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Ifølge FNs klimapanel må utslippene av drivhusgasser
reduseres med opptil 90% de neste 40 årene for å kunne 
begrense den globale oppvarmingen til to grader. Regner vi
med at vi i 2050 er i overkant av 9 milliarder mennesker på
jorda, blir det da ca. 1 tonn per hode å fordele. Oppgaven kan
bare løses hvis rike land reduserer sine utslipp betydelig mer
enn fattige. Til sammenligning er utslippene i dag ca 6 tonn
per hode, mens rike land slipper ut 15 tonn og fattige 3 tonn i
gjennomsnitt. I Norge er utslippene ca 11 tonn per innbygger,
og vi kan ikke melde oss ut av den globalt kollektive innsatsen
som er nødvendig for å redusere utslipp av klimagasser. Vi må
derfor forberede oss på å redusere utslippene i Norge med
minst 90 % de neste tiårene. Vi må videre planlegge for å 
tilpasse oss best mulig til de klimaendringene som er uunn-
gåelige.

Dette kunnskapsnotatet tar for seg arealplanleggingens rolle
både for å redusere utslipp og tilpasse oss endringer. Asplan
Viak som er hovedbidragsyter til notatet skriver bl.a. «Reduk-
sjon av transportbehovet er sannsynligvis arealplanleggingens
største bidrag til å redusere Norges utslipp av klimagasser,
men på langt nær det eneste. En helhetlig forståelse av
sammenhengen mellom kilder til klimagassutslipp og areal-
planlegging er nødvendig for at resultatet skal bli et bære-
kraftig lavutslippssamfunn. I tillegg må arealplanleggingen
legge grunnlaget for at samfunnets fysiske strukturer kan 
tilpasses klimaendringene som allerede skjer». 
Klimapartnere Arendal, Grimstad og Kristiansand har videre
bidradd med konkrete eksempler på klimavennlig areal-
planlegging i regionen.

Klimapartneres hovedvisjon er å utvikle Agder til en bære-
kraftig region med fokus på næringslivets rolle. 
Denne oppgaven løses i samarbeid med kommuner og fylkes-
kommuner som bl.a. har som oppgave å bidra til at næringsliv
og innbyggere kan gjøre klimariktige valg. Uten klima-
kompetanse og klimafokus i arealplanleggingen vil denne
viktige utfordringen ikke la seg løse optimalt.

Dette kunnskapsnotatet setter fokus på arealplanleggingens
rolle for å utvikle et konkurransedyktig lavutslippssamfunn på
Agder og i Norge. En spesiell takk rettes til bidragsyterne fra
Asplan Viak og Arendal, Grimstad og Kristiansand kommuner.
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FREMTIDENS
BYER OG
TETTSTEDER
– HVORDAN PLANLEGGE FOR Å
REDUSERE KLIMAGASSUTSLIPPENE

AV ANE RYTTERVOLL KVAMSHAGEN, ASPLAN VIAK

Arealplanleggingen må bidra til at samfunnets
fysiske strukturer tilpasses klimaendringene, 
og til at våre fysiske omgivelser formes slik at
klimagassutslippene kan reduseres. 

HVA ER AREALPLANLEGGING?
Med arealplanlegging menes her planlegging etter plan- og
bygningsloven, i form av regionale arealplaner, kommune-
planens arealdel, områderegulering og detaljregulering. 
Arealplanlegging innebærer ikke prosjektering av bygninger,
og plan- og bygningsloven gir ikke hjemmel til å bestemme
bygningers energiegenskaper eller andre tekniske løsninger
gjennom arealplaner. Valg av isolasjonsnivå og energisystemer
i en konkret bygning gjøres altså uavhengig av gjeldende 
arealplan på stedet. Det betyr imidlertid ikke at arealplanlegg-
ingens bidrag til å redusere energiforbruk og klimagassutslipp
er uvesentlig.

Gjennom klimaforliket som ble inngått i januar 2008 er det
bestemt at innen 2020 skal de norske utslippene av klima-
gasser reduseres med 15 til 17 millioner tonn i forhold til
prognosene beregnet i 2007 for utslippsmengdene i 2020.
Her ble også målet om at Norge skal bli klimanøytralt fram-
skyndet 20 år fra 2050 til 20301. 

Reduksjon av transportbehovet er sannsynligvis arealplanlegg-
ingens største bidrag til å redusere Norges utslipp av klima-
gasser, men på langt nær det eneste. En helhetlig forståelse
av sammenhengen mellom kilder til klimagassutslipp og 
arealplanlegging er nødvendig for at resultatet skal bli et
bærekraftig lavutslippssamfunn. I tillegg må arealplanlegg-
ingen legge grunnlaget for at samfunnets fysiske strukturer
kan tilpasses klimaendringene som allerede skjer.

1   www.regjeringen.no/nb/dep/md
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REDUKSJON AV 

KLIMAGASSUTSLIPP

BYGG TETTERE I BYENE
Etter at bilrasjoneringen ble opphevet i 1960 er byutviklingen
blitt stadig mer bilbasert som følge av privatbilens utbredelse.
Fordi bilen gjør oss i stand til å tilbakelegge lange avstander
på kort tid, er byer og tettsteder blitt spredt ut over et stort
areal. Kjøpesentre er blitt lagt langt utenfor bykjernen, og
store arbeidsplasser ligger i byenes periferi. Denne byspred-
ningen fører igjen til økt bilavhengighet, slik at utviklingen blir
selvforsterkende. 

Spredte byer kan synes som resultatet av enkle løsninger 
på flere utfordringer. Det er ofte enklere å ta i bruk areal i 
utkanten av byene enn å krangle seg til å fortette inn boliger
eller næringsfunksjoner på arealer blant allerede utbygde 
eiendommer. I tillegg er de sentrale eiendommene gjerne
kostbare, og vanskeligere tilgjengelig med bil.
Når vi vet at vegtrafikken alene sto for halvparten av klima-
gassutslippene i de sju største byene i Norge blir det klart at
byspredning er et vesentlig klimaproblem2. 

