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Fra klimamål til klimaomstilling

Forord
Til tross for gode intensjoner om samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, øker Kristiansand
kommunes tettstedsareal, byen spres og klimagassutslippene fra veitrafikk har økt kraftig siden 1991.
I gjeldende samfunnsdel av kommuneplanen er det imidlertid lagt til grunn at Kristiansand skal være
et lavutslippssamfunn i 2050. Kommunen har derfor som mål at kommuneplanen for nye Kristiansand
skal bli et enda bedre styringsverktøy for oppfølging av klimamål. I dette ligger det også å sikre at
kommunen skal benytte og utvikle egne virkemidler mer aktivt og koordinert.
Formålet med rapporten er ut fra dette å gi et helhetlig grunnlag for å drøfte og ta stilling til føringer
som kan legge grunnlag for omstilling til en klimavennlig areal-, område- og boligutvikling i nye
Kristiansand. Selv om det er Kristiansand kommune som har vært oppdragsgiver for arbeidet, er det
lagt til grunn at rapporten skal være felles grunnlag for kommunene Kristiansand, Søgne og Songdalen
som blir en kommune fra 2020. Disse kommunene arbeider for å etablere en omforent strategi for nye
Kristiansand.
Målgruppe for rapporten er primært administrasjonen og politikerne i de tre kommunene som blir nye
Kristiansand, herunder politiske og administrative fora som har spesielt ansvar for etablering av den
nye kommunen. Rapporten kan også være av interesse for alle som er opptatt av hvordan nye
Kristiansand kan realisere omstilling til lavutslippssamfunnet.
Rapporten er utarbeidet av insam v/ Reidunn Mygland (prosjektleder) og Lars Wang, CICERO v/
Hege Westskog og Civitas v/ Eivind Selvig. Oppdragsgivers kontaktpersoner har vært Michael
Froentjes og Knut Felberg i By- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune. Arbeidet er finansiert
med tilskudd fra Miljødirektoratets klimasatsmidler.
Medlemmer i By- og miljøutvalget ble i intervju i forbindelse med arbeidet spurt om sine forventinger
til rapporten, og svarte bl.a at de ønsket gode og dristige anbefalinger. Vi håper rapporten tilfredsstiller
forventningene.

Drammen, mai 2019
Reidunn Mygland
Prosjektleder
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Sammendrag og anbefalinger

Kristiansand kommune har som mål å være et lavutslippssamfunn i 2050, som innebærer en reduksjon
av utslippene på 80-95 prosent. Til tross for gode intensjoner om samordnet bolig- areal- og
transportplanlegging gjennom mange kommuneplaner, øker kommunens tettstedsareal, byen spres og
klimagassutslipp fra veitrafikk har økt kraftig siden 1991. Med utgangspunkt i at Kristiansands utslipp
har økt med ca. 50 prosent bare de siste åtte årene, vil en justering av kursen ikke være tilstrekkelig.
Omstilling vil kreve at omfanget av de utslippsintensive aktivitetene reduseres, og at utvikling av
løsninger søkes uavhengig av om utslippet skjer lokalt, eller om det er knyttet til aktivitet, forbruk eller
produksjon som skjer utenfor kommunegrensen (forbruksbasert tilnærming).

Etableringen av nye Kristiansand representere en betydelig mulighet til å bruke kommuneplanen
strategisk for å legge til rette for omstilling til lavutslippssamfunnet. Det omfatter både å etablere
forutsigbare rammer for omstilling i kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, og samtidig aktivt
stimulere til innovasjon og kvalitetsutvikling.
I praksis vil omstilling til lavutslippssamfunnet bety at utbygging i nye Kristiansand skjer gjennom
foredling av allerede utbygde arealer innenfor den kompakte by. Utgangspunktet er en helhetlig
integrert tilnærming med vekt på forutsigbarhet for langsiktig bærekraft og felles kvaliteter. Et viktig
utgangspunkt er lokalsamfunnets kvaliteter, enten de er knyttet til naturgitte, kulturelle eller sosiale
forhold. For å sikre at foredling av områder får tilstrekkelig kvalitet til å legge grunnlag for omstilling,
anses følgende føringer som viktig å videreutvikle:
-

Lavutslippssamfunnet sees som en rammebetingelse (kontekst) for å kunne realisere bærekraftig
omstilling, dvs. en omstilling som er sosialt, miljømessig og økonomisk bærekraftig. Område- og
prosjektutvikling bør bygge på helhetlige strategiske konsepter som sikrer måloppnåelse på flere
samfunnsområder med utgangspunkt i den lokale identiteten. Handlingsrommet for
synergieffekter (vinn-vinn løsninger) kan gjennom dette økes.

-

Styrke kvaliteten og attraktivitetene innenfor etablerte bydelssentra og områder. Samlet
klimabelastning kan reduseres gjennom å utvikle løsninger som reduserer behovet for transport,
energi og annen ressursbruk.

-

En aktiv håndtering av klimarisiko. Dette inkluderer risikoen for at nye Kristiansand ikke klarer
den nødvendige omstillingen, og dermed får redusert attraktivitet og konkurransekraft
(omstillingsrisiko).

-

Alle typer prosjekter og investeringer i lokalsamfunnet knyttet til temaene transport, bygg og mat
kan være utgangspunkt for omstillingen. Omstillingsperspektivet legges til grunn i alle
kommunale og andre offentlige investeringer.

Basert på forventet befolkningsvekst har nye Kristiansand i dag betydelig overkapasitet av
arealreserver til boligutbygging. Dette representerer en risiko for ytterligere byspredning, og kan gjøre
den nødvendige omstillingen til lavutslippssamfunnet krevende å realisere, herunder et grønt skifte i
næringslivet.
Nye Kristiansand kommune anbefales derfor å legge et omstillingsperspektiv til grunn for videre
arbeid med kommuneplanen. Dette innebærer betydelig strammere rammer for arealbruk i forhold til
dagens praksis. Forutsigbarhet i dette perspektivet betyr primært å sikre forutsigbarhet for at nye
Kristiansand klarer å håndtere en bærekraftig omstilling. Samtidig gir det forutsigbarhet for utviklere
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som søker nye og mer bærekraftige forretnings- og samarbeidsmodeller. En tydelig satsing på
klimavennlig fortetting og foredling kan for eksempel legge grunnlag for økt investeringsvilje hos
utbyggings- og næringslivsaktører som har ambisjon om å bidra med gode klimaløsninger. Derfor er
det viktig å forankre strategiske rammer og føringer i kommuneplanen som kan bidra til å utløse
potensialer for foredling og økt kvalitet i utvikling av konsepter og løsninger.
På kommuneplannivå er det avgjørende å gi føringer som stimulerer til foredling og økt bruk av
allerede utbygde arealer og andre ressurser (som teknisk og sosial infrastruktur). Dette innebærer å
prioritere utvikling av bysentrum, bydelsentra og nærområder som har et potensial for å dekke daglige
behov og gjøremål i gangavstand fra boligen (jf. prinsipper for nærhetsbyen). Tilrettelegging for økt
utnyttelse av kapasiteten og styrking av kvaliteten i eksisterende infrastruktur og bygningsmasse
(offentlig og privat), vil inngå i en slik strategi. Lokalisering og utvikling av kommunens virksomhet
og tjenester må samtidig bygge opp om en kompakt by.
Følgende anbefales å videreutvikle i arbeidet med kommuneplanens arealdel for nye Kristiansand:
-

Forutsigbare rammer for arealbruk og infrastruktur. Hovedprinsippet er foredling av allerede
utbygde arealet, der fortettingen skjer innenfra og ut. Gjennom dette signaliseres et forutsigbart
rammeverk for en bærekraftig utvikling og klimaomstilling (ikke en «utbyggingsplan»).
Rammeverket utgjør også et viktig grunnlag for kommunens prioritering av ressurser, som for
eksempel strategiske eiendomskjøp og investeringer i infrastruktur.

-

Nye arealinnspill tas ikke inn. Det gjøres ikke en realitetsvurdering av private innspill til nye
utbyggingsområder på jomfruelig mark (ikke utbygde eller kultiverte områder).

-

Uregulerte utbyggingsområder som ikke bygger opp under utviklingen av sentrum, bydelssentra
og andre prioritert områder (den kompakte byen) tas ut. Arealer som ikke opprettholdes som
byggeområder defineres som landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF). Eventuelt gis arealene en
status som åpner for regulering til kulturminneområde eller naturvernområde.

-

Områder hvor reguleringsplanlegging er igangsatt gis en samlet fornyet vurdering.
Planuavklarte utbyggingsområder som ikke bygger opp om en kompakt by tas ut. Tilsvarende
vurdering anbefales gjennomført for utbyggingsområder som er regulert, men hvor bygging ikke
er igangsatt. Konsekvenser ved å ta ut områder som er tatt opp til regulering, vurderes i forhold til
den samfunnsøkonomiske gevinsten ved bærekraftig omstilling av nye Kristiansand og redusert
klimarisiko (omstillingsrisiko).

-

Kartlegging av områder med potensial for foredling og fortetting. Det sikres at byveksten
styres innenfra og ut, som også legges som forutsetning for kommunens prioritering av innsats.
Fortettingssoner etableres i arealplanen utfra kriterier om en rimelig gangavstand til senterkjernen,
og forhold som bygger opp om nærhetsbyen. Bydels- og områdeutvikling (konseptutvikling
prioriteres innenfor disse sonene (jf. neste punkt). Prioritering av områder kan bygge på relevante
analyser, interesse hos relevante markedsaktører og behov/ønsker hos sivilsamfunnet. Prioritering
av kommunens innsats kan også knyttes opp til en vurdering av levekår og behov for mangfold og
inkludering i de enkelte områdene, herunder behov for styrking av offentlig og privat
tjenestetilbud.

På grunnlag av arealstrategien (og evt. arealdelen) som vedtas for nye Kristiansand, gjennomføres en
prosess for å prioritere og igangsette konseptutvikling på bydels- og områdenivå. For større
utbygginger som krever detaljert planavklaring iht. PBL anbefales å sikre en konseptuell avklaring
(omstillingsanalyse) før planinitiativ. Avklaringen omfatter blant annet innhold/profil, fysiske rammer,
økonomi/finansiering samt organisering av videre prosjektutvikling både mht. planlegging, realisering,
drift og videreutvikling/ombruk. Dette kan sikre en vurdering av økonomiske konsekvenser for
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kommunen, og samtidig legge grunnlag for en avklaring av kommunens eventuelle videre
engasjement. I denne fasen sikres at stedets egenart og behov blir et viktig utgangspunkt, og at
prosessen får en bredde og kvalitet som unytter potensial for samskaping.
I konseptutviklingsfasen vektlegges følgende:
-

Det tas utgangspunkt i at by-/stedsutviklingen skjer innenfra og ut, og bygger opp under
eksisterende kvaliteter og funksjoner.

-

Innenfor fortettingssonene kartlegges og vurderes det enkelte områdets behov og potensial for
styrket kvalitet og økt utnyttelse til bolig, næring, offentlige funksjoner, bioressurser, etc.

-

Et mangfoldig sosialt miljø tilstrebes, herunder tilrettelegging for rimeligere boliger for grupper
hvor dette er spesielt viktig.

-

Konseptutviklingen tilpasses lokale forutsetning og potensialer (lokale kontekst).

-

Det vektlegges tilrettelegging for grønn mobilitet (herunder varelevering), gode byrom,
møteplasser og grønnstruktur, delingsløsninger på ulike nivå, et større mangfold av
boligtypologier, etc. Primært legges det til rette for redusert transportbehov og styrking av sosiale
kvaliteter. Sekundært legges det til rette for overgang til klimaeffektiv transport. Videre legges det
til rette for at bruk av privatbil blir mest mulig klimavennlig gjennom videreutvikling av f.eks.
parkeringsnormen med lavest mulig parkeringsdekning, krav til bildelingsløsninger, tilbud om
lading, etc.

-

Potensialet for redusert klimabelastning knyttet til produksjon, logistikk og forbruk av mat og
andre bioressurser, sikres i både område- og prosjektutvikling. For eksempel kan det være i form
av sterkere tilrettelegging for lokal markeder og kortere kretsløp.

-

Ta utgangspunkt i at det er behov for integrerte og innovative infrastrukturløsninger som utnytter
potensialet i ny teknologi, f.eks. ved energiløsninger med positiv energibalanse og som integrerer
stasjonær og mobil energiforsyning.

-

Synliggjøre hvordan bedre utnyttelse av infrastruktur og mer effektive kommunale tjenester kan
legge grunnlaget for bedre kommuneøkonomi.

-

For å kunne utvikle og realisere konsepter med tilstrekkelig kvalitet og gjennomføringskraft,
legges det stor vekt på deltakelse fra og samskaping med lokalbefolkning og lokalt næringsliv.

Spesielt aktuelle områder for konseptutvikling er Nodeland, Tangvall, Rona og Vågsbygd.

Omstillingsperspektivet vil i større grad kreve at boligutviklingsprosjekter bygger på strategiske
konsepter, slik at vinn-vinn løsninger sikres ved gjennomføring. Inkludering av sivilsamfunn og
næringsliv er også viktig, for både å utnytte lokal kunnskap og gjennom aktiv medvirkning skape
legitimitet og større aksept for de virkemidler som benyttes.
Kommunens erfaringer med prosjektutvikling anbefales videreutviklet. Den varige demografiske
endringen i Kristiansand vil kreve utvikling av sentre og prosjekter med et bredt spekter av
boligtypologier. Et aldersvennlig samfunn handler bl.a om at områder planlegges og utvikles for en
sammensatt aldersgruppe. Bolig for alle er en viktig del av den sosiale bærekraften. Dette forsterker
behovet for koordinerte konseptutviklingsprosesser som forankrer ambisjonsnivå og rammer for
prosess og gjennomføring.
I prosjektutvikling av nybygg og ombygginger etterstrebes løsninger som er egnet for fremtidig
ombruk og materialgjenvinning, samt at materialer med lavt klimagassutslipp velges.
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Figuren under viser hvordan avklaring av rammer (1) og konseptutvikling (2) er prosesser som bør
gjennomføres før planinitiativ og planavklaring (3). Godt avstemte føringer vil gi bedre forutsigbarhet
for gjennomføring (4), både mht. framdrift, økonomi og kvalitet. Denne modellen kan også gi et bedre
grunnlag for bærekraftig drift, og legge grunnlag for læring og videreutvikling (dynamikk). I alle faser
legges omstillingsperspektivet til grunn, som bygger opp under både sosial, miljømessig og
økonomiske bærekraft.
1. Rammer for forvaltning av arealer, bioressurser og infrastruktur
Foredling (økt kvalitet) og tilføring av miljø/naturkvaliteter
Bedre ressursutnyttelse og samfunnsøkonomi av bebygde/avklarte områder
Prioritering av foredlingsområder og prosjekter

2. Avklaring av helhetlige konsepter for områder eller prosjekter
Konkretisering av innhold (brukere, aktiviteter, tilbud mv)
Fysiske og infrastrukturelle rammer og prinsipper
Organisatoriske og finansielle forutsetninger

3. Planavklaring og design
Reguleringsplan og/eller rammetillatelser
Avtaleverk (herunder utbyggingsavtaler)
Detaljerte føringer som sikrer bærekraft, resiliens og forutsigbarhet i gjennomføring (tid, kvalitet)

4. Gjennomføring, drift og utvikling
Organisering og finansering (forretningsmodeller) for drift og videreutvikling av kortreiste kvaliteter

Gjennomføring av klimaomstillingen krever at det utvikles en hensiktsmessig institusjonalisering av
omstillingsarbeidet. Dette kan for eksempel skje gjennom nye arbeidsformer,
kompetanseutviklingstiltak, organisering og nye finansieringsmodeller. For å styrke arbeidet med
gjennomføring av klimaomstilling anbefales videreutvikling av følgende:
-

Samarbeidsdrevet innovasjon anses som et viktig utviklingsområde for å styrke nye
Kristiansand sin handlingskapasitet. Utgangspunktet er at potensialet i samspillet mellom
forskjellige roller og ansvarsområder i kommuneorganisasjonen utnyttes. Gjennom aktive
samhandlingsprosesser som tar i bruk forskjellige aktørers (sivilsamfunn, næringsliv) kunnskap og
ressurser, kan forutsetningene for innovasjon og lokalsamfunnsutvikling styrkes.

-

Kommunens rolle som tilrettelegger og katalysator for endring (omstillingsaktør) gjennom
blant annet å igangsette prosesser i lokalsamfunnet for å få utviklet og implementert gode ideer for
lokal omstilling. Det vil kreve samarbeid og nettverksbygging mellom ulike deler av den
kommunale organisasjonen, næringsliv og sivilsamfunn. Denne rollen skilles fra kommunens rolle
som forvaltningsmyndighet (PBL). Samtidig kan kommunen også utvikle bruken av planverktøyet
(PBL-prosesser), og på den måten bygge opp under en helhetlig strategi for omstilling.

-

Aktiv bruk av kommunens eiendomsressurser. Det anbefales å utvikle en strategi for hvordan
nye Kristiansand kan bruke eiendom som virkemiddel for bærekraftig og klimavennlig
boligutvikling. Strategien skal bl.a sikre gjennomføring av foreslått program for område- og
boliginnovasjon (jf. neste punkt). Det gir behov for å styrke det strategiske og operative
koordinerings- og fasiliteringsansvaret for prosjekter som bygger opp om klimavennlig område-,
bolig- og mobilitetsutvikling. En helhetlig porteføljestyring, gjennom blant annet strategiske
oppkjøp i aktuelle utviklingsområder, bør tilstrebes. En slik strategi bør også omfatte en vurdering
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av hvordan nye Kristiansand kan organisere forvaltning og utvikling av sine samlede
eiendomsressurser. Dette gjelder både i basisorganisasjonen og gjennom øvrige eierposisjoner som
f.eks. Kristiansand Næringsselskap AS. Ansvaret for å utvikle grunnlaget for en konkret
anbefaling av hvordan dette organiseres, anbefales lagt til direktørområdet Miljø- og byutvikling i
den vedtatte organisasjonen for nye Kristiansand.
-

Program for innovativ område- og boligutvikling. Det anbefales å etablere et program rettet
mot realisering av innovativ område- og boligutvikling. Programmet kan bidra til å identifisere
virkemidler som bør utvikles for å få til inkluderende boliger for alle. Programmet kan også være
en viktig katalysator for å skape oppmerksomhet om, interesse for og aktiv deltakelse i
samarbeidsprosjekter, herunder prosjekter hvor nye Kristiansand er partner. Kobling mot
forskning, utvikling og kompetanseutvikling/formidling kan sikres gjennom programmet.
Prosjekter tilstrebes å utløse potensialet for synergieffekter (vinn-vinn) og kortreiste kvaliteter.
Disse skal bidra til kunnskapsutvikling og læring, og dermed styrke dynamikken i
omstillingsarbeidet. Det anses naturlig at programmet knyttes til direktørområdet Miljø og
byutvikling i nye Kristiansand.

-

Lokale mobilitetsstrategier. Satsning på lokale mobilitetsstrategier kan ved gjennomføring av
tiltak bidra til å redusere reiser med bil, og samtidig oppnå positiv utvikling innen folkehelse,
trafikksikkerhet, stedsutvikling, etc. Lokale mobilitetsstrategier kan f.eks. ta utgangspunkt i
skolen. Tiltaket er egnet i distriktene så vel som i mer sentrale strøk.

-

Samarbeid med næringslivet om klimaomstillingen og ny næringsutvikling. Det foreslås at
nye Kristiansand kommune tar initiativ til et formalisert samarbeid (institusjonalisering) med
næringslivet i kommunen, for eksempel med utgangspunkt i hvordan klimaomstilling i
Kristiansand kan legge grunnlag for ny næringsutvikling.

-

Omstillingssenter i sentrum. Det anbefales å gjennomføre en vurdering av hvordan et konsept
for et «klimaomstillingssenter» kan utvikles i sentrum, f.eks. gjennom en revitalisering av Grønt
senter. Senteret kan være et symbol på den nye kommunen og på omstillingsarbeidet, og samtidig
ha oppgaver og funksjoner som styrker arbeidet med omstilling til lavutslippssamfunnet.

-

Kommuneplan for nye Kristiansand med robuste føringer vil være den nye kommunens
overordne styringsdokument. Strategiske, godt avstemte (f.eks. mellom samfunnsdel og arealdel)
og kvalitetssikrete føringer anbefales, mht. å sikre at formuleringer og bestemmelse gir både et
solid politisk og juridisk grunnlag for omstilling.
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Bakgrunn

Klimaendringene er i dag blitt en av de fremste samfunnsutfordringene som diskuteres. Gjennom
klimaavtalen fra Paris i 2015, det nasjonale klimaforliket og gjennom vedtaket av klimaloven (2017),
er det etablert bred enighet om behovet for omstilling til lavutslippssamfunnet. Ifølge en rekke studier
vil dette kreve at klimagassutslippene reduseres til et nivå tilsvarende 1-2 tonn per innbygger, dvs. en
reduksjon på 80-95 prosent fra 1990-nivå innen 2050 (Miljødirektoratet, 2015). FNs klimapanel
påpeker i sin oppfølgingsrapport i 2018 at forsterket innsats er nødvendig med 50 prosent reduksjon
innen 2030, og null utslipp i 2050 (IPCC, 2018).
FNs klimapanel definerer den nødvendige omstillingen slik:
En prosess som endrer de fundamentale egenskapene til et system, inkludert strukturer og
institusjoner, infrastruktur, regelverk, finansielle regimer, samt holdninger og praksiser, livsstil,
politikk og maktforhold. (IPCC 2012. Forfatternes oversettelse).
En utslippsreduksjon på 80-95 prosent innen 2050 vil kreve «omstilling» til forskjell fra «justering» av
kursen fordi omfanget av de utslippsintensive aktivitetene må reduseres betydelig. Derfor er det viktig
å utvikle strategier med sikte på forebygging slik at utslippene ikke oppstår, for eksempel som følge av
transportbehov.
Samtidig er hovedbudskap fra FNs naturpanel:
-

-

Målene for bærekraftig bruk og bevaring av natur og naturmangfold kan ikke oppnås med
nåværende utviklingsbaner. Målene for 2030 og fremover kan kun nås gjennom omstilling som
griper på tvers av økonomiske, sosiale, politiske og teknologiske forhold.
Natur og naturmangfold kan bevares, gjenopprettes og benyttes på en bærekraftig måte samtidig
med at andre samfunnsmessige mål ivaretas gjennom rask og samordnet innsats som fremmer
nødvendig omstilling. (IPBES, 2019. Forfatternes oversettelse).

Dette bety at omstilling til lavutslippssamfunnet bør sees som en integrert del av en bredere og mer
gjennomgripende omstillingsprosess.

Det er i hovedsak to ulike tilnærminger for utslippsberegninger, henholdsvis produksjonsbasert
(direkte utslipp, det geografiske perspektivet) og forbruksbasert (indirekte utslipp, klimafotavtrykk).
En produksjonsbasert inngang inkluderer kun de utslipp som fysisk skjer innenfor kommunens
grenser. En forbruksbasert tilnærming i utslippsberegninger betyr at de utslippene som går med til
selve forbruket (f.eks kjøre bilen) og produksjonen av produktet eller tjenesten (f.eks produsere bilen)
inkluderes. Tiltak/virkemidler kan rettes mot faktorer som inngår i sluttforbruket, for eksempel
reisebehov og reisemiddelvalg, og vil påvirke utslipp knyttet til forbruket uavhengig av hvor utslippet
fysisk skjer. Det tas hensyn til at utslipp oppstår gjennom hele livsløpet for den aktuelle tjenesten eller
produktet.
Et komplett klimafotavtrykk inneholder dermed både direkte og indirekte utslipp, men kun de direkte
utslippene som er forårsaket av forbruk innenfor de geografiske grensene. Industriutslipp i et
forbruksbasert klimaregnskap (klimafotavtrykk) vil bli ekskludert i de tilfeller industrien eksporterer
varer ut av kommunen. Utslippene fra industriproduksjon blir altså fordelt til det geografiske området
der forbrukeren av varen/tjenesten bor. Tilsvarende vil de lokale transportutslippene ikke
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ansvarliggjøres i klimafotavtrykket i de tilfeller gjennomgangstrafikk/ pendling er gjennomført av
innbyggere bosatt utenfor kommunen.

Figur 1: Illustrasjon av systemavgrensningen for beregning av direkte utslipp (geografisk/territorialt utslipp) og indirekte
utslipp (klimafotavtrykk/ livssyklusperspektiv). Kilde: Hogne Nersund Larsen.

Begge tilnærmingene er nyttige, og har komplementære egenskaper. Geografisk perspektiv er nyttig
der kommunen har påvirkningsmulighet på industri og produksjon, mens klimafotavtrykk kan anses
som et bedre mål på den reelle bærekraft en kommune har.
Eksempelet i rammen under illustrerer at et utslippsregnskap basert på indirekte utslipp, kan gi en
annen vinkling på prioritering av utslippsreduserende tiltak og virkemidler i kommunen.
Utslippsbidrag fra Oslo kommune
Beregning av utslippsbidrag fra Oslo kommunes virksomhet viser hvor forskjellig bildet blir ved hhv. direkte
og indirekte utslippstilnærming. Kun tre prosent av Oslo kommunes karbonfotavtrykk skyldes direkte utslipp
fra kommunens virksomhet (scope 1), mens 97 prosent skyldes utslipp fra andre virksomheter som følge av
Oslo kommunes forbruk av energi (scope 2), varer og tjenester som importeres enten fra andre deler av
Norge (scope 3 Norway) eller andre land (scope 3 imports to Norway).

