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Framtidens byer 2008-2014

• Hovedmål er å redusere samlet klimagassutslipp 

fra vegtransport, energibruk i bygg, forbruk og avfall 

samt å begrense uheldige virkninger av 

klimaendringene

• Delmål er å forbedre det fysiske bymiljøet med 

tanke på økologiske kretsløp, sikkerhet, helse, 

opplevelse og næringsutvikling
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Skien Oslo



Byenes handlingsprogrammer

Felles for alle temaer og spesifikke tiltak innen:

• Areal og transport

• Energi i bygninger

• Forbruksmønster og avfall

• Tilpasning til klimaendringene
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Tromsø Porsgrunn Sandnes



Pilotprosjekter

• Omfatter både nybygg og rehabilitering

• Omfatter både enkeltbygg og områdeutvikling

• Samarbeid med Future Built (Oslo og Drammen), 

med NAL|Ecobox, Lavenergiprogrammet og med 

næringslivet sentralt og lokalt

• Kvalitetskriterier for prosjektene:

- 50 % reduksjon av klimagassutslipp til transport, materialer 

og drift av bygningen

- Ved utforming av bygninger, anlegg og uteområder skal det 

legges vekt på løsninger som tar hensyn til framtidige 

klimaendringer. 

- Verktøy for klimagassregnskap
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Kvalitetskriterier for 

pilotprosjekter 

under energi i bygg

• Pilotprosjektene skal bidra til å oppnå målene i 

Framtidens byer. Kvalitetskriteriene er dynamiske 

og vil bli videreutviklet i programperioden. I første 

fase er målet å utvikle attraktive, klimatilpassete 

prosjekter med halvert klimagassutslipp i forhold til 

vanlig praksis. Ambisjonene på lengre sikt er 

klimanøytrale bygninger og byområder.

• Avtale mellom byggherre/tiltakshaver, vertsbyen og 

Framtidens byer, som klargjør partenes forpliktelser 

og rettigheter
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Tilpasning til dagens og 

framtidens klima

• Klimaendringer gir nye utfordringer

• En vesentlig del av dagens byggskader skyldes fukt, 

og mer vind, nedbør og fuktighet bidrar til økt 

belastning på materialer og konstruksjoner både på 

kort og lang sikt

• Eksisterende bebyggelse utsettes for nye og større 

påkjenninger

• Havnivåstigning og springflo fører til at bygninger 

må lokaliseres i større avstand og høyde fra 

sjøkanten
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Tilpasning til dagens og 

framtidens klima

• Klimaanalyse av område/tomt - sol-, vind- og 

nedbørsforhold - plassering, utforming og 

orientering av bebyggelse og uterom

• Utgangspunkt i lokale forhold ved valg av materialer 

og bygningsmessige detaljer

• I plan- og bygningsloven stilles det krav om 

utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalyser i 

forbindelse med alle arealplaner
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Tilpasning til dagens og 

framtidens klima

• Grønne strukturer og gjennomtrengelige overflater 

gir økt fordrøyning av regnvannet

• Åpne vannveier i form av bekker, kanaler og 

basseng, som ledd i en miljøvennlig utforming av 

by- og boligområdene

• Grønne takterrasser som supplement til leke- og 

oppholdsarealer, binder CO2 og gir bidrag til frodige 

uteplasser, og tar hånd om overflatevannet

• 1. pilotprosjekt Brøset i Trondheim: Grønn 

overflatefaktor
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Øvrige kriterier -

knyttet opp mot programmets delmål

Pilotprosjekter skal alene og i samspill med 

omgivelsene være et positivt bidrag til det fysiske 

bymiljøet ved:

• God arkitektonisk utforming

• Gode miljøkvaliteter

• Universell utforming

• Ivaretakelse av viktige kulturhistoriske verdier

• Miljøprogram og miljøoppfølgingsprogram
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Kriterier knyttet opp mot delmålet

• God arkitektonisk utforming i samsvar med den vide 

forståelsen av begrepet i ny plan- og bygningslov og 

arkitektur.nå - Norsk Arkitekturpolitikk.

• Lokal håndtering av overflatevann

• Grønnstruktur og blå/grønnstruktur, med god 

sammenheng med omliggende tur- og 

friluftsområder

• Hensyn til naturmangfold og landskap

• Gode utearealer og kvalitet i byrom

• Fysiske tiltak i trafikkarealene
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Les mer:

www.framtidensbyer.no

Framtidens bygg –

www.arkitektur.no

kontakt NAL|Ecobox:

mhh@arkitektur.no

Takk for oppmerksomheten!

aar@md.dep.no
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