 000 kvadratmeter i flere bygninger og
eies av Entra Eiendom og Drammen Eien-

dom KF. Papirbredden 2 er planlagt for 25 000
kvadratmeter kontor, undervisningslokaler og
parkering. Papirbredden 2 er et av Norges første
kontorbygg bygget som passivhus. Bygget er et
forbildeprosjekt i FutureBuilt, og viser at det
er mulig å utvikle klimavennlige byområder og
arkitektur med høy kvalitet.
LPO er arkitekter for Papirbredden 1 og 2.
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DAG 2

Samarbeid som virker forts.
Møteleder: Tore Leite

Tre eksempler fra Kristiansand
Rådhuskvartalet
Ordføreren uttalte i kommunalutvalget at
Kristiansand skulle ha det mest energivennlige rådhuset i Norge. Klimaplan og KE
eiendom med høyt fokus på Enøk og energiøkonomisering. Lavenergibygg basert på
samspillkontrakt. Framtidens byer som god
støttespiller med faglig kompetanse og litt
prestisje for politikere.

Framtidens bydel
Bydelen det er godt å leve i, den klimavennlige bydelen og byen som drivkraft. Basert
på Framtidens byer-kriterier med blant
annet halverte klimagassutslipp. Sentral
beliggenhet ved overordnet sykkelvegsystem og bussmetro. Stor indre park; “Det
Grønne Hjertet”.

SBBL Stjernhus borettslag
En boligblokk fra 70-tallet, kanskje
Kristiansands dårligst isolerte bygg.
Enovas bidrag og boligbyggelagets kompetanse svært viktig. Med bare 1 prosent
nybygging årlig er dette en type prosjekter
det vil bli flere av framover. Viktig erfaring
med å se systematisk på hvordan videreutvikle et borettslag.

Fakta

Erik Sandsmark
Kristiansand kommune
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FutureBuilt ble etablert på bakgrunn av et initiativ fra
NAL|Ecobox i samarbeid med Husbanken. Det er et tiårig
program som skal vise at det er mulig å utvikle klimanøytrale
byområder og arkitektur med høy kvalitet. Målet er å realisere forbildeprosjekter med minimum 50 prosent reduserte
klimagassutslipp fra transport, energibruk og materialbruk.
FutureBuilt har forbildeprosjekter i Oslo, Bærum, Asker og
Drammen. FutureBuilt er en del av Framtidens byer.

Framtidens bygg er en satsning under Framtidens byer.
Pilotprosjektene som realiseres gjennom Framtidens bygg skal
bidra til å nå målsettingene i form av energieffektive bygg, nye
energiløsninger, redusert klimaavtrykk fra transport, bruk av
miljøvennlige byggematerialer og klimatilpasning. I tillegg til
å fungere som gode forbilder bidrar pilotprosjektene til å heve
deltakernes kompetanse på bærekraftig prosjektering. Målsettingen er pilotprosjekter med 50 prosent reduksjon i klimagassutslipp i forhold til dagens praksis.

Smart
samarbeid

DAG 2

Møteleder: Fredrik Syvertsen

Smart city
– ute og hjemme

Smart City i Trondheim,
Bergen og Oslo

Jan Kristensen, Telenor

Gry Rohde Nordhus, Siemens

- Framtiden er virtuell. Teknologien er
bærekraftig fordi den ikke er fysisk, den får
bedre effekt jo flere som benytter den, sa
Kristensen. Transportsektoren står for 20
prosent av klimagassutslippene, slo han fast,
og sa at han selv fra nå av skal klare seg med elbil. Dilemmaet er at
elbilparken vokser og hindrer kollektivtrafikken. Løsningen er smart
teknologi.
Nå har det kommet en elbil med SIM-kort innmontert, som hjelper
føreren å beregne kjøringen i forhold til ladestasjonenes posisjon.
I kollektivtrafikken kan man kjøpe billett med smarttelefon. Men aller
smartest er det å operere fra hjemmekontor og ikke behøve å reise.
I fjor gjennomførte man i Telenor 100 000 virtuelle møter.
Flåtestyring i godstransporten er et annet smart eksempel, og i Rio
forbereder de i forkant av fotball-VM og OL å bruke dynamisk trafikkstyring ved hjelp av et sentralt operasjonssenter og sosiale medier.
Oslo skal redusere utslippene fra transportsektoren med 20 prosent
innen 2030. Dette kan de klare med hjelp fra næringslivet og enkle
virtuelle hjelpemidler, mener Kristensen.

