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Hovedfunn i den nyeste rapporten fra FNs 
klimapanel

• Rapporten er skrevet av 234 forskere 
fra 66 land, og understreker at 
menneskers påvirkning på klimaet har 
ført til at den globale oppvarmingen går 
raskere enn før og er uten sidestykke 
sammenliknet med de siste 2000 
årene.

• Den globale gjennomsnitts-
temperaturen har allerede steget med 
1,1 grad siden førindustriell tid.

• Klimaendringer vil få stor påvirkning 
på mange viktige områder og føre til 
alvorlige konsekvenser.



Strategi for omstilling av  Kristiansand kommune  til et bærekraftig 
lavutslippssamfunn 



• Rapporten er utarbeidet av Cicero, 
for Kristiansand kommune i 2021

• Gir oversikt over utslippskildene i
Kristiansand

• Beskriver aktuelle tiltak for å oppnå
reduksjon av klimagassutslipp





"Kristiansands klimagassutslipp mot 2030«



Tiltakspakker for 
klimaomstilling

1. Elektrifisering: Utvalgte tiltak for elektrifisering av 
veitransport, tidligere utredet.

2. Klimaplan for 2021-2030: Utvalgte relevante 
tiltak fra regjeringens Klimaplan for 2021- 2030 
som har innvirkning pa ̊ utslippene i Kristiansand. 

3. Klimakur 2030: Utvalgte nasjonale tiltak fra 
«Klimakur 2030» som ikke ble tatt videre i 
Klimaplanen, men kan være relevante for 
Kristiansand (Returkraft, Hirtshals ferger og ikke-
veigående maskiner)

4. «Radikale tiltak»: Inngripende tiltak som f.eks. 
pa ̊bud om nullutslippsløsninger, som er mer 
utfordrende men som kan være nødvendige 
for a ̊ nå ma ̊let om 80 prosent nedgang innen 
2030 (nullutslippsoner, industri og fossilfrie 
motoredskaper)





Sirkulærøkonomi i praksis 
• Perspektiv: Måte å se på alle former 

for aktivitet, produksjon og (for)bruk av 
varer og tjenester. 

• Kortreiste: minimaliserer samlet 
økologiske fotavtrykket 
v/klimaoptimale lokale verdikretsløp.

• Livsløpsøkonomi:  økonomisk aktivitet 
baseres på livsløpkostander 
livsløpsfinansiering, livsløpsinntekter, 
livsløpsnæringer mm

• Merverdi: positive ringvirkninger 
(folkehelse, sosial rettferdighet, 
inkludering og lokaløkonomi mm)

• Samarbeid: bevisste og deltakende 
innbyggere, brukere og næringsliv 
som samarbeider i verdikretsløp.



TRANSPORT OG 
LOGISTIKK

BYGGEMÅTE  OG 
BYGNINGSMATERIALER

KVALITET OG GJENBRUK



Klima- og miljøstrategi 
For kommunens bygge- og anleggsvirksomhet

Byggedagen 1. november 2021
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Temaplan

Klima- og miljøstrategi 
Gjelder for kommunens bygge- og 
anleggsvirksomhet.

Vedtatt av bystyret 27. oktober 2021



Arealeffektivitet 
Mål
Byggene skal være arealeffektive og 
ha høy bruksfrekvens og kunne takle 
endringer over tid.

Strategi
Vektlegge arealeffektivitet, generalitet, 
fleksibilitet og sambruksmuligheter.

Illustrasjon: Filter arkitekter



Klimagassutslipp

Mål
Klimagassutslipp for kommunens 
bygninger skal være så lave som 
mulig i et livsløps-perspektiv.

Strategi
Sikre at det utarbeides et 
helhetlig livsløpsbasert 
klimagassbudsjett som brukes 
aktivt for å velge de tiltakene 
som er mest hensiktsmessige og 
kostnadseffektive.

Illustrasjon: Mestres Wåge



Krav om klimagassregnskap
Tiltak:
• Det skal utarbeides et helhetlig 

livsløpsbasert klimagassbudsjett og 
regnskap for alle* byggeprosjekter 

• Krav til klimagassutslipp skal stilles 
helhetlig for hele bygningskroppen 
(ikke på komponent- eller 
bygningsdelnivå). 