Figur 2: Klassifisering av utslipp i Oslo kommune (venstre figur): Scope 1 er dirkete utslipp som forbrenning av olje i
oljekjeler, bensin og diesel i egne kjøretøy, osv. Scope 2 er utslipp fra produksjon og distribusjon av energi, herunder
elektrisitet. Scope 3 er utslipp fra forbruk av importerte varer og tjenester, dvs. utslippet skjer andre steder enn i Olso
kommune: Kilde: Hogne Nersund Larsen et al./Energy Procedia 20 (2012) 354-363.
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Utslippene i Kristiansand har samlet økt med ca. 50 prosent fra 2009 til 2017 (jf. Figur 3). Årsaken er
blant annet igangsetting av eget forbrennings-/energigjenvinningsanlegg for avfall (del av
fjernvarmesystemet), og at bygge- og anleggssektoren hadde høy aktivitet og utslipp i 2017. Det har
også vært en økning i utslipp fra sjøtransport.

Figur 3: Utslipp av klimagasser i Kristiansand kommune, alle kilder. Utslippene har økt med ca. 50 prosent fra 2009 til
2017. Kilde: Miljødirektoratet.

Utslipp av klimagasser fra veitrafikk og andre mobile kilder i Kristiansand kommune utgjør omlag 25
prosent av det totale utslippet, og 50 prosent hvis vi ser bort fra luftfart, sjøtransport og industri.
For veitrafikk har utslippene de siste 10 årene vist en nedadgående trend (jf. Figur 4). Viktige årsaker
til dette er økt bruk av biodrivstoff, økt andel elbiler, og at bilparken generelt er blitt nyere og mer
energieffektiv, inkludert hybridbiler med både el- og forbrenningsmotor.

Figur 4: Utslipp fra veitrafikk har vist en nedadgående trend de siste 10. Andre mobile kilder hadde en
sterk økning fra 2016 til 2017
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Kristiansand dominerer de totale direkte utslippene i de tre kommunene som skal slås sammen,
hovedsakelig fordi befolkningen er størst (jf. Figur 5). Men direkte utslipp per innbygger er omtrent på
samme nivå, ca 2 til 3,5 tonn CO2 per innbygger.

Figur 5: Direkte utslipp i de tre kommunene som skal slås sammen til «nye Kristiansand». Kristiansand dominerer total utslippet,
hovedsakelig pga størst befolkning.

Avskoging, definert som permanent overgang fra skog til annen arealbruk, for eksempel
boligutbygging, fører til et umiddelbart utslipp av klimagasser. I tillegg vil det gi redusert mulighet til
årlig opptak av karbon på arealet i framtiden. Det kan være små arealenheter som avskoges til for
eksempel utbygging, men som i sum kan utgjøre betydelige utslipp.
Lavutslippssamfunnet er definert som en global utslippsreduksjon på 80-95 prosent innen 2050 og
minst 45 prosents reduksjon innen 2030. Det innebærer utslippsreduksjoner innen alle sektorer, også
utslipp som kan knyttes til forbruk av varer og tjenester der utslippene skjer utenfor kommunen, dvs.
andre steder i Norge eller i andre land. Det betyr at også utslipp fra industriproduksjon for eksport, og
utslipp fra sjøtransport og flytransport som følge av forbruk av personer med bosted utenfor
Kristiansand, må reduseres i samme størrelsesorden.

Klimagassutslipp i Kristiansand kommune
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Figur 6: Klimagassutslipp i Kristiansand, alle utslippskilder, innenfor kommunens grenser (direkte utslipp, produksjonsorientert regnskap). Blå linje = historiske utslipp. Stiplet rød linje = «veien til lavutslippssamfunnet» definert som 45 prosent
reduksjon i 2030 og 90 prosents reduksjon i 2050. Målet om et lavutslippssamfunn innen 2050 krever en omstillingsprosess.

13

Fra klimamål til klimaomstilling

Figur 6 viser hvor store utslippsreduksjoner en overgang til lavutslippssamfunnet vil innebære. Det er
tatt utgangspunkt i målene om henholdsvis 45 prosent reduksjon innen 2030 og 90 prosent reduksjon
innen 2050 av de utslippene som skjer innenfor Kristiansands geografiske grenser.
Den grafiske framstillingen viser med tydelighet at de nødvendige utslippsreduksjonene utgjør et klart
trendbrudd fra dagens økende utslipp. Fra 50 prosent økning av utslipp de siste 8 årene, til store og
raske reduksjoner på 45 prosent de neste 10-11 årene.
Tiltakene som kan bidra til denne omstillingen krever tid å implementere. Selv de teknologiske
løsningene som elektrifisering av transportsektoren (vei, anleggsmaskiner, skip og luftfart) vil ta tid.
Utskifting av bilparken tar ca. 20 år, skip har enda lenger utskiftingstakt, og teknologisk er ikke
luftfarten klar for elektrifisering. Andre kilder som bruk av fyringsolje til oppvarming og dieselbruk på
bygge- og anleggsplasser kan trolig utfases raskere.

Kristiansandsamfunnets bidrag til de globale klimagassutslippene som følge av forbruk av varer
produsert i andre land og andre deler av Norge, framkommer ikke av utslippsstatistikken til
Miljødirektoratet. Dette påvirkes av valg av produkter og produsenter, endret forbruksnivå og endret
innretning på forbruket både på personlig nivå og på bedrifts- og organisasjonsnivå.

Utgangspunktet for denne rapporten er at Kristiansand kommune har som mål å være et
lavutslippssamfunn i 2050. Høsten 2017 ble samfunnsdelen til ny kommuneplan vedtatt med tittelen
Kristiansand mot 2030, og med en visjon om å være «En skapende by med ambisjoner» (Kristiansand
kommune, 2017b). Gjennom samfunnsdelen har Kristiansand kommune vedtatt at klimagassutslippene
skal reduseres med 40 prosent innen 2030 og 80-90 prosent innen 2050 (lavutslippssamfunnet).
Samfunnsdelens satsingsområder med mål og strategier, inkludert overordnet arealstrategi, gir føringer
som skal følges opp i arealplanleggingen og i utarbeidelse av nye Kristiansands arealdel av
kommuneplanen. Bærekraftprinsippene (økologisk, økonomisk og sosialt) skal ligge til grunn for
kommunens planarbeid. Til tross for gode intensjoner om samordnet bolig-, areal- og
transportplanlegging gjennom mange kommuneplaner, øker kommunens tettstedsareal, byen spres og
klimagassutslippene fra veitrafikk har økt kraftig siden 1991. Kommunen har derfor som mål at
arealdelen av kommuneplanen for nye Kristiansand må bli et bedre styringsverktøy for oppfølging av
klimamål.
Fram til arealplan for nye Kristiansand blir vedtatt er det derfor et mål å skape en felles forståelse blant
alle relevante aktører for hvordan nye Kristiansand kan bli en mer kompakt og bærekraftig kommune
med betydelig lavere klimagassutslipp. Det legges da til grunn at det skal vurderes hvordan
kommunen kan benytte og utvikle egne virkemidler mer aktivt, for eksempel Boligprogrammet som
revideres årlig. Det anses også å være behov for en prosess som kan skape bred tilslutning til en
strategi for omstilling til lavutslippssamfunnet.
På bakgrunn av dette har det vært ønskelig å belyse følgende temaer nærmere:
•

Hvordan klimamålene i kommuneplanens samfunnsdel kan omsettes i ny arealdel slik at
fortettings- og transformasjonspotensialet utnyttes på en virkningsfull og systematisk måte.

•

Hvordan kommunen kan tilrettelegge for at lokal-, område-, og bydelssentra utvikles for å få
til nødvendig omstilling til lavutslippssamfunnet?

•

Hvordan kommunen kan legge grunnlag for nye innovative boligkonsepter.
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Det har også vært lagt til grunn at vurderingene skal:
•

Beskrive forutsetninger som må være tilstede for å vurdere nye områder til utbygging. Dette
gjelder enten gjennom fortetting og transformasjon av allerede utbygde områder, eller ved å ta i
bruk jomfruelig mark1.

•

Ta hensyn til at det blir en økende andel eldre i befolkningen.

•

Sikre at ulike områders karaktertrekk, potensialer og øvrige lokale forutsetninger hensyntas.

•

Sikre at de tre kommunenes ulike ressurser og kvaliteter tas i bruk og videreutvikles.

Samtidig har det vært et utgangspunkt at utviklingen av strategier og tiltak også skal bygge på dialog
og innspill fra de tre kommunene, samt eksterne samfunnsaktører.

1

Med jomfruelig mark menes i denne sammenheng ikke tidligere utbygde eller kultiverte områder.
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Arbeidsform
I arbeidet med rapporten har vi benyttet følgende metoder for å sikre god innsikt i lokale
forutsetninger, og for å få en bred tilgang av vurderinger og ideer:
- Dokumentanalyser
- Intervjuer med lokale nøkkelpersoner
- Befaringer i nye Kristiansand
- Drøftingsmøter med representanter for oppdragsgiver (tverrefaglig) hvor det har vært lagt stor vekt
på dialog.
Vi har også lagt vekt på å bruke relevant og oppdatert kunnskapsgrunnlag/forskning både for å sikre
en helhetlig (tverrfaglig) tilnærming, og for å legge grunnlag for anbefalinger som er nytenkende og
framtidsrettet.

Følgende dokumenter er gjennomgått:
-

Gjeldende kommuneplaner; Samfunns- og arealdel både for Kristiansand, Søgne og Songdalen
Klima- og energiplaner for kommunene i nye Kristiansand
Boligprogram 2019-2022 for Kristiansand
Handlingsprogram 2019- 2022, Kristiansand kommune
Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 (Vista Utredning AS/ Oslo Economics,
2012)
Byutredning Kristiansandsregionen, Statens Vegvesen, desember 2017
Boligundersøkelse. En befolkningsundersøkelse om boligsituasjon og boligpreferanser i
Kristiansand kommune. Kantar TNS, 2018
Kristiansand kommune, Miljø- og klimamelding 2018
Forslag til planstrategi for nye Kristiansand 2019-2023 (datert 27.11.2018)
Grunnlagsdokument for etablering av nye Kristiansand, drøftingsdokument (datert 19.03.2018)
Nye Kristiansand Utfordringsbilde (datert 27.11.2018)
Saksdokumenter av relevans til behandling i bystyret i Kristiansand
Artikler i ulike media som omhandler Kristiansands arbeid med arealpolitikk og klimaomstilling

Det har blitt gjennomført intervjuet med representanter for:
-

Kristiansand kommune både Planavdelingen og By- og samfunnsenheten
Søgne kommune (gruppeintervju)
Songdalen kommune
Næringsforeningen i Kristiansandregionen
Eiendomsutviklere
Politikere ved By- og miljøutvalget i Kristiansand kommune (gruppeintervju)

Samtalene tok utgangspunkt i en intervjuguide som fokuserte på å klarlegge hvordan kommunens
arbeide med klimaomstilling og arealutvikling oppfattes. I dette ligger bruk av virkemidler, tiltak,
nettverk og medvirkningsprosesser, samt barrierer og mulighetsrom. Intervjuene var semistrukturerte,
og ga den enkelte informant mulighet til å belyse perspektiver utenom de temaene som var inkludert i
intervjuguiden.
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Det er gjennomført befaring i alle tre kommunene, både kommune- og bydelssentre og forskjellige
boligutbyggings- og transformasjonsområder etter anbefaling fra By- og samfunnsenheten. Hensikten
var å få et overordnet inntrykk av ulike tettsteder og utbyggingsområder i de tre kommunene.
Befaring i Kvadraturen og tilliggende områder ble gjennomført på kommunens elsykler, og sammen
med en representant for By- og samfunnsenheten. Befaring til Songdalen, Søgne og
boligutbyggingsområdene for øvrig ble gjennomført med elbil leid gjennom Nabobil.

Underveis i arbeidet er det gjennomført tre møter med Kristiansand kommune for å ha samtale om og
drøfte det fremlagte materiale. Tverrfaglig kompetanse fra By- og samfunnsenheten har deltatt i disse
møtene.
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Lokal kontekst

Kristiansand er landsdelssenter i Agder og vertskap for viktige funksjoner som for eksempel Sørlandet
sykehus, Universitetet i Agder, Kilden teater og konserthus. Langeland (2010) påpeker at historien om
Kristiansand og byutvikling er en historie om to byer; Kristiansand som miljøby og Kristiansand som
funksjonell bilby. Kristiansand fikk byplanprisen for sin innsats i det syvårige miljøbyprosjektet 19932000, begrunnet i at byen var et skoleeksempel på integrert planlegging rettet mot bærekraftig
utvikling. Videre er kommunen blant de ledende i landet på avfallhåndtering, og har investert
betydelige ressurser på å rense elva Otra og byfjorden. Byen er kåret til Norges beste sykkelby i 2018.
Over flere år har det vært satset på tilrettelegging for sykkel, og en sykkelekspressvei er nylig
utbygget.
Kristiansand har de siste årene tatt viktige grep om sentrum og vant Statens pris for attraktiv by 2018.
I begrunnelsen skriver juryen blant annet:
I dag er Kristiansand en foregangsby i arbeidet med å styrke en samordnet bolig-, areal- og
transportpolitikk. Det er lagt sterk vekt på sykkel og gange, og byen har arbeidet aktivt for å
sikre grønn struktur og god funksjonsblanding i sentrum med blant annet lokalisering av to
videregående skoler i Kvadraturen. Ikke minst er denne prioriteringen gjort synlig gjennom
hvordan bystranden er urbanisert og bragt inn i byen. Med en god reguleringsplan for
utbyggingen av området mellom Kvadraturen og elva (Tangen) har dette området blitt en gave
til offentligheten og ikke en privatisert del av byen. Et annet vesentlig grep er arbeidet for å
gjøre koplingen mellom universitetsområdet på Gimle og byen sterkere med utgangspunkt i
visjonen om Universitetsbyen Kristiansand. Tilsvarende arbeid pågår for helsebyen Eeg, noe
som viser at tidligere perifere områder nå gjøres om til strategiske satsningsområder i
byutviklingen.

Parallelt med miljøsatsingen har Kristiansand kommune siden 2002 hatt en relativ sterk økning i
tettstedsarealet, dvs. byspredning2. Økningen er også høy sammenlignet med de sju største
kommunene som har bypakker og belønningsavtaler med staten, og som er aktuelle for byvekstavtaler.
I perioden 2002-2017 var for eksempel 24 prosent av igangsatte boliger skjedd utenfor definert
tettstedsgrense (det som var tettstedsgrense). Hovedtyngden av denne boligbyggingen har skjedd som
feltutbygging i tidligere ubebygde områder på Justneshalvøya, Lauvåsen og Dvergsnes (Kristiansand
kommune, 2018b). Sammenlignet med tettheten (antall bosatte pr m2) i Stavanger, Trondheim, Bergen
og Drammen, er tettheten i Kristiansand (både før og etter sammenslåing) mye lavere (Nye
Kristiansand, Utfordringsbilde 2018). Utbygging av Hamrevannområdet vil bidra til ytterligere
spredning av Kristiansands tettstedsareal.

Kristiansand er et viktig transportknutepunkt med flyplass, jernbane, E18/E39 og Rv. 9,
ferjeforbindelse til Danmark, og har en av landets største havner. De to kommunene som slår seg
sammen med Kristiansand har ulike grad av kollektivdekning. Songdalen har togstopp i sentrum av
Nodeland i tillegg til buss. Søgne kommune betjenes av buss.
Den største enkeltkilden til klimagassutslipp fra transport i Kristiansand er lette kjøretøy i veitrafikken.
I Byutredning Kristiansandsregionen (Statens Vegvesen, 2017) fremheves arealbruksvirkemiddelet,

2

Byspredning defineres som at en by vokser ved utbygging av ubebygde områder i byens randsone (SSB).
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med Kristiansandmodellen3 for prioritering av utbyggingsprosjekter, som svært viktig for å redusere
omfanget av bilbruk. Det fremheves også at den forventede befolkningsveksten gjør nullvekstmålet
vanskeligere å nå. I Kristiansand har «bilbyen» vunnet frem historisk sett (jfr. Figur 4, kapittel 1.3),
noe som indikerer at nødvendige utslippsreduksjoner kan innebære å snu en langsiktig utviklingstrend.
Dette understreker behovet for at nye Kristiansand utvikler strategiske grep og en stram arealpolitikk
for å møte klimautfordringen.
Utviklingen i Kristiansand er samtidig i tråd med det generelle mønsteret for hvordan arealbruk,
transport og klimagassutslipp utvikler seg og henger sammen. Jo tettere byer er, jo mindre biltrafikk
genererer de. I en tett struktur ligger mange målepunkter nær hverandre og flere velger å gå og sykle
på sine reiser. Tette byområder og byer kan også enklere betjenes med kollektivtilbud som er
konkurransedyktige med bilen (Tennøy mfl. 2017b). Lokalisering av nye boliger og arbeidsplasser i
og ved sentrum gir også vesentlig større effekt enn en lokalisering i knutepunkt. Det betyr at byer som
ønsker å minimere trafikkmengder og utslipp bør lokalisere nye boliger og arbeidsplasser i og ved
sentrum, og dernest i knutepunkter utenfor sentrum (Tennøy mfl. 2018a).

Boligmassen i Kristiansand domineres i dag av eneboliger, tomannsboliger og småhus og har en stor
andel av disse hustypene sammenlignet med de andre store byene. I kommunens utbyggingspolitikk
står overbud av boliger som en rammebetingelse for å sikre kjøpers marked og moderat prisvekst.
Prisveksten på bolig har vært lavere i Kristiansand enn i andre regioner, samtidig som tettstedsarealet
har økt. Boligtilbud innenfor alle bydeler står også sentralt.
Boligprogrammet 2019-2022 (Kristiansand kommune 2018a) er et eget program for
virksomhetsområde bolig, og angir hvor utbyggingen til boliger er forventet gjennomført, til hvilket
tidspunkt og volum. Gjennom kommuneplanens samfunnsdel, «Kristiansand mot 2030» (Kristiansand
kommune, 2017), har kommunen vedtatt å benytte boligprogrammet og egen planlegging mer aktivt
for å styre utviklingen i ønsket retning fram til kommuneplanens arealdel for nye Kristiansand
foreligger. Kommuneplanens samfunnsdel pålegger boligprogrammet å forestå en prioritering av
utbyggingsområder i henhold til prioriteringen i arealstrategien. Kristiansandmodellen3 er lagt til
grunn for prioritering av boligbygging og fortetting i arealstrategien (se kapittel 3.3). I tillegg til
kommuneplanens føringer for lokalisering av boligbygging, er bl.a. kapasitet på offentlig infrastruktur
og boligbehov i bydelene prioriteringskriterier.
Forøvrig påvirker kommunen utviklingen av boligbyggingen gjennom rollen som regulerings- og
byggesaksmyndighet, og kommunen tilrettelegger også gjennom økonomiske virkemidler for
eksempel til investering og drift av infrastruktur. Boligprogrammet har som mål å være et
styringsredskap for kommunen overfor private parter som grunneiere og utbyggere, og legger
grunnlag for inngåelse av utbyggingsavtaler. Gjennom programmet klarlegges for eksempel
begrensninger i kapasitet på offentlig infrastruktur for nye utbygginger.
Mer enn 80 prosent av boligutbyggingen i kommunen gjennomføres i privat regi. Boliger til
vanskeligstilte fremskaffes og forvaltes av Kristiansand Boligselskap KF. Kommunale formålsbygg,
som skole, barnehage, idrettsanlegg bygges og forvaltes av Kristiansand Eiendom, som også forvalter
kommunal grunneiendom. Boligprogrammet legger opp til at kommunens rolle som aktør i
boligutviklingen skal styrkes og at kommunen skal ha hånd om 20 prosent av boligene/tomtene i
markedet. Dette bygger på et mål om at kommunen skal bidra til å tilfredsstille boligetterspørselen.
Kommunen har vedtatt en økonomisk ramme på kr 200 millioner som kan benyttes til å komme i

3

Kristiansandmodellens prioritering av utbyggingsprosjekter: 1) Nærhet til kommunesenter. 2) Nærhet til lokalt
senter. 3) Transportkvaliteter for kollektiv, sykkel og gange.
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grunneierposisjon til utbyggingsområder og for opparbeidelse og tilrettelegging for infrastruktur.
Eneboligproduksjonen i Kristiansand kommune, hovedsakelig basert på utbygging av nye felt, er stabil
og ligger i overkant av 100 enheter per år. Tidligere ble det tilrettelagt for og bygd mest eneboliger,
mens de siste årene utgjør leilighetsandelen i snitt mer enn 50 prosent. Ifølge Boligprogrammet er det
en utfordring at mange utbygginger er ønsket realisert ganske raskt, samtidig som flere av områdene er
avhengig av kommunal tilrettelegging av teknisk og sosial infrastruktur. Av innmeldt boligbygging fra
utbyggerne realiseres erfaringsvis mellom 50 og 75 prosent.
Basert på forventet befolkningsvekst i nye Kristiansand er estimert samlet boligbehov fram til 2040 ca.
15.500 boliger. Samlet for de tre kommunene er boligreserven på ca. 20.000 boliger pr. i dag.
Boligprogrammet viser at (nye) Kristiansand kommune i dag har overkapasitet av potensielt nye
boligareal. 2/3 av boligetableringene fram til 2040 vurderes å kunne skje innen tettsted (SSBs
definisjon). Utfordringen anses derfor ifølge programmet å være å bygge minimum 650 boliger pr. år
for å ivareta boligbehovet mot 2040.
Samtidig ønsker kommunen gjennom boligprogrammet å realisere boligpolitiske mål, for eksempel å
legge til rette for at unge skal komme seg inn på boligmarkedet. Boligprogrammet peker på behovet
for å utvikle et tettere samarbeid mellom kommunale sektorer (spesielt helse og sosial, undervisning
og teknisk) og virksomheter som for eksempel Kristiansand Boligselskap KF.

Kommunene Kristiansand, Søgne og Songdalen vil ved sammenslåingen i 2020 bli Norges femte
største by og få en befolkning på ca. 110.000 innbyggere (Kristiansand 84 %, Søgne 10% og
Songdalen 6 %). Det er forventet befolkningsvekst i nye Kristiansand, men prognosene viser at
veksten vil være avtakende og at befolkningen vil utgjøre ca. 130 000 innbyggere i 2039. De mest
tettbefolkede områdene er langs de viktigste ferdselsårene og langs kysten. En stor andel av
innbyggerne både bor og jobber innenfor den nye kommunen. Kun 14 prosent pendler til andre
kommuner.

Figur 7: Befolkning i de tre kommunene pr. 1.1.2017.
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Nye Kristiansand er en mangfoldig kommune med forskjellige kvaliteter og identiteter, fra storby og
landsdelssenter til urbane tettsteder og små bygder. Omlandskvaliteter som landbruk og naturområder
preger i tillegg kommunen. Næringslivet er variert, og kommunen har næringsklynger innen olje- og
gassteknologi og prosessindustri. De største næringsgruppene er helse- og sosialtjenester, bygg- og
anleggsvirksomhet og varehandel (særlig konsentrert i Kvadraturen, Sørlandsparken og Mjåvann).
Jord- og skogbruk med lange tradisjoner vil fortsatt vil være viktig næringer. Songdalen kommune har
for eksempel bygda Finsland med utstrakt primærnæringsaktivitet. Søgne er blant landsdelens største
jordbrukskommuner med stor produksjon av potet, jordbær, bringebær, med mer. Søgne og
Kristiansand er også fiskerikommuner med en fiskeflåte i vekst. Nye Kristiansand har den lengste
kystlinjen i Agder med en meget attraktiv skjærgård.
Nye Kristiansand kommer generelt dårligere ut enn landsgjennomsnittet når det gjelder grunnleggende
sosioøkonomiske faktorer som inntekt, utdanning og arbeid. Dette påvirker igjen levekårsforhold og
helse. Andelen eldre øker samtidig som andelen i yrkesaktiv alder minker, og denne utvikling vil gi
varig endring i aldersstruktur. Ifølge prognosene for Kristiansand, så vil endringene i aldersbæreevnen
gå fra 1/5,3 i 2017 til 1/3,5 i 2040 (Kristiansand kommune, 2018d).

Planstrategien for nye Kristiansand ble vedtatt i Kristiansand bystyre 20.03.19, Songdalen
kommunestyre 20.03.19 og Søgne kommunestyre 28.03.19. Planstrategien vil bli lagt fram for
stadfesting i bystyret for den nye kommunen etter at den er konstituert.
Planstrategien innebærer at det skal lages kommuneplan i to faser. Arbeidet med kommuneplanens
samfunnsdel med overordnet arealstrategi vil ifølge planstrategien starte opp som et samarbeid mellom
de tre kommunene i 2019 og sluttføres med vedtak i det nye bystyret i 2020. Kommuneplanens
arealdel utarbeides deretter og planlegges vedtatt innen 2022.