Smart City er et samarbeidsprosjekt mellom
Siemens, Bellona og Oslo, Bergen og Trondheim for å redusere klimautslipp og redusere
kostnader gjennom energieffektive tiltak og
løsninger.
- Siemens` virksomhet er basert på fire globale megatrender: Urbanisering, demografisk endring, globalisering og klimaendringer. Med Smart
City ønsker vi å bidra til at byene finner smartere energiløsninger som
reduserer utslippet av klimagasser, sa Nordhus.
Fra Trondheim ble det fortalt at det er mulig å spare 22 prosent av
dagens offentlige og private strømforbruk med endret atferd og allerede
tilgjengelig teknologi. Kommunen har allerede spart en million kroner
på energieffektivisering i Olavskvartalet. Bergen kan foreløpig vise til
ny gatebelysning som både har redusert energibruken og gitt bedre lys.
I Oslo har eiere av 120 næringsbygg gitt positiv respons på ”Det store
strømkuttet.”
I alle byene er Smart City godt forankret i de politiske organene, som er
en forutsetning for å lykkes. - Vi har en rekke prosjekter gående og ser
gjerne at flere byer får plass under Smart City-paraplyen, sa Gry Rohde
Nordhus.
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Forankring
og engasjement

DAG 2

Møteleder: Erik Høines

Når sjefene måles, må de levere - med innkjøp som eksempel
Oslos befolkning vil øke med 195.000 fram til 2030, og det er
planlagt investeringer for 29,5 milliarder i perioden 2013 – 2016.
Befolkningsveksten vil kreve store investeringer i barnehager, skoler, sykehjem og infrastruktur. Oslo kommune må derfor arbeide
aktivt for å øke sin økonomiske handlefrihet. Kostnadseffektive
anskaffelser, og effektiv kontraktsoppfølging antas å være
avgjørende for at Oslo kommune også i kommende år skal yte gode
tjenester til byens befolkning.

Anne Cathrine Jacobsen
Utviklings- og kompetanseetaten, Oslo kommune

Miljøhensyn i offentlige anskaffelser er lagt inn økonomireglementet i Oslo kommune. Det er laget ny anskaffelsesstrategi
som forankrer innkjøpsansvar hos lederne i kommunen. Ansvar for

anskaffelser er lagt inn i lederkontraktene. Kontraktstrategi for hele
anskaffelsesprosessen utformes for alle anskaffelser. Denne skal
signeres av virksomhetsleder, som skal ha oversikt over planlagte
anskaffelser og anskaffelser som er gjennomført.
Strategien sier at anskaffelsene skal være innovative, vise samfunnsansvar og være økonomisk effektive. Oslo kommune arbeider
også for at innovasjon skal inn i alle innkjøperes bevissthet.
Anskaffelsesprosessen deles i tre faser: 1) Planlegging 2) Gjennomføring og 3) Oppfølging. Planleggingsfasen er viktigst, for det er her
grunnlaget legges for vellykket anskaffelsesprosess.

Fakta

Kommentar

Nasjonalt program for leverandørutvikling skal bidra til at offentlige
anskaffelser i større grad stimulerer til innovasjon og verdiskaping. Næringslivets
Hovedorganisasjon, NHO, og Kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, KS, er initiativtagere til programmet, som gjennomføres med et partnerskap
av nasjonale innovasjonsaktører, statlige virksomheter, større kommuner og
næringsliv.

Per Harbø, NHO: - Dette er flott jobbet av Oslo kommune. Denne måten å vektlegge innkjøp
på er noe av det viktigste man kan gjøre for å få til mer miljøvennlige innkjøp og påvirke
leverandører til å tenke nytt og innovativt. Oslo kommune har forankret innovasjon gjennom innkjøp i sitt øverste samfunnsmål og har gjennomarbeidet dette i hele organisasjonen.
Dette gjør at enhver innkjøper i organisasjonen må stille seg spørsmålet: «Har vi nå gjort det
vi kan for å sikre miljøvennlige innkjøp?». Dialog med markedet er helt ok så lenge dialogen
er transparent og åpen. Og det virker!
Dialogprosessen bidrar til egenutvikling. En tredel av leverandørene sier at de blir direkte
inspirert til å finne nye løsninger. Framtidens byer har bidratt til dette.
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Fakta
En EPC-kontrakt er i hovedtrekk en avtale med en ”totalentreprenør”
om energisparetiltak i bygningsmassen, hvor entreprenøren garanterer
energibesparelsen målt i kWh. Dette vil gi kommunen mulighet til å
gjennomføre flere og store bygningsmessige tiltak som gir energieffekt
uten å måtte øke egen kapasitet i forhold til prosjektering, byggeledelse
og gjennomføring. EPC-entreprenøren har ansvaret for dette.

God prosess – nøkkelen til suksess - med Energy Performance
Contracts (EPC) – energisparekontrakter som eksempel

Kjell Gurigard
Kjell Gurigard AS

Energisparekontrakter kan gi store effekter og innsparinger og kan bidra godt til å nå energi- og klimamål.
Det handler om å gjennomføre energitiltak i eksisterende bygg. Alle kommuner har i dag laget en energi
og klimaplan med krav om mål for energibruk i egne
offentlige bygg med 10 prosent som minimum reduksjon. Dette ser ut til å være svært vanskelige mål å nå.
Det er hovedsakelig tre grunner til begrenset gjennomføring: 1) Prioritering politisk, administrativt og
økonomisk, 2) Kompetanse og 3) Kapasitet. For å bli
handlekraftige må det legges vekt på faktisk gjennomføring. Energimerking av bygg er ressurskrevende og
sier noe om status, men det skjer lite etterpå.
Innkjøpsreglementet er krevende å gjennomføre,
og mange er redd for å gjøre feil. Kommunene sliter
med å gjennomføre tiltakene. Forbildeprosjektene i
Framtidens byer er inspirerende men de utgjør ikke
det store volumet.