Statistisk sentralbyrå har i forbindelse med samarbeidspro-
grammet Framtidens byer utarbeidet en foreløpig rapport som
viser miljøtilstanden i de 13 største byene i landet. Rapporten
konkluderer med at de tettest utbygde byene er de mest
klima- og miljøvennlige fordi de legger beslag på mindre areal
pr innbygger, har mer miljøvennlig transport, mindre bilbruk og
lavere klimagassutslipp enn de mer spredtbygde byene.
Rapporten viser at tettheten i byene har økt de siste ti årene,
ved at en stor del av nybyggingen har kommet innenfor 
bygrensa, for eksempel på gamle industri- og havneområder.
Positivt er det også at tilgangen på leke- og rekreasjons-
arealer ikke synes å være dårligere i tette byer. Gjennom-
snittet for hele landet indikerer at det er liten sammenheng
mellom hvor tett folk bor i byene og hvilken tilgang de har til
leke- og rekreasjonsarealer. Derimot er god planlegging av
stor betydning for å sikre denne type områder. Tromsø,
Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Oslo kommer samlet
sett best ut. Dette er tette byer som også scorer høyt på flere
av de øvrige områdene. I tillegg til tall for areal, transport og
klimagassutslipp, inneholder rapporten også opplysninger om
avfallsbehandling og miljøsertifisering av bedrifter. Det er
verdt å merke seg at mesteparten av det som blir målt gjelder
forhold som de lokale myndighetene selv kan påvirke. Dermed
kan rapporten brukes som en målestokk på byenes miljø-
politikk3.

2 «Bærekraftig byutvikling», Tor Medalen, NTNU 2010
3 «Framtidens byer – statusrapport 2010», Miljøverndepartementet 2010
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TRONDHEIMS KOMMUNES VEKST

Figur 1: Trondheim kommunes vekst i arealbruk fra
1915-20004

Tabell 1: Trondheim kommunes vekst i befolkning 
1910-2000. (Kilde: www.ssb.no)

Av tabell 1 ser vi at Trondheims befolkning nesten har
tredoblet seg fra 1910 til 2001, mens figur 1 tydelig
viser at vekst i arealbruk er langt større. Det er
mangelfulle data for arealbruk tilbake i tid, men i 1960
hadde Trondheim et arealforbruk på 212 kvm pr 
innbygger, i 1970 var den 252 kvm pr innbygger og i
1990 var den på hele 422 kvm pr innbygger. 
Utviklingen snudde sannsynligvis i perioden 1980-
1995, for i 1998 var arealforbruket gått ned til 
410 kvm pr innbygger. Deretter har arealforbruket
gradvis gått nedover, og i 2009 var det på 396 kvm 
pr innbygger5. En tilsvarende utvikling kan sees i Oslo,
Bergen og Stavanger også.

1915       1945       1970          1980           2000

År Folkemengde

1910 57 008

1946 88 171

1970 127 328

1980 134 854

2001 151 198

BEFOLKNING I TETTBYGDE STRØK

Tabell 2: Befolkning i tettbygde strøk 1900-20016

*Tettbygde områder med minst 200 bosatte der 
avstanden mellom husene som regel ikke overstiger
50 meter.

Dato/år Prosent folkemengde i
tettbygde strøk*

3. desember 1900 35,7%

1. desember 1920 45,3%

3. desember 1946 50,1%

1. november 1960 57,2%

1. november 1980 70,3%

3. november 2001 77,3%

KILDER TIL UTSLIPP AV KLIMAGASSER
I NORGE

Diagram 1: Kilder til utslipp av klimagasser i Norge7

4  www.trondheim.kommune.no
5 Opplysninger fått fra byplankontoret i Trondheim, som igjen har 
   hentet sine tall fra Statististisk sentralbyrå
6 og 7 www.ssb.no

Transportsektoren
32%

Petroliumssektoren
27%

Industrisektoren
26%
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i 2020 er potensial for reduksjon av klimagassutslipp hele
95% for bilparken til klimapartnere Arendal kommune, 
Blakstad videregående skole, Nettbuss, Otera og YIT ved bruk
av alternativt drivstoff. Det er selvfølgelig viktig å velge riktig
drivstoff, men dette kurerer bare symptomene og ikke det
grunnleggende problemet som er den voldsomme transport-
aktiviteten. Her snakker vi som sagt heller ikke om enten-eller,
men om både-og. Transporten og byspredningen har også
andre ulemper som beslagleggelse av store arealer, støy- og
partikkelforurensning, trafikkulykker og lav utnyttelse av infra-
struktur i tillegg til at transport tar tid. For eksempel legger
fysisk nedbygd areal til samferdsel (veg, jernbane og flyplass)
beslag på 15,9 prosent av det totale tettstedsarealet i Norge11.
Overgang til el-biler og fortsettelse av dagens arealbruks-
utvikling vil føre til økt elektrisitetsforbruk, og som vi skal se
senere i notatet er ikke det ønskelig. Til slutt er det ikke
sikkert at den ønskede teknologien er tilgjengelig om ti år,
eller at den er økonomisk tilgjengelig. 

REDUSER BEHOVET FOR BILBRUK
Å forme omgivelser gjennom arealplanlegging eller bygnings-
prosjektering bør gjøres slik at både planleggings-, produk-
sjons- og driftsfasen etterlater et så lite klimafotavtrykk som
mulig. De fire R’ene: reduce, reuse, recycle and regenerate, kan
være til god hjelp når tiltak for å redusere klimafotavtrykket
skal prioriteres. Det første og viktigste steget innebærer å
redusere forbruket. Neste steg er å sørge for gjenbruk, og 
deretter følger resirkulering. Som siste tiltak må det sørges for
regenerering, dvs. å sette i stand igjen de ressursene som er
ødelagte eller degraderte8.