Søgne kommunes samfunnsdel er fra juni 2018, og arealdelen ble vedtatt 28.02.2019. I den nylig
vedtatte kommuneplanen for Søgne er området Hamreheia unntatt rettsvirkning, da Fylkesmannen i
Agder har knyttet innsigelse til foreslått arealbruk. Innsigelsen er begrunnet i statlige retningslinjer for
samordnet bolig-areal- og transportplanlegging, samt at området vil bli liggende i tilknytning til
viktige turområder nord for Tangvall. Det er stor høydeforskjell og ifølge fylkesmannen dårlig
bussforbindelse.
Dagens sentrumsnære boliger i Søgne ligger på fjellknatter sør og vest for Tangvall for ikke å komme
i konflikt med jordbruksarealer. Søgne kommune begrunner Hamreheia som utbyggingsområde i
arealplanen ved at det kan bidra til å dekke barnefamilies behov for boliger med kontakt med
bakkeplan. Ifølge beskrivelsen kan ikke dette tilbys i sentrum da det skal være næring i 1. etasje.
Søgne kommune har også en reserve av ikke utbygde boligområder.
Den lange kystlinjen har gitt grunnlaget for en ganske stor fiskenæring/fiskeutsalg og dette kan også
være et potensial å bygge videre på i et omstillingsperspektiv.

Songdalens kommuneplan er fra 2012, og revisjon har vært utsatt i påvente av etablering av nye
Kristiansand.
Flere informanter påpeker konflikt mellom ønsket om boligbygging og knutepunktutvikling i forhold
til jordvernet og ivaretakelse av naturkvaliteter (i både Søgne og Songdalen). Samtidig pekes det
på potensialer i å utvikle primærnæringene i grønn retning. Økologisk landbruk nevnes som et
eksempel, mens bruk av lokalproduserte matprodukter i videreforedling er et annet. Sørlandschips har
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for eksempel produksjon i næringsområdet Mjåvann (syd for E39 på grensen mot Kristiansand), og
benytter kortreiste poteter fra naboområdet.

Gjeldende arealdel for Kristiansand er fra 2011. Revisjon av arealdelen er utsatt i påvente av å se dette
arbeidet i sammenheng med Søgne og Songdalen i nye Kristiansand. Samfunnsdelen, «Kristiansand
mot 2030» med overordnet arealstrategi, gir overordnede og langsiktige føringer for kommunens
fysiske utvikling som en kompakt by ved sjøen og reduksjon i transportbehov (Kristiansand kommune,
2017b).
Arealstrategien legger til grunn at potensialet for fortetting og transformasjon skal vurderes før nye
utbyggingsområder tas i bruk.
Senterstrukturen videreføres med Kvadraturen som
landsdels- og kommunesenter og bydelssentrene
Vågsbygd og Rona. Sørlandsparken opprettholdes
som regional nærings- og handelspark. Behovet for
justering av senterstrukturen og funksjonsfordeling
under bydelsnivå, avklares i ny arealdel.
Lokalisering av besøks- og
arbeidsplassintensive virksomheter
Det skal legges til rette for at besøks- og
arbeidsplassintensive virksomheter lokaliseres etter
følgende prioritet:
1. Kvadraturen med randsone
2. Eg (helserelaterte virksomheter), Lund og UiA
(universitetsrelaterte virksomheter)
3. Bydelssentre og kollektivknutepunkt
4. Langs bussmetroens fellestrasé
Boligbygging og fortetting skal skje etter følgende
prioritet:
1. Kvadraturen og tilgrensende områder
2. Bydelssentrene Vågsbygd og Rona
3. Områdesentre og lokalsentre og umiddelbar
nærhet
4. Langs områder med høyfrekvent busstilbud

Figur 8: Prinsippskisse arealstrategi kommuneplanens
samfunnsdel for Kristiansand (september 2017).

Utviklingen av Kvadraturen karakteriseres av informant(er) som vellykket, og forklares med at mange
har dratt i samme retning, samtidig som offentlige midler er investert i bl.a. skøytebane, elve- og
strandpromenade og ny videregående skole på Tangen. Samtidig vurderes det å være vanskeligere å
omstille lokalt så lenge ikke staten følger opp ved «riktig» lokalisering av sine virksomheter. Flytting
av Arendal politihus fra sentrum til nybygg på Stoa tett på E18 nevnes som et eksempel. Flytting av
Statens Vegvesen fra Kvadraturen til næringsområde på Rige er et lokalt eksempel. I prosessen med
nye lokaler for politiet i Kristiansand bør det derfor unngås en lokalisering utenom sentrum dersom
målene om den kompakte byen skal realiseres.
Føringene fra fellesnemda (Kristiansand kommune, 2017a) om prinsipper for sammenslåing slår fast
at «i hvert av dagens kommunesentra skal det være servicekontor der innbyggerne kan møte
representanter for kommunen og der de kan få utført enkelte tjenester. Servicekontoret skal etablere
gode systemer for dialog med innbyggere, næringslivet og frivillige organisasjoner.» Dette indikerer at
Nodeland og Tangvall, som i dag er kommunesentra i henholdsvis Songdalen og Søgne, blir viktige
bydelssentre i den nye kommunen.
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Føringene fra fellesnemda (juni 2017) om prinsipper for sammenslåing, kan være et godt
utgangspunkt:
-

Søgne, Songdalen og Kristiansand er ulike, men likevel likeverdige. Samarbeidet om bygging av
en ny og framtidsrettet kommune skal preges av likeverdighet, raushet og forståelse for hverandres
ståsted.
En helt ny kommune skal etableres, driftes og videreutvikles med utgangspunkt i de tre
kommunenes styrker og særegenheter.
Lokaldemokrati og lokal identitet skal gis høy prioritet.
Bærekraft skal ligge til grunn for utviklingen i den nye kommunen.

Kristiansand kommune har i dag organisert sitt administrative byutviklings- og planarbeid i to ulike
enheter; By og samfunnsenheten og Plan, bygg og oppmålingsetaten. By- og samfunnsenheten er
Kristiansand kommunes instrument for overordnet planlegging (kommuneplan) og strategiutvikling
for by og region, mens Plan, bygg og oppmålingsetaten har ansvar for områdeplaner og
detaljreguleringsplaner (inkludert behandling av private planforslag). De to enhetene har regelmessige
møter. Tre geografiske samarbeidsgrupper koordinerer strategiarbeidet og mer detaljerte planer.
Ansvaret for koordinering av klima- og miljøarbeidet er i dag lagt til By- og samfunnsenheten som har
flere rådgivere som arbeider med dette feltet. Oppgavene spenner fra informasjon og
holdningskampanjer om klima- og miljø i lokalsamfunnet, til veiledning, rådgiving og
myndighetsforvaltning. For eksempel har enheten ansvar for et matsvinnprosjekt hvor samarbeid med
en kokk har resultert i gode råd og tips for mindre kasting av mat. Arbeid med klimavennlig
byutvikling har fått økt oppmerksomhet, og klimabudsjettering er innført. Et godt eksempel er
miljøuka som arrangeres i juni 2019.
I nye Kristiansand kommune blir klima- og miljøperspektivet i kommunen ytterligere tydeliggjort
gjennom spesifikt å benytte miljø i tittel på et av direktørområdene i organisasjonen; Miljø og
byutvikling. Et av kommunalområdene under denne blir Klima- og arealutvikling. I tillegg har Miljøog byutviklingsdirektøren tre stabsenheter som vil arbeide på tvers av kommunalområdene med
henholdsvis utbygging, kvalitet og prosjektutvikling (jfr. Figur 9).

Miljø og byutvikling

Ingeniør

Park og grønt

Plan og bygg

Eiendom

Klima- og
arealutvikling

Parkering

Utviklingsavdeling

Plan

Bolig

Areal og transport

VA

Landbruk, skjærgårdog grøntforvaltning

Byggesak

Byggservice

Miljøvern

Veg

Produksjon

Eiendoms- og
geodata

Bygg og
eiendomsforvaltning

Analyse og
eiendomsutvikling

Utbyggingssjef
Kvalitetssjef
Prosjektsjef

Produksjon

Figur 9: Organisering av hovedområde Miljø og byutvikling. Alle enhetene vil ha en rolle i klimaomstillingsarbeidet.
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De øvrige direktørområdene er Virksomhetsstyring; Økonomi og eierskap; Samhandling og
innovasjon; Organisasjon, personal og stab; Kultur, frivillighet og innbyggerdialog; Oppvekst og
læring; Helse og mestring. Organiseringen legger også til rette for at klimaperspektivet kan styrkes
innenfor de øvrige direktørområdene.
Den politiske organiseringen i den nye kommunen er en modell med hovedutvalg som går på tvers av
den administrative organisering (jfr Figur 10.) Det betyr i praksis at en direktør fra den administrative
organisasjonen kan møte i flere utvalg og at flere direktører kan møte i samme utvalg. Formannskapet
skal ha det overordnede politiske ansvar for klima og miljø (Kristiansand kommune, 2019). I vedtaket
om ny organisering av kommunene, er det samtidig lagt til grunn av det skal arbeides med å etablere
klima og miljø som et eget tema (bolk) i politikeropplæringen (Kristiansand kommune, 2018c).

Bystyret
(71)
Kontroll
(7)
Formannskap
(15)

Helsefremming,
mestring og
omsorg

Organisasjon og
fornyelse,
administrasjon

Kunst og kultur,
deltakelse og
folkehelse,
idrett og fritid

Oppvekst,
utdanning og
kompetanse

Byvekst,
Regulering/
dispensasjon/
klager

Verdiskaping,
eierskap,
eiendom,
næring, arbeid,
inkludering

Havn

Figur 10: Politisk organisering i Nye Kristiansand etter hovedutvalgsmodell.

Klimaomstillingsarbeidet kan ansees som en rammebetingelse som omfatter alle kommunens områder.

Gjennom samtaler med informantene har det kommet fram både utfordringer og muligheter/ideer
knyttet til klimaarbeidet. Sentrale punkter er:
-

Både i Søgne og Songdalen pekes på at klimaomstilling ikke bare er et spørsmål om sentralisering
og større arealeffektivitet, men også om hvordan bygdesamfunn kan bli klimaomstilte med de
kvaliteter de har. Det uttrykkes bekymring for hvordan kommunesammenslåingsprosessen kan
virke inn på mulighetene for å videreutvikle sine tettsteder. «Tangvall må ikke «dø» i
storkommunen», er et sitat fra et av intervjuene. Det stilles f.eks. også spørsmål ved om
nullvekstmålet vil føre til at det blir lagt lokk på utviklingen på Tangvall og Nodeland.

-

Det legges sterk vekt på at en sammenslåing vil gi et bedre fagmiljø både på plansiden og på
klima- og miljøområdet. Den nye kommunen oppfattes derfor også å representere en spennende
mulighet for organisatoriske og kompetansemessige synergieffekter som kan styrke mulighetene
når det gjelder klimaomstilling.

-

Mange peker på at nærhet til tjenester lokalt er viktig for det gode liv, også i et klimaperspektiv.

-

I intervjuer med administrasjonen i henholdsvis Søgne og Songdalen legges det vekt på at det bør
tilrettelegges for videreutvikling også av disse områdene etter kommunesammenslåingen. Deres
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inntrykk er at folk søker til disse kommunene fordi de etterspør eneboliger med hage. De gir også
utrykk (i første rekke Søgne) for at sentrumsområdene deres i dag i hovedsak tiltrekker eldre som
flytter ut av eneboliger og i mindre grad barnefamilier. At barnefamilier ønsker å bosette seg i
deres områder ser de som viktig for å videreutvikle og opprettholde tjenestetilbud og aktiviteter i
lokalsamfunnet. Dette vurderes som viktige kvaliteter å ta vare på i et omstillingsperspektiv, også i
arealplanarbeidet. Begge kommunene har områder avsatt til boligbygging som ligger utenfor
knutepunkt, men også boligområder tettere på nåværende sentrumsområder.
-

Den varige demografiske endringen i Kristiansand vil gjøre det viktig å utvikle senterområder med
boliger som åpner for at flest mulig kan bo hjemme lengst mulig. Dette er i tråd med at et
aldersvennlig samfunn blant annet handler om at områder tilrettelegges for å blande aldersgrupper
(Høyland mfl., 2018). Et område trenger dermed et bredt tilbud av boligtypologier og ulik
størrelse på boenheter for å imøtekomme forskjellige og endrede behov hos innbyggerne.

-

Ifølge en informant er ikke kommunen offensiv når det gjelder innovative boligkonsepter, og
utbyggere oppfattes heller ikke å være interessert i dette utover boligkonsepter som inkluderer
seniorfunksjoner med betjent fellesareal. Utbyggere har ofte bestemt seg for målgruppe før
oppstartmøte med kommunen.

-

Blant informanter er også en gjengs oppfatning at barnefamilier vil bo i eneboliger. En annen
informant mener at testing av ny typer boformer er mest aktuelt i Oslo der markedet og
mangfoldet er større. Samtidig nevnes at det er et potensial i å markedsføre fordeler ved å bo i en
leilighet sentralt der alle hverdagens behov kan løses i kort avstand fra boligen.

-

Boligundersøkelsen i Kristiansand (Kantar TNS, 2018) konkluderer med at innbyggerne ønsker å
fortsette å bo i bydelen de bor i, og stadig flere ønsker å bosette seg i leilighet. Dette peker i
retning av behov for tilrettelegging for et mangfold og styrket kvalitet i senterområdene.
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Fra spredning til foredling
Klimavennlig by-, område- og boligutvikling blir stadig sterkere vektlagt. Dette er også et viktig
utgangspunkt for Kortreist Kvalitet (Wang mfl., 2016), som er et strategisk rammeverk for
kommunens arbeid med omstilling til lavutslippssamfunnet. Det anbefales en helhetlig tilnærming til
omstillingen til lavutslippssamfunnet på lokalt nivå. Avgjørende vekt legges på at det enkelte
lokalsamfunn kan bidra med ulike tiltak og prosesser for å redusere utslipp basert på sin lokale
kontekst. Det betyr at det er hensiktsmessig med en bred vurdering av hva som er viktige hovedgrep
(strategier) lokalt for å få nødvendig utslippsreduksjon. Et viktig utgangspunkt for omstilling til
lavutslippssamfunnet vil være lokalsamfunnets kvaliteter, enten de er knyttet til naturgitte, kulturelle
eller sosiale forhold, og hvordan disse både kan utnyttes og utvikles.
Det er da behov for en strategisk tilnærming som utnytter kommunens samlede kapasitet som
omstillingsaktør, der også ressurser og kunnskap fra ulike aktører trekkes inn. Samtidig som det gjøres
en vurdering av hvordan alle kommunens roller og virkemidler kan brukes og/eller utvikles.
For at nye Kristiansand kan gjennomføre en totalt sett bærekraftig omstilling, vurderes følgende som
spesielt viktig:
-

Klimaomstilling sees som en innovasjonsutfordring

-

En forbruksbasert tilnærming legges til grunn

-

Transport, bygg og mat anses som hovedtema

-

Fokus flyttes fra effektivisering til omstilling

-

Fra transport til grønn mobilitet

-

Byliv, område- og boligutvikling for alle

-

Bærekraftig bylogistikk

-

Bioressurser integrert i klimavennlig stedsutvikling

Kristiansand skal være et lavutslippssamfunn i 2050 (Kristiansand kommune, 2017b). Siden
generalplanen for Kristiansand 1979-90 har kommunen i alle kommuneplanperioder hatt målsettinger
og strategier for bærekraftig og miljøvennlig utvikling mot en kompakt by med redusert
personbiltrafikk og økt bruk av gange, sykkel og kollektivtransport. Kristiansand kommunes
klimagassutslipp har økt selv om kommunen gjennom flere kommuneplanperioder har hatt
målsettinger om det motsatte. En justering av denne kursen anses derfor ikke som tilstrekkelig, fordi
omstilling til lavutslippssamfunnet også vil kreve at omfanget av de utslippsintensive aktivitetene
reduseres.
Utfordringer knyttet til klimaomstilling kan beskrives som et gjenstridig problem (samfunnsfloke). Et
gjenstridig problem er kjennetegnet ved at utfordringen kan virke tilsynelatende uløselig, for eksempel
på grunn av motsetninger (målkonflikter), ufullstendig informasjon, uforutsigbarhet og uoversiktlige
og sammenvevde underliggende årsaker (Rittel og Webber, 1973). Slike problemer er ofte
sektorovergripende og beheftet med stor grad av usikkerhet for hvordan de skal løses. Et gjenstridig
problem har ikke faste oppskrifter som kan følges, verken når det gjelder arbeidsformer eller metoder,
og kan vanskelig håndteres ved å lene seg på etablerte tenkemåter. En del av problemet er knyttet til
våre forestillinger (mentale modeller) som gjør at det ofte heller ikke er enighet om hva som
«egentlig» er problemet.
En grunnleggende målkonflikt i Kristiansand er for eksempel grunneieres/utbyggeres ønsker om
utbygging av områder utenfor definerte sentra, versus hensynet til klimavennlig areal-, bolig- og
transportutvikling. Samtidig viser våre undersøkelser at utbyggingsaktørene kan ha ulike agendaer for
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hvor de investerer i utbyggingsprosjekter. Fra aktører som «tilfeldigvis» eier grunneiendom som kan
ha et potensial for økonomisk gevinst, til aktører som har en bevisst bærekraftstrategi for å bygge
boliger på og i nærheten av kollektivknutepunkt.
For å sikre at kommuneplanens arealdel, områdeutvikling og utvikling av boligkonsepter (hver for seg
og sammen) kan realisere Kristiansand kommunes klimamål, kreves derfor en mer grunnleggende
tilnærming. Et utgangspunkt kan da være en mer samarbeidsorientert og åpen tilnærming som kan
realisere potensialer for innovative løsninger.
Dette er i tråd med satsingsområdet Byvekst med kvalitet (Kristiansand mot 2030) som tydeliggjør at
kommunen vil legge til rette for en byutvikling som tar hensyn til endringer i befolkningens
alderssammensetning, og som samtidig ivaretar behovet for redusert klimagassutslipp og god
beredskap. Samfunnsdelens tre øvrige satsingsområder kan betraktes som en forutsetning for å
identifisere behov, designe løsninger og styrke gjennomføring på veien mot lavutslippssamfunnet. jfr.
figur under.

Samskaping
som drivkraft

Byvekst med
kvalitet
Deltakelse og
tilhørighet

Kompetanse
for
verdiskaping

Figur 11: Samfunnsdelens satsingsområder (Kristiansand mot 2030).

Omstillingstiltakene bør søkes uavhengig av om utslippet skjer lokalt, eller om det er knyttet til
aktivitet, forbruk eller produksjon som skjer utenfor kommunegrensen (jf. kapittel 1.2). Ved å
inkludere utslipp som følge av forbruk av varer og tjenester, øker potensialet for kommunal
klimapolitikk. Den forbruksbaserte tilnærmingen tar i større grad utgangspunktet i at klimapolitikken
både utformes og gjennomføres av innbyggere, næringsliv og andre aktører. Dette åpner for at mange
flere spørsmål vil kunne bli tema i den lokale klimapolitikken, og angå den enkelte innbygger eller
samfunnsaktør i større grad. Dette vil igjen kunne forsterke behov for en åpen og innovativ
tilnærming.
Potensialet for utslippsreduksjoner som følge av lokale tiltak vil økes, og en større del av aktivitetene i
lokalsamfunnet berøres. Den produksjonsbaserte (direkte utslipp) og forbruksbaserte (indirekte
utslipp) tilnærmingen supplerer dermed hverandre.

Det anbefales at kommunen tar utgangspunkt i temaene transport, bygg og mat. Disse områdene
(direkte og indirekte) står for en stor andel av utslippene som kommunens egen virksomhet,
innbyggere og næringslivsaktører forårsaker. Dette er samtidig tema som kommunen, innbyggere og
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næringslivsaktører har et nært forhold til.
Temaene bygg, transport og mat gir mange muligheter for lokale tiltak. I mange tilfeller må temaene
sees i sammenheng for å oppnå synergieffekter (vinn-vinn løsninger), og samtidig kunne håndtere
målkonflikter, for eksempel i tilknytning til sentrums- og områdeutvikling.
-

Transport medfører direkte (produksjonsbasert) utslipp i kommunen og indirekte (forbruksbasert)
utslipp ved kjøring utenfor kommunen, samt utslipp fra produksjon og distribusjon av både bil og
drivstoff.

-

Bygg medfører direkte utslipp ved fyring for oppvarming og bygging, fra transport til/fra bygget
både ved bygging og i drift, indirekte utslipp knyttet til materialer som inngår i bygget og kjøp av
energi (brensler, fjernvarme, elektrisitet).

-

Mat kan knyttes til utslipp fra dyrking og produksjonsprosesser, videreforedling og bearbeiding,
og transport i alle ledd. Utslippene fordeler seg på både direkte og indirekte utslipp.

Alle typer prosjekter og investeringer i lokalsamfunnet knyttet til temaene transport, bygg og mat
(offentlige og private) kan være et utgangspunkt for omstillingen til lavutslippssamfunnet. For
eksempel bør områdeutvikling bygge på strategiske helhetlige konsepter som sikrer måloppnåelse på
flere samfunnsområder (jf. Figur 12).

Bokvalitet
Blå-grønn
struktur,
Biologisk
mangfold

Deltakelse/
medvirkning

Reduksjon i
klimagassutslipp

Arealforedling lavutslippssamfunnet

Grønn
mobilitet
Fellesløsninger,
delingsøkonomi

Kulturmiljøer/
-landskap

Livskvalitet
og helse

Figur 12: Fokus på å styrke lokale kvaliteter og å realisere flere mål samtidig i område- og lokalsamfunnsutviklingen. Svaret
på lavutslippssamfunnet er mer enn reduksjon i klimagassutslipp. Tema i figuren er ikke uttømmende.

Potensialet for redusert transportbehov og redusert bruk av bil ligger i et bevisst grep om transportløsningene, samt tilrettelegging for gode nærmiljø- og bokvaliteter og aktivering av uterom og
fellesarealer (byliv). Whitelegg (2018) argumenterer for at det er nødvendig med et vesentlig høyere
grad av integrasjon og synergi mellom de nært sammenhengende politikkområdene bolig og transport.
Gevinsten kan bli betydelig, med styrket potensial for å håndtere klimautfordringen, større
helsemessige effekter, økt livskvalitet, økt trafikksikkerhet, bedre tilgjengelighet for alle, etc.
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Helse skapes innenfor rammene av den enkeltes hverdagsliv, i nærmiljøet der folk bor, arbeider, går på
skole, leker, rekreer, etc. Mer gange og sykling fremfor bruk av bil vil bidra til bedre folkehelse. Et
variert boligtilbud med gode bokvaliteter kan samtidig tilrettelegge for en sammensatt og mangfoldig
beboergruppe. Det fysiske stedet/området/byen er derfor med på å sette rammen for beboernes/
innbyggernes sosiale liv og helse.
Ved å planlegge og utvikle lokalmiljøer på tvers av alders- og brukergrupper og samlokalisere
funksjoner, kan møteplasser der flere deltar skapes. Nærhet mellom boliger og hverdagsfunksjoner
som sosiale møteplasser, arbeid, skole, barnehage, handel, service, kulturtilbud, etc. vil være viktig.
Sambruk av funksjoner, for eksempel inkludere tilbud til andre i fellesfunksjoner i sykehjem, kan
bidra til sosiale møteplasser på tvers av alders- og brukergrupper. Bevisst lokalisering av funksjoner
og mer intensiv bruk (sambruk) av bygg, er også viktig for å redusere klimagassutslipp.