DAG 2

Energisparekontrakter er en alternativ prosess som
ble utviklet av blant andre Enova og videreført av KS
og som handler om å samle tiltak til større innkjøp
opp til 40 mill. kr. Dette er innkjøp med forhandling
hvor kommunen kun trenger å forholde seg til en
leverandør som har totalansvar med garanti for resultatmål. Erfaringene er gode: i gjennomsnitt 30 prosent
redusert energiforbruk med gjennomsnittlig garantitid
7-8 år. Det er mulig å få offentlig støtte fra Enova.
Skien kommune er i gang med EPC-prosjekt, og
Framtidens byer er hovedgrunnen til at de nå er i gang.
Potensialvurdering basert på erfaring fra gjennomførte prosjekt basert på Skiens tiltak er 7,2 GWh per
år, en reduksjon i energiforbruk på 30 prosent med
inntjeningstid på 7,5 år. Skien fikk 18 mill. i støtte fra
Enova, noe som utgjør 1 kr pr kWh

«Dette er en ny måte å
drive innkjøp på!»
Kjell Gurigard
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DAG 2

Fra plan til praksis
Møteleder: Gry Backe

Fornebu:

Fra utstillingsvindu for moderne
miljøtenkning til virkelighet

Kan offentlig-privat
samarbeid bidra til å
oppnå målene?

Pedro Ardila, Bærum kommune

Eksempel Søreide skole i Bergen

Miljø, arkitektur og kultur er blitt satt høyt på dagsorden for å
utvikle området. Det er for eksempel blitt satt som en forutsetning at det skulle brukes fjernvarme og at energiforbruket skulle
minimeres. En barnehage ble det første passivhuset. Gjenbruk og kildesortering er gjennomført i byggeprosessene, og virksomhetene har et sentralt anlegg for kildesortering.
«Grendeskoler» skal fungere som møteplasser for beboerne og er sentrale i utviklingen av
området. Naturområdene er gjort tilgjengelige og brukes i undervisningen i skolene. Det
er etablert en gjennomgående blågrønn struktur i området med en sentral park,
Nansenparken med syv grønne armer fra parken ut mot sjøen i ulike himmelretninger.
Området har mange tusen boliger, og det er etablert nesten 25 000 arbeidsplasser.
Kollektivtrafikken skulle være nerven i områdets transportsystem, men har vist seg
vanskelig å gjennomføre. Først nå planlegges det med T-banestandard. Det er etablert
en politikk som begrenser parkeringsarealene i forhold til resten av Bærum og det er
etablert et nett av gangveier og sykkelveier.
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Håvard Tjore og Jørgen Fjellstad,
Skanska
Utgangspunktet for offentlig-privat samarbeid (OPS) er at en privat part planlegger,
prosjekter, bygger, finansierer, drifter og vedlikeholder et prosjekt for en offentlig etat
eller offentlig foretak. Prosjektet tilfaller normalt det offentlige ved leieperiodens utløp.
For å bygge Søreide skole inngikk Bergen kommune og Skanska en OPS-avtale.
Søreide skole skulle være et forbildeprosjekt som viser klimanøytral arkitektur og hvordan
redusert klimagassutslipp kan gjennomføres. I tillegg skulle prosjektet bidra til økt
bruk av norsk trevirke og verdiskapning lokalt fra skog til produksjon. Det ble valgt en
kompakt bygningskropp for å bevare så mye av naturtomten som mulig. Prosjektet
har ført til nye løsninger og innovasjon både i gjennomføringen av byggeprosessen og
konkrete løsninger

Kommentar
Stein Sjølie, Finans Norge: OPS reduserer det offentliges risiko og gir full forutsigbarhet for kostnader og tid, både i byggeperioden og i leieperioden. Prosjektering, bygging, drift og vedlikehold
ses i sammenheng fordi en aktør har det samlede ansvaret. Dette reduserer mulighetene for kostbare endringer og gir mindre oppfølging og ressursbruk for det offentlige. Det offentlige kan på
denne måten gjøre seg nytte av en privat aktørs kompetanse, erfaringer og kapital. OPS er fleksible
løsninger som kan tilpasses ulike behov.
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DAG 2

Statlige virkemidler
Møteleder: Sylvia Skar

Økonomiske virkemidler
Arne Jacobsson, Grønt lys
ROT-fradraget ble innført permanent med tverrpolitisk flertall i Sverige i 2008. Et skattefradrag for utbedring av privatboliger ble første gang innført som et motkonjunkturtiltak i
1993, i dag defineres det som et tiltak mot svart arbeid, men
Jacobsson mener at det også har en positiv klimaeffekt, og at
staten går i pluss ved at det begrenser svart arbeid. Skattefradraget gis for 50 prosent av
arbeidskostnadene med inntil 50 000 kroner per person per år.

så melder dette inn til skattemyndighetene og får den andre halvdelen tilbake fra staten.
Skatteetaten kontrollerer at oppdraget er reelt ved å informere kunden.
- Det er en enkel modell, særlig for kunden som slipper å vente et år på pengene. For
staten gir det en ubetydelig kostnad, sa Jacobsson.
Etter at ROT-fradrag ble innført, har innkjøp av svart arbeid i hjemmet gått ned, og det har
generert omsetning i byggebransjen. Jacobsson trakk fram at ordningen er en attraktiv
løsning for alle parter ved at staten får 40 prosent avkastning på innsatsen i ROT gjennom
avgifter på arbeid.