Tankegangen er beslektet med prinsippet bak den velkjente
Kyotopyramiden som er en fremgangsmåte for utforming av
bygninger med lavt energibehov. Statens vegvesen har utviklet
en «transport- og klimapyramide» som også bygger på det
samme prinsippet (figur 2). Det betyr eksempelvis at reduk-
sjon av transportbehovet er et grunnleggende tiltak som er
viktigere enn valg av energikilde, dvs. valg av drivstoff9. Areal-
planlegging er det viktigste redskapet for å legge til rette for
«klimavennlig» arealbruk og transportstruktur, og det er her
de største utslippsgevinstene kan hentes gjennom systematisk
reduksjon av folks transportbehov10.

Ideelt sett bør vi starte med det nederste trinnet i pyramiden,
men det er også nødvendig å sette i gang tiltak høyere opp
fordi effekten kommer mye raskere. Det skyldes at tids-
perspektivet i arealplanleggingen er langt, mye lengre enn i 
for eksempel bil- eller byggeindustrien. Fra en plan blir vedtatt
til den blir gjennomført kan det gå et tiår, også etter den 
nye planloven.

De siste par tiårene er miljøeffekten av mer rentbrennende
motorer og lavere bensinforbruk blitt spist opp av økt bilbruk,
økt motorkraft og økt størrelse på bilene. Hvis vi ser for oss
fortsatt byspredning vil besparelser i stor grad bli spist opp av
økt transportomfang. Det er derfor viktig å gjøre tiltak i
nederste trinn. 

Men hva om CO2-utslippene fra bilene reduseres kraftig (steg
4 i figur 2)? Hvor viktig blir da steg 1-3? I klimapartnernotat 
nr 3 om transport sies det at med antatt tilgjengelig teknologi

Steg 4: Miljøvennlig bilbruk
- valg av type kjøretøy og drivstoff, 

informasjon og holdninger

Steg 3: Regulere biltrafikken
- for å understøtte kollektivtrafikken og 
gang- og sykkeltrafikken, og redusere 

transportomfanget

Steg 2: Styrke miljøvennlig transport
- slik at flest mulig har et reelt og godt 

alternativ til bilbruk

Steg 1: Redusere transportbehovet
- både reiselengde og behovet for å bruke
egen bil gjennom «klimavennlig» arealbruk 

og transportstruktur

8  «Heating, cooling, lighting», Norbert Lechner, 
John Wiley & Sons inc., 2000

Figur 2: Transport- og klimapyramide (basert på Statens
vegvesens prinsipper)

9  Artikkel, «Transportpolitikken må gjøres mer utslippsorientert – hvordan?», 
  Arvid Strand, Plan 1/2009

10«Klima – hva skjer?», Ole Mathismoen, Font forlag, 2007
11 www.ssb.no



Steg 3:
- Ingen økning i vegstandard og kapasitet

- Lavere standard på nye veier

Steg 2:
- Styrke kollektivtrafikken

- Utvikle et dekkende og attraktivt nett
av gang- og sykkelveier

Steg 1:
- Fortetting

- «Rett virksomhet på rett sted»
(ABC-planlegging)
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AREALPLANLEGGING – NØKKELEN TIL Å
REDUSERE TRANSPORTBEHOVET! 
Det motsatte av byspredning er fortetting, og nettopp derfor
spiller fortetting en viktig rolle for å redusere transport-
omfanget og -behovet. I tillegg er det av stor betydning at
virksomheter legges til riktig sted etter hvilke transport-
skapende egenskaper de besitter. Dette kalles også ABC-
planlegging eller «rett virksomhet på rett sted» (se faktaboks),
og er sammen med fortetting det mest effektive og grunn-
leggende virkemiddelet vi har innenfor arealplanleggingen 
(se figur 3).
Neste steg er å tilrettelegge for andre transportløsninger som
ulike former for kollektivtrafikk og gang- og sykkeltrafikk. Til
slutt bør økning av vegstandard og –kapasitet unngås fordi økt
kapasitet og standard gjør bilbruk enda mer attraktivt. Lavere
standard på nye veger betyr at de utformes slik at de ikke
inviterer til høyere fart enn ønskelig. «Langsomme» biler på lo-
kalveiene gir bedre forhold for myke trafikanter og gjør det
mindre attraktivt å kjøre bil. På større veier er forurensningen
på sitt laveste og trafikkflyten på sitt beste ved 70 km/t, og
skadeomfanget avtar når hastigheten reduseres11. Mindre støy
og luftforurensning er også heldige konsekvenser av mindre
bilkjøring.

Folks reisevaner er i betydelig grad en funksjon av bo- og
arbeidssted. Arbeidsreisene er på grunn av sin samtidighet
dimensjonerende for vegnettet og kollektivtransportsystemet.
Ideelt sett bør alle bo i nærheten (innen 600 meter) av
kollektivtrafikktilbudet, og ha direkte reise til og fra arbeids-
plassen for at vi skal benytte oss av kollektivtrafikk.
Barnehager og skoler bør finnes i gang- og sykkelavstand, og
handelssentra bør ligge i knutepunkt for kollektivtrafikk. 

11 Artikkel, «Transportpolitikken må gjøres mer utslippsorientert – hvordan?», 
  Arvid Strand, Plan 1/2009

ABC-PLANLEGGING

Hvor i byen arbeidsplassene, butikkene og fritids-
aktivitetene ligger har betydning for hvordan vi kommer
oss dit. I ABC-metoden utarbeides det mobilitetsprofil for
virksomheter og tilgjengelighetsprofil for områder. 
En virksomhet skal, i følge metoden, lokaliseres slik at
virksomhetens mobilitetsprofil er i samsvar med områdets
tilgjengelighetsprofil. Målet med å bruke ABC-konseptet er
både å redusere bruken av personbil og å tilfredsstille til-
gjengelighetsbehovene gjennom en optimal utnyttelse av
de samlede areal- og transportressursene.

