
Klimavennlig byutvikling 

 

Bedre bymiljø 
 

Framtidens byer 
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• Hva er Bedre bymiljø? 

• Hva gjør vi? Hva må vi forsterke? 

• Utfordringer til nettverkene 

• Eksempler fra pågående prosjekter  

Bedre bymiljø i Framtidens byer 



Framtidens byer 

• Hovedmål:  

- redusere klimagassutslipp fra vegtransport, 

  stasjonær energibruk, forbruk og avfall  

- utvikle strategier for å møte klimaendringene 

 

• Delmål  

- forbedre det fysiske bymiljøet med tanke på helse,  

  opplevelse og næringsutvikling 

 

• Varighet til 2014 

 



Innsatsområder 

• Areal og transport 

 

• Energi i bygg 

 

• Forbruk og avfall 

 

• Klimatilpasning 

Utslippskilder i byene 
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Hva er Bedre bymiljø? 
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Overordnede mål 

  

• Byen skal være for alle og bidra til høy livskvalitet 

for innbyggerne.  

 

• Byene skal utvikles med utgangspunkt i sin 

egenkarakter og utnytte sine fortrinn  

 

• Byene skal ha høy kvalitet i tilbud og utforming 

 

• Byene skal være bærekraftige og utvikles slik at 

det er enkelt å leve klimavennlig 
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Hva er Bedre bymiljø? 5 kriterier 
  

1. Sunn by Ren jord, luft og vann. Helse. Bevegelse. Mindre farer 

  

2. Levende by  Den tette attraktive byen å bo i, oppholde seg i og bevege 

seg i. ”15-minuttersbyen” Den pulserende byen for handel og kultur. 

Dynamikk, kompleksitet og det uforutsigbare  

 

 3. Gå- , sykkel og kollektivby  Effektive og attraktive gater, ruter og stier 

for gående og syklister. Effektiv og attraktivt kollektivtilbud.  

 

4. Byrom og møteplasser Mangfold av byrom og møteplasser for aktivitet, lek, 

handel og kultur. Sikre sammenhengende strukturer. Høy kvalitet i urbane fellesrom / 

byens mellomrom og universell utforming .  

 

4. Blå-grønn by for rekreasjon, naturopplevelser, lek, aktivitet og ro.  

    Biologisk mangfold. Resipient for vann, klimatilpasning 

 

  

 

 

 



1. Sunn by 
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Utfordringer:  

• Ren luft  reduserte luftutslipp fra biler og fyring 

 

• Rent vann - ren vannkvalitet  

 

• Ren jord, utslipp, fyllinger , dyrking i by… 

 

• Helse 

 

• Bevegelse 

 

• Trygg by, mindre farer 
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2. Levende by 
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Utfordringer 

• Strategisk byutvikling. Samordnet areal og transport.  

  

• Attraktive bomiljøer og boliger i byen. Fortetting krever nye svar? 

Redusere byspredning. 

 

• Kort avstand til alt, ”15 minutterbyen”  

 

• Mellomromstrukturen 

 

• Handel i sentrum 

 

• Kulturtilbud i sentrum 

 

• God miks av boliger, handel, kultur og rekreasjon  

 

• Høy kvalitet i arkitektur, livskvalitet og grønne løsninger 
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3. Gå-, sykkel og kollektivbyen  
 



Utfordringer 

• Den enkle og attraktive byen å bevege seg i 

 

• Hierarki 

• 1. Fotgjengere 

• 2. Syklister 

• 3. Kollektivtransport 

• 4. Bilen   

•   

• Skape lyst til å gå og sykle 

• Skala, opplevelse, den menneskelige dimensjon 

• Gatesnitt 

 

• Sammenhengende strukturer 

• ruter for gående, sykkelveinett, grønnstrukturen med mer 

 

• Bybaner som bybygger, generator for utvikling i 

trasèområdene  

•   
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4. Byrom og møteplasser 
  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Utfordringer 

• Konteksten; Hva trenger byen, nærmiljøet av møteplasser 

 

• Møteplasser. For hvem?  

 

• Mellomromsstruktur; gater, plasser, parker, løkker, stier 

 

• Årstider; Sommer og vinter 

 

• Utfordre befolkningen, medvirkning 

 

• Riktig kvalitet 
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5. Blå-grønn by 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Utfordringer 

• Rekreasjon 

• Naturopplevelser 

• Lek 

• Aktivitet og ro 

• Biologisk mangfold, biodiversitet 

• Resipient for vann, klimatilpasning, regnbed.  