Fra 2009 blir fradraget ikke lenger gitt over skatteseddelen, men gjennom fakturamodellen: Kunden betaler halve summen av arbeidskostnadene til utførende firma, som

Kommentar
Fakta
ROT står for Rehabilitering – Ombygging – Tilbygg.
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Varaordfører Knut Fagerbakke i Trondheim er motstander av ROT-fradrag, i første
rekke fordi fradraget ikke har noen miljøinnretning. Han mener det stimulerer til hyppig
utskifting og ikke til nødvendige utbedringer i boliger. Det blir en skattelette til de best
stilte og fremmer ikke bærekraft. Fakturasystemet derimot, brukt i kombinasjon med
andre virkemidler og utelukkende i forbindelse med rimelige investeringer i enøktiltak,
fant han derimot interessant.

Klimastatistikk
Bente Elsrud Anfinnsen, Miljødirektoratet
I 2011 sa Statistisk Sentralbyrå (SSB) stopp, og
fra 2012 oppdaterte de ikke Klimastatistikken
lenger, begrunnet med at den ikke holdt mål.
Etter påtrykk, prøver de igjen i 2014, å få på
plass en tilsvarende statistikk på fylkesnivå.

Klimastatistikken har vært en gjenganger på Framtidens byers konferanser. Det er et komplisert puslespill, men statistikken er viktig for
å måle hvor kommune står i forhold til togradersmålet, understreket
Anfinnsen, som oppfordret kommunene til ikke å la seg passivisere på
grunn av manglende statistikk.

Kommentar
Kjetil Bjørklund fra KS understreket at det er et sterkt behov for å få på
plass ny klimastatistikk. Han viste til at mange kommuner har utsatt
rullering av sine klima- og energiplaner i påvente av ny statistikk.

I debatten ble det påpekt at kommunene trenger statistikken for å
prioritere riktige tiltak og motivere medarbeiderne, men også for å
dokumentere effekt overfor staten i forbindelse med bypakkene. Det er på
kommunenivå vi trenger statistikken, fylkesnivået er nokså uinteressant,
ble det hevdet.
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Smarte muligheter
– de ligger i dagen

DAG 2

Møteleder: Unni Larsen

En smartere region – Sandnes og Stavanger
Torild Nag, Lyse Energi
Stavangerregionen er Europas smarteste og grønneste region.
Det er ikke en påstand, men en ambisjon. Mange regioner
har bekymringer for befolkningsvekst, flere og flere flytter til
byene. Andelen over 65 år øker kraftig. Klimautfordringene
er kanskje i ferd med å vokse oss over hodet. Det er kraftig
trafikkøkning på telenettene. Innen 2018 skal alle abonnenter ha nye målere, slik at
målerstanden kan avleses automatisk. Det er tett samarbeid i organisasjonen Greater
Stavanger; akademia, det offentlige og det private.

Stavangerregionen har et av Europas beste fibernett. Altibox startet i Rogaland og har
nå spredd seg over hele landet med 1 million brukere per dag. Det er flere pilotprosjekter
i regionen, teknologiske løsninger for friske eldre, funksjonshemmede og eldre med
hukommelsesvansker. Kommunikasjonstjeneste som fjernstyres med iPad. De eldre
lærer det fort: -Det er jo ikke vanskelig når du først har lært det!
Det er flere segmenter rundt dette med smarte byer, blant annet energistyring. Kan
husene i Norge også produsere energi slik husene i Tyskland gjør? - Vi har vært så vant
til overskudd av elkraft at vi har tenkt lite på dette.

Sørvestlandets vannmagasiner utgjør 50 prosent av Europas ”reservebatteri.”
Vindkraftprosjektene er gode for miljøet men brysomme for miljøet de skal stå i.

Kommentar
Fakta
15 partnerkommuner og Rogaland fylkeskommune utgjør Greater Stavanger.
Forus Næringspark er eier. Greater Stavanger jobber for at næringslivet i
regionen skal trives, at gründere og entreprenører skal ha lyst til å satse videre
her og at flere norske og utenlandske bedrifter skal ønske å etablere seg i regionen.
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Hans Ivar Sømme, Hovedkontakt Framtidens byer, Miljøvernleder, Sandnes kommune
og Gerd Seehuus, hovedkontakt Framtidens byer, Stavanger.
Vi skal bidra til byer med lavest mulig klimautslipp og godt bymiljø. Smart Cities må
alltid ha klimavennlig løsninger for øyet. Vi skulle ønske det snart kom noen smarte
løsninger som kunne gjøre noe med trafikken som bare øker.
Samhandlingsreformen er en av de største utfordringene kommunene har i dag. For
denne typen tjenester kan Smart Cities være et godt verktøy.