Det er behov for å videreutvikle bolig- areal- og transportpolitikken i Kristiansand på en måte som
fremmer omstilling til lavutslippssamfunnet, og samtidig legger grunnlag for vinn-vinn løsninger. En
omstillingsprosess mot lavutslippssamfunnet kan ses på en endring på tre nivå (Wang m.fl 2016):
1. Effektivisering innenfor dagens strukturer og systemtenkning. Potensialet for å redusere
klimagassutslipp i kjente løsninger og teknologiske muligheter tas ut. Omfatter tiltak for å redusere
utslipp per enhet, for eksempel erstatte fossildrevne kjøretøy med elektriske kjøretøy. Selve
aktivitetstypen (f.eks bilkjøring) omfattes ikke av tiltak.
2. Utvikling i måten å utføre aktivitetene og løse oppgavene, inkludert en moderat systemendring.
Omfatter en kombinasjon av teknologiske tiltak og tiltak som gjelder sosial organisering. For
eksempel å erstatte privatbilen med mer klimavennlige løsninger, som f.eks sykkel, kollektivtransport
og bildelingsordninger. Selve behovet for aktiviteten (f.eks ”transportbehov”) omfattes ikke av tiltaket.
3. Omstilling krever tiltak som innebærer forebygging og systemendring, og omfatter tiltak som
reduserer omfanget av en aktivitet. Reduksjon av transportbehov er det mest effektive tiltaket for å
redusere klimagassutslipp fra transport. Tiltak på nivå 3 vil i større grad ha fokus på sosial
organisering og mindre vekt på teknologiske tiltak. For eksempel tiltak som bidrar til utvikling av
attraktive lokalsamfunn og bomiljøer hvor hverdagens behov løses lokalt (som arbeid og rekreasjon).
Omstilling innebærer utvikling av strategier med sikte på forebygging, slik at utslippene ikke oppstår.
Tiltak på dette nivået anses nødvendig for å realisere lavutslippssamfunnet, og samtidig opprette det
på lang sikt. Samtidig kan tiltak på dette nivået ha meget stor samfunnsmessig effekt, for eksempel
dersom byforedling i et område fører til mindre behov for både transport, nybygg og «import» av mat.
For Kristiansand kan det være spesielt viktig å utforske potensialet for tiltak på nivå 3 fordi effektene
kan være store, og for å unngå ytterligere ”lock-in” ved at det legges føringer som vanskeligjør
omstilling. For eksempel kan det være fornuftig å legge rammer for arealutviklingen som gjør at det
avventes med å ta i bruk ubebygde arealer, før potensialet for å styrke kvaliteter og fortette innenfor
allerede bebygde områder er vurdert.
Eksempler på tiltak for utslippsreduksjoner på de tre nivåene og temaene bygg, transport, mat, fremgår
i tabellen under. Tiltak på de tre nivåene vil supplere hverandre.
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- Forbedret teknologi, f.eks elbil
- Ecodriving (miljøvennlig og
økonomisk kjøring)
- Infrastruktur for fossilfritt
drivstoff (energistasjoner)

-

NIVÅ 1

MAT

- Gjenbruk/ rehabilitering
eksisterende bygg
- Arealeffektivisering
- Krav til energioppfølging i
kommunale bygg

NIVÅ 2

TRANSPORT

- Lokalisering til knutepunkter og - Endre til mer miljøvennlig
sentrumsområder
reisemiddel, f.eks fra bil til
kollektiv
- Energiproduksjon integrert i
bygget som del av rehabilitering - Sykkel og gange
(f.eks solceller)
- Grønn varetransport
- Nullutslippsbygg
- Klimaeffektiv materialbruk

- Arealdisponering som
tilrettelegger for ny lokal
produksjon til lokalt forbruk
- Bruk av biologiske
restprodukter fra landbruk og
kommunalt avløp til
energiformål

NIVÅ 3

BYGG

- Utvikle gode levesteder som gir
mulighet for klimanøytral
livsstil.
- Sambruk- og delings-løsninger
av bygg og uterom med økt
intensitet.
- Bo-konsepter og arbeidsformer
som reduserer arealbruk pr
person

- Ureist mat, bærekraftig
mat/drikke, mat etter årstidene
- High Tech hjemmedyrking
- Utnytte matavfall til biogass

-

Reise mindre
Helhetlige mobilitetsløsninger
E-helse og forebyggende helse
Rekreasjon, utdanning, arbeid,
etc. uten transportbehov

Kaste mindre mat
Reduksjon i kjøttproduksjon
Gode gjødselplaner
Ikke nydyrking på myrområder

Tabell: Eksempler på tiltak på tre nivåer (Kilde: Wang mfl., 2016).

Grønn mobilitet er økologisk, økonomisk og sosial bærekraftig, og handler om både transport og
verdi. Transport dreier seg om rasjonelle løsninger for å forflytte seg fra et sted til et annet og forflytte
varer og tjenester, enten det er via gange, sykkel, kollektive transportløsninger eller bil. De fysiske
løsningene (infrastrukturen) skal ivareta behov for trygghet og sosial kontroll, og gode overganger
mellom ulike former for transport som tilrettelegger for den sømløse reisen.
Verdi dreier seg om hvordan et område skal preges av transportløsningene, og opplevelsene det gir ved
å bevege seg gjennom de fysiske omgivelsene. Lesbare, fysiske strukturer, stedsintentitet, gode bo- og
nærmiljøkvaliteter, samt sammenhengende nettverk med mange attraksjoner er sentralt.
Parkeringsoptimalisering inngår i grønn mobilitet. Parkeringstilbudet påvirker bilbruk og dermed
boligområdet og omgivelsene. Bilparkering er arealkrevende og kostbart både å anlegge og drifte.
Investering i grønn mobilitet forutsetter reduksjon i parkeringsdekning, og gir både økonomiske,
miljømessige og sosiale fordeler.

Dagens transportsystem er utviklet over mange år, og omstilling til grønn mobilitet er et godt
eksempel på en samfunnsfloke hvor det ikke er så lett å bli enige om hva som er problemet og hvordan
det hele skal gripes an. For eksempel vil spørsmålet om parkering og parkeringspolitikk kunne
håndteres svært forskjellig, avhengig av hvilken strategi for grønn mobilitet som velges. Noe forenklet
kan det illustreres med at dersom en kommune utvikler en parkeringsstrategi, vil behovet for parkering
bli styrende. Mens en kommune som retter oppmerksomheten mot grønn mobilitet, vil se endret
parkeringspolitikk som en av mange virkemidler for omstilling.
Mobiltetspyramiden (jfr. figur 13) er utviklet for å kunne arbeide mer systematisk med omstilling til
grønn mobilitet, og er et verktøy for utarbeidelse av strategier, tiltak og ressursbruk som også kan
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brukes i Kristiansand. Modellen bygger på enn helhetlig og integrert tilnærming til mobilitet. Dette
omfatter både strategier for å redusere reisebehov gjennom «riktig» lokalisering av nye utbygginger,
og samtidig utvikle gode lokalsamfunn og styrke mobilitetsløsninger som gir alternativer som er minst
like attraktive som privatbil.
Mobilitetspyramiden beskriver potensial for utslippsreduksjoner og sammenhenger mellom
forskjellige transportmidler. Klimagassutslipp fra transport av personer og varer til og fra bygg
(boliger, handel, næring, etc.) påvirkes både av lokalisering og tilrettelegging for mobilitetsløsninger.
Jo høyere opp i den omvendte transportpyramiden, jo lavere klimagassutslipp knyttet til transport.
Utviklingstiltak og prioriteringer som bidrar til at transportmidler høyere opp i mobilitetspyramiden
oppleves som minst like attraktive og funksjonelle som privatbilen, vil være viktig.

Figur 13: Mobilitetspyramiden. Kilde: insam, 2018.

På nivå 3 (omstilling) er fokus reduksjon av transportbehovet som er det mest effektive tiltaksnivået
for å redusere klimagassutslipp fra transport. Fortetting med en høy konsentrasjon av mennesker,
aktiviteter og virksomheter, muliggjør mobilitetsløsninger der flere velger gange, sykkel, dele- og
kollektivtransport fremfor privatbil. Tilgjengelighet til arbeidsplasser og hverdagstilbud (barnehage,
dagligvarehandel, fritidsaktiviteter, osv.) har stor betydning for reisevaner, og påvirker både reisenes
lengde og transportmiddelvalg. Samtidig er utvikling av attraktive og trygge steder og bomiljøer med
et mangfold av kvaliteter og tilbud viktig for at behovet for transport reduseres.
På nivå 2 (Utvikling) er fokus utvikling i retning av transportformer som har økt kvalitet og/eller
innebærer redusert klima- og miljøbelastning. Det siste vil ofte være løsninger som også gir bedre
samfunnsøkonomi gjennom mer effektiv ressursbruk. Eksempler på tiltak er:
-

Aktive transportformer, som gange, (el)sykkel, sparkesykkel, ski og lette elektrisk- og pedaldrevne
kjøretøy (LEV) har lave klimagassutslipp, og bidrar positivt til miljøet, bylivet og folkehelsen.
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-

Kollektivtransport frakter et stort volum reisende på en energieffektiv måte og med et relativt lavt
antall kjøretøy. Et transportsystem med fokus på gange, sykling og kollektivtransport gir større
frihet for flere mennesker uavhengig av alder, funksjonsevne og sosioøkonomiske forhold.

-

Bildeling er et område i sterk vekst, og fungerer komplementært til gange, sykkel og
kollektivtransport. Bildelingsordninger gir et alternativ til privat bilhold. Å dele på transportmidler
og andre ressurser kan samtidig bidra til flere sosiale møteplasser og mer byliv.

På nivå 1 (effektivisering) er utfordringen først å fremst å få til overgang til privatbiler med mindre
total klimabelastning. Privatbilen bidrar i utgangspunkt både til et høyt klimagassutslipp og et negativt
bidrag til miljøet og bylivet, og beslaglegger stort areal. Det er et potensial for reduksjon av
klimagassutslipp ved bruk og utvikling av ny teknologi, som å skifte fra fossildrevne til elektriske
kjøretøy. Stadig høyere batterikapasitet gjør at el-busser og -ferger blir mer attraktive og miljøvennlige
alternativer i kollektivtransporten.

Det er i dag en rask utvikling av nye mobilitetsløsninger. Dette drives frem av både samfunnsmessige
behov (miljø, klima, by- og stedsutvikling, etc.) økte forventninger fra brukere, ny teknologi og
digitalisering, samt fremveksten av nye forretningsmodeller. Det er en fremvekst av deleløsninger for
biler og sykler, tjenester hvor en reise med flere transportmidler kan planlegges, bestilles og betales
med en app (kombinert mobilitet), dør-til-dør bestillingstjenester for kollektivtransport, samt utvikling
av selvkjørende kjøretøy og lette elektriske kjøretøy. For eksempel arbeider Ruter (Oslo og Akershus)
med å videreutvikle kollektivtjenestene gjennom å integrere flere transportmidler, som sykkel, taxi og
delebiler i sin reise-app. Tanken er at hele reisen kan planlegges og betales på et sted med tilgang til et
bredt spekter av mobilitetstjenester.
Mobilitetstjenesten Whim i Helsinki
Mobilitetstjenesten Whim kombinerer tilbud fra en rekke
transportleverandører, og ble lansert i Helsinki i 2016.
Gjennom en app kan brukerne kombinere reiser med sykkel,
buss, tog, bildelings-biler og taxi i Helsinki. Brukere kan
velge mellom to forskjellige månedsabonnementer: Whim
Urban (49 euro/ måned) og Whim Unlimited (499 euro/
måned). I tillegg kan en velge å betale per reise, uten å
tegne abonnement (Whim to go). Dette gir brukerne
mulighet for å velge det som er mest tilpasset deres
individuelle behov og ønsker. Det finske selskapet Maas
Global er ansvarlige for utvikling og drift av systemet.
(Kilde: MaaS Global 2018

Flere utbyggingsprosjekter har et økt fokus på hvordan organisering, finansieringsmodeller og
utforming av boliger og boligområder påvirker reisevalgene til beboerne. Det finnes eksempler på
boligkonsepter med integrerte mobilitetsløsninger som gir beboere tilgang til bil- og
sykkeldelingsordninger, sykkelverksted, periodekort for kollektivtilbud osv., kombinert med redusert
tilgjengelighet til bilparkeringsplasser. Tradisjonelt er eierskap til bilparkeringsplass og bolig integrert,
som innebærer at kostnader for bilparkeringsplass er inkludert i boligprisen. Integrering av grønn
mobilitet vil kreve at salg av bolig separeres fra bilparkeringsplass.
Kristiansand kommune kan ta en aktiv rolle for å sikre at grønne mobilitetsløsninger integreres i
utvikling av sentraene og i boligutbyggingsprosjekter. Tydelige krav knyttet til begrensninger for
biltrafikk kan være et godt grunnlag for å stimulere boligutviklere til å integrere grønn mobilitet i
prosjektene. Kommunen bør gå aktivt inn i ulike prosesser knyttet til sentra- og
boligutviklingsområder, og gjennom tilrettelegging og samarbeid bidra til å etablere velfungerende
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mobilitetsløsninger. For eksempel at bilparkeringsnorm kan reduseres dersom det etableres særlig
gode mobilitetsløsninger i utbyggingsprosjektet.
I rammene under beskrives eksempler på grønn mobilitet i boligutviklingsprosjekter som anses
relevante for Kristiansand.
Grønn mobilitet integrert i boligutvikling i Vestre Billingstad i Asker
Vestre Billingstad er et av de største
boligutviklingsområdene i Asker, som i
løpet av 10-15 år skal utvikles til et
urbant og levende bomiljø med ca. 1600
boliger, og med gode kvalitetsrike
uteområder. Området utvikles av fire
utbyggere som i fellesskap og i
samarbeid med kommunen har utviklet
en helhetlig områdereguleringsplan.
Første byggetrinn er innflyttingsklart
høsten 2020. Ambisjonen er å
tilrettelegge for at beboerne reduserer
transportbehovet og at det er enkelt og
attraktivt å velge bort bilen i hverdagen.
Ill.: Blom
Grønn mobilitet integreres i prosjektet,
og omfatter både fysiske og organisatoriske tiltak. Det helhetlige mobilitetskonseptet har fokus på gode
bokvaliteter, gode løsninger for gange og byliv, sykkel og sykkeldeling, bildeling og parkeringsoptimalisering, samt grønn varetransport. Som følge av at ny teknologi og mobilitets-løsninger utvikles
raskt, samtidig som utbyggingen vil skje over flere år, tilrettelegges det for et robust mobilitetstilbud som
kan skaleres og utvikles over tid.
Utbyggerne startet samarbeidet om grønn mobilitet og utviklingen av nye, fremtidsrettede
mobilitetsløsninger på Vestre Billingstad, som følge av områdeplanens maksimumskrav til antall biler
som kan kjøre inn og ut av området hvert yrkesdøgn (YDT). For at hele planområdets
utbyggingspotensial kan realiseres, betyr dette at det må implementeres løsninger som bidrar til redusert
bruk av bil.
Prosjektet har også lagt grunnlag for at Aske kommune, utbyggergruppen, Ruter og Bane NOR har
etablert en samarbeidsplattform rettet mot å styrke forbindelsen mellom utbyggingsområdet og sentrale
målpunkt/funksjoner utenfor planområdet, samt drøfting av samarbeid om pilotprosjekter.

Cykelhuset Ohboy! i Malmø
Cykelhuset Ohboy! er et banebrytende
boligprosjekt. Leilighetskomplekset er
skreddersydd for folk som ønsker å leve bilfritt
og det legges ekstremt godt til rette for sykling. I
hele prosessen og i alle detaljer har sykkel vært
en del av bildet. Du kan for eksempel få med
deg din lastesykkel helt inn på kjøkkenet uten
problemer. Heisene og arealene utenfor
leilighetene er dimensjonert for enkel adgang
med sykkel. I kjelleren er det en sykkelstall med
mange ulike typer sykler tilgjengelig for
beboerne.

Ill.: hauschild+siegel
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Byliv for alle betyr at by- og senterområdene skal oppleves som inkluderende og tilgjengelig for alle.
Beboerne og besøkende i et område vil være sammensatt av mennesker med ulike aldersgrupper,
etnisitet, funksjonsevne, behov, ønsker og interesser. Sosial bærekraft styrkes gjennom å skape byrom
og nye møteplasser som både er brobyggende og inkluderende. For eksempel vil urbant landbruk
utgjøre sosiale møteplasser som kan bidra til integrering, at naboer blir kjent med hverandre og lokal
matproduksjon. Urbant landbruk kan være fra tradisjonelle parsellhager til dyrkbare flekker i
offentlige parker og byrom, temporære byrom etc.
Det er en sterk kobling mellom byliv og å gjøre det attraktivt å gå (og få flere til å gå mer) og sykle.
Begrepet byliv brukes i ulike sammenhenger og situasjoner. Et godt byliv kan for eksempel defineres
som summen av at folk ferdes, møtes, trives, engasjeres, bruker og oppholder seg i byrommene.
Motivasjon for å delta i bylivet vil være det enkelte områdets ulike typer aktiviteter:
- Nødvendige: innkjøp, transport, arbeid, skole, etc.
- Rekreative: kultur, underholdning, bespisning, opplevelse, rekreasjon, gå tur, etc.
- Sosiale: fellesskap, møte kjente og ukjente, mangfold, sosialisering, etc.
Viktige rammer for å skape byliv for alle vil være:
- Fysiske: Utbyggingsstruktur (volum, høyder, plasser, etc.), forbindelseslinjer, arkitektur/estetikk,
solbelagte byrom, tilgjengelighet for alle, mangfold av boligtypologier, etc.
- Funksjonelle: Butikker, kafeer, fritids- og kulturtilbud, boliger, arbeidsplasser, skoler, etc.
- Relasjonelle: Aktiviteter/events, nettverk, demokratisk deltakelse (retten til byens offentlige rom).
- Symbolske: F.eks. steder og bygninger som skaper mening gjennom at de har en historisk, politisk,
religiøs eller annen betydning som gjør at det oppleves som meningsfullt å være der.
Byrommene bør ligge i gangavstand fra boligene og være lett tilgjengelige med trygge forbindelser og
uten barrierer. Mange av hverdagens opplevelser i byrom skjer i forbindelse med reise, og
opplevelsesverdien ved å bevege seg gjennom de fysiske omgivelsene kan virke inn på motivasjon for
å gå, sykle og benytte kollektivtrafikk fremfor å bruke bil. Menneskene er kjernen i å skape et levende
bomiljø, og transportløsningene kan virke inn på å tilrettelegge for gode bomiljøkvaliteter og bylivet.
Prioritering av meningsskapende aktivitet kan være viktig, jf. Figur 14 som viser hvordan grønn
mobilitet kan omfatte langt mer enn det som vanligvis kalles transport (funksjon). Figuren viser
samtidig at rommet for innovasjon og omstilling blir langt større når fokus ikke bare er tekniske og
funksjonelle krav.

Mening og opplevelse
Aktiviteter
Attraktivt
Funksjon
Krav
Figur 14: Perspektiver på byliv og mobilitet. Ill.: insam as.
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Funksjonsblanding innenfor nærområdet som legger til rette for en kortreist hverdag (reduksjon i
transportbehov) er sentralt. Nærhetsbyen er et planprinsipp som legger vekt på en god miks av bolig,
skole/barnehage, næring, arbeidsplasser, fritidsaktiviteter, byrom, grøntområder, og som er forbundet
med attraktive forbindelser. I nærhetsbyen kan alle hverdagslivets målpunkter nås innen gangavstand
på ti minutter fra boligen. Gangavstandene i et boligområde defineres av hvor stort området er
(Øksenholt mfl., 2016):
- 5-minuttersområdet tilsvarer en radius ut fra senter på 350 meter i luftlinje, og omtrent 440-455
meter i faktisk gangavstand. (Tilsvarer i snitt en gangfart på 5,1 km/t.)
- 10-minuttersområdet tilsvarer en avstand på inntil 650 meter i luftlinje, og omtrent 815-845 meter
faktisk gangavstand.
- 15-minuttersområdet tilsvarer en avstand på inntil 1 km i luftlinje, og omtrent 1250-1300 meter
faktisk gangavstand.
Ti-minuttersbyen forutsetter at bebyggelsesstrukturen er forholdsvis tett, med en god blanding av
funksjoner og formål. En slik struktur eksisterer ikke i alle Kristiansands bydels- og områdesentra,
men planprinsippet kan likevel være nyttig å forfølge. Det gir en pekepinn om hvor det er gunstig å
lokalisere ulike nye tilbud for å støtte opp under ferdsel til fots og med sykkel, og som samtidig bidrar
til redusert bruk av bil (og reduksjon av klimagassutslipp).

Figur 15: Rekkevidde fra dagligvarebutikk langs gangnett.
Kilde: Brønnøysundregisteret og Statens Vegvesen bearbeidet av Kristiansand kommune (jan. 2019).

Gange
Tabellen på neste side viser at 58 prosent av befolkningen i nye Kristiansand har gangtid mindre enn
10 minutter til dagligvarebutikk. Disse fordeler seg med henholdsvis 63 prosent av befolkningen i
Kristiansand, 36 prosent i Songdalen og 34 prosent i Søgne.
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Gangtid til dagligvarebutikk

Kristiansand

Songdalen

Søgne

SUM

Gangtid mindre enn 10 minutter

58000

2400

3900

64300

Gangtid mellom 10 og 20 minutter

24700

1500

3400

29600

Gangtid mer enn 20 minutter

9400

2800

4100

16300

SUM

92100

6700

11400

110200

Kristiansand

Songdalen

Søgne

SUM

Gangtid mindre enn 10 minutter

63 %

36 %

34 %

58 %

Gangtid mellom 10 og 20 minutter

27 %

22 %

30 %

27 %

Gangtid mer enn 20 minutter

10 %

42 %

36 %

15 %

SUM

100 %

100 %

100 %

100 %

Kristiansand

Songdalen

Søgne

SUM

Gangtid mindre enn 10 minutter

90 %

4%

6%

100 %

Gangtid mellom 10 og 20 minutter

83 %

5%

11 %

100 %

Gangtid mer enn 20 minutter

58 %

17 %

25 %

100 %

SUM

84 %

6%

10 %

100 %

Tabell: Gangtid mellom bolig og dagligvarebutikk langs gangvei.
Kilde: Kristiansand kommune, By- og samfunnsenheten, mai 2019.

Tilrettelegging for gåing er bra for folkehelsa, miljøet, handelen, økonomien og bylivet. Jo flere folk
som går og deltar i de tilbud som etableres, jo mer liv og mangfoldig byliv skapes. Å gå er en måte å
være sammen med andre mennesker på, og kan i tillegg oppleves som sosialt inkluderende. Korte
avstander til daglige målpunkt legger grunnlag for høye gangandeler. Gange er det foretrukne
transportmiddelet når turen en vei er under 800 meter (jf. Figur 16), som tilsvarer 10minuttersområdet. Jo kortere reisen er, jo høyere gangandeler og lavere bilandeler. For turer under 200
meter en vei reiser tilnærmet alle til fots (95 prosent), og deretter faller gangandelen jevnt.

Figur 16:Transportmiddelfordeling for fotgjengere, syklister og bilførere ift reiselengde en vei. Gjelder alle type turer.
Basert på RVU 2013/14. (Øksenholt, 2016).

Gangnettets utforming til sentrale målpunkt har stor betydning for de faktiske gangavstandene.
Dekningsområdet kan variere svært mye som følge av bebyggelsesstruktur, forbindelseslinjer og
barrierer. I Figur 17 illustreres dekningsområdet for en gangtur på ca. 5 minutter, og viser betydningen
av å jobbe for snarveier og raske forbindelseslinjer. Et grunnleggende prinsipp er at gater, byrom og
snarveier danner et helhetlig nettverk av sammenhengende gangforbindelser og sykkelveier. Målet er
36

Fra klimamål til klimaomstilling

at denne strukturen skal være effektiv og attraktiv så folk velger å gå (og sykle) fremfor å kjøre bil til
sine daglige gjøremål, og at det er attraktivt å oppholde seg i fellesareal og byrom. I
utbyggingsprosjekter vil en bebyggelses- og trafikkstruktur som prioriterer direkte veier og snarveier
for fotgjengere være sentralt.

Figur 17: I en gunstig kvartalsstruktur er ca. 64
prosent av det teoretiske dekningsarealet innenfor
400 meter å gå. (Nielsen og Lange 2015).

I ugunstige strukturer med barrierer, blindveier og få
snarveier kan det reelle dekningsområdet bli langt mindre.

Sykkel
Bruk av sykkel øker aksjonsradiusen betydelig, sammenlignet med gange. Hastigheten på sykkel er i
snitt tre ganger høyere enn til fots, og dette gjør at arealet som kan dekkes innen en gitt tid er 10
ganger større på sykkel. Samtidig utvider elsykler denne radiusen enda mer, og utjevner til en viss
grad høydeforskjeller.

Figur 18: Sammenlignet med gange kan sykling minst tidoble arealet som nås innenfor en gitt reisetid til og fra et målpunkt.
(Nielsen og Lange 2015). Elsykkel vil utvide dekningsområdet ytterligere.

Gode vilkår for ”livet mellom husene” er av betydning for byliv, og avhengig av flere faktorer som
lokalklima, romlige kvaliteter, forbindelseslinjer, attraksjoner, aktiviteter og programmer rettet mot
publikum på gateplan. Gående har et lavt tempo, kommer i direkte berøring med omgivelsene (både
mennesker og fysiske strukturer), og rekker å se og sanse omgivelsene. Syklister har relativt lav fart i
en bysituasjon. Lukter og lyder oppleves, ansiktsuttrykk er synlige, og som gående og syklende er det
enkelt å stoppe opp og kommunisere med andre. Omgivelser som gir positive, mangfoldige og
interessante opplevelser bidrar til at turen oppfattes som kortere.
I Kristiansand bør det vektlegges å tilgjengeliggjøre senterområdene for alle grupper i befolkningen 37
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gående, syklende, trillende og syns- og bevegelseshemmede.