ABC-metoden kan anvendes som lokaliseringsverktøy 
for all publikumsrettet virksomhet, private bedrifter og 
offentlig service, sett i forhold til kollektivnett og vegnett.
A-lokaliteter har høy tilgjengelighet med kollektivtrans-
port, og ligger nær kollektivknutepunkt. Det stilles ingen
krav til biltilgjengelighet. B-lokaliteter har relativt god 
tilgjengelighet med både kollektivtransport og bil, og 
C-lokaliteter har høy tilgjengelighet med bil. Det stilles
ingen krav til kollektivtilbud og de ligger i utkanten av byen.

Dersom virksomheter lokaliseres etter prinsippet ”rett virk-
somhet på rett sted” kan vi gå til nærbutikken, ta bussen
til sentrum og sykle til jobb - hvis vi vil

Figur 4: Tilgjengelighet for ulike lokaliteter12

Lav

Kollektiv-
tilgjengelighet

Biltilgjengelighet HøyLav

Høy

A

B

C

Figur 3: Prioritering av grep innenfor arealplanleggingen for å
redusere transportomfang og -behov

12 «Arealbruk og transport. Retningslinjer for samordnet planlegging i 
  Storbritannia og Nederland», rapport 228, Transportøkonomisk institutt, 
  Engebretsen og Hanssen, 1994
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GODE BIEFFEKTER
Fortetting og planlegging etter ABC-metoden har også andre
gunstige miljøeffekter. Kundegrunnlaget til eksisterende lokalt
tilbud styrkes ved fortetting rundt lokalsentra, og dette bidrar
igjen til at behovet for transport ikke øker. Ved å forbedre
tilbudet i lokalsentra vil også identitets- og tilhørighetsfølelsen
kunne styrkes. Dersom sentrum styrkes med flere arbeids-
plasser og mer forretningsliv vil sentrums attraksjon øke, og
tiltaket blir selvforsterkende fordi flere ønsker å jobbe og
handle der. 

Bevisst planlegging av grønnstruktur og vegetasjon kan øke
det biologiske mangfoldet og bidra til å skape hyggelige
steder som gjør det mer attraktivt å bevege seg utendørs for
både barn og unge. Arealer dekket av vegetasjon, både på
bakken og som takdekke, reduserer «urban heat island»-
effekten i byer og binder CO2, i tillegg til å fordrøye vann og
redusere belastningen på avløpsnettet, binde støv og dempe
støy. Åpne bekker har god kapasitet til å lede vannet bort
etter kraftige regnskyll, og er flotte landskapselementer.

AREALPLANLEGGINGEN OG ENERGIBRUK 
I BYGNINGER
Reduksjon av energibruk i bygninger er av stor betydning for
klimagassutslippene selv om vi produserer elektrisitet ved
bruk av vannkraft i Norge. Kraftmarkedene er ikke bundet til
landegrensene og på verdensbasis er fossile brensler helt
dominerende i energiproduksjonen. Tar vi utgangspunkt i norsk
miks bidrar ikke elektrisitetsforbruk til store klimagassutslipp,
men GHG-protokollen anbefaler at vi tar utgangspunkt i 
nordisk miks. I et arbeidsnotat fra MISA og NTNU vises det
hvordan elektrisitetsforbruk i husholdninger går fra å være en
mindre vesentlig kilde til klimagassutslipp ved norsk miks til 
å bli den suverent største kilden til klimagassutslipp ved 
utgangspunkt i nordisk miks. Da fører elektrisitetsforbruk til
langt større utslipp enn transport.13. 
Norge bør også redusere eget elektrisitetsforbruk som mye
som mulig for å kunne eksportere mest mulig vannkraft-
produsert energi til land hvor energiproduksjonen er utslipps-
intensiv.

Arealplanlegging etter lov om planlegging og byggesaks-
behandling fastlegger hvor det kan bygges, hva som kan
bygges og gjerne også hvilke rekkefølge det kan bygges ut i.
Grepene som tas på plannivå har betydning for fremtidig
energibruk i bygninger:

– Valg av bolig- og bygningstype. En detaljregulering tar for 
  eksempel stilling til om det skal bygges eneboliger, rekkehus
  eller andre typer flermannsboliger. Eneboliger har generelt 
  et større energiforbruk pr beboer enn flermannsboliger 
  blant annet fordi de har mer overflate som taper varme til 
  omgivelsene og de krever mer materialer per beboer.

– Sambruk og flerbruk. Sambruk- eller flerbruksbygninger 
  bruker samlet sett mindre energi enn om for eksempel skole,
  idrettshall, kulturhus, bibliotek og lignende legges hver for 
  seg. Samlokalisering av slike funksjoner er også gunstig 
  med tanke på transport. Muligheter for sambruk og/eller 
  flerbruk kan avdekkes i en planleggingsfase.

POTENSIAL FOR UTSLIPPSREDUKSJON

Asplan Viak har på oppdrag for Ruter, Miljøvern-
departementet og Ås kommune laget et miljø- og
samfunnsregnskap for konsekvensene ved fortetting
på sentrale jordbruksarealer i Ås i Akershus. I regn-
skapet legges det til grunn en framtidig befolkning på
rundt 14 000 innbyggere i Ås tettsted, mot 8600 i
dag. Veksten er i tråd med Follorådets føringer. Det er
sett på fire alternative strategier for utvikling, der A
innebærer høy tetthet på sentrumsnære jorder, B høy
tetthet men bevaring av dyrka mark (mindre sentral
lokalisering), C er lav tetthet på sentrumsnære jorder
og D er lav tetthet og bevaring av dyrka mark. Med lav
tetthets menes en videreføring av dagens tetthet i
tettstedet på 600 kvm pr bosatt. Alternativ C er
vurdert til ikke å være relevant da det er direkte i strid
med nasjonale retningslinjer for både areal- og 
transportplanlegging og jordvern, og er derfor ikke 
utredet videre. I alternativ A og B er det lagt til grunn
en tetthet på 400 kvm pr innbygger for tettstedet 
som helhet. Til sammenligning er tettheten i Kolbotn,
Trondheim og Drammen ca 400 kvm pr innbygger.
I regnskapet er det sett på forskjeller i årlige klima-
gassutslipp for de ulike alternativene for henholdsvis
arbeidsreiser, innkjøpsreiser og fritidsreiser/aktivitets-
reiser. 