Fakta
Electric Mobility Norway er en klynge av bedrifter som samarbeider og griper
forretningsmulighetene i elbilmarkedet. EMN utvikler, tester og kommersialiserer
produkter som gjør det mye bedre å kjøre elbil. Det gir elbilen en sentral plass i
fremtidens transportsystem.

Strøm i endring – elbilen kommer
Leif Næss
I 2050 er totalt antall biler sterkt redusert i Europa, elbiler utgjør 50 prosent av bilparken. Det er snart 16 000 elbiler
i Norge, og det er mye! Vi har hørt om elbil hele livet, men først nå begynner vi å kjøpe den. Nå kommer det mange
flotte elbiler, bare i løpet av neste år, elbiler som virkelig ser ut som biler!
VW e-Up og BMWi3 har tatt rotta på alle de andre. Tesla kommer som et skudd - og går som et skudd. Til våren
kommer Norges mest populære bil, Golf, som elbil. Mercedes kommer med en helt ny elbil. Dette er ordentlige biler,
folkens!

DAG 2

Vi må tenke litt større tanker om parkering og lading. Bygge parkeringsanlegg som kan lade 80 biler samtidig. Energiforbruket kan optimaliseres,
det er for eksempel mulig å hente strøm fra bilene til nettet på tider med stor belastning. Kanskje er en elbilbruker mer positiv til å vurdere nye
løsninger enn en ”vanlig” bileier.

Kommentar
Marianne Mølmen, Bymiljøetaten, Oslo kommune:
Elbil i Norge lønner seg med den nær 100 prosent fornybare energien
vi har. Vil man ha elbilen i kollektivfeltet, eller skal elbilførerne over på
buss og tog? Kan hende vi i framtiden ser mindre på store parkeringsplasser som Aker Brygge og satser mer på nattlading enn daglading, det
gir mindre belastning for nettet. Halvparten av elbilene i Norge er på
veien mellom Oslo og Asker.

Morten Estensmo, Vei, trafikk og parkering, Bærum kommune:
Høy elbiltetthet og utvikling til mer miljøvennlig transport skaper
utfordringer i sentrumsutviklingen. Vi må tenke helhetlig på hvordan
vi skal disponere arealene, prøve å unngå at man kjører rundt og
rundt på jakt etter stikkontakter. Med dagens vekst i antall elbiler, hvor
lenge vil vi prioritere elbilen? Kanskje til rundt 2017, når vi passerer
50 000 elbiler i Norge. Tiden fram til og med 2017 er kort i et industrielt
perspektiv, og vi vet ikke hva politikerne kan komme til å gjøre. Hvor
lenge vil staten fortsette å subsidiere kjøp av elbilene?
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Veien framover

Opp og stå på egne bein!
Mange har trodd på de gode ideene i Framtidens byer.
Små og større tiltak og prosjekter har sett dagens lys, og
mange av dem vil leve videre, langt inn i framtiden. På
toppmøtet ble det trukket fram mange eksempler på prosjekter som er initiert gjennom Framtidens byer og som
vokser og lever et selvstendig liv.
Kreativt gjenbrukssenter i Grenland, ble presentert av Nina
Odegard. Hun fortalte at bedriftene som er med i partnerskapet
kan markedsføre seg med en sterkere miljøprofil, en del av dem
er allerede miljøsertifisert. Gjenbruk og redesign har spredd seg
til bedrifter, sentre som driver med redesign og skoler som har
det som valgfag.
Smart City Bærum drives i kommunal regi, og er organisert som
en medlemsbedrift i samarbeid med næringslivet, med ambisjon
om at det skal bli overbygningen for arbeidet med å redusere klimagassutslippene i Bærum. Unni Larsen understreket visjonen:
Lønnsomt samspill for en grønnere framtid. Fornebu har en
ordning med bilpool og skal være en markedsplass for energiøkonomisering.
- Dette er opp og stå på egne bein, mente Frode Hvattum.
Tilrettelagt av DSB har fagmiljøer i Oslo, Trondheim og
Fredrikstad utviklet kart over flomveier vannet tar når avløpsrørene er fulle. I Trondheim er kart lagt inn som planverktøy.
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Fakta
Kreativt gjenbrukssenter er et interkommunalt samarbeidsprosjekt mellom Skien og
Porsgrunn kommuner,
under Framtidens byer.
Visjonen for prosjektet
er å endre forbruksmønsteret og øke kreativt
gjenbruk i fremtidens
byer.

Oslo, Trondheim og Fredrikstad har
siden 2011 arbeidet med et prosjekt for
å utvikle metodikk for kartlegging av
flomveier i tettbygde områder. Arbeidet
er nå ferdigstilt og rapport foreligger.

SmartCity
Bærum er et
samarbeidsprosjekt
mellom Bærum
kommune, Bærum
Næringsråd og næringslivet i kommunen som skal
bidra til at Bærum blir en
smartere kommune som jobber
for å redusere klimagassutslipp og
energibruk.