Illustrasjon: Grethe Riseng

Et bærekraftig samfunn tilbyr et mangfold av boligtyper i nabolag som prioriterer gående, syklende og
lekende. Et virkemiddel for å styrke sentrum er å tilby boliger som ivaretar varierte behov ut fra alder,
livsfase, livsstil og økonomi. Variert bebyggelse uten behov for bil til hverdagslige gjøremål, reduserer
miljøbelastning og forbedrer livskvaliteten. Hvert nytt bygg er en del av bybrukernes og beboernes
hverdag, og kan ikke vurderes isolert fra sine omgivelser. Klimautfordringen kobles mot trygge og
attraktive hverdagsliv der nye utbyggingsprosjekter bygger opp om «nærhet til alt».
Den varige demografiske endringen i Kristiansand vil kreve utvikling av sentre med et bredt spekter
av boligtypologier, og som samtidig åpner for at flest mulig kan bo hjemme lengst mulig. Økt tetthet
gir bedre forutsetninger for sosiale fellesskaper og grunnlag for flere tilbud, både boligtypologier og
tilbud lokalt som kan bidra til en kortreist hverdag. Motsatsen er en spredt by hvor flere trenger pleie
og samtidig har boliger som ikke er tilpasset deres behov, som både er kostbart og vil generere stort
transportbehov.
Rapporten «Fra universelt utformede bygg til inkluderende områdeutvikling» (Høyland mfl., 2018)
argumenterer for at fokuset for inkludering må utvides. Fra kun å tenke universell utforming av
bygninger, må søkelyset rettes mot kvaliteter ved hele nærområder, med nærhet mellom boliger og
ulike møteplasser som inkluderer og inviterer flere. Et aldersvennlig samfunn handler blant annet om
at områder planlegges og utvikles for å blande aldersgrupper.
Dette bygger samtidig opp om å utvikle et sted ut ifra sin lokale kontekst rettet mot alle alders- og
befolkningsgrupper og fokus på vinn-vinn løsninger (slik det blant annet er beskrevet i kapittel 4.3,
4.4). Ulike deleløsninger og sambruk av lokaler kan bidra til sosiale møteplasser, mer arealeffektivitet
og dermed også reduksjon i klimagassutslipp.
Dette vil kreve utvikling av løsninger på tvers av befolkningsgrupper og sektorer, og at kommunen
utvikler virkemidler for å sikre kvalitet og gjennomføringskraft i område- og prosjektutvikling.
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Boliger for alle: fellesskaps- og delingsløsninger, Fornebu
OBOS Fornebu er i gang med utviklingen av en ny bydel med opp til 700 nye boliger innenfor et av flere
utviklingsområder på Fornebu. En arkitektkonkurranse er gjennomført for å belyse ulike alternativer for
utvikling av dette området til et framtidsrettet og bærekraftig område. Prosjektet som skal realiseres
innebærer høye ambisjoner for klima- og miljøhensyn i byggeriet, grønn mobilitet, urbanitet, urbant
landbruk, energieffektivitet, fellesskapsløsninger
og delingsøkonomi. Prosjektet har en tydelig
kvartalsstruktur med klar differensiering fra
storskala ned til de mer private gårdsrommene.
Delingskonseptet og felleskapstankene vil sette
en tydelig agenda og identitet for området, og
samtidig bidra til sosiale møteplasser. Prosjektet
har ambisjon om å redusere klimagassutslipp
med 50 prosent sammenlignet med
referansebygg, og skal bygge opp om Bærum
kommunes mål om at Fornebu skal være etablert
som nullutslippsområde i 2027.

Generationernes Hus, Aarhus – Huset som rommer «hele livet»
I 2020 vil Generationernes Hus stå ferdig i Aarhus Ø. Det vil bli en moderne løsning for flere
generasjoner under samme tak. Barn, unge, voksne og eldre kommer til å bo og dele hverdagen sammen.
Huset vil romme barn i institusjon og boliger til studenter, familier, mennesker med funksjonsnedsettelse
og eldre med og uten behov for pleie. Visjonen
handler om nærhet, frihet og menneskelig kontakt.
Det er et hus som inviterer omverdenen og det
sivile samfunn inn, og er en del av byens
brobygging mellom generasjoner og innsats mot
ensomhet.
Generationernes Hus vil ha 304 boenheter og en
barnehage med plass til 150-190 barn. Det vil
være felles fasiliteter for både beboerne og
lokalområde. Huset har et areal på ca 30.000 m2,
har varierende høyder fra 6-8 etasjer, åpne
gårdsrom og passasje langs kanalen. Byggherre er
Aarhus kommune og Brabrand Boligforening.
Illustrasjon: Generationernes Hus

Vindmøllebakken, Stavanger
De 40 boenhetene i utgjør det aller første bofellesskapet som bygger på Gaining by Sharing (GbS) som
er en modell for bofellesskap, beregnet på det kommersielle boligmarkedet. Modellen er utviklet av
Kruse Smith, Helen & Hard og Gaia Trondheim Målet er å skape sosiale, miljømessige, økonomiske og
arkitektoniske gevinster, gjennom fellesskap og deling. Beboerne har sine egne leiligheter, men der
bygningsmassen er utformet slik at det er naturlig og omgås naboen. Fellesarealet består blant annet av
et felleskjøkken, gjestehybler, tak-terrasser, amfi, verksted, vaskeri, bibliotek og et eget vekstrom for
grønnsaker. Løsningene i bofellesskapet
utarbeides av de potensielle kjøperne i
fellesskap.
Kollektive boformer kan bidra til å spare
ressurser i produksjon, drift og bruk av
boligene. Gjennom deling av arealer,
funksjoner, utstyr og tjenester kan fellesskapet
utløse støtte og nye vaner hos hverandre.
Ill: Helen & Hard
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Hovedprinsippet med fortetting innenfra og ut, kan samtidig bidra til høyere boligpriser. Bolig for alle
er en viktig del av den sosiale bærekraften i by- og tettstedsutviklingen. Sosial bærekraft innebærer at
sosioøkonomiske hensyn ivaretas slik at vanskeligstilte, barnefamilier og andre boligsøkere med
«vanlige inntekter» sikres mulighet for å bo i en klimavennlig by- og tettstedsstruktur.
Økende boligpriser kan gjøre boligetablering utfordrende for enkelte inntektsgrupper. Boligbehovet
kan karakteriseres som et «tredelt boligbehov» med glidende overganger (KS FoU, 2018): Et ordinært
boligmarked, boliger for vanskeligstilte, og boliger for innbyggere med «vanlige inntekter» og lite
egenkapital. Den siste kategorien kan ikke defineres entydig. Innenfor den kompakte by kan det for
eksempel gjelde barnefamilier og andre med liten egenkapital som ikke blir definert som
vanskeligstilte.
En inkluderende boligpolitikk bør legge grunnlag for å påvirke løsninger som bidrar til rimeligere
boliger også på det ordinære markedet, og som samtidig er bærekraftige. Et eksempel er prosjektet
Vindmøllebakken i Stavanger (jf. rammen over) som muliggjør mindre boliger mot at beboerne deler
funksjoner med, og tar del i, et større felleskap. Dette gir samtidig en sosial gevinst.
Satsing på grønn mobilitet integrert i område- og boligutvikling kan resultere i lavere behov for bruk
av (privat)bil, og dermed bygging av færre parkeringsplasser. Et godt mobilitetstilbud kan erstatte
behovet for å eie egen bil, og derav kjøp av dyr parkeringsplass under terreng. Transportutgiftene i
hverdagen kan også bli redusert. Erfaringer fra første salgstrinn i prosjektet Vestre Billingstad, jf.
ramme i kapittel 4.5, er at salg av parkeringsplasser er lavere enn i sammenlignbare områder uten
satsing på grønn mobilitet. I tillegg har enkelte boligkjøpere uttrykt at midler som normalt ville gått til
kjøp av parkeringsplass isteden har muliggjort kjøp av en større bolig.
En større variasjon i boligstruktur og boformer kan bidra til at flere kan bli boende i nærområdet
gjennom ulike livsfaser og uavhengig av økonomisk evne. For å få til en helhetlig sosial bærekraftig
boligutvikling med variasjon i boliger og boformer i nye Kristiansand, må flere aktører arbeide
sammen i utvikling av innovative løsninger, gjelder både offentlig, privat og frivillig sektor.

Mobilitetspyramiden (jf. Figur 13) er utarbeidet med tanke på persontransport, men tilsvarende
prinsipper gjør seg gjeldende for transport av varer, pakker, brev, utstyr og avfall. For eksempel vil økt
samlasting bidra til at kapasiteten til vare- og lastebiler utnyttes bedre. Dette vil gjøre at varer mv. kan
fraktes på en mer energieffektiv måte og med færre kjøretøy. Det er også et potensial for å flytte større
andel av vare- og utstyrstransporten fra bil til sykkel. Redusert behov for å transportere varer, pakker,
brev, utstyr og avfall vil være det mest effektive tiltaksnivået for å redusere klimagassutslipp. Et
pilotprosjekt i Kristiansand sentrum vil kunne få frem potensial og muligheter.
Ny vareleveringstjeneste for Drammen
Byen Vår Drammen gjennomfører et prosjekt som ser på
mulighetene for å etablere en helt ny tjeneste for å levere
varer og pakker til Drammen sentrum. Den nye tjenesten
skal bidra til å styrke sentrumshandelen, mer og bedre
byliv, redusert klimagassutslipp og bedre miljø. Tjenesten
vil bestå av en samleterminal i utkanten av sentrum, hvor
varer og pakker fra ulike transportfirma blir levert og
Ill.: Citylogistik
samlastet på mindre og el-drevne kjøretøy. Deretter vil
varene og pakkene leveres til butikker og andre mottakere i sentrum. Varemottakerne tilbys også
tilleggstjenester, blant annet retur av emballasje og avfall, bruk av samle-terminalen som eksternt
lager, logistikk for netthandel og hjemlevering av varer til sluttkundene. I desember 2018 utlyste
Drammen kommune intensjon om å kjøpe denne type tjeneste for leveranser til rådhuset .
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Det anbefales at kommunen tar utgangspunkt i mat i tillegg til bygg og transport siden disse områdene
står for en stor del av klimagassutslippene som kommunens virksomhet, næringslivsaktører og
innbyggere forårsaker (jf. kapittel 4.3). I omstilling til lavutslippssamfunnet og arbeidet med det
grønne skiftet i næringslivet, kan økt oppmerksomhet på bruk av lokale bioressurser, og hvordan dette
kan sees i sammenheng med klimavennlig steds- og boligutvikling være viktig. Bioressurser omfatter
særlig matjord og andre jordbruksarealer, men også skogsarealer, trær, andre planter, marine dyr og
vekster, grønn rekreasjonsområder, fauna, etc. Dette er bioressurser som på ulike måter kan bidra til
klimaomstillingen og også sikre nødvendig klimatilpasning. Urbant landbruk, grønne tak og takhager
gjør byen grønnere og triveligere for mennesker, dyr og planter.
Arealer (og i prinsippet volumer) med bioressurser kan bidra til å lagre karbon og magasinere vann, og
derved være en del av klimaløsningen. Samtidig oppleves ulike vedtatte samfunnsmål ofte å være i
konflikt. Med fortetting rundt knutepunkter kan det oppstå konflikt for eksempel knyttet til vern av
matjord (Thorén og Saglie 2015), slik som i Nodeland og Tangvall. Mangfoldet av arter og naturtyper
skal sikres, men det skal samtidig høstes mer skog og produseres mer mat. Konsekvenser av
klimamessige ekstremhendelser kan også forverres pga økning av harde overflater (Hanssen og
Hofstad 2015), og må hensyntas i utvikling av løsningene i fortettingsområder.
Tettsteder rundt byene kan bidra med viktige ressurser for at byene skal kunne ha en klimavennlig
livsstil gjennom for eksempel forsyning av kortreist mat og ivaretakelse av kulturlandskap.
Klimavennlig bruk av bioressurser krever tilpasning til den lokal kontekst, både når det gjelder hvilke
løsninger som velges, og hvordan lokale prosesser bør legges opp.
Ivaretakelse av bioressurser kan videre gi vesentlige kvaliteter for by- og sentrumsområder gjennom
interaksjon mellom for eksempel lokale bønder og befolkningen. Andelslandbruket er et eksempel på
dette, som er samarbeid mellom bønder og forbrukere der ansvaret for avlingen deles. Forbrukere
betaler for sine andeler og får igjen deler av gårdens produksjon. Forskning på andelslandbruk viser at
denne type landbruk kan skape et større fellesskap mellom bønder og andelshavere og utvikler
lokalsamfunn (Cone og Myhre 2000).
Bioressurser kan også inngå som en del av å skape gode byrom. Urbant landbruk er et eksempel på
dette. Her tilrettelegges det for dyrking i byområder for byens innbyggere. Flere studier peker på at
urbant landbruk bedrer sosial bærekraft og at denne dyrkningsformen også kan tjene som
integreringsarenaer for ulike grupper (Haubenhofer m. fl 2010, Van Veenhuizen 2006, Haavie 2005).
Sikring av grøntforbindelser og biologisk mangfold gjennom «den lokale turveien» integrert i boligog stedsutvikling (kortreist friluftsliv) er et annet eksempel.
En helhetlig og integrert tilnærming til areal, bolig, mobilitet og bioressurser (mat) bør legges til grunn
i Kristiansand.
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Fra klimamål til klimavennlig arealbruk, område- og
boligutvikling
På bakgrunn av utfordrings- og mulighetsbildet beskrevet i de foregående kapitlene, er spørsmålet
hvordan nye Kristiansand kommune skal forholde seg til omstilling til lavutslippssamfunnet gjennom:
-

Rammer for forvaltning, foredling og omdisponering (endret arealstatus) av kommunens arealer,
bioressurser, samt infrastrukturelle hovedelementer.

-

Strategier for utvikling av områder og større prosjekter (bolig, næring, offentlige funksjoner, etc.).

-

Strategier som legger grunnlag for nødvendig boligforsyning og innovasjon knyttet til bolig og
bomiljøer.

Utvikling av disse temaene kan legge grunnlag for hvordan nye Kristiansand kan håndtere
enkeltområder og enkeltprosjekter. Det forutsettes at en mer konkret vurdering skjer når nye
Kristiansand har avklart både de prinsipper som skal legges til grunn for å sikre omstilling (kapittel 4),
de spørsmålene som drøftes i det følgende (kapittel 5), samt hvordan videre arbeid rettet mot
omstilling til lavutslippssamfunnet skal institusjonaliseres (kapittel 6).

Forskningen viser at sammenhengen mellom arealbruk og reiseatferd i hovedsak dreier seg om nærhet
og tilgjengelighet. Jo mer sentralt i en by boliger, arbeidsplasser, handel og andre funksjoner er
lokalisert, jo mindre biltrafikk genereres (Næss 2012). Overordnete prinsipper for trafikkreduserende
areal- og transportutvikling som forskningen er omforent om, kan grovt oppsummeres som følger
(Tennøy mfl., 2017b):
-

Utvikling av nye boliger, arbeidsplasser, handel, etc., skjer som fortetting og omforming i og ved
sentrum. Byspredning stoppes.

-

Sentrum og lokalsentre styrkes. Videre utbygging av eksternt lokaliserte handleområder stoppes.

-

Kollektivtilbudet forbedres.

-

Det legges bedre til rette for sykling og gåing.

-

Det iverksettes restriktive virkemidler for å regulere biltrafikken.

By og tettstedsplanlegging er i økende grad blitt omtalt som utbyggerstyrt og fremforhandlet (Nordahl
mfl., 2011). Dette har også blitt kalt by-governance eller ”nettverksfiksering” av bypolitikken
(Fimreite og Medalen, 2005). Utviklingen har ført til at private utbyggere har fått en stadig viktigere
rolle i by- og stedsutviklingen i kraft av å være tomteeiere, og gjennom å stå for detaljplanlegging og
gjennomføring av utbyggingsprosjekter.
Utviklingen av områder er i stor grad basert på prosjektbasert planlegging. Når private
eiendomsutviklere er drivere i by- og stedsutviklingen, handler planarbeidet mye om prosjektavklaring
der kommunen setter rammer for arealbruk og utforming av byggeprosjekter (kommunens
forvaltningsrolle). Samtidig ønsker mange innbyggere og lokale aktører å være med å utvikle
nærmiljøene sine på en mer aktiv og involverende måte (enn tradisjonelle høringsrunder i
planprosesser).
Planprosesser i dag går oftest parallelt med prosjektutviklingen, slik at avgjørende beslutninger ofte
allerede er tatt når reguleringsplanen legges ut på offentlig høring. Hanssen (2015) har påpekt at
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avgjørende vedtak blir fattet før offentlig høring, og at berørte parter og representanter for sivilsamfunnet kommer inn for sent. I studier av dagens planpraksis stilles det i økende grad spørsmål ved
om den markeds- og forhandlingsbaserte byutviklingen ivaretar intensjonene i Plan- og bygningsloven
om medvirkning.
Arealstrategien i Kristiansand kommuneplans samfunnsdel (2017) gir en tydelig prioritet til fortetting
og transformasjon av eksisterende bebygde områder før nye utbyggingsområder tas i bruk. Strategier
for fortetting har også hatt oppmerksomhet over flere kommuneplanperioder. Samtidig gir
kommuneplanens arealdel (2011) et stort overskudd av areal til bolig og næring, og har ikke
bestemmelser om at fortettings- og transformasjonsmuligheter skal utnyttes først.
Grunneier- og utbyggerrollen synes å stå sterkt også i Kristiansand kommune. Mer enn 80 prosent av
boligutbyggingen i Kristiansand vil for eksempel de kommende år gjennomføres i privat regi
(Boligprogram 2019-2022). Enkelte politikere fremhevet i intervju at forutsigbarhet for utbygger er
viktig. Samtidig er det politisk uenighet om hvilke forhold som skal veie tyngst. Et eksempel på dette
er vedtaket av planinitiativet om igangsetting av detaljregulering for Hamrevann (Kristiansand
kommune 2018f) Vedtaket ble fattet til tross for at planinitiativet er i strid med kommunens
overordnede arealstrategi (Kristiansand kommune, 2017). Utviklingen av Hamrevann vil for eksempel
ikke bygge opp under målsettingen om å redusere transportbehovet gjennom samordning av bolig-,
areal- og transportplanleggingen. Tilsvarende vil gjelde det regulerte området på Kroodden hvor
Kristiansand kommunen også har en betydelig eierandel.
Forutsigbarhet for noen utbyggere kan imidlertid bidra til økt usikkerhet for andre utbyggere.
Utbyggingsaktørene i Kristiansand har også ulike oppfatninger av dagens situasjon. Ifølge en av disse
aktørene har mange grunneiere/ utbyggere kun en økonomisk agenda, og tar ikke et bredere
samfunnsansvar. Dette vurderes også å være svært uheldig for utbyggingsaktører som har en tydelig
strategi om å bygge boliger (primært leiligheter og rekkehus) nær kollektivknutepunkter og utvikle
prosjekter i tråd med gjeldende bystrategi. Dagens situasjon gjør det også mer krevende for utviklere
som aktivt vil legge til rette for at boligkjøpere lettest mulig kan gjøre gode klima- og miljøvalg.
Et overbud av boliger i boligfelt utenfor de prioriterte senterområdene, kan ifølge en informant fra en
utbyggingsaktør gjøre det vanskeligere å tiltrekke seg barnefamilier til de prioriterte senterområdene.
Samtidig pekes det på behov for å formidle andre budskap (kommunikasjonsstrategier) for å trekke til
seg familier til denne type prosjekter, og at det er behov for å «lære opp markedet i at det faktisk går
an å bo i leilighet».

Arealendringer er den viktigste påvirkningsfaktoren for natur og biologisk mangfold. Natur som
våtmarker, myrer, elvebredder og skog har i seg selv verdi og kan i tillegg dempe effekten av
klimaendringer (jf. kapittel 1.3). Kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap er identitetsskapende
og gir tilknytning, samtidig kan disse være viktige ressurser for næringsutvikling. (Jf. bl.a kapittel 4.6).
En videreutvikling av dagens utbyggingsmønster med byspredning (urban sprawl) i nye Kristiansand
kan representerer en risiko for «lock-in» løsninger, dvs. at man gjør det stadig vanskeligere å få til
omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingsrisiko er en del av kommunens klimarisiko. Dette har
de siste årene blitt gjenstand for stadig mer oppmerksomhet, bl.a i NOU 2018:17
(Klimarisikoutvalget) hvor det pekes på at klimarisiko er:
-

Fysisk risiko som er knyttet til fysisk skade som følge av klimaendringer (f.eks. som følge av
flom, skred).
Ansvarsrisiko som betyr at kommunen kan få erstatningskrav knyttet til beslutninger eller mangel
på beslutninger som på en eller annen måte kan knyttes til klimapolitikk eller klimaendringer
(f.eks. skader fra overvann).
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-

Omstillingsrisiko som er risikoen knyttet til at kommunen ikke klarer omstillingen til
lavutslippssamfunnet, og på sikt blir mindre attraktiv både som bosted og for lokalisering av
næringsvirksomhet.

Omstillingsrisiko kan innebære at boligprosjekter, infrastruktur, bedrifter, etc. som ikke er tilpasset
«det grønne skifte» helt eller delvis mister verdi (stranded assets). Et eksempel er et ferdig tilrettelagt
boligområde der etterspørselen svikter fordi området ikke vurderes å ha nødvendig bærekraft, og at
både utbyggere og kommunen lider økonomiske tap. Finansnæringen har også blitt mer opptatt av
denne risikoen, for eksempel den økte vekt som Kommunalbanken legger på kommunens vurdering av
klimarisiko (Kommunalbanken, 2019).
En mulig konsekvens dersom Hamrevannutbyggingen realiseres er at byutviklingen (byveksten) går
nordøstover fra Lauvåsen mot Sørlandsparken fremfor å styrke Rona som bydelssenter og
kollektivknutepunkt. Et slikt scenario kan på sikt medføre at Sørlandsparken får et utvidet innhold som
bydelssenter basert på bilisme, som igjen kan bli en sterkere konkurrent til Kvadraturen. Ambisjonen
om et lavutslippssamfunn og utvikling av en kompakt by ved sjøen kan med en slik utvikling bli
vanskelig å realisere.

Arealpolitikken er svært viktig virkemiddel for å sikre bærekraftig og klimavennlig utvikling. For å
forstå grunnlaget for en omstillingsprosess kan det være nyttig å synliggjøre underliggende («skjulte»)
forutsetninger for arealpolitikken. Et utgangspunkt er å se arealpolitikken i lys av følgende
perspektiver (ståsteder):
-

Utbyggingsperspektivet: Utgangspunktet er at behovet for utbygging er eksternt gitt (markedet,
prognoser, framskrivninger). Kommunens primære oppgaver er å sikre at behovet dekkes ved å
sørge for at det til enhver til er nok tilgjengelig areal som omdisponeres fra (primært) landbruks-,
natur- og friluftsformål til byggeområder (bolig, service, nærings, infrastruktur mv.). Siden 1945
har dette vært det dominerende perspektiv i norsk planlegging. Samtidig har kommunenes rolle
gradvis endret seg fra å være aktiv i tilrettelegging av tomter og infrastruktur («tomteselskaper»),
til i større grad å tilrettelegge for private aktører gjennom planavklaringer og utbyggingsavtaler.

-

Transformasjonsperspektivet: Transformasjon innebærer endret og/eller mer effektiv bruk av
dårlig utnyttede arealer i byen/tettstedet, som for eksempel nedlagte industriarealer,
parkeringsplasser, havneområder og bykvartaler. I dette perspektivet framstår «den kompakte by»
som en god modell for bærekraftig by- og tettstedsutvikling. Dette kommer også til uttrykk i
statlige planretningslinjen for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014), og i
overordnede styringsdokumenter i de tre kommunene som blir en del av nye Kristiansand.
Transformasjon gir andre økonomisk-institusjonelle vilkår sammenlignet med den horisontale
byveksten (utbyggingsperspektivet). Sentrale utfordringer for kommunen er å ivareta overordnede
byutviklingshensyn, bidra til gode områdeløsninger på tvers av enkeltprosjekter og sikre optimal
offentlig infrastruktur. Samtidig må man forholde seg til en sammensatt eierstruktur, og modeller
for planlegging og gjennomføring (institusjoner) som først og fremst er tilpasset
utbyggingsperspektivet. Særlig innenfor urbane områder vil en fragmentert eierstruktur kreve at
ulike grunneiere, og ofte også sektorinteresser, samarbeider for å enes om rammene for en
utbygging.

-

Omstillingsperspektivet: Det tas utgangspunkt i en ønsket framtid der lavutslippssamfunnet er en
rammebetingelse, mens bærekraft (f.eks. FNs 17 bærekraftmål) ofte formuleres som en ramme for
kommune- og lokalsamfunnsutvikling. I tillegg preges dette perspektivet i økende grad av behov
for å håndtere risiko, både klimarisiko og andre former for risiko. Oppmerksomheten rettes mot å
etablere både tjenester, aktiviteter og andre kvaliteter som også bidrar til at behovet for transport,
energi- og ressursbruk reduseres. Inkludering av sivilsamfunn og næringsliv er også viktig, for
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både å utnytte lokal kunnskap og gjennom aktiv medvirkning skape legitimitet og større aksept for
de virkemidler som benyttes.
I dette perspektivet kan det være avgjørende at nye Kristiansand strammer betydelig inn på
arealpolitikken i forhold til dagens praksis. Boligpolitikken er primært en integrert del av
bærekraftig by- og stedsutvikling, og et virkemiddel for omstilling til lavutslippssamfunnet.
Forutsigbarhet i dette perspektivet betyr først og fremst å sikre forutsigbarhet for at nye
Kristiansand klarer å håndtere en bærekraftig omstilling. Dette betyr også forutsigbarhet for
utviklere som søker nye og mer bærekraftig forretningsmodeller, prosesser og løsninger.
Disse tre måtene å se på by- og stedsutvikling har flere paralleller til beskrivelsen av endring på tre
nivå i kapittel 4.4: 1. Effektivisering, 2. Utvikling og 3. Omstilling. I omstillingsperspektivet flyttes
oppmerksomheten til hvordan både prosesser og løsninger som total sett er bærekraftige kan
tilrettelegges. Det samme gjelder behov for å forebygge bruk av energi og andre ressurser som direkte
og indirekte bidrar til klimaproblemene.
I arbeidet med kommuneplanens arealdel for nye Kristiansand vil det være vesentlig å ta stilling til
hvilke(t) perspektiv(er) som skal vektlegges før nærmere presisering av prinsipper, og ikke minst
hvordan enkeltområder og innspill skal håndteres.

