
 
 

 

 

 

Veien videre  

19. oktober 2011 

 

 

Øyvind Aarvig 

Miljøverndepartementet  

 



Felles nettverksamling i Bergen 2011 

• Håper alle har hatt to givende, opplevelsesrike, 

inspirerende og morsomme dager i klimaets, 

bymiljøets og samarbeidets ånd! 

• Takk til Bergen kommune, og til alle andre som har 

bidratt på ulike måter! 
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Skien 

Rådalslien bofellesskap 



Framtidens byer – halvgått løp! 

• Midtveis-evaluering 
• Næringslivet 

• Sentral satsning 

• Indikatorutvikling 

• Formidling av eksempler 

• Synliggjøring og 

satsing på bymiljø 
• Områdeutvikling (Ecobox) 

• Sentrumsutvikling  

• Byrom osv. 
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Bredere og bedre involvering av næringslivet 

• Samarbeid om konferanser: To dager i framtiden 

(Sandnes 26.-27. okt), Zerokonferansen (22. nov), 

Eliaden (juni 2012) 

• Toppmøte 14.november kl 1000-1200 i Oslo 

• Lansering av elektronisk brosjyre 
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Bedre forankring sentralt 
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• Samarbeid mellom Vestregionen og Entra, Rom 

Eiendom, Statsbygg, Forsvarsbygg og Viken 

helseregion om klimagassregnskap for egne bygg 

• Pågående arbeid med stortingsmeldinger om klima, 

bygningspolitikk, klimatilpasning og avfall 



Klimanøytral stat 

• I ett år skal ti statlige virksomheter beregne egne utslipp og 

kartlegge hvordan de kan bli klimanøytrale.  

• Norge skal bli klimanøytral i 2030. Staten, med sine 140 

000 ansatte, er både en stor arbeidsplass og innkjøper 

av tjenester og varer. Staten sitter i en nøkkelposisjon 

og er dermed en viktig bidragsyter i arbeidet med å 

redusere klimautslipp, sier Erik Solheim.  
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Miljøminister Erik Solheim 

deltok i oppstartsseminaret 

til Klimanøytral stat, 

sammen med Nick Nuttall 

fra UNEP og Svein Tveitdal 

fra Arendal kommune.  



Videre utvikling av indikatorer og statistikk 

• Verktøy for måling av redusert klimagassutslipp 

(KS/Civitas) 

• Klimakalkulator for avfall (Bergfald) 

• Utvikling av bymiljøindikatorene (SSB) 

• Modul for utearealer til klimagassregnskapsmodell 

(Statsbygg/Civitas) 

• Utvikling av klimagassregnskap for områder 

(Ecobox/FutureBuilt) 

• Rapporteringssystem/følgeevaluering 
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PROSJEKT- OG EKSEMPELDATABASE PÅ NETT 

Det arbeides nå med utvikling av en prosjekt- og eksempeldatabase på nett 
•Anbudsdokumenter ut så snart som mulig 
•Tidsramme: 3-6 måneder 

 
Databasen: 
•Utarbeides med utgangspunkt i 
det Excel-baserte 
rapporteringsskjema (data kan 
importeres fra Excel) 
 
•Gir mulighet for å legge inn alle 
relevante data om et prosjekt 
 
•Byene får brukertilgang, og kan 
legge inn data om sine prosjekter 
 

 
Bruksområder: 
•Gir mulighet for å hente ut ulike 
typer rapporter (prosjektrapporter, 
årsrapporter, samlerapporter, 
nettbaserte rapporter, word, etc.) 
 
•Gir mulighet for å enkelt finne og 
vise fram eksempler. Databasen 
blir søkbar på tema og stikkord 
 
•Oversiktlig rapporteringsverktøy – 
både for den enkelte by, og for 
programmet som helhet 
 
•Inkluderer viktige indikatorer, slik 
at det blir enkelt å rapportere på 
dette 
 
 
 



Områdeutvikling 

• Samarbeid med Lavenergiprogrammet og NAL|Ecobox: 

www.arkitektur.no/   

• FutureBuilt - forbildeprosjekter: www.futurebuilt.no/  

 

                     Strømsø, Drammen 

 

 

 

 

•                              

 

 

Brøset, Trondheim                                              Furuset, Oslo 
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Vinnerkonsept: vinn-vinn-løsninger 

• Bærekraftige løsninger = tredobbel bunnlinje 

(økonomi, sosialt og miljø) 

• Lønnsomme investeringer – lavthengende frukter  

• Langsiktige løsninger – store effekter 
 

• Framtidens byer – en utprøvings- og 

formidlingsarena – nasjonalt og internasjonalt 
 

• Og husk: Å tenke på fremtiden vil si å tjene dagen i 

dag (Max Tau) 
 

Takk for meg – og lykke til med arbeidet videre! 

aar@md.dep.no  
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