Rapporten konkluderer med at alternativ D medfører
totalt over 100% mer transportarbeid enn alternativ A
for alle reisehensikter sammenlagt. Dette utgjør
sammenlagt ca 1347 tonn CO2 pr år for disse 5400
nye innbyggerne i Ås - altså en besparelse på 0,25
tonn CO2 pr nye innbygger. Alternativ B gir 70% mer
transportarbeid og påfølgende CO2-utslipp. Rapporten
så kun på utslippsreduksjon som følge av redusert
transportarbeid, og ikke andre utslippsbesparelser
som følge av fortettet utbygging.

Samlet klimagassutslipp som følge av transportarbeid
fra Ås tettsted vil isolert sett bli høyere med økt 
befolkningsmengde, uansett hvilket alternativ som
velges, dersom en antar at dagens beboere beholder
sine reisevaner. Men siden tendensen er at folk flytter
fra spredtbygde strøk til tettbygde strøk antas det at
transportarbeidet i et regionalt perspektiv vil minke
samlet sett. Det er altså et stort potensial i å redusere
klimagassutslippene som følge av transportarbeid ved
en arealplanlegging som sørger for fortetting med høy
tetthet sammenlignet med spredt bosetning.

13 «Klimanøytrale boformer på Brøset», arbeidsnotat om klimagassutslipp
  og nøytralitet, NTNU og MISA 2010
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– Arealutnyttelse. I tillegg til å redusere transportbehovet, 
  kan høy tetthet også gi besparelser innen energi- og 
  materialbruk til infrastruktur som veg, vann og avløp, 
  elektrisitet og tele. 

– Tilpasning til lokalklima. Riktig orientering i forhold til 
  fremherskende vindretninger, kuldedrag og ikke minst sola 
  er av betydning for bygningers energibruk. Sola kan gi et 
  ønsket varmetilskudd til boliger, mens dette tilskuddet som 
  regel ikke er ønsket i kontorbygninger.

– Utnyttelse av eksisterende bygningsmasse kan redusere 
  både transport- og energibehovet. Ledige lokaler er en 
  ressurs som kan utnyttes til for eksempel lånekontorer/
  kontorhoteller, og som igjen kan redusere både energi- og 
  transportbehovet og behovet for nybygging.

– Energiforsyning. Allerede på plannivå bør områdets energi-
  forsyning planlegges for å avdekke potensielle lokale 
  energikilder og planlegge energisystemene.
  Dette arbeidet kan både hente informasjon fra og gi bidrag 
  til kommunenes energi- og klimaplaner.

Hvilken betydning de ulike punktene har vil variere fra en sak
til en annen. Det viktigste er å være bevisst på at det er
mange valg som tas på arealplannivå som har betydning for et
områdes fremtidige energibruk og for klimagassutslippene.

FORTETTING

Med fortetting menes all byggevirksomhet innenfor
dagens utbygde områder som fører til høyere eller mer
effektiv arealutnyttelse. Dette kan være sanering og
byfornyelse, overbygging/lokk (for eksempel over
trafikkareal) bruksendring, tilbygg, bygging på fradelte
parseller eller på inneklemte arealer som har vært
brukt eller båndlagt til andre formål.

Eksempel på fortetting
Rapporten «Fortett med vett», utgitt av Husbanken i
2008, presenteres resultatene fra en undersøkelse av
uterommene i 27 nye boligprosjekter i Trondheim,
Bergen, Stavanger og Kristiansand. Av disse ble tre
prosjekter trukket fram som gode eksempler. Disse var
Georgernes Verft i Bergen, Bassengtomta i Trondheim
og Spikerfabrikken i Stavanger.

TILPASNING TIL 
KLIMAENDRINGER
KLIMATILPASSING
Siste hovedrapport fra FNs klimapanel konkluderer med at det
meste av den observerte oppvarmingen de siste 50 årene
skyldes menneskeskapt påvirkning, og anslår en økning på
mellom 1,4 og 5,8 grader Celsius innen år 2100. I Norge 
forventes det at endringene vil gi varmere vær og mer nedbør
de fleste steder. Havnivået kan stige opp mot 1 meter langs
sør- og vestkysten av Norge14. Flommønstre vil endre seg, 
nedbørsmengdene og skredfaren blir større og det vil bli
samlet sett bli mindre, men våtere snø. Med andre ord må vi
tilpasse samfunnet til et våtere og varmere klima samtidig
som vi reduserer klimagassutslippene for å unngå ytterligere
klimaendringer. Klimaendringene vil arte seg forskjellig i de
ulike landsdelene, men det viktigste er at det vil bli økte
mengder ekstremvær ettersom både samfunn og natur er 
dårlig forberedt på dette. Samfunnet må tilpasses for å unngå
store skader og følgelig store kostnader15.

Klimatilpasning handler altså om å ta hensyn til klimaend-
ringer for å begrense potensielle skader, dra fordeler av
mulighetene, og håndtere konsekvensene av et endret klima.
For eksempel fører større nedbørsmengder til at systemet som
skal ta unna regnvannet må styrkes for å unngå over-
svømmelse og vannskader, og byggeområder må kartlegges i
forhold til økt skred- og flomfare. Risiko- og sårbarhetsana-
lyser (ROS), som er blitt obligatorisk for alle arealplaner, er et
verktøy som kan benyttes for å kartlegge potensielle farer som
følge av klimaendringer. Analysen skal vise alle risiko- og
sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet
til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold
som følge av planlagt utbygging. 