Norsk Vann arbeider aktivt for å
informere om VA-sektoren og synliggjøre
sektorens utfordringer, påvirke regelverk
og myndighetsutøvelse, forbedre VAtjenestene gjennom kompetanseutvikling,
forbedre utdanningssystemet og øke
rekrutteringen. Norsk Vann representerer 360 kommuner med 95 prosent av
landets innbyggere.

Byens nye pionerer jobber for bærekraftig vekst og en bedre verden!
Kia Klavenes, Managing Partner Norway. The Social Business Company.
- Byens nye pionerer får stadig større betydning
i arbeidet med å skape bærekraftig utvikling, sa
Kia Klavenes. Pionerene er enkeltpersoner i det
offentlige og sosiale entreprenører som starter
opp tiltak eller virksomhet som kombinerer
miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft.
De er motivert av klimaendringene, men også
mentalitetsendring, og deler erfaringer og ideer
gjennom ulike nettverk.
- De er opptatt av selv å delta i samfunnsutviklingen og velger utdanning
med tanke på å bidra med noe i samfunnet. De vil være dominerende i

2020, sa Klavenes.
Hun ga eksempler på flere mindre prosjekter og virksomheter som har
blitt initiert av sosiale entreprenører, ofte med aktivisering av narkomane
og andre som står på siden av samfunnet som et viktig element.
Herligheten, Kooperativet, Panterne og Epleslang her i Norge og Bybi i
Danmark er eksempler hun trakk frem.
- Men disse enkeltpersonene trenger muskler. Nå får sosiale entreprenører
kontorer i Christiania Sparebanks gamle lokaler som omfatter et helt
kvartal og døpes Senter for samfunnsinovasjon. Man kan si at kvartalet
gis tilbake til folket, sa Kia Klavenes.

Suksessen i nettverk krever mer enn prat
Synnøve Ruback, Seniorforsker ved Østfoldforskning
Utfordringen med å jobbe i nettverk er å
prioritere dette foran andre oppgaver. Ruback
ga resepten på hvordan virksomheter bør
forholde seg til nettverk de deltar i: Deltakelsen
må ha en hensikt, en plan og være godt forankret
i ledelsen og blant kollegene. De må se nytten av det deres representant i nettverket tar
med av erfaringer og ideer tilbake til virksomheten. Men da må virksomheten skape arenaer
i tilknytning til det daglige arbeidet som bygger opp under det. Det er
ingen vits i å være med i nettverk hvis man ikke klarer å sette i gang noe

hjemme.
Virksomhetens representant i nettverket må ha en sterk interesse for
nettverkets tema og motiveres til å stå på, hyppig utskifting av representant er skadelig. Deltakerne i nettverket bestemmer dagsorden og har
kollektivt ansvar for at nettverket utvikler seg og svarer til forventningene.
- Når deltakelse i nettverket oppleves som en utviklingsprosess som går
av seg selv, er målet nådd. Dette kaller jeg ”broen,” nettverket vil da
brukes som en bro mellom nettverket og egen virksomhet, konkluderte
Ruback.
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Veien framover