Sammenslåing av tre kommuner med hvert sitt kommunesenter fører til endringer i senterstrukturen.
Nye Kristiansand blir en kommune med et betydelig mangfold, fra storby og landsdelssenter til urbane
tettsteder og små bygder med stor landbruksproduksjon, skogbruk, naturkvaliteter og relativt stor
fiskerinæring langs kysten. De ulike områdene har forskjellige utfordringer og ulikt handlingsrom.
Samtidig har de ulike sentra, etablerte lokalsamfunn og områder et potensial for å redusere
klimagassutslipp gjennom prosesser og løsninger som tilpasses den enkelte lokale kontekst.
I kommuneplanens samfunnsdel (Kristiansand kommune, 2017)) legges til grunn at Kvadraturen med
randsone skal utvikles til et attraktivt, vitalt og identitetsbærende senter med handel, kultur- og
tjenestetilbud for hele regionen. I likhet med tidligere kommuneplaner, er målet å doble antall
innbyggere i Kvadraturen til 15.000 innbyggere. Samtidig er det vedtatt å gjøre det mer attraktivt for
barnefamilier å bosette seg i Kvadraturen (Boligprogrammet 2019-2022).
Bydelssentrene i Kristiansand og kommunesentrene i Søgne og Nodeland er i stor grad bilbaserte.
Tilflyttere i nye boliger i sentrumsområdene er primært eldre, og det er ønskelig med en mer variert
befolkningssammensetning.
Bydelssentrene Vågsbygd og Rona har en strategisk rolle i metrosystemet. Samtidig er dette sentra
med ulike behov og forutsetninger. Arealstrategien legger til grunn at Vågsbygd videreutvikles som et
bydelssenter med identitet, urbane kvaliteter samt viktige funksjoner på bydelsnivå, detaljhandel og
offentlig tjenestetilbud. Bydelssenteret skal dimensjoneres for å dekke bydelens behov. Området gir
muligheter for å utvikle attraktive bolig- og senterfunksjoner nær sjøen. Rona bydelssenter skal
videreutvikles som et senterområde med identitet, og som et knutepunkt for kollektivtrafikk og
lokalisering av publikumsrettede tjenestetilbud for befolkningen øst for Varoddbrua. Handel skal
tilpasses behovet til befolkningen i området. (Kristiansand kommune, 2017).
Nodeland og Tangvall skal utvikle tydelige roller som sterke sentra vest for Kvadraturen, basert på
sine lokale kvaliteter og fortrinn.
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Både miljømessig, sosiale og kulturelle kvaliteter er viktig for å sikre velfungerende områder.
Fortetting kan derfor også bidra til å forringe eksisterende bokvaliteter gjennom for eksempel
nedbygging av fellesgoder som byrom og uteoppholdsareal, redusert biologisk mangfold og dårlige
sol- og lysforhold. En utfordring ved en «enkel» fortettingsstrategi er derfor ofte protester fra berørte
naboer, velforeninger og andre lokale organisasjoner. Dette kan øke spenningsnivået både i
arealplanleggingen og prosjektgjennomføringen, og bidra til at mulighetsrommet for innovasjon og
klimaomstilling ikke utforskes. En utfordring er derfor å sikre god kvalitet i prosessene knyttet til
utvikling både av bydelssentra, utbyggings- og transformasjonsområder og i større prosjekter. Sikring
av prosesskvalitet vil derfor også være en strategi for å skape forventningen om gode helhetsløsninger,
og samtidig «legge trykk» på at det utvikles innovative løsninger.
Ifølge en informant er Kristiansand kommune bevisste på å være aktivt med i en tidlig fase av
planprosessene. Utfordringen er imidlertid at mange utbyggere har kommet langt i tenkingen før
oppstartsmøte, noe som gjør det krevende å etablere gode prosesser i ide- og konseptutviklingsfasen.
Samtidig er oppstartmøte en institusjon som er «rammet inn» av lovverket (PBL), og hvor kommunen
har rollen som forvaltningsmyndighet (jfr. kapittel 6.2) Dette er en arena som kan være krevende også
for utviklere som ønsker eller er åpne for andre samarbeidsmodeller.
Kristiansand kommune har lenge hatt tydelige og forutsigbare krav til for eksempel utomhusanlegg og
rekkefølgebestemmelser i utbyggingsprosjekter. En informant gir imidlertid uttrykk for at dagens
«verktøykasse» som for eksempel parkerings- og sykkelnorm, samt normaler for utomhusanlegg, er
tilpasset feltutbygging. I mindre grad inkluderes for eksempel energiløsninger og livsløpsperspektivet.
Det kan derfor være en utfordring å tilpasse den forvaltningsmessig praksis til prosjekter som bygger
på transformasjons- og/eller omstillingsperspektivet (jf. kapittel 5.1).
En utfordring er også å sikre kvalitet i områder hvor eiendomsprisene er lave. For eksempel er
feltutbyggingen på Lauvåsen lite tilpasset terreng og eksisterende naturkvaliteter. En tilpasning ville
trolig gitt en lavere utnyttelse og høyere kostnad enn sprenging og planering. Det er også et paradoks
når en utelekeplass er planert og bygd opp med kunstig terrengforskjeller istedenfor å bevare og
utnytte de opprinnelige terrengformasjonene. Lauvåsen er samtidig et eksempel på en utbygging som
bidrar til arealspredning og er utfordrende transportmessig.

Det er en nær sammenheng mellom rammer som legges på kommunenivå (jfr. kapittel 5.1) og
strategier og prosesser som utvikles på et lokalt nivå. Det vil være avgjørende at kommuneplanen for
nye Kristiansand gir gode strategiske føringer, men samtidig ikke går for langt i å avklare løsninger og
prosesser som er mer hensiktsmessig å utvikle på bydels- eller områdenivå.
Derfor kan det være viktig å reflektere over om «planleggingsparadokset» (dvs. planlegge og styre
mye og stramt) kan minske muligheten til å oppnå kommunens viktigste målsettinger. Det er et
paradoks at gjennom detaljerte føringer kan forutsigbarhet sikres, men samtidig avskjære mange
muligheter til nytenking og innovasjon (som også er illustrert i Figur 14).
Omstilling vil i praksis betyr økt fokus på utvikling av allerede bebygde områder, både kvantitativt
(flere innbyggere, mer aktivitet, etc.) og kvalitativt (styrket identitet, økt sosial kapital, etc.). Dette
forsterker behovet for koordinerte konseptutviklingsprosesser som forankrer ambisjonsnivå og rammer
for prosess og gjennomføring. For å få til større kvalitet i utbyggingsprosjekter som tar opp i seg
klimautfordringen, er det behov for at kommunen øker sin handlingskapasitet gjennom mer strategisk
og koordinert virkemiddelbruk. For eksempel kan det innebære å få til et større mangfold av
boligtyper og -konsepter som ivaretar varige demografiske endringer og ulike boligbehov, samtidig
som prosjektene har lav klimabelastning og tilrettelegger for en hverdag med lavest mulig
klimagassutslipp.
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Tema som blir fokusert og prioritert tidlig i prosesser vil ofte styrke kvaliteten i det som til slutt blir
realisert. Det kan for eksempel være type boligkonsept, strategier for grønn mobilitet, bærekraftig
energiløsninger, aktivitet og kultur eller bærekraftig bruk av bioressurser (andelslandbruk, urbant
landbruk, lokal produksjon mv).
Samtidig vil det være viktig at de føringer som legges er robuste (kan tilpasses ulike forutsetninger),
og skaper nødvendig forutsigbarhet for og tillit til nye Kristiansand kommunes klimaomstilling. Slike
føringer kan f.eks. være:
-

Utvikle en senterstruktur som bygger opp om Kvadraturen som landsdels- og kommunesenter.

-

Sikre kortreist kvaliteter på alle nivå (bydel, område, prosjekt) gjennom ulike tilpasninger av
«nærhetsbyen» som kan forebygge reisebehov (jfr. kapittel 4.6).

-

Styrke det sosiale perspektivet i boligutvikling og boliginnovasjon (kvalitet, priser, mangfold,
inkludering (jfr. kapittel 4.6).

-

Legge grunnlag for innovasjonsområder og «klynger» tilpasset det enkelte område, som for
eksempel næringsprofil, kompetanse, helse, kultur, etc. (jfr. kap 6.3).

-

Aktivt bruke offentlig investeringer (infrastruktur, eiendom, lokalisering av tjenester) for å bygge
opp under ønsket utvikling.

-

Ha et tydelig fokus på at kvalitet i prosesser er en sterk driver for kvalitet i løsninger (og ikke
nødvendigvis omvendt).

Robuste og forutsigbare føringer kan bidra til å etablere en strategisk plattform for utviklingen av nye
Kristiansand. Kommunens plan- og utviklingsarbeid kan målrettes på en måte som kan gi både økt
effekt (omstilling), synergieffekter (vinn-vinn løsninger), mindre tid og kostnader knyttet til
planprosesser (effektivitet), og mer målrettet gjennomføring. Demokratisk styring i retning av
bærekraft og omstilling kan styrkes, samtidig som prosesser med økt gjennomføringskraft etableres.
En drøfting av hva som kan kreves fremgår i kapittel 6.1.
Hva dette mer konkret betyr for de enkelte bydelssentra og områder i nye Kristiansand ligger utenfor
rammen for denne rapporten å vurdere. Eksempler på mulige strategier som kan videreutvikles i tråd
med de foreslåtte føringer ovenfor, er:
-

Tangvall i Søgne er i dag et bilbasert sentrum som vurderes å ha potensial for å få mer aktivitet i
sentrum. Stedet kan blant annet styrkes gjennom boligkonsepter som er attraktive for
barnefamilier. Ny E39 som er under bygging vil muliggjøre tiltak som kan fjerne
barrierevirkningen av veien. Søgneelva kan videreutvikles som et identitetsskapende element med
for eksempel tursti langs, og kryssing av, elva. Jordbrukstradisjoner og aktiviteter rundt kortreist
mat kan brukes i aktivisering av sentrum. Søgne har også en sterk håndverkstradisjon som kan ha
et potensial som bidrag til å styrke de lokale kvaliteter.

-

Nodeland i Songdalen vurderes å ha et potensial i å videreutvikle en tydelig sentrumsakse samt
forbindelseslinjer mellom togstasjonen og Songdalselva. Å tilrettelegge turtrase langs elva kan øke
muligheter for kortreist friluftsliv, i tillegg til de mangfoldige turmulighetene i Songdalen.

Både Tangvall og Nodeland har potensial for å videreutvikles som allsidige og mangfoldige
bydelssentre i nye Kristiansand. Samtidig kan dette kreve at byutviklingen i nye Kristiansand
begrenses i nord-østlig retning. Begge stedene har bibliotek som kan videreutvikles som demokratiske
arenaer og knutepunkter for kunnskap og kultur. Bibliotekene har også potensial til å utvikles som
arenaer for bærekraftig deling og kretsløpøkonomi.
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Bolig for alle er en integrert del av den sosiale bærekraften i by- og tettstedsutviklingen (jf. kapittel
4.6). Boligpolitikken bør legge grunnlag for å påvirke løsninger som bidrar til rimeligere boliger, og
som samtidig er bærekraftige, for eksempel deleløsninger som kan forsvare at selve boligen kan ha et
mindre areal.
Med prosjekter menes her byggeprosjekter (eiendoms- og bolig) hvor fokus er å skape gode løsninger
innenfor de føringer som er lagt på mer overordnet nivå. Utgangspunktet er at lokaliseringen av
prosjektene bygger opp om den kompakte by, dvs. fortetting innenfra og ut (jf. kapittel 4.6). Prosjekter
kan også innebære at kommunen som omstillingsaktør i praksis igangsetter og fasiliteter prosesser i
lokalsamfunnet for å få utviklet og implementert tiltak som bidrar til klimagassreduksjon, etc. I
nybygg- og hovedombyggingsprosjekter kan det vurderes å stille krav om en innledende
klimaomstillingsanalyse (utvidet stedsanalyse) for å sikre en felles strategisk plattform og visjon for
det enkelte området/prosjektet, før det formelle planarbeidet settes i gang gjennom planinitiativ.
Formålet er å komme i tidlig dialog med utbygger, og at prosessen bidrar til strategiske helhetlige
konsepter som fremmer stedets egenart og behov.
Dagens Byggteknisk forskrift (TEK) setter ikke krav til helhetlig livsløpvurdering. I forbindelse med
videreutvikling av TEK er det sannsynlig at krav til miljøprestasjon for bygninger innføres på sikt.
Kommuner og eiendomsutviklere som allerede tilstreber å være i forkant av lovgivningen i egen
virksomhet ved å stille strengere krav til prosjektets miljøprestasjon, vil være forberedt på å tilpasse
seg endringer i regelverket. Økt klima- og miljøfokus i samfunnet vil på sikt føre til økt etterspørsel
etter bærekraftige bygg. Kommunen kan spille en viktig rolle som pådriver for klimavennlige
løsninger, for eksempel gjennom å tilrettelegge for prosesser som fremmer felles kunnskapsutvikling
som grunnlag for beslutning av løsninger i det enkelte prosjekt/området.
I planprosesser kan det utvikles et helhetlig kvalitets-/miljøprogram for prosjektet (og området) som
utdyper og supplere reguleringsplanens intensjoner og bestemmelser. Ved inngåelse av
utbyggingsavtaler kan utbyggere forpliktes til å følge opp miljøprogrammet. Tilsvarende i
salgskontrakter der kommunen selger eiendom for utbygging. Programmet kan utgjøre en strategi for
flere temaer som er relevant for å redusere klimagassutslipp og samtidig skape gode bomiljøer og
bokvaliteter. Disse temaene kan for eksempel være energi, materialbruk, transport (grønn mobilitet),
matproduksjon (for eksempel grønne tak), deleløsninger, med mer. Samspillet mellom bygninger,
energisystem og transport må økes for å nå lavutslippssamfunnet, for eksempel gjennom å utvikle et
mikroenergisystem (jf. tekstboks under). Konseptutredninger kan være viktig grunnlag for samordnet
utvikling og endelig investeringsbeslutning i et område.
Mikroenergisystem
Et mikroenergisystem er et lokalt energisystem som enten sammen med det overordnede energisystemet
(strøm, fjernvarme) eller alene gir
energi til et avgrenset område,
f.eks et byområde, et kvartal eller
et bygg. Energikilden i det lokale
energisystemet kan f.eks. komme
fra solceller eller fra bygninger og
elektriske kjøretøyer i området som
har overskuddsvarme eller strøm.
Strømforbruket varierer gjennom
døgnet og batteriene i elbiler kan
brukes til å ta forbrukstopper på
ettermiddagen, mens strøm fra
solceller kan dempe behovet for å
tilføre strøm fra det overordnede systemet. Mikroenergisystem kan være både enkle og svært kompliserte, og er et godt eksempel på klimasmart teknologi.
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For å styrke blant annet prosjektgjennomføring er det også behov for å utvikle mer gjennomgripende
virkemidler. Dette utdypes i kapittel 6.

Tilrettelegging for grønn mobilitet kan påvirke reisemiddelvalg og bidra til å redusere
klimagassutslipp fra transport. Samtidig kan positive effekter på andre områder oppnås, som bedre
bokvaliteter, sosial bærekraft og folkehelse. Tilknytning til et sted betraktes som en viktig dimensjon i
begrepet sosial bærekraft, fordi det er en integrert del av folks trivsel i nabolaget de bor og ferdes i.
Utvikling av innovative og integrerte bolig- og mobilitetskonsepter som bidrar til reduksjon i transport
og klimagassutslipp, kan åpne for et mangfold av innovative og bærekraftige løsninger.
Kristiansand kommune har gjennom Areal- og transportsamarbeidet i Kristiansandregionen (ATP,
2019) laget en veileder for mobilitetsplanlegging for virksomheter. Veilederen er i hovedsak rettet mot
etablerte offentlige og private virksomheter som ønsker å utarbeide en mobilitetsplan med tilhørende
tiltak (driftsfasen). Erfaringer fra fem pilotbedrifter 4 har dannet grunnlaget for utforming av
veilederen. Pilotprosjektet førte til en nedgang i bilbruk og en økning av miljøvennlig transport for alle
deltakende virksomheter. Alle virksomhetene ble bevisste på de økonomiske besparelsene, og ønsket
samtidig å videreføre mobilitetsplanleggingen og vise en miljøprofil utad.
En lokal mobilitetsstrategi innebære å utvikle et strategisk planverktøy som snur innretningen fra det
som har vært vanlig innenfor mobilitetsplanlegging; fra sentrum, arbeidsplass og knutepunkt, til der
folk bor og virker i fritiden. Ofte er dette tilknyttet lokale institusjoner og servicefunksjoner, som for
eksempel skolen, barnehagen og den lokale matbutikken. I praksis omfatter det omlegging til grønn
mobilitet i eksisterende boligområder utenfor bysentrum, i utbygde eller delvis utbygde områder i
forstadsområdene og i mer spredte lokalsamfunn. Mobilitetsplanlegging (strategi) for en virksomhet
(jf. pilotprosjektene nevnt over) kan være et tiltak i en helhetlig mobilitetsstrategi.
Lokale mobilitetsstrategier kan være et hensiktsmessig redskap for å videreutvikle nærmiljøer som
attraktive og trygge steder for gående og syklende. Slike strategier vil ha fokus på de korte reisene som
man foretar lokalt i sitt nærmiljø. Av disse reisene er storparten enten handels- og servicereiser, følge
og omsorgsreiser eller fritidsreiser. Dette er reiser som ofte har start og stoppunkt i lokalmiljøet, og har
potensial for å kunne erstattes med gange og sykkel, eller reduseres i avstand ytterligere gjennom
lokalisering, organisering og arealplanlegging. Lokale mobilitetsstrategier vil ha stort fokus på
involvering av lokale aktører, samt koordinering og samordning av de kommunale og statlige aktørene
som har en rolle i lokalsamfunnet.
Hensikten med en lokal mobilitetsstrategi er også å utvikle en systematikk og modell for et lokalt
arbeid for mobilitet, der man kan samordne flere sammenfallende prosesser, prosjekter, planer og
arbeid, som omhandler transport, mobilitet, folkehelse og stedsutvikling. Erfaringer med lokalt
trafikksikkerhetsarbeid og lokal mobilitetsplanlegging er at dette i liten grad er koordinert og
organisert, men drevet som enkeltprosjekter eller enkle tiltak. Arbeidet er ofte en konsekvens og
tilsvar på aksjoner, og/eller mobilisering fra innbyggere eller lokale organisasjoner, som for eksempel
FAU ved en skole. I skjæringspunktet mellom det tradisjonelle trafikksikkerhetsarbeidet lokalt og mer
overordnet mobilitetsarbeid, er det et stort potensial for å utvikle et nytt strategisk planverktøy for
grønn mobilitet.
Eksempler på tiltak med utgangspunkt i en skole og en barnehage fremgår i rammene under.

4

De fem virksomhetene som deltok i piklotprosjektet var Extra Tangvall (lokal bedrift), Glencore Nikkelverk,
Nordea (Kvadraturen), Songdalen Rådhus, Songdalen ungdomskole

49

Fra klimamål til klimaomstilling

Case: Hjertesone – Tryggere skolevei
En ”Hjertesone” er en bilfri sone rundt skole. Barn som kjøres må slippes av på markerte stopp- og
hentesteder utenfor denne sonen. Det skaper trygghet og inspirerer foreldre, elever og skoleledelse til
samarbeid. Målet er å få flere barn til å sykle og gå til skolen gjennom sikrere skolevei. Dette bidrar
samtidig til mer aktivitet, bedre helse og miljø.
Hjertesone er et nasjonalt initiativ fra 2016, i regi
av Trygg Trafikk, Politiet, Foreldreutvalget for
grunnopplæringen, Miljøagentene, Syklistenes
Landsforening, Helsedirektoratet og Statens
vegvesen. 4 av 10 foreldre opplever skoleveien
som usikker (RVU 2014). Dette er årsaken til at
mange velger å kjøre barna til skolen. Paradokset
er at de da bidrar til den utrygghet de vil skåne
barna for. Det er et nasjonalt mål at 80 prosent av
elevene skal gå eller sykle til skolen. Å gå eller
sykle til skolen er også viktig for at barn og unge
skal få nok fysisk aktivitet i løpet av en dag.
”Hjertesone” kan være et virkemiddel for å
Bilde: Ved Vanse skole på Lista er hjerter og fotspor malt i
tilrettelegge for barna ”dør til dør”.
asfalten. Barn som kjøres må slippes av på markerte stoppKilde: https://www.tryggtrafikk.no/skole/hjertesone/

og hentesteder utenfor hjertesonen.

Miljøfokus Kistefossdammen barnehage – prøveordning med miljøvennlig transport
Kistefossen barnehage er et FutureBuilt-prosjekt, er bygd som et Plusshus og skal produsere mer energi
enn den bruker. Det er solceller på taket, og andre løsninger som gir god miljøgevinst. Foreldre og
ansatte oppfordres til å sykle eller gå til og fra barnehagen, og det er gode parkeringsforhold for sykler
og sykkelvogner rett utenfor inngangen. Parkeringsplassen for biler ligger cirka 150 meter fra
hovedinngangen. Det er to HC plasser foran hovedinngangen som er reservert til personer med
bevegelsesvansker og til varetransport. Barnehagen har to el-sykler med sykkelvogn som foreldrene kan
låne i en tidsbegrenset periode. Hensikten er at de som vil kan få prøve el-sykkel som fremkomstmiddel
til og fra barnehagen.

Bilder: Kistefossen barnehage. Kilde: Asker kommune.

23 familier og åtte ansatte deltar i en frivillig prøveordning for å få flest mulig ansatte og familier til å
benytte seg av klimavennlig transport til og fra barnehagen. Familier som deltar får utvidet åpningstid
med levering fra kl. 7.00 og forplikter seg til å la bilen stå sommer, høst og vår. På vinterstid må de la
bilen stå så ofte som mulig. Familiene får ett av følgende bidrag som en del av prøveordningen:
- De som går får gratis klippekort på Risenga svømmehall for én voksen og ett barn (25 klipp).
- De som sykler får støtte til el-sykkel (5 000 kroner) og sykkelhenger (1 200 kroner), samt gratis
piggdekk (må ha barn som skal gå minimum 2 år i barnehagen).
- De som reiser kollektivt får støtte til månedskort, 600 kroner hver måned i 11 måneder.
De ansatte får ett av følgende bidrag som en del av prøveordningen:
- De som sykler får støtte til el-sykkel (6 000 kroner) og gratis piggdekk.
- De som reiser kollektivt får støtte til månedskort, 600 kroner hver måned i 11 måneder.
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I områder der det er relativt dårlig grunnlag for et ordinært busstilbud med faste ruter, tidspunkter og
stoppesteder kan det være et potensial for å tilby et mer fleksibelt mobilitetstilbud, basert på
bestillingstransport. Dette kan være et supplement til det faste kollektivtilbudet, og som et alternativ til
bruk av privatbil. I tillegg kan et slikt tilbud sees i sammenheng med behov for offentlig betalte
transporter (skoleskyss, Tilrettelagt transport (TT), dagsenterkjøring, etc.). Samordning av offentlig
betalte transporter, som et åpent tilbud for flere enn skyssberettigede, kan gi bedre utnyttelse av
kjøretøyenes kapasitet og samlet sett bedre tilbud til de reisende. Muligheten for å utvikle og etablere
et helhetlig tilbud kan for eksempel utforskes gjennom et prosjekt i samarbeid med Agder
kollektivtrafikk, drosjenæringen, mfl.
Utvikling av boligkonsepter som ivaretar de varige demografiske endringene med flere eldre,
kombinert med utvikling av ulike transporttjenester, kan blant annet bidra til inkludering av flere
befolkningsgrupper og gi økonomisk samfunnsgevinst ved at flere kan bo hjemme lengre. Det er også
et potensial for tilrettelegging for samkjøring for å redusere antall bilreiser, særlig for kjøring av
barn/ungdom til idrett og andre fritidsaktiviteter. I tillegg til gevinst i trafikkbelastning og miljø, kan
det virke inkluderende og være god avlastning for foreldre.
Ruters arbeid med utvikling av bestillingstransport (Aldersvennlig transport i Oslo og samkjøring til
fotballtrening i Bærum) kan brukes som erfaringsgrunnlag i eventuelle pilotprosjekt. Se eksempler i
rammene under.