ROS-ANALYSER
Det finnes ingen nasjonal «mal» for hvordan risiko- og 
sårbarhetsanalyser (ROS) skal gjennomføres. Årsaken er at 
analysene må lages ut i fra lokale forutsetninger og at en
slags «bruttoliste» vil kunne virke begrensende. Direktoratet
for samfunnssikkerhet og beredskap har imidlertid flere gode
eksempler på sine nettsider som kan fungere som en støtte 
og et utgangspunkt for egne vurderinger. En ROS-analyse i
forbindelse med en plansak kan ofte være en omfattende 
prosess som involverer ulike fagmiljøer og gjennomgang av
forskjellige typer kilder, og den enkelte kommune må selv ha
kunnskap om ROS-analyser for å kunne gjennomføre og
vurdere dette arbeidet. Tiltakene som foreslås for å redusere
sannsynlighet og/eller konsekvenser av uønskede hendelser
skal innarbeides i kommuneplanen eller reguleringsplanen der
det er relevant.

14www.dsb.no
15 «Norges klima om 100 år. Usikkerheter og risiko», RegClim, sept. 2005
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EKSEMPELPROSJEKTER

FRAMTIDENS BYER
Framtidens byer er et samarbeidsprogram mellom 13 bykom-
muner og staten, hvor hovedmålet er å redusere de samlede
klimagassutslippene fra vegtransport, stasjonær energibruk i
bygninger, forbruk og avfall i byområdene og samtidig utvikle
en strategi for å møte fremtidige klimautfordringer. 
De 13 største byene og deres omkringliggende byregioner har
om lag halvparten av landets befolkning og en betydelig del av
utslippene knyttet til produksjon og forbruk. Samarbeidet er
inngått fordi mange av grepene hver enkelt by kan gjøre, er
avhengig av et tett samarbeid med stat, næringsliv og andre
byer og aktører. Dette er utfordrende å få til, og derfor
inviterte Regjeringen de største byene til et forpliktende 
samarbeid. Programmet har vært i gang siden 200816.

EKSEMPELPROSJEKTER
Prosjektene Brøset i Trondheim og Strømsø i Drammen har
begge forbindelser til «Framtidens byer» og er eksempler på
byutviklingsprosjekter der ønsket om å redusere klimagass-
utslippene og energiforbruket har fulgt med fra prosjektstart. 

Brøset i Trondheim 
Trondheim er en kommune i sterk vekst og det forventes en
befolkningsøkning på 25.000 fra 2010 til 2020, og dermed et
behov for ca. 1800 nye boliger i året. Trondheim kommune
ønsker at utvikling av et 350 dekar stort område på Brøset
skal bidra til nasjonale målsetninger om reduksjon i klimagass-
utslipp. Bydelen er under planlegging, og planprogrammet ble
vedtatt våren 2010. Foreløpig visjon er at Brøset skal utvikles
til en framtidsrettet bydel med gode livsvilkår hvor det enkleste
skal være å velge og leve miljøvennlig. Den tallfestede visjonen
for Brøset - mindre enn 3 tonn CO2-utslipp pr innbygger pr år
– er beregnet ut fra de nasjonale målsettingene for reduksjon
av klimagassutslipp. Dette utgjør mindre enn en tredjedel av
gjennomsnittlig utslipp pr nordmann i dag, og forutsetter grunn-
leggende endringer i hvordan man tilrettelegger samfunnet og
hvordan folk velger å leve sine liv. 

Trondheim kommune samarbeider med forskningsmiljøene ved
NTNU/SINTEF som arbeider med forskningsprosjektet «Toward
carbon neutral settlements. Processes, consept, developement
and implementation». Målsetningen er å avdekke klimautford-
ringene i alle stadier i planleggingen, utbyggingen og drifts-
fasen av Brøset, og utvikle verktøy for å implementere
klimamål på en helhetlig måte, fordi man ser at evne og vilje
til å se sammenhenger og utvikle helhetlig kunnskap er en 
forutsetning for å nå ambisiøse klimamål. 

For mer informasjon: www.trondheim.kommune.no.

16 www.framtidensbyer.no

Asplan Viak utarbeidet i samarbeid med Entasis prosjektet «Samspillet på Brøset». Prosjektet ble utformet som et spillebrett
nettopp for å illustrere at prosessen er minst like viktig som framtidsbildet for å nå målene for prosjektet. 
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Strømsø i Drammen
Drammen er også en by i sterk vekst, med en vekst i
folketallet på i gjennomsnitt 2 prosent de siste fire årene.
Drammen har satset sterkt på bolig- og byutvikling de siste ti
årene, og strategien har vært å legge til rette for en rekke
gode boligprosjekter i sentrum og sentrumsnære områder.
FutureBuilt er et ti-årig program som skal bidra til å utvikle
klimanøytrale byområder og bygninger i Oslo og Drammen. 
Utvikling av Strømsø bydel i Drammen er en del av dette 
programmet i tillegg til å være en del av «Framtidens byer»17. 
Det er gjennomført en arkitektkonkurranse hvor hensikten har
vært å få belyst hvordan utvikling av området, som inneholder
Drammens største kollektivknutepunkt, kan bidra til å skape et
fremtidsrettet bysamfunn med lite transportbehov og minimale
klimagassutslipp. Vinnerutkastet «Look to Strømsø» foreslår
en byplanstrategi som rammeverk for en langsiktig utvikling,
og Drammen kommune vil bruke dette som grunnlag for videre
utvikling av bydelen. 

For mer informasjon: www.drammen.kommune.no.

17 www.fremtidensbyer.no

BREEAM 

BREEAM (Building, Research, Establishment – Environment 
Assessment Method), er et verktøy som gir en strukturert og
helhetlig tilnærming til miljøaspektene i bygg- og anleggs-
prosjekter samt arbeid med større arealutviklingsprosjekter.
BREEAM Community er laget for utviklingsprosjekter av 
større områder som bykvartaler, havneområder etc. Verktøyet
skal sikre at bærekraft (miljømessige, sosiale og økonomiske
aspekter) blir inkludert i følgende vurderingskategorier:

•  klima og energi - utslippsreduksjoner og klimatilpasnings-
  spørsmål

�•  utforming av areal – lokal områdedesign og layout

•  samfunn - høringsprosesser og lokalt samfunnsengasjement
•  økologi - vern av den økologiske verdien av området
•  transport - bærekraftig transportalternativer
•  ressurser - bærekraftig bruk av ressurser
•  næring - lokale og regionale økonomiske spørsmål
•  bygninger - samlede bærekraften i bygninger

BREEAM Communitys primære hensikt er å gjøre planleggings-
myndigheter bedre i stand til å vurdere om utviklere som søker
byggetillatelse har møtt de aktuelle bærekraftmålene fastsatt
av den lokale planmyndighet.