• Prioritere de tiltakene som er mest 
hensiktsmessige og kostnads-
effektive for bygget totalt.

Illustrasjon Filter arkitekter

* Over 400 m2 eller med en investeringsramme over 10 mill. kroner.



Materialbruk
Mål
Det skal velges robuste materialer med gode 
miljøegenskaper

Strategi 
Sikre valg av materialer som har gode miljø-
egenskaper og som etter en helhetlig 
vurdering, gir størst mulig reduksjon av 
klimagassutslipp basert på livsløpsperspektiv 
(LCA). 

Tiltak
Sette krav til utslippsrammer for materialer.
Min. 15 EPD-er (de viktigste materialer).

Foto: Asplan Viak



Fossilfrie/utslippsfrie bygge-
og anleggsplasser

Fra 1. januar 2022 blir det forbudt å bruke fossil olje til oppvarming og tørking på byggeplasser.



Fossilfrie/utslippsfrie bygge- og 
anleggsplasser
Mål
Kommunale bygge- og 
anleggsplasser skal ha et mål 
om å være utslippsfrie i 2025. 
Strategi
Kommunen skal være en 
pådriver i å få fram utslippsfrie 
løsninger for bygge- og 
anleggsplasser.
Tiltak
Pilotprosjekter utslippsfri 
bygge- og anleggsplass i 2022-
2023.



Avfallsfrie bygge- og anleggsplasser
Mål
Total avfallsmengde for bygge- og 
anleggsprosjekter skal være så lav som 
mulig. 

Strategi
• Sikre reduksjon i avfallsmengde ved å 

innføre maksimalkrav til avfallsmengde.

• Stimulere til økt grad av prefabrikasjon og 
precut.

• Sette strenge krav til kildesorteringsgrad 
for både riving, rehabilitering og nybygg.

Maks. 30 kg avfall per m2

Min. 90% sorteringsgrad



Energibruk
Mål
Kristiansand Kommunes skal 
opprettholde sin posisjon som en 
ledendekommune når det gjelder å 
optimalisere energibruken i både 
eksisterende og nye bygg.

Strategi
• Målrettede  investeringer i 

eksisterende bygningsmasse.
• Satse på bygg med lavt energibehov 

og bruk av fornybare energikilder. 

Tiltak

• Nye bygg skal bygges med 
passivhuskonsept etter: 
NS 3700 (boliger) og 
NS3701 (yrkesbygg).

• Det skal vurderes plusshuskonsept for 
alle større prosjekter (Futurebuilt
definisjon) 

• Ved hovedombygging og rehabilitering 
av eksisterende bygg, skal passivhusnivå 
tilstrebes.



Sirkulærtankegang
Mål
Kristiansand kommune skal legge til 
rette for en sirkulær byggebransje
med mer bærekraftig produksjon 
og forbruk.

Strategi
• Prioritere rehabilitering og 

transformasjonsprosjekter 
fremfor å rive og bygge nytt.

• Redusere ressursforbruket til et 
minimum og legge til rette for 
ombruk og materialgjenvinning. 

Sygna kultursenter



Miljøoppfølgingsplan (MOP) 

Mål
Alle prosjekter skal ha en systematisk 
oppfølging av miljøkrav.

Strategi
Sikre at alle prosjekter har en 
miljøoppfølgingsplan (MOP) som 
kartlegger aktuelle miljøkrav tidlig i 
prosjektet, fastsetter ambisjoner, og 
har en systematikk for å følge opp 
kravene. 



Offentlige anskaffelser
Mål
Gjennom offentlige anskaffelser skal kommunen 
stimulere til innovasjon, klima- og miljøgevinster. 

Strategi
• Stille ambisiøse klima- og miljøkrav ved 

anskaffelser. 

• Sikre at klima ogmiljøkrav skal være 
forholdsmessige og relevante.

• Fremme bruk av insentivmodeller for å oppnå 
klima- og miljøgevinst.

Tiltak:

• Dialogmøter 
• Gjennomføringsmodeller
• Krav til miljøsertifiseringer
• Miljøkompetanse
• Bonus/malus ordning
• 30% vekting av miljø
• Kost/nytte vurderinger



Telefon 38 07 50 00
post@kristiansand.kommune.no
Kristiansand.kommune.no
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