Aldersvennlig transport i Nordre Aker, Oslo
Bydelene Nordre og Vestre Aker og Sagene i Oslo og kollektivselskapet Ruter gjennomfører (2017-dd)
et pilotprosjekt for beboere i bydelen som har fylt 67 år, kalt Aldersvennlig transport. Prosjektet gir et
transporttilbud for de som trenger transport fra dør til dør, uavhengig av behov, innad i bydelen.
Bydelens eldre kan via telefon eller app bestille en minibuss, tilrettelagt for rullator og rullestol..
Ordningen anses som et utvidet kollektivtilbud fra Ruters side, og vurderes fra bydelens side som et
tilbud som blant annet har en folkehelsegevinst og gir økonomiske besparelser ved at flere kan bo
hjemme lengre. De økonomiske gevinstene for kommunen, gjør at tiltaket er mulig å gjennomføre selv
om busstilbudet i seg selv ikke er økonomisk bærekraftig.

Miljøsmart kjøring til fotballtrening, Bærum
Egne minibusser fra Ruter henter barna på skole
og kjører dem til fotballakademitrening på
Nadderud, og hjem når treningen er ferdig.
Pilotprosjektet startet opp januar 2018 og varer
fram til sommer 2019, og er et samarbeid mellom
Stabæk Fotball, Ruter og Bærum kommune. Målet
med samkjøring i minibuss er å bidra til færre biler
på veiene og gjøre hverdagen enklere for de
involverte familier. På Nadderud har det blitt 100
færre biler hver ettermiddag etter at ordningen
startet opp. Barna som bruker transporttilbudet får
et reisekort som også kan benyttes utenom
fotballtreningen på alle Ruters transportmidler og NSBs tog.
Bærum kommune har vedtatt en klimastrategi som blant annet inkluderer å redusere den lokale
biltrafikken. Prosjektet skal bidra til at det utvikles gode reisevaner, og gi grunnlag for at det utvikles
tilsvarende løsninger med bestillingstransport for flere målgrupper og aktiviteter.
Kilde: Bærum kommune. Foto Eva Groven.
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For å realisere klimaomstilling anbefales at ulike prosesser knyttet til rammesetting på kommunenivå,
konseptutvikling for bydelssentra/områder, planavklaring/design og gjennomføring/drift/
videreutvikling, sees i et omstillingsperspektiv (jf. Figur 19).
Dette betyr at det på kommunenivå vektlegges å gi strategisk rammer og føring som kan bidra til å
utløse potensialer for foredling og økt kvalitet i utvikling av konsepter og løsninger.

Fra klimamål til klimavennlig arealbruk, område- og boligutvikling

Figur 19: Fra fastlegging av rammer til gjennomføring, drift og videreutvikling av kortreiste kvaliteter.

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og gir rammer for utvikling av
kommunesamfunnet og forvaltning av arealressursene. Arealdelen gir juridiske rammer for fortetting
og transformasjon gjennom plankart, bestemmelser og planbeskrivelsen. Følgende anbefales å
videreutvikle i arbeidet med arealdelen for nye Kristiansand:
Forutsigbare rammer for arealbruk og infrastruktur
Klimahensyn skal være førende for langsiktig byutvikling i nye Kristiansand. Hovedprinsippet er
foredling av allerede utbygde arealer innenfor den kompakte by, der fortettingen skjer innenfra og ut.
Tilnærmingen må samtidig bidra til å opprettholde og tilrettelegge for å utvikle og styrke gode,
levende lokalområder og bomiljøer med utgangspunkt i den lokale identiteten (jf. kapittel 4).
Plandokumentene retter oppmerksomheten mot (benevnes) «Mål og rammer for bærekraftig arealbruk
og infrastruktur i nye Kristiansand». Gjennom dette signaliseres et forutsigbart rammeverk for en
bærekraftig utvikling og klimaomstilling (ikke en «utbyggingsplan»).
Nye arealinnspill tas ikke inn
Det gjøres ikke en realitetsvurdering av private innspill til nye utbyggingsområder på jomfruelig mark
(ikke utbygde eller kultiverte områder).
Uregulerte utbyggingsområder som ikke bygger opp under en kompakt by tas ut.
Arealer som ikke opprettholdes som byggeområder defineres som landbruks-, natur- og friluftsområde
(LNF). Eventuelt gis arealene en status som åpner for regulering til kulturminneområde eller
naturvernområde (iht. PBL) der dette anses som hensiktsmessig.
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Områder hvor reguleringsplanlegging er igangsatt gis en samlet fornyet vurdering
For områder hvor det er gitt tillatelse til oppstart av reguleringsplanlegging gjøres en fornyet og samlet
vurdering (for nye Kristiansand). Planuavklarte utbyggingsområder som ikke bygger opp om en
kompakt by tas ut. Tilsvarende vurdering anbefales gjennomført for utbyggingsområder som er
regulert, men hvor bygging ikke er igangsatt. Konsekvenser ved å ta ut områder som er tatt opp til
regulering, vurderes i forhold til den samfunnsøkonomiske gevinsten ved å forhindre utbygginger som
vanskeliggjør omstilling til lavutslippssamfunnet. Gjennomføring av utbygging i slike områder kan
medføre økonomisk risiko på lengre sikt for både kommune, utbyggere og kjøpere av bolig/eiendom.
(Jf. omstillingsrisiko, kapittel 5.1).
Kartlegging av områder med potensial for foredling og fortetting
Fortettingssoner etableres i arealplanen utfra kriterier om en rimelig gangavstand til senterkjernen og
forhold som bygger opp om nærhetsbyen. (Jf. nærhetsbyen i kapittel 4.6). At byveksten styres innenfra
og ut sikres gjennom bl.a rekkefølgebestemmelse.
Innenfor fortettingssonene kartlegges og vurderes det enkelte områdets behov og potensial for styrket
kvalitet og økt utnyttelse til bolig, næring, offentlige funksjoner, etc. En helhetlig (samfunnsmessig)
vurdering legges til grunn med vekt på potensial for omstilling til lavutslippssamfunnet, samt styrking
av nye Kristiansands økonomiske og sosiale bærekraft. Kartleggingen legger grunnlag for å prioritere
områder som det bør arbeides videre med.
Et mangfold i boligtypologi (inkludert deleløsninger) i alle bydeler tilstrebes. Kommuneplanen
anbefales supplert med utvikling av virkemidler som bidrar til rimeligere boliger på det ordinære
markedet. (Jf. kapittel 4.6 og anbefaling om program for område- og boliginnovasjon i kapittel 6.5).
Konseptuell avklaring for områder med størst potensial
For større utbygging som krever detaljert planavklaring iht. PBL, sikres gjennomføring av en
konseptuell avklaring (omstillingsanalyse) før planinitiativ. Avklaringen omfatter blant annet
innhold/profil, fysiske rammer, økonomi/finansiering samt organisering av videre prosjektutvikling
både mht. planlegging, realisering, drift og videreutvikling/ombruk. Dette kan sikre en vurdering av
økonomiske konsekvenser for nye Kristiansand kommune, og samtidig legge grunnlag for en
avklaring av kommunens eventuelle videre engasjement. I denne fasen sikres at stedets egenart og
behov blir et viktig utgangspunkt, og at prosessen får en bredde og kvalitet som unytter potensial for
samskaping.
Føringer for å sikre kvalitet
For å sikre at foredling av områder får en tilstrekkelig kvalitet til å legge grunnlag for omstilling til
lavutslippssamfunnet, anses følgende føringer som hensiktsmessige å videreutvikle:
•

Det legges til grunn at all utbygging skal ha samfunnsmessig optimal bruk av felles ressurser og
infrastruktur. Det tilstrebes økt vekt på sambruk/delingsløsninger som både kan gi sosiale
gevinster og rimeligere boliger.

•

I område- og prosjektutvikling tas utgangspunkt i at grønne mobilitets- og logistikkløsninger
etableres. Primært legges det til rette for redusert transportbehov og styrking av sosiale kvaliteter.
Sekundært legges det til rette for overgang til klimaeffektiv transport. Videre legges det til rette for
at bruk av privatbil blir mest mulig klimavennlig gjennom videreutvikling av for eksempel
parkeringsnormen og krav til bildelingsløsninger, tilbud om lading mv.

•

I område- og prosjektutvikling legges god energiutnyttelse til grunn. Optimale lokale
energisystemer med god interaksjon med overordnede energisystemer etterstrebes.

•

I prosjektutvikling av nybygg og ombygginger etterstrebes løsninger som er egnet for fremtidig
ombruk og materialgjenvinning, samt at materialer med lavest mulig klimagassutslipp velges.
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•

Potensialet for redusert klimabelastning knyttet til produksjon, logistikk og forbruk av mat og
andre bioressurser, sikres i både område- og prosjektutvikling.

Utvikling av kommune- og bydelssentre med utgangspunkt i den lokale kontekst
Utvikle et mangfoldig bysentrum og bydelssentra som er lett tilgjengelige der mest mulig av
hverdagens behov ligger i gangavstand til boligen. I utvikling av Nodeland, Tangvall, Rona og
Vågbygd vektlegges tilrettelegging for grønn mobilitet, gode byrom og møteplasser, samt et større
mangfold av boligtypologier. Samhandling med distriktene rundt er også viktig. For eksempel kan det
være i form av sterkere tilrettelegging for lokalmarkeder med salg av lokalproduserte produkter.
Deltakelse fra og samskaping med lokalbefolkning og lokalt næringsliv kan bidra til å skape
legitimitet for nødvendige endringer.
Lokale mobilitetsstrategier
Satsning på lokale mobilitetsstrategier kan ved gjennomføring av tiltak bidra til å redusere reiser med
bil, og samtidig oppnå positiv utvikling innen folkehelse, trafikksikkerhet og stedsutvikling, etc.
Lokale mobilitetsstrategier kan f.eks ta utgangspunkt i skolen. Tiltaket er egnet i distriktene så vel
som i mer sentrale strøk.
Innovativ boligutvikling
Føringer som legges på kommunenivå vil i stor grad kunne legge til rette for innovativ boligutvikling.
Det anbefales å legge til rette for pilotprosjekter som kan bidra til kunnskapsutvikling og læring, og
som samtidig synliggjør potensial og muligheter for både utbyggere og fremtidig beboere. Se
utdypning i kapittel 6.4.
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Fra ide til institusjonalisering

Mye av klimaarbeidet i norske kommuner har vært drevet av enkeltpersoner i administrasjon eller
spesielt engasjerte politikere med kunnskap på området. Dette har ofte vært ildsjeler som samtidig har
hatt innsikt i hvordan man skal få beslutninger i kommuneorganisasjonen (Aasen m. fl. 2015). Mange
studier viser imidlertid at dette ikke er tilstrekkelig. Det pekes derfor på betydningen av at
klimaarbeidet er godt integrert i kommuneorganisasjonen, gjennomføres på tvers av sektorer, og at
klimaomstilling også skjer gjennom et samspill med innbyggere, sivilsamfunn og næringsliv (Kasa m.
fl. 2018; Pasquini &Shearing 2014; Wejs 2014). Slik integrasjon kan være avgjørende for å få
gjennomført enkelttiltak og større satsninger og kan sikre at omstillingsarbeidet er dynamisk dvs.
vedvarer og utvikles over tid. Betydningen av integrasjon forsterkes ved at klimaomstilling kan sees
som et komplekst problem eller samfunnsfloke.
For å realisere omstilling bør det derfor utvikles er mer rutinemessig samspill mellom en rekke aktører
innen kommunen, både fra administrasjon og politikere (Amundsen og Westskog 2018). Dette kan
kreve endring av ansvar og roller (organisering), nye arbeidsformer, andre finansieringsmodeller, nye
former for kompetanseutvikling eller andre tiltak. Slik kan omstilling «settes i system» eller
institusjonaliseres (Wang mfl., 2016). Institusjonalisering er således viktig for at
klimaomstillingsarbeidet skal bli tilstrekkelig integrert i hele kommuneorganisasjonene, herunder i
virksomheter som er helt eller delvis er eid av kommunen. Det samme gjelder organisering av
samspillet mellom faglige, administrative og politiske prosesser (fag, ledelse, politikk).
Amundsen og Westskog (2018) viser til flere eksempler på institusjonalisering av kommuners
klimaarbeid som f.eks.:
-

Mange kommuner har gjennomført større energisparetiltaksprogram gjennom såkalte
energisparekontrakter. Dette er kontrakter mellom energientreprenører og kommuner om
energisparing i kommunale bygg hvor det gis en garanti for størrelsen på energisparingen. En slik
kontrakt kan være et eksempel på en institusjonalisering av klimaarbeid i fase 1. Mer detaljer rundt
dette finnes i Aasen m.fl. 2015.

-

Noen kommuner (f.eks. Arendal, Tingvoll og Hurdal) har jobbet med institusjonalisering av
klimaarbeidet i kommuneorganisasjonen og på samhandling med lokalsamfunnet. Flere av disse
kommunene har politiske vedtak om at klima- og miljø skal være et vesentlig vurderingspunkt når
beslutninger tas i organisasjonen. F.eks. sørges det for at alle beslutninger som tas i
kommunestyret har vært gjennom en vurdering av miljø- og klimakonsekvenser. Noen kommuner
sørger også for dialog og prosesser på tvers i kommuneorganisasjonen for å ivareta kunnskap og
erfaringsutveksling mellom ulike administrative sektorer og politisk ledelse.

-

I økende grad jobber kommuner med lokalsamfunnet for å bidra til det grønne skiftet i
næringslivet. Gjøvik kommune er aktivt involvert med lokalt næringsliv for å sørge for klima- og
miljøvennlig næringsutvikling basert på bruk av lokale bioressurser. Asker kommune har lenge
finansiert en rådgivingstjeneste på energisparing opp mot innbyggere, og flere kommuner
planlegger også holdningsskapende arbeid rettet mot forbruksbaserte utslipp.

Institusjonalisering av klimaarbeidet gjennomgår ofte flere trinn før det er fullt ut institusjonalisert
både i kommunens arbeid og i de prosesser som skjer i lokalsamfunnet. Litteraturen (Tolbert og
Zucker 1996, Kasa m. fl 2018) peker på følgende tre faser i en institusjonaliseringsprosess:
-

Vanedanning
Fokusering
Integrasjon
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I den vanedannende fase knyttes ofte klimaarbeidet opp mot andre tiltak og prosesser som er i gang i
kommunen. Mange kan da inspireres til å også fange opp klimaperspektivet. Fortetting i
sentrumsområder eller bruk av sykkel/gange til skole kan defineres som klimatiltak selv om dette
opprinnelig var definert som en del av andre politikkområder. Energieffektiviseringstiltak i
kommunale bygg er også et eksempel. I denne fasen utnytter man vinn-vinn muligheter i
klimaarbeidet ved å koble arbeidet til energieffektivisering som man likevel jobber med. Den første
generasjonen av klimaplaner som kommunene utarbeidet var også preget av behovet for vanedanning.
I fokuseringsfasen vil klimaarbeidet berører flere deler av kommuneorganisasjonen. Det vil da
fokuseres på å få klimaperspektiver inn i alle sektorer. Arbeidet får også et lengre tidsperspektiv ved at
det for eksempel integreres i det formelle plansystemet i kommunen. Arbeidet legitimeres i
kommuneorganisasjonen gjennom politiske prosesser og administrative rutiner. Det legges f.eks. vekt
på å innarbeide klimahensyn i alle beslutninger som tas av kommunen. Et eksempel på et virkemiddel
for å sikre fokusering er de statlige planretningslinjene for klima- og energiplanlegging og
klimatilpasning (2018) hvor det blant annet heter: Planer som behandler klima- og energispørsmål
skal følges opp gjennom handlingsdelen og mer detaljerte planlegging, og legges til grunn og gi
føringer for kommunenes øvrige myndighets- og virksomhetsutøvelse. I fokuseringsfasen vil det også
bli lagt vekt på å allokere ressurser til tiltak.
I integreringsfasen er klimaarbeidet fullt integrert og legitimert i kommuneorganisasjonen og i
lokalsamfunnet. Kommunen jobber aktivt sammen med innbyggere, næringsliv og andre
samfunnsaktører med tiltak og utviklingsprosjekter. Dette oppfattes i denne fasen som både naturlig og
viktig på lik linje med å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi og å bidra til lokal næringsutvikling.
Når klimaarbeidet er fullt integrert i kommuneorganisasjonen og i lokalsamfunnet, vil det være mindre
behov for å skape motivasjon og legitimitet for klimaarbeidet. I denne fasen oppfattes det som naturlig
at kommunen bruker sin rolle som samfunnsaktør for å fasilitere medvirkningsprosesser relatert til
klimaomstilling. Klimaomstilling sees også som en viktig strategi for å redusere omstillingsrisiko, dvs.
å unngå at kommunen blir mindre attraktiv som bosted og for næringslivet på grunn av for svak
klimaomstilling.
Betydningen av institusjonalisering
understrekes også av Selznick (1957), jf. Figur
20. Selznick peker også på at kontekst,
strategier (idegrunnlag) og institusjonalisering
gjensidig kan påvirke hverandre i en dynamisk
prosess. Et eksempel på dette er å gå fra å
arbeide systematisk med klimavennlig bygg og
arkitektur til å ha et bredere fokus på
klimavennlig områdeutvikling (hvor bygg og
arkitektur inngår). For å sikre en slik dynamikk
i samspillet mellom kontekst, strategier og
institusjonalisering kan det være viktig at
organisasjonen legger tilstrekkelig vekt på å
sikre løpende organisasjonslæring. For en
kommune som befinner seg i integreringsfasen,
vil for eksempel hvordan områdeutvikling
Figur 20: Forhold mellom kontekst, idegrunnlag og
organiseres og finansieres (nye
institusjonalisering (Selznick, 1957).
finansieringsmodeller) fortsatt kunne
videreutvikles. Det som imidlertid skiller
kommuner som er i integreringsfasen fra kommuner som er i de andre fasene, er at klimaomstilling
ikke lengre sees som et «satsningsområde» eller et «krav» som må oppfylles. Behovet for
klimaomstilling er en del av konteksten, og spørsmålet vil da være hvordan man best mulig sikrer
integrasjon.
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Kristiansands klimaarbeid vurderes å være i spennet mellom trinn 1 (vanedannende) og trinn 2
(fokusering). Det er samtidig flere tiltak og prosesser på gang som legger grunnlag for videre
institusjonalisering av klimaarbeidet. For eksempel vil et strukturert opplegg for oppfølging og
etterlevelse av vedtatt arealstrategi for Kristiansand (Kristiansand mot 2030) kunne bidra til redusert
bilbruk og klimagassutslipp.
Grønt Senter i Kristiansand er en møteplass for grønn livsstil og framtidsrettet samfunns- og
næringsutvikling, og initierer en rekke arrangementer rettet mot reduksjon av forbruksbasert utslipp.
Senteret kan også sees som en institusjonalisering av arbeidet med klimaomstilling.
Bystyrets vedtak om opplæring av alle kommunens enheter i Kortreist Kvalitet i forbindelse med
behandling av Miljø- og klimamelding 2018, kan også bidra til styrket institusjonalisering. Et slikt
opplæringsopplegg vil styrke kommunens omstillingskompetanse, og kan samtidig legge grunnlag for
en sterkere dynamikk i arbeidet med institusjonalisering.
Omstilling til lavutslippssamfunnet vil imidlertid kunne kreve at klimaarbeidet i enda sterkere grad
blir integrert både i kommuneorganisasjonen, kommunale selskaper og i lokalsamfunnet.

Kommunen har et helhetlig ansvar for lokalsamfunnsutviklingen, og kommunens oppgaver og roller
griper inn i mange samfunnsprosesser. Kommunen er dermed også en nøkkelaktør i omstilling mot et
lavutslippssamfunn. Utvikling av et mangfoldig boligtilbud, grønn mobilitet, bygg med lav
klimabelastning integrert i områdeutvikling, er eksempler på utfordringer som kan kreve en helhetlig
tilnærming. Det kan kreve at kommunen utnytter sin samlende kapasitet som omstillingsaktør
gjennom et samspill mellom kommunens ulike roller og virkemidler. For eksempel kan kommunen
utover rollen som planmyndighet og forhandler av utbyggingsavtaler, bruke sin eierrolle både
gjennom strategisk oppkjøp, salg og makeskifte av eiendom.
Et slik samspill kan også fremmes ved at det utvikles
nye arbeidsformer (institusjonalisering) både
administrativt og politisk (Wang m. fl. 2016). Det
kan være hensiktsmessig å ta utgangspunkt i at
kommunens virksomhet skjer gjennom rollene som
fremgår i Figur 21. Det inkluderer også prosesser
knyttet til kommunens ansvar og oppgaver iht. Planog bygningsloven (PBL).

Utvikling og drift av
eiendom, bygg,
infrastruktur

Forvaltningsmyndighet. PBL
sentral

Eier av foretak

Tjenesteleverandør

PBL har stor bredde, fra prosesskrav for håndtering
av overordnede politiske spørsmål til fastsetting av
Samfunnsaktør gjennom initiering og
mer konkrete rammer (forvaltningsoppgaver). Selv
deltakelse i prosjekt og nettverksledelse
om mye av by- og tettstedsutviklingen drives fram av
markedsaktører, hviler plansystemet på at PBL har
Figur 21: Strategisk bruk av kommunens roller
som formål å fremme bærekraftig utvikling. Loven
kan øke handlingskapasiteten
har ikke bestemmelser som fastsetter klare mål, for
eksempel krav til å redusere klimagassutslipp, men er
i hovedsak en prosesslov som viser hvilke hensyn som er relevante, og stiller krav til
saksbehandlingen. Kommunen har ansvar for å forvalte loven, og for å godkjenne regulerings- og
utbyggingsplaner utviklet av private utbyggere i dialog med kommunen.
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Det anses som relevant å for nye Kristiansand å drøfte hvordan kommunens ulike roller og virkemidler
kan forsterke hverandre i arbeidet med klimaomstilling. Spesielt kan det være viktig å vurdere hvordan
kommunen bruker sitt samlende engasjement som eiendomsbesitter for å fremme ønsket omstilling, og
hvordan de underliggende prosesser kan institusjonaliseres.
Det vurderes også som viktig å videreutvikle forståelsen av PBL som prosesslov i forhold til
kommunens ansvar for å utvikle både politikk, strategier og institusjonalisering.

Klimaomstilling er en så grunnleggende utfordring at det vil kreve nye måter å organisere og
gjennomføre prosesser på. Styrket samarbeid med aktører utenfor egen organisasjon kan være
avgjørende for å finne nye løsninger på komplekse problem.
Som omstillingsaktør kan kommunen både initiere, fasilitere eller delta i innovasjonsprosesser
omfattende både offentlig sektor, næringsliv, frivillige organisasjoner og den enkelte innbygger.
Kommunen trenger hverken å være initiativtaker eller en aktør som leder an i alle prosesser, men mer
et spørsmål om hvordan kommunen kan ta en optimal rolle i ulike prosesser.
Samarbeid mellom forskjellige aktører kan styrke alle faser i innovasjonsprosessen, og samtidig være
en avgjørende drivkraft (Sørensen og Torfing 2014). Samarbeid bidrar til bedre problemforståelse,
flere nye idéer og mer informerte valg ved at aktører med forskjellige erfaringer, kunnskaper og ideer
tenker og utfordrer hverandre. Dette kan lede til at nye løsninger utvikles i fellesskap (samskaping).
Spesielt viktig kan samskaping være i omstillingsprosesser hvor kommunen i stor grad er avhengig av
andre aktørers mulighet og vilje til å bidra med både kompetanse og ressurser.
Dette gir et bredere spekter av relevante
innovasjonstyper for offentlig sektor, fra
produkt- og tjenesteinnovasjon til
innovasjon av organisering, ressursbruk og
medvirkning. Penta-helixmodellen (Björk
2015), illustrert i Figur 22 viser at
innovasjonsprosesser i offentlig sektor kan
omfatte ulike aktører i lokalsamfunnet fra
privat og frivillig sektor, til
forskningsmiljøer og engasjerte
innbyggere. Det betyr at ulike perspektiver
inkluderes i prosessen og at forskjellige
aktører bidrar med sin kunnskap og
ressurser. Samtidig kan slike prosesser
utfordre det som oppfattes som grunngitte
normer for måter å drive innovasjonsarbeid
på (Wang mfl. 2016).

Figur 22: Penta Helix, Fredrik Björk, 2015

Spesielt ut fra at klimaomstilling krever stor grad av samarbeid på tvers av fagfelt (transdisiplinaritet),
kan også forsknings- og undervisningsaktører trekkes inn (Pohl, 2011). Dette kan også bidra til å øke
tilslutningen til de beslutninger som fattes og involvere nye grupper/ressurser, for eksempel studenter.
Lokalsamfunnets samlede innovasjonsevne og kapasitet kan dermed utnyttes mer optimalt.
Tilrettelegging og fasilitering av samarbeidsdrevet innovasjon vil kreve utvikling av arbeidsformer og
kompetanse i kommuneorganisasjonen.
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Samarbeidsdrevet innovasjon anses som et viktig utviklingsområde for nye Kristiansand, og et særskilt
fokus på kompetanseutvikling bør vurderes. Tilrettelegging og fasilitering av samarbeidsrettet
innovasjon er en måte å institusjonalisere kommunens rolle som omstillingsaktør.