KILDEHENVISNINGER S. 4–11

Bøker og kompendier:
«Bærekraftig byutvikling», Tor Medalen, NTNU, 2010.
«Heating, cooling, lighting» Norbert Lechner, John
Wiley & sons, inc., 2000.
«Klima – hva skjer?», Ole Mathismoen, Font forlag,
2007.
«Arealbruk og transport. Retningslinjer for samordnet
planlegging i Storbritannia og Nederland», rapport
228 Transportøkonomisk institutt, Engebretsen og
Hanssen, 1994
«Norges klima om 100 år. Usikkerheter og risiko»,
RegClim, september 2005.

Artikler:
«Transportpolitikken må gjøres mer utslippsorientert 
– hvordan?», Arvid Strand, Plan 1/2009.
«Framtidens byer – byer med lave klimagassutslipp»,
Tor Medalen, Plan 1/2009.
«Klimanøytrale boformer på Brøset», arbeidsnotat om
klimautslipp og klimanøytralitet, Solli m.fl, NTNU og
MISA, 2010.

Nettsider:
www.trondheim.kommune.no
www.drammen.kommune.no
www.dsb.no
www.framtidensbyer.no
www.ssb.no
www.lavutslipp.no
www.ipcc.chStrømsø i Drammen (Foto: MapAid AS)
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AREAL- OG BUSS
– EN BYVISJON FOR KRISTIANSAND

Visjonen om bussmetro har de siste ti årene
ligget til grunn for Kristiansand kommunes over-
ordnede arealplanlegging. For at innbyggerne
skal ha mulighet til å la bilen stå må rei-
semålene lokaliseres slik at de kan nås med et
godt kollektivtilbud.

AV ARE KRISTIANSEN, PROSJEKTLEDER FOR FRAMTIDENS 
BYER I KRISTIANSAND

Prinsippet bussmetro innebærer at tre av byens mest 
benyttede bussruter samkjøres på en 10 km felles grunnlinje
som forbinder vestsiden og østsiden av byen. Langs grunn-
linjen er avganghyppigheten høy og busstilbudet attraktivt.
Dette er utgangspunktet for kommunens arealstrategi som
sier at arbeidsplasser, skoler og offentlige tjenester skal
lokaliseres langs grunnlinjen. De aller fleste innbyggerne kan
dermed nå disse destinasjonene uten å bytte buss.

At man samkjører flere bussruter langs én og samme trasé
har også andre fordeler. Blant annet bidrar den høye avgangs-
hyppigheten til at investeringer for å bedre bussens fremkom-
melighet kan forsvares. Langs grunnlinjen jobbes det derfor
kontinuerlig og langsiktig med å bygge ut kollektivfelt, egne
kollektivgater og gi bussen prioritet i kryss. På sikt skal 
bussene kunne pendle hinderfritt mellom øst- og vest helt 
uavhengig av om det er kø på veinettet. 

I store byer ser man at bedrifter ønsker å etablere seg nær 
t-banestasjoner og trikkelinjer. Dette skyldes forutsigbarhet og
det faktum at skinnegående transport ikke uten videre kan
legges om. I Kristiansand skal infrastruktur langs grunnlinjen
for buss være med å gi en tilsvarende forutsigbarhet. Derav
kommer navnet bussmetro. Blant annet har holdeplassene på
grunnlinjen en annen design enn øvrige busstopp i byen.

Siden bussmetrovisjonen ble unnfanget for ti år siden er
viktige virksomheter etablert langs grunnlinjen. Blant disse er
Universitetet i Agder, Tangen videregående skole, NAV-senter
og Sandens kjøpesenter. I dag er alle byens 4 videregående
skoler, de fleste arbeidsplasser og de fleste offentlige kontorer
lokalisert langs grunnlinjen. 

Kristiansand har en strategi om at boligbygging i størst mulig
grad skal finne sted innenfor eksisterende tettsted, blant
annet ved å utnytte tidligere industri- og kaiområder. På denne
måten unngår man lange reiseavstander fra nye boligfelt i
periferien, og flere får mulighet til å sykle eller gå til sine
gjøremål. Nye boligfelt med småhus lokaliseres øst for byen
slik at områdene kan betjenes med nye bussmetroruter som 
er med å forsterke tilbudet på grunnlinjen. 

Foto: Kåre Riseng

Foto: Svein Tybakken
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FRAMTIDENS BYER
– KRISTIANSAND FINNER LØSNINGER SAMMEN
MED SINE NABOER

Kristiansand er sentrum i et større regionalt
arbeids- bolig- og servicemarked. Mellom 25 og
50% av innbyggerne i Kristiansands nabo-
kommuner pendler til Kristiansand for å arbeide
og mange reiser også motsatt vei. Skal man
løse areal- og transportutfordringene må man
se hele regionen i sammenheng. 

AV ARE KRISTIANSEN, PROSJEKTLEDER FOR FRAMTIDENS 
BYER I KRISTIANSAND

Som deltaker i det nasjonale prosjektet Framtidens byer har
Kristiansand ambisiøse mål for areal- og transportplanlegg-
ingen. I samarbeid med nabokommuner og fylkeskommuner er
det utarbeidet forslag til en felles areal- og transportplan for
hele Kristiansandsregionen. Forruten å legge opp til videre-
føring av bussmetrosatsingen i Kristiansand legger planen opp
til fortetting og styrking av kommunesentre og lokalsentre.