• Grønne tak 

• Vann som potensiale for å skape kvalitet i gater og byrom.  

• Parsellhager, urbant jordbruk, takhager 

• Temporære parker. (Larvik havn) 
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Hvor og når  
 

 

- Ved utvikling av alle deler av byen 

• sentrum 

• bydelsentra 

• bydeler  

• knutepunkter 

 

- Ved byomforming, fortetting og transformasjon 

 

- Ved planlegging av større og mindre byområder  

 



SD OED/KRD MD MD 

Hvordan jobbe i FB:Hvor og 

når  



Prosess 

• Alle prosjekter i programmet skal fokusere på bedre 

bymiljø  

 

• Ulike prosjekter, sett i en helhet, kan skape 

synergier som kan utnyttes 

 

• Sette igang nye innovative og framtidsrettede 

prosjekter og piloter .  
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Hva har vi gjort? Eksempler 

 

 

 

 

 

• ENERGI I BYGG 

• AREAL OG TRANSPORT 

• FORBRUK OG AVFALL 

• KLIMATILPASNING 
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Energi i bygg 

 HVA HAR VI GJORT 

Framtidens bygg : 10 godkjente prosjekter  + 2 referanseprosjekter +  

   4 i prosess.  

   Futurebuilt ; Oslo og Drammen – prosjekter ( hvor mange? ) 
- Skoler  Sommerlyst skole, Tromsø 

- Barnehager Sollien barnehage, Bergen.  

- Kvamstykke barnehage, Tromsø 

- Vålandshaugen barnehage, Stavanger 

- Møllestua barnehage, Kristiansand 

- Bofellesskap Husabøryggen bofellesskap, Stavanger.  

- Rådalslien bofellesskap, Bergen.  

- Boliger   Europan Svartlamoen, Trondheim.  

- Familieboliger Rosenvang, Stavanger.  

• Krisesenter Krisesenter telemark, Skien. 

• Referanseprosjekter Storøya barnehage, Fornebu , Bærum 

• Slotthaug energihus, (lekehus) Stavanger 

 

Områdeutviklingsprosjekter : 3 godkjente , 3 på gang 

• Godkjente: FB – Brøset, Trondheim, Strømsø, Drammen og Furuset, Oslo.  

• Nye på gang:  Område i Kristiansand, Værste i Fredrikstad og Hamang i Sandvika  

 

Energiledelse og styring 
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HVA MÅ VI FORSTERKE 

 
• Rehabilitering av eksisterende  boligområder / borettslag  og 

enkeltbygninger til passivhusstandard.  
• Benytte overfaltevann som ressurs i fornyelse av uteområder  

•   

• Flest mulig grønne tak 

 

• Bygningene bidra til offentlige møteplasser / sambruk i 1 etg  

• ( det 4 byrom)  

 

• Utelys – energieffektive løsninger universell utorming, attraktive byer 

og tettsteder og trygge gode steder 
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Areal og transport 

HVA HAR VI GJORT 

• Bypakkene 

• Belønningsordningen 

• Sykkelsatsing 

• Næringslivets transporter 

• Sentrumsutvikling 

 

HVA MÅ VI FORSTERKE 

• Få bymiljøfokuset sterkere inn i bypakkene og belønningsordningen 

• Gjør gater og plasser mer attraktive for gående og syklende. 

Sammenhengende gang- og sykkelnett. 

• Fokusere mer på gående; Når får vi den første gåbyen?  

• Gjøre person- og godstransport i næringslivet  grønnere 

• Sentrumsutvikling –fra organisasjonutvikling til attraktivt innhold og 

utforming. .   
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Forbruk og avfall 
HVA HAR VI GJORT 

 

MÅL: Legge til rette for at folk kan leve mer miljøvennlige liv 

• Nettverket handler om  forbrukeradferd og handlemønster 

• Byene driver kampanjer; går inn i alle temaområder  

• å og sykle til jobben aksjoner 

• Øke kollektivbruk 

• Earth Hour levere energibruk 

• Oljefri 

• Undervisningsopplegg miljøvennlig adferd, energi bruk og gjenvinning 

• Søppelsug – færre søppeldunker i gater og plasser  

• Redesign – klær, møbler, byrom  

• mange byer  har gjennomført arrangementer; Skien, Porsgrunn, Bergen 

 