Kommunal klimapolitikk er i stor grad avhengig av andre aktørers mulighet og vilje til å bidra med
både kompetanse og ressurser til gjennomføring. Privat sektors rolle i klimaarbeidet er imidlertid lite
definert. Private utbyggere er ofte i en sterk forhandlingsposisjon i områdeutvikling gjennom rollen
som grunneier og finansieringskilde av utbyggingen. Ansvaret for å sikre gode bærekraftige
helhetsløsninger kan da bli fragmentert.
I omstillingsprosesser vil både målkonflikter, utfordringens karakter (samfunnsfloker), og krav til
ivaretakelse av miljømessige og sosiale (kortreiste) kvaliteter stille større krav til organiseringen av
samarbeidsprosesser i område- og boligutvikling. Hvem som deltar i ulike typer prosesser, og på
hvilke måter i ulike faser, vil være av betydning. Ikke minst er det en utfordring å gå fra
«medvirkning» til «samskaping» på en måte som både forløser kreativitet, oppleves meningsfylt og
sikrer framdrift og gjennomføring.
Det gir behov for å utvikle nye modeller for område- og boligutvikling som bidrar til å styrke
samhandling både internt i kommunen, og mellom kommunen, utbyggingsaktører og andre
lokalsamfunnsaktører. Hvordan boligutvikling- og boliginnovasjon kan institusjonaliseres på en måte
som fremmer omstilling er derfor viktig å drøfte.
Endringer i boligplanlegging fra tradisjonelle eneboligfelt til et større mangfold av boligtypologier i
by- og senterområder, stiller kommunen ovenfor nye utfordringer. Omformingen av områder er i stor
grad prosjektbasert, mens planverktøyet gjennom Plan- og bygningsloven er fra en tid preget av
feltutbygging og kommunal boligbygging. Kristiansand kommunes Boligprogram vurderes i stor grad
å bygge på prinsippene i utbyggingsplanlegging, i noe grad på transformasjonsstrategien, og er i liten
grad basert på behovet for klimaomstilling og utvikling av kortreiste kvaliteter (jf. beskrivelse av de
ulike perspektivene i kapittel 5.1). Se nærmere vurdering av hvordan Boligprogrammet (direkte og
indirekte) bidrar til klimaomstilling i vedlegg.
Til tross for at Boligprogrammet skal utgjøre et viktig verktøy for å sikre strategiene i Kristiansand
mot 2030, kan programmet slik det fungerer i dag (historikk, innhold, prosess, form, etc.) også ha en
effekt i motsatt retning. Boligprogrammet kan forsterke en dynamikk preget av at kommunen «ordner
køen» av utbyggerdrevne prosjekter, framfor å legge tydelige premisser for strategiske konsepter og
involverende prosesser. Dette betyr at boligprogrammet paradoksalt nok kan gjøre det vanskeligere å
realisere en omstilling til lavutslippssamfunnet.
«Skreddersøm» av prosesser kan være avgjørende for å utnytte potensialet for innovasjon, og
organiseringen kan tilpasses de ulike typer prosesser eller faser som er skissert i Error! Reference
source not found. (Fra rammavklaring til strategier for drift/videreutvikling). Det ligger
begrensninger i hva en reguleringsplan alene kan initiere av satsing og aktivitet. Parallelle plan- og
utbyggingsavtaleprosesser kan bidra til å sikre rekkefølgehensyn og fordeling av ansvar, kostnader og
inntekter over tid, og med det større forutsigbarhet for gjennomføring i kompliserte
områdeutviklingsprosesser. Tydelige forankrede omforente visjoner for hva områdeutviklingen skal
bidra til, kan være viktig. For å få til en helhetlig realisering som bidrar til å oppnå flere samfunnsmål,
vil en aktiv samhandling med relevante aktører være avgjørende. Ved å supplere Plan- og

59

Fra klimamål til klimaomstilling

bygningslovprosesser med aktive
samhandlingsprosesser som tar i bruk ulike aktørers
kunnskap og ressurser, kan forutsetningene for
innovasjon styrkes (jf. Figur 23).

Det vurderes som viktig at Kristiansand kommune
arbeider videre med å institusjonalisere arbeidet
med område- og boligutvikling. En mulig strategi
for dette anses å bruke pilotprosjekter som både er
rettet mot utvikling av innovative områdekonsepter.
Det kan da legges til grunn at en integrert del av
slike konsepter også vil være utvikling av nye
forretningsmodeller (som er tilpasset helhetlige
fysiske konsepter) og nye modeller for organisering
og finansering.

Katalysator for
bærekraftig og
innovativ områdeog boligutvikling
Deltaker i
samarbeidsdrevet
innovasjon

PBL prosesser arealplaner,
utbyggingsavtaler,
byggesaker

Når det gjelder områdeutvikling vurderes det som
Figur 23: Kommunen kan supplere prosesser etter PBL med
aktive samhandlingsprosesser
viktig at helhetlige konsepter er tilpasset de ulike
områdenes forutsetninger og potensial. Dette kan
bidra til at områder som i utgangspunktet sees som «fortettingsområder» også vil kunne utvikle en
langt mer tilpasset profil (spesielt innholdskonsept, forretningsmodell og fysisk hovedgrep).
Et godt utgangspunkt er å fokusere på boligkonsepter som vektlegger sosiale bærekraft og rimeligere
boliger ut fra at Kristiansand kommune har en ambisjon om å ha hånd om 20 prosent av boligene/
tomtene i markedet.

På bakgrunn av vurderingene gis følgende anbefalinger for at nye Kristiansand skal bidra til
klimaomstilling:
-

Etablering av program for område- og boliginnovasjon.
Samlet vurdering av hvordan Kristiansand kommune som eiendoms- og utbyggingsaktør kan
legge til rette for klimaomstilling.
Ta initiativ til et samarbeid med næringslivet om hvordan klimaomstillingen kan legge grunnlag
for ny næringsutvikling.
Etablering av et «omstillingssenter» i sentrum.

Det anbefales å etablere et program med oppmerksomhet på innovativ område- og boligutvikling
knyttet opp mot direktørområdet Miljø og byutvikling i nye Kristiansand.
Gjennom programmet kan potensialer for bolig- og næringsutvikling som bygger opp om omstilling til
lavutslippssamfunnet avdekkes. Deltakelse fra både kommune og næringsliv vurderes, med vekt på
samarbeid om utvikling og realisering av framtidsrettede konsepter. Kobling mot forskning, utvikling
og kompetanseutvikling/formidling kan sikres gjennom programmet.
Nye Kristiansand kommunes prioritering av foredlingsområder gir føringer for prioritering av
prosjekter. Prosjekter rettes inn mot å utløse potensialet for synergieffekter (vinn-vinn) og kortreiste
kvaliteter. Disse skal bidra til kunnskapsutvikling og læring, og samtidig synliggjøre potensial og
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muligheter for både kommunen, utbyggere og framtidige beboere. Programmet bør også bidra til å
videreutvikle virkemidler for å få til inkluderende boliger for alle.
Programmet for område- og boliginnovasjon erstatter dagens Boligprogram. Relevante oppgaver
ivaretas gjennom øvrig institusjonalisering av klimaomstillingsarbeidet.

Det utvikles en strategi for hvordan nye Kristiansand kan bruke eiendom som virkemiddel for
bærekraftig og klimavennlig boligutvikling. Et viktig utgangspunkt er å sikre gjennomføring av
foreslått program for område- og boliginnovasjon. Det gir behov for å styrke det strategiske og
operative koordinerings- og fasiliteringsansvaret for prosjekter som bygger opp om klimavennlig
område-, bolig- og mobilitetsutvikling. Ansvar for å sikre samarbeidsdrevet innovasjon (internt og
eksternt) inngår i dette.
Kommunen bør tilstrebe en helhetlig porteføljestyring gjennom blant annet strategiske oppkjøp og
eventuelt makeskifte i aktuelle utviklingsområder. En slik strategi bør også omfatte en vurdering av
hvordan nye Kristiansand kan organisere forvaltning og utvikling av sine samlede eiendomsressurser,
både i basisorganisasjonen og gjennom øvrige eierposisjoner som for eksempel Kristiansand
Næringsselskap AS.
Ansvaret for ledelse og koordinering av videre arbeid anbefales lagt til direktørområde Miljø- og
byutvikling. Dette direktørområde er sentralt når det gjelder både klimaomstilling, arealbruk,
områdeutvikling, bolig, utbygging/kvalitet/prosjekter og eiendom.

Det foreslås at nye Kristiansand kommune tar initiativ til et formalisert samarbeid
(institusjonalisering) med næringslivet i kommunen. Fokus for samarbeidet kan være hvordan
klimaomstilling i Kristiansand kan legge grunnlag for ny næringsutvikling.
Et viktig område vil være ny og bærekraftig produksjon, distribusjon og bruk av bioressurser, som for
eksempel tre som byggemateriale, kortreist mat og utnyttelse av tare.

Det anbefales å gjennomføre en vurdering av hvordan et konsept for et «klimaomstillingssenter» kan
utvikles i sentrum, for eksempel gjennom en revitalisering av Grønt senter. Senteret kan være et
symbol på den nye kommunen og på omstillingsarbeidet, og samtidig ha oppgaver og funksjoner som
styrker arbeidet med omstilling til lavutslippssamfunnet.
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Vedlegg
NOTAT

Boligprogram Kristiansand som virkemiddel for omstilling til
lavutslippssamfunnet

Det er i Kristiansand mot 2030 (kommuneplanens samfunnsdel, 2017) vedtatt at Boligprogrammet
skal benyttes aktivt for å styre utviklingen i ønsket retning før kommuneplanens arealdel for nye
Kristiansand foreligger. Boligprogrammet for Kristiansand er et eget program for virksomhetsområde
bolig. Programmet angir hvor utbygging til boliger er forventet gjennomført, til hvilket tidspunkt og til
hvilket volum. Det skal for eksempel klarlegge hvor det er begrensninger i kapasitet på offentlig
infrastruktur for nye utbygginger.
Hensikten med dette notatet er å vurdere hvorvidt Boligprogrammet for Kristiansand fremmer en
klimaomstilling. Vi går ikke inn på boligprogrammets vurdering av enkeltområder, men drøfter de
underliggende forutsetninger som boligprogrammet er basert på. Oppmerksomhet rundt underliggende
forutsetninger kan være nødvendig for å arbeide mer målrettet, effektivt og/eller mer inkluderende i
arbeidet med omstilling til lavutslippssamfunnet.

Arealpolitikken og prioriteringer i boligprogrammet vil være en avgjørende faktor for å nå målet om et
lavutslippssamfunn. For å nå lavutslippssamfunnet må byutviklingen skje ved omforming av den
allerede utbygde by, basert på en stram prioritering av utbyggingsområdene. Endringer i
boligplanlegging fra tradisjonelle eneboligfelt til andre boligtypologier i byområder og senterområder,
stiller kommunen ovenfor nye utfordringer. Omformingen av områder er i stor grad prosjektbasert,
mens planverktøyet gjennom plan- og bygningsloven er fra en tid preget av feltutbygging og
kommunal boligbygging.
I vurderingen av Boligprogrammets rolle og effekt i arbeidet med omstilling til lavutslippssamfunnet,
kan det være hensiktsmessig å relatere programmet til ulike modeller for kommunalt plan- og
utviklingsarbeid. I det følgende tas det utgangspunkt i «utbygging», «transformasjon» og «omstilling»
som strategier.
-

Utbygging: Er nært knyttet til at behovet er eksternt gitt (markedet, prognoser, framskrivninger),
og at kommunenes oppgave i planleggingen er å sikre at utbyggingsbehovet dekkes.
Kommeplanens arealdel revideres løpende, og sikrer at det til enhver tid er tilstrekkelig areal
tilgjengelig både for boligutbygging og andre formål. Områder avsatt til utbygging i
kommuneplanens arealdel, realiseres gradvis gjennom reguleringsplanlegging, utbyggingsavtaler
og byggesak. Kommunenes rolle har gradvis endret seg fra å være aktiv i tilrettelegging av tomter
og infrastruktur («tomteselskaper»), til i større grad å tilrettelegge for private aktører gjennom
planavklaringer og utbyggingsavtaler.

-

Transformasjon: Transformasjon innebærer endret og mer effektiv bruk av dårlig utnyttede
arealer i byen/tettstedet, slik som for eksempel nedlagte industriarealer, parkeringsplasser,
transport- og havneområder og bykvartaler. Den kompakte by som modell for bærekraftig by- og
tettstedsutvikling kommer til uttrykk i den statlige planretningslinjen for samordnet bolig-, areal64
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og transportplanlegging (2014). Høy arealutnyttelse, fortetting og transformasjon i by og
tettstedsområde vektlegges.
Transformasjon gir andre økonomisk-institusjonelle vilkår sammenlignet med den horisontale
byveksten. Planleggingen og gjennomføringen må forholde seg til endrede vilkår som for
eksempel høyere arealverdier, mer komplekse råderettsforhold og økte interessemotsetninger.
Sentrale utfordringer å ivareta er blant annet overordnede byutviklingshensyn, utvikle gode
områdeløsninger utover enkeltprosjekter, samordne en sammensatt eierstruktur, etablere gode
offentlig-private samarbeidsprosesser, og utvikle gjennomføringsmodeller som sikrer tekniskgrønn infrastruktur. Strategien tar ofte utgangspunkt i gjeldende trender, for eksempel «funksjonell
transport» basert på framskrivinger av transportveksten. Innenfor denne modellen er det i mindre
grad utviklet hensiktsmessige verktøy (institusjoner). I diskusjonen om realisering av utbygging i
transformasjonsområder blir for eksempel gjennomføringsproblemer ofte forklart med fragmentert
eierstruktur, fremfor at utbyggingsmodellen i mindre grad er hensiktsmessig for denne type
«normalsituasjon».
-

Omstilling: Det tas utgangspunkt i en ønsket framtid der lavutslippssamfunnet er en
rammebetingelse. Oppmerksomheten rettes mot å etablere kvaliteter som reduserer behovet for
transport, energi- og ressursbruk i utgangspunktet, og det arbeides med endring på tre nivåer; 1.
Effektivisering 2. Utvikling og 3. Omstilling (jf. hovedrapportens kapittel 4.4). I økende grad er
behovet for omstilling også knyttet til reduksjon av klimarisiko. Omstillingsmodellen vil i større
grad kreve at boligutviklingsprosjekter bygger på strategiske konsepter, slik at vinn-vinn løsninger
sikres ved gjennomføring. Inkludering av sivilsamfunn og næringsliv er også viktig, for både å
utnytte lokal kunnskap og gjennom aktiv medvirkning skape legitimitet og større aksept for de
virkemidler som benyttes.

Når det gjelder arealbruk, transport og boligutvikling kan det veldig forenklet sies at det innenfor
utbyggingsmodellen er mest fokus på effektivitet, i transformasjonsmodellen legges økt vekt på
utvikling, mens i omstillingsmodellen flytter oppmerksomheten til hvordan både prosesser og
løsninger som er totalt sett bærekraftige kan tilrettelegges.

For å forstå boligprogrammets rolle og effekt i klimaomstillingsarbeid, er det også av betydning
hvordan programmet fungere i praksis. Gjennom intervjuer og undersøkelse av relevante saker til
politisk behandling i Kristiansand, observeres en politisk uenighet om hva som oppfattes som
«forbilledlig» utbygging og hvordan ulike hensyn skal avveies. I hensynet til forutsigbarhet for enkelte
grunneiere/utbyggere kontra hensynet til å endre areal- og boligpolitikken for å realisere målet om
lavutslippssamfunnet, er dette tydelig. Saksframlegget og den politiske prosessen knyttet til
behandlingen av Boligprogrammet 2019-2022 i november 2018, forsterket dette ytterligere, der
Hamrevann gikk fra rød til oransje fargekode 5 etter politisk behandling av planinitiativet i egen sak.
Boligprogrammet vurderes å ha elementer av alle de tre modellene beskrevet over. Nedenfor fremgår
en kort vurdering av hva som preger de tre modellene basert på noen utvalgte kriterier (hovedhensikt,
arealbruk, mobilitet, forutsigbarhet, prosess, vurderingsgrunnlag). For hvert kriterium fremgår en kort
vurdering av hva som vektlegges i Boligprogrammet.

5

Rød fargekode: ikke igangsatt reguleringsarbeid. Oransje: igangsatt/vedtatt regulering, men ikke inngått
utbyggingsavtale. Grønn: Ferdig regulert/ utbygging igangsatt eller ferdig regulert/inngått utbyggingsavtale.
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Hovedhensikt
Utbygging:

Dekke et «eksternt» behov (prognoser, marked, behovsanalyser). Vekt på
«boligforsyning.»

Transformasjon:

Utnytte eksisterende ressurser (areal, bygningsmasse, infrastruktur, etc.) på
økonomisk mer fordelsaktive måter (kommune og/eller private utviklere). Vekt på
konsepter hvor bolig inngår som del av totalkonsept.

Omstilling:

Bærekraftig utvikling, f.eks med utgangspunkt i FNs bærekraftmål.
En forutsetning for bærekraft er omstilling til lavutslippssamfunnet

Boligprogrammet:

Primært instrument for utbygging. Samtidig sterk vekt på transformasjon. Lite fokus
på omstilling.

Arealbruk
Utbygging:

En ressurs som bør være tilgjengelig iht. etterspørsel (markedet) til enhver tid.
Ubebygde områder avsatt til bebyggelse og anlegg i kommuneplanen, sees som en
«arealreserve» for utbyggingsformål. Områder vil bli gradvis «utbyggingsmodent».
Det anses ikke å være særlig praktiske begrensninger mht. tilgjengelig areal
(landbruk, natur, etc.).

Transformasjon:

Arealer, eiendom og infrastruktur har i utgangspunktet en verdi. Samtidig kreves
tilpasning til marked/ behov gjennom reinvestering.
Vekten på kvalitet og nye konsepter (f.eks kombinasjon av bolig, næring og kultur)
er større enn ved «utbygging».

Omstilling:

Areal har i utgangspunktet mange verdier (både eksisterende og potensielle).
Forutsigbarhet i å opprettholde og styrke de kvaliteter som er forutsetninger for
bærekraftig mønstre for næringsliv, innbyggere, etc. (kortreiste kretsløp).

Boligprogrammet:

Primært instrument for utbygging. Samtidig vekt på transformasjon, men uten at
strategier er konkretisert. F.eks hvordan målet om å doble antall innbyggere i
Kvadraturen kan nås. Noe oppmerksomhet på omstilling, f.eks gjennom
boligkonsepter som bygger opp under steds- og nærmiljøutvikling

Mobilitet
Utbygging:

Fokus på at «transport» er på plass gjennom veisystem, parkeringsplasser og
nødvendig kollektivtransportdekning

Transformasjon:

Vekt på å bruke og styrke eksisterende infrastruktur og gi et effektivt «totaltilbud»
for transportmuligheter.

Omstilling:

Sikre forutsigbarhet for langsiktig bærekraft. Fokus på redusert behov for transport
gjennom styrking av lokale kvaliteter. Grønn mobilitet integrert i boligutvikling.

Boligprogrammet:

Stor vekt på operasjonalisering av krav til transport f.eks. gjennom
rekkefølgebestemmelser/ utbyggingsavtaler

Forutsigbarhet
Utbygging:

Forutsigbarhet og langsiktighet for grunneiere, utviklere, planlegging/ gjennomføring
av offentlig infrastruktur og tjenester. Private utbyggere tilbys inngåelse av
utbyggingsavtale med utgangspunkt i vedtatt reguleringsplan.
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Transformasjon:

Større grad av kompleksitet, gjerne fragmentert eierstruktur. Krever ofte
samarbeidsavtaler som reduserer gjennomføringsrisiko.

Omstilling:

Sikre forutsigbarhet for langsiktig bærekraft. Kommunen kan ta en rolle for å sikre
kvalitet i prosesser og resultat.

Boligprogrammet6:

I hovedsak vektlagt forutsigbarhet for utbyggere. Det skapes forventninger om
gjennomføring ved at områder «rykker opp» i boligprogrammet (beveger seg fra rød,
via oransje til grønn fargekode). I noen grad vekt på å utvikle instrumenter for
transformasjon, men ikke verktøy for å sikre forutsigbarhet for bærekraft.

Prosess
Utbygging:

Vekt på faglig/ administrativ deltakelse og prosess med utbyggingsaktører. Løpende
revisjon av boligprogram, og hvilke utbyggingsområder som prioriteres.

Transformasjon:

Større deltakelse fra innbyggere, næringsliv og sivilsamfunn. Konseptutvikling og
prinsipielle avklaringer før formell planprosess

Omstilling:

Prosess/ deltakelse som er tilpasset ulike faser og prosjekter. Fokus på
samarbeidsdrevet og demokratisk innovasjon. Aktiv deltakelse fra innbyggere og
samfunnsaktører. Verdiskapende prosesser med langsiktig bærekraft som
rammebetingelse.

Boligprogrammet:

I hovedsak prosess preget av utbyggingsmodellen. Også deltakelse fra aktører som
fokuserer på transformasjon, samordnet areal/ transport, etc. I mindre grad bredere
deltakende prosesser.

Vurderingsgrunnlag
Utbygging:

Vekt på kost/nytte, prosjekt/bedriftsøkonomi (kvantitativ vurdering). Evt. tallfesting
av «eksterne» virkninger. Fokus på størst mulig kostnadsdekning (utbyggingsavtale).
I begrenset grad inkludering av kostnader som ikke er knyttet til fysisk infrastruktur i
området.

Transformasjon:

Økt vekt på å utnytte eksisterende areal og infrastruktur. Fokus på størst mulig
kostnadsdekning (gjennom utbyggingsavtale).

Omstilling:

Fokus på kvaliteter i vid forstand, og på vinn-vinn løsninger der også sosiale,
økologiske, kulturelle, helsemessige, næringsmessige, etc. konsekvenser vurderes.
Kvalitative vurderinger supplert med nødvendig konkretiseringer (både uttrykt i kr
og på andre måter).

Boligprogrammet:

I hovedsak vekt på kost/nytte og tallfesting i kroner. Utfordring i å se samlede
økonomiske konsekvenser og ringvirkninger. I noen grad også kvalitative
vurderinger. Men samtidig slik at dette trolig får mindre betydning når beslutninger
tas.

6

Boligprogrammet tar innover seg foreliggende vedtak om oppstart av reguleringsplaner og inngåtte
utbyggingsavtaler. Dette danner grunnlag for fargekodingen i programmet. Det er ikke gitt konkret prioritering
mellom områder i Boligprogrammet, men det er gitt hvilke kriterier som skal legges til grunn for vurdering av
oppstart av en reguleringsplan (f.eks. skolekapasitet), og ved inngåelse av utbyggingsavtale.
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•

Boligprogrammet bygger i stor grad på prinsippene i utbyggingsplanlegging, i noe grad på
transformasjonsstrategien, og mindre grad på en strategi for bærekraftig omstilling.

•

Boligprogrammets vektlegging av mål og prinsipper i Kristiansand mot 2030 (kommuneplanens
samfunnsdel) er tydelig, selv om programmet i stor grad bygger på utbyggingsparadigmet.
Programmet er imidlertid langt mer konkret, og dermed potensielt mer konfliktfylt enn de
overordnede målene.

•

Boligprogrammet har samtidig en etablert posisjon som styringsverktøy, både når det gjelder
underliggende forutsetninger (paradigmene), og hvordan prosesser knyttet til enkeltområder
utspiller seg. Programmet fastsetter kriterier for oppstart av reguleringsplaner og gjennomføring av
disse. Konkrete saker tyder likevel på at initiativ fra grunneiere/utviklere ilegges stor vekt i
politiske beslutningsprosesser, noe som også skaper en forventning om at initiativ kan realiseres
«når tiden er moden». Dette kan forsterkes av en «løpende oppdatering» hvor nye arealinnspill
som vedtas som utbyggingsformål ved rullering av kommuneplanens arealdel, tas inn i
boligprogrammet.

•

Til tross for at det klart uttrykkes at Boligprogrammet skal utgjøre et viktig verktøy for å sikre
strategiene i Kristiansand 2030, kan programmet slik det fungerer i dag (historikk, innhold,
prosess, form, etc.) også ha en effekt i motsatt retning. Boligprogrammet kan forsterke en
dynamikk preget av at kommunen «ordner køen» av utbyggerdrevne prosjekter, framfor å legge
tydelige premisser for strategiske konsepter og involverende prosesser. Dette betyr at
boligprogrammet paradoksalt nok kan gjøre det vanskeligere å realisere en omstilling til
lavutslippssamfunnet.

Sammenholdt med de nasjonale, regionale og lokale klimamål, kan ovennevnte tyde på at
Boligprogrammet som politiske styringsverktøy har begrenset effekt for å sikre bærekraftig og
klimavennlig areal-, område- og boligutvikling. Feltutbygginger og byspredning må avløses av en
fortettings- og omstillingsstrategi. Det krever utvikling av alternative modeller.
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