Formidle og foredle
Berit Skarholt, avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet,
fremhevet i sin avslutningstale at nå som programmet går
inn i en avsluttende fase, skal arbeidet som er påbegynt for
å redusere klimagassutslippene og gjøre byene bedre å bo i
- fortsette helt fram til målstreken. I tillegg var hun opptatt
av at programmet skal formidle og foredle det vi har fått til
sammen, og legge til rette for at kunnskapen, erfaringene og
nettverkene fortsetter etter at vi har gått i mål.
Skarholt var fornøyd med at ambisjonsnivået for bærekraftig bypolitikk ikke er blitt mindre
siden 2008, tvert i mot. Hun var positiv og optimistisk over at den nye regjeringen har
sagt at klimaforliket skal styrkes, og at dette også omfatter byutviklingen.
- Vår jobb fremover skal være å gjøre politikerne våre gode, næringslivet innovative og
innbyggerne engasjert i byene sine, sa Berit Skarholt.
Mange av prosjektene som er startet i Framtidens byer føres nå videre i Plansatsingen
mot store byer som vil vare fram til 2017. Eksempelsamlingen skal videreutvikles, og
Skarholt støttet behovet for å videreføre arbeidet i nettverkene og ønsket om å etablere
mer permanente møteplasser.
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Skarholt viste til at Rambøll i følgeevalueringen av programmet har stilt spørsmål om
programmet etterlater seg en arv som vil styrke aktørenes arbeid også etter at
programperioden er avsluttet, eller om gjennomføringsevne og samordningen går
tilbake til nullpunktet fra 2008. Hun mente dette reiser spørsmål om byenes ambisjoner,
og ga uttrykk for at hun hadde full tillit til nettopp det.
- Jeg er glad for å konstatere at Framtidens byer gjør en forskjell, sa Skarholt.
Hun viste til at Framtidens byer har bidratt til at byene har deltatt aktivt i og gitt innspill
til ulike prosesser med nasjonal politikkutforming, som Klimakur 2020, NOU om klimatilpasning, regjeringens avfallsstrategi og Nasjonal transportplan 2014-2023.
Skarholt avsluttet toppmøtet med å trekke fram verdien i at Framtidens byer har bidratt
til kunnskapsheving, engasjement, fokus og samarbeid. Samarbeid og etablering av
nettverkene og arenaene i Framtidens byer har virker positivt på motivasjon, bidratt til
å spre kunnskap, økt bevisstheten for å søke gode klimavennlige løsninger og inspirert
gjensidig.
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Fredag skal gamle E 18 igjen være åpen for trafikk. Her jobber veivesenet med å legge nytt belegg i tunnelen ved Østre Vallesverd.
Foto: ErlENd olsBu
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Den nye regjeringen vil akseptere at Kristiansand fjerner rushtidsavgiften. Men ifølge miljøvernminister Tine Sundtoft (H) må de da
komme opp med andre tiltak som hindrer vekst i privatbilismen. Hvis
ikke mister de belønningsmidlene. Her fra en konferanse om
framtidens byer i Oslo på mandag. Foto: KristiN EllEFsEN
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av rasfare. De som skulle fra
Høvåg til Lillesand har dermed måttet kjøre om Sørlandsparken.
Ifølge Audun André Larsen
i Lillesand kommune vil Gåsetjønn-veien trolig bli åpnet
om kort tid.
– De jobber fremdeles med
sikring av stein, men jeg ser for
meg at de blir ferdig i løpet av
uka, sier Larsen.
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– Veien vil bli åpnet klokka
12 fredag. Det er farlig å si at
det er hundre prosent sikkert,
men det er ikke noe som tyder
på at det blir flere utsettelser,
sier prosjektleder Aavald Bakken i Statens vegvesen.
Veien skulle opprinnelig
åpne 1. november, men da datoen nærmet seg ble åpningen
utsatt med en uke. Etter nok en
utsettelse har datoen nå blitt
satt til 15. november.
– Vi fikk blant annet litt ekstraarbeid med belysningen i
tunnelene. Derfor måtte vi utsette enda en uke, sier Bakken.
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r • Boli

selge

bolig?
Konta
kt oss
tlf. 38
i
06 20 dag på
00

Nye budr
for bolig egler
salg
Nå skal

Fredag skal tunnelene ved for all trafikk mellom Bjorvika
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Derfor falt fasadeglass ned

– Jeg tror alle er enige i at rushtidsavgiften har en effekt, sa varaordfører Jørgen Kristiansen (KrF) på konferansen. Foto: KristiN EllEFsEN

Varaordfører i Stavanger, Bjørg Tysdal Moe (KrF), vil i det lengste unngå rushtidsavgift slik kollega Jørgen Kristiansen (tv) i Kristiansand har vært med på å innføre i sin by. Også
Tromsøs byrådsleder Øyvind Hilmarsen (delvis skjult) håper å kunne bruke andre virkemidler for å stanse veksten i privatbilismen. Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen (Frp) vil da
heller ikke stille krav om avgiften for å gi kommuner belønningsmidler. Foto: KristiN EllEFsEN

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen
(Frp) er klar til å fjerne rushtidsavgiften i
Kristiansand. Men da må det finnes andre
måter å dempe biltrafikken på.
KRISTIANSAND
På en konferanse om fremtidens
byer mandag, var budskapet tydelig fra både Solvik-Olsen og
miljøvernminister Tine Sundtoft
(H). Kristiansand kan beholde
belønningsmidlene på 255 millioner så lenge de finner andre virkemidler som hindrer vekst i biltrafikken.
– Så lenge de får resultatene,
kommer ikke vi til å legge oss
opp i virkemidlene. De rødgrønne
hadde blitt krakilske om man begynte å gjøre ting med rushtidsavgiften. Men vi kommer ikke til
å protestere på det, sier Solvik-Olsen til Fædrelandsvennen.

Tine Sundtoft er like tydelig.
– Det skal ikke være noen tvil
om at det er resultatene som er
viktigst. Men får man ikke resultater, får man heller ikke penger.
RefoRhandle
Avtalen med staten gjelder for
fire år, men bruken av virkemidlene kan reforhandles underveis.
– Hvis Kristiansand kan sannsynliggjøre at de kan oppnå minst
like mye med å bruke andre virkemidler, som også er ønsket lokalt, så er de hjertelig velkommen
på mitt kontor når tid som helst,
sier Solvik-Olsen.
Problemet er at det er svært
vanskelig å finne andre tiltak
som virker like godt som rush-

tidsavgiften. De første fem ukene
med avgiften, sank trafikken med
44.000 passeringer (ned 2,2 prosent).
På mandagens møte i Oslo,
fikk lokalpolitikere fra hele landet høre at Kristiansand mente at
avgiften var blitt tvunget på dem.
Men de fikk også høre om hvor effektiv den har vært.
– Jeg er en av de som kommer
vestfra og ser at det er mye bedre flyt i trafikken enn det var før.
Jeg tror alle er enige i at rushtidsavgiften har en effekt, sa varaordfører Jørgen Kristiansen (KrF) på
konferansen.
ResultateR
Spørsmålet blir da om Kristiansand kan klare å finne andre
tiltak som stopper økningen i
biltrafikken. I så fall kan rushtidsavgiften være historie.
– Ordningen kan kuttes delvis eller erstattes helt, og det ønsker vi også å gjøre, sier ordfører