Videre er det definert hovedtasèer for kollektivtransporten
som knytter sammen kommunesentra på en effektiv måte. 
Nye bilbaserte kjøpesentre tillates ikke.

Planen forutsetter at nye boligområder gis en størrelse og en
struktur som muliggjør et godt kollektivtilbud. Av erfaring vet
vi at selv med et godt kollektivtilbud er det likevel mange som
velger å kjøre bil. Selv store utbyggingsområder som gir
markedsgrunnlag for god kollektivtransport bidrar derfor
likevel til store klimautslipp dersom de lokaliseres perifert i 
forhold til arbeidsplassene. 

For å beregne klimaeffekten av ulike arealstrategier har man i
planarbeidet benyttet Statens vegvesen sin regionale trans-
portmodell. Ikke overraskende viser modellen at lokalisering i
kommunesentre er det mest klimavennlige, men den viser
også at en bedre balanse mellom østsiden og vestsiden av
Kristiansand vil være positivt. På vestsiden er det overskudd
på bosatte, mens det på østsiden er overskudd på arbeids-
plasser, handel og service. Likevekt mellom øst og vest vil be-
grense pendlingsbehovet. Nest etter fortetting og utbygging i
sentre prioriterer derfor planen boligbygging øst for Kris-
tiansand og arbeidsplasser vest for Kristiansand.
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LAVUTSLIPPSSAMFUNNET KREVER
SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORT-
PLANLEGGING
Lavutslippssamfunnet krever en samordnet
areal- og transportplanlegging med mål om
redusert utslipp av klimagasser. Samordning vil
også sikre andre viktige miljømål som bevaring
av naturgrunnlag/biologisk mangfold, som igjen
har betydning for helse og utøvelse av friluftsliv. 

AV KRISTIN FLØYSTAD OG OLE JØRGEN ETHOLM,
KOMMUNEPLANLEGGERE I ARENDAL KOMMUNE

I arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel 2011-
2021 har det vært et særskilt fokus på hvordan framtidig
arealbruk skal bidra til at vi når kommunens mål om å være 
en klimavennlig kommune. 

Overordnet planstrategi er å redusere transportbehovet gjen-
nom arealfortetting og transformasjon. Videre å tilrettelegge
for mer klimavennlig transport. Det innebærer blant annet å
styrke dagens kollektivløsninger gjennom fortetting langs
kollektivakser/knutepunkt og tilrettelegge for økt sykkelbruk.

Transportsektoren står for nesten to tredeler av utslippene i
kommunen, og øker mest. Dersom ingen tiltak iverksettes vil
utslippene av klimagasser i Arendal kommune i 2025 ligge 
16% over 1990-nivå. (Klima- og Energiplanen 2007)

Arendal har et relativt stort transportbehov ut fra hvordan
samfunnet er organisert, med tanke på lokalisering av bolig-
områder i forhold til butikk, skole, arbeidsplasser, fritidssysler,
med mer. For å redusere utslippene handler det i stor grad om
hvor vi planlegger ulik arealbruk i framtiden, og hvordan vi til-
rettelegger mulighetene for å gå eller sykle til ulike aktiviteter
som alternativ til bilkjøring. Dette har også stor helsemessig 
betydning. 

HVORDAN SKAL VI GJØRE DET I PRAKSIS? 
1. Følge opp videre arbeid med en felles areal- og transport-
plan for Arendal–Grimstad. Prosjektet er et samarbeid med
Aust-Agder fylkeskommune, statens vegvesen og de to 
kommunene.

2. Vi vil konsentrere utbygging langs kollektivakser for å skape
grunnlag for bedre kollektivtilbud både til sjøs og på veg. 
Fortetting bør primært skje i en sone på opptil 300-500 m fra
kollektivakse. Dette er den avstanden de fleste aksepterer å
gå fra bolig til buss. 

3. Transformasjon av areal kan være aktuelt som del av 
fortettingsstrategien. Viderutvikle kollektivårer i forhold 
til boligutbyggingen. Ved fortetting langs kollektivårene 
beredes grunnen for et best mulig kollektivtilbud.

4. Skape et framtidsrettet transporttilbud på sjøen i 
Tromøysund og Galtesund. Tilbudet må utvikles og
moderniseres.

5. Forbedre gang- og sykkelveinettet ved å få på plass 
manglende ledd og derved skape et helhetlig tilbud. 
Kommunedelplan for sykkel må følges opp med fokus på
sykkel som transportmiddel. 

6. Etablere nye hovedveiløsninger med mål om økt fram-
kommelighet og prioritering av kollektivtrafikk og sykkel i
transportsystemet.

Les mer om samordnet areal og transportpolitikk og virke-
midler for å skape lavutslippssamfunnet i kommuneplanen for
Arendal kommune 2011 – 2021. 

TOMMELFINGERREGEL FOR 
LAVUTSLIPPSSAMFUNNET

Lavutslippssamfunnet: Redusere transportbehovet!

Da må vi: Ikke sløse med areal, bygge tettere/samle
senterfunksjoner og boliger/ikke spre utbyggings-
områder. Transformere areal, ha mer funksjonsblanding.

Da kan vi: Gå og sykle ta båt, buss, (tog) 

Da får vi: Bedre folkehelse, bedre ivaretakelse av
natur-, kultur- og miljøhensyn. Styrket befolknings-
grunnlaget for kollektivtilbudet.



Klimapartnere er et regionalt partnerskap mellom bedrifter, organisasjoner 
og offentlige myndigheter på Agder, som samarbeider om nye løsninger for
morgendagens lavutslippssamfunn.

KLIMAPARTNERE MARS 2011

ARENDAL 
KOMMUNE

GRIMSTAD 
KOMMUNE

KRISTIANSAND 
KOMMUNE

VEST-AGDER 
FYLKESKOMMUNE

AUST-AGDER 
FYLKESKOMMUNE

FYLKESMANNEN 
I AUST-AGDER