• HVA MÅ VI FORSTERKE 

• Redesign; klær, byrom/ mosaikk 

• De viktigste kampanjene er å få mennesker til å og sykle mer og redusere 

bilbruken ( sosiale medier) 
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Klimatilpasning 
 

HVA HAR VI GJORT 

 

Bygd opp kompetanse ved å utvikle metoder, verktøy ( klimagis), definere 

flomveier, retningslinjer  og kurs  

 

Målsetning: Få alle byene til å implementere klimatilpasning i 

kommuneplanen 

 

• Regnbed Risvollan i Trondheim 

 Nansenparken påFornebu, Bærum.  ( ikke FB eksempler på lokale tiltak for  

overvannshåndtering, kanalisering og fordrøyning i terreng) 

• Grønne tak ( Pilestredet park )og Veolia, Oslo 

• Åpning av bekker og fosser 

Groruddalen  

Ilabekken i Trondheim 

Planl. åpning av en bekk mellom Store og Lille Lungegårdsvann i Bergen 

Haukåsvassdraget; Regplan under arbeid, våtmarksområde skal etableres 

Sarpsborg- Ny gågate med vann som hovedelement ? 
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HVA MÅ VI FORSTERKE 
 

- Grønne tak og vegger 

 

- Utforming av vann i by; bruke de blå og grønne strukturer 

 

- Boligområder – overflatevann som ressurs i fornyelsene av uterom 

 

- Alle tiltak for lokal overvannshåndtering som tar utgangspunkt i blå-

grønne strukturer må utprøves under norske forhold for et norsk klima. 

 

- Pågående studier av regnbed under norske forhold. 
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Bedre bymiljø 
• Landskapets forutsetninger 

• Store bygrep som gjør en forskjell 

• Den levende komplekse byen bolig, kultur, næringsliv 

• Mellomromsstrukturen  som en infrastruktur;  

• parker, plasser, gater og stier 

• Sammenhengende og lesbare strukturer 

• Universelt utformede miljøer 

• God arkitektur  og Riktig kvalitet 

• Bærekraftig  

• Sosialt bærekraftige miljøer 

• Den morsomme byen og leve i 

 

Mennesket i fokus – byen som biotop for mennesket 
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Hvilke prosjekter ønsker vi oss: 

eksempler- 
1. Overflatevann i byens gater, plasser og parker. 

2. Levende gater og plasser 

3. Gåbyen  

4. Universell utforming 

5. Temporære byrom  

6. Grønne tak (– byen)  

7. Parsellhager / takhager 

8. Renovering av boligområder Passivhusstandard, overflatevann 

9. Lys – utebelysning  

10. Det 4. byrom  - sambruk av 1 etg i lokaler  

11. Gjenbruksprosjekter 

12. Landskap som infrastruktur 
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mål 

 

• 1-2 stk Bedre bymiljøprosjekter hver by  
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Oppfølging: 

• Møte i desember m Dep. og koordinatorene om 

aktuelle bymiljøprosjekter i nettverkene / på tvers av 

nettverkene 

 

• Work shop i januar i MD med aktuelle Bedre 

bymiljøprosjekter 

 

• Områdeutviklingsprosjekter får eget subnettverk der 

EcoBox organiserer arbeidet 

19.10.2011 framtidensbyer.no 32 



Forslag til organisering 

• Prosjektene organiseres gjennom eksisterende 

nettverk og samarbeidsområder, dvs det opprettes 

ikke eget nettverk 

 

• Prosjektene meldes inn til MD / Ellen Husaas, 

nettverkseierne, fagkoordinatorerer , 

hovedkontaktene  i Byene  

 

 
 

 

 

 

 

Eget sted på Framtidens byers hjemmeside der Bedre bymiljøprosjekter 

presenteres 



 

 

 

 



To eksempler 

1. Skiens utfordringer 

 Sammensatte utfordringer; Sentrumsutvikling, energi i bygg, 

ATP, Bedre bymiljø, sosial bærekraft, lokal kortreist mat som ressurs 

 

2. Områdeutviklingsprosjekter 
Subnettverk ved EcoBox 
• - Brøset – nytt boligområde  

• - Strømsø - sentrumsprosjekt 

• - Furuset – Drabantby 

•   
 Mulige nye:  

 - Værksted / Fredrikstad 

 - Område i Kristiansand 

 - Hamang / Sandvika 

 

• -  

• -  
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