FaKta
Rushtidsavgiften

● Kristiansand kommune og VestAgder fylkeskommune inngikk en
avtale med den forrige regjeringen
om 255 mill i belønningsmidler
over fire år.
● Pengene skal blant annet brukes
til kollektivtrafikk, gående og
syklende.
● For å få pengene måtte Kristiansand innføre rushtidsavgift. Prisen
på passering i bomringen økte fra
10,50 kr til 17 kr i rushtiden.
● Samtidig gikk trafikken ned
med 2,2 prosent på fem uker. Det
tilsvarer 44.000 biler. Samtidig tar
flere buss.
● Selv om Kristiansand har forpliktet seg til å innføre rushtidsavgift,
har de mulighet til å reforhandle
avtalen.

i Kristiansand, Arvid Grundekjøn
(H).

– Men er det realistisk at dere
klarer å finne andre tiltak som
stanser vekst i privatbilismen?
– Vi mente det var mulig da vi
forhandlet, og vi mener fortsatt
det er mulig.
Jørgen Kristiansen er mer i tvil
om avgiften lar seg fjerne. Regjeringens nye linje taler for å fjerne
avgiften, men siden regjeringen
stiller samme krav til nullvekst i
biltrafikken, kan resultatet bli at
Kristiansand ikke finner andre
gode tiltak.
I tillegg er avtalen utarbeidet
sammen med nabokommunene
og Vest-Agder fylkeskommune.
Mange skal bli enige før avgiften
kan fjernes.
– Skal jeg være helt ærlig så
tror jeg det er lite realistisk. Men
nå må vi i fellesskap se hva vi kan
klare å få til, sier Kristiansen.
fRustRasjon
Miljøvernminister Tine Sundtoft
sier hun forstår Kristiansands

frustrasjon. Samtidig har altså
byen klart å få ned biltrafikken,
mens andre byer opplever økning.
– Nå ser vi hva som virker. Hvis
Kristiansand ikke ønsker denne
avgiften, må de komme opp med
noe annet.

Har ingen planer om regler
som skal gi mer liv i byene
Den borgerlige regjeringen
sier nei til de nye reglene
som skulle hindre nye
kjøpesenter og gi mer liv i
byene.

tEKst: Kjetil Reite
kjetil.reite@fvn.no - 90681205

OSLO

D Det skal ikke
være noen tvil om
at det er resultatene
som er viktigst. Men
får man ikke resultater, får man heller
ikke penger.

Den
rødgrønne
regjeringen foreslo at det ikke skulle være mulig å etablere
forretninger på over 3000 kvadratmeter utenfor sentrum.
Kristiansand ble trukket fram
som eksempel på en by der sentrum opplevde nedgang, mens
kjøpesentrene vokste.
– Det forslaget har jeg lagt i
skuffen. Vi tror ikke at mer statlig styring skaper mer liv i sentrum, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore

Tine SundTofT (H),

Miljøvernminister

Sanner (H).
– Synes
du
oppblomstringen av kjøpesenter er problematisk?
– Det er ikke
fritt frem i dag,
og det er ikke et mål at det skal
være flest mulig kjøpesentre.
Men det blir ikke mer liv i byen
av mer statlig detaljstyring, sier
Sanner.
Han sier regjeringen ikke har
planer om andre regler som
skal gi mer liv i byene og hindre veksten i antall kjøpesenter.
Kjetil Reite

I 2012 ble det oppdaget at fasadeglassene på Tangen VGS var begynte å sprekke. Enkelte falt også ned. Foto: tormod FlEm VEggE

Ifølge en rapport fra
Multiconsult er fasadeglassene på Tangen VGS
underdimensjonerte og
festene er for dårlige.

at fasadeglassene er underdimensjonert og deretter at festene er for dårlige.
Nå skal byggeavdelingen gå
gjennom en risikoanalyse
sammen med skoleledelsen.
KRISTIANSAND
Videre vil det jobbes med å avklare hvem som er ansvarlig
– En omfattende rapport fra for årsakene.
Multiconsult avdekker at år– Dette kan ta tid, men vi ønsaken til at glasspanel på fasa- sker selvsagt å løse dette på
den av Tangen videregående best mulig måte for skolen,
ferds
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Rapporten fra Toppmøtet er laget av: Citiplan AS og FOSSCOM.
Denne rapporten er ikke er ordrett referat, men dekker innholdet i det som ble sagt under Toppmøtet i Oslo 11. og 12. november 2013.
Illustrasjonsfoto s 4, 11, 13, 16, 17, 21, 25, 27, 29 og 33: Jan Alsaker, s 2-3 og 23: Peer Lehn-Pedersen, s 37: Knut Opeide
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