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Framtidens byer er et samarbeid mellom Staten og 
de 13 største byene i Norge. Hensikten er å redusere 
klimagassutslippene og gjøre byene bedre å bo i.  
Bakgrunnen for satsingen er klimatrusselen, som er 
vår tids største utfordring. Programmet ble startet i 
2008 og vil etter planen avsluttes i løpet av 2014.

De 13 byene i programmet er Oslo, Bærum, 
Drammen, Sarpsborg, Fredrikstad, Porsgrunn, Skien, 
Sandnes, Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø og 
Kristiansand. 

Ordførerne i byene skrev 9.mai 2009 under på en 
endelig avtale om Framtidens byer. Fra statens side 
underskrev fire statsråder: Miljø- og utviklingsministeren, 
kommunal- og regionalministeren, samferdselsministeren 
og olje- og energiministeren.   

Arbeidet i Framtidens byer skal konsentreres 
om følgende tema:
• Areal og transport
• Stasjonær energibruk i bygg 
• Forbruksmønster og avfall 
• Tilpasning til klimaendringer 

Bedre bymiljø er et delmål i Framtidens byer, som 
griper inn i alle fire satsningsområdene, og samarbeidet 
mellom byene og næringslivet.

Byene skal lage strategier, konkretisere tiltak og 
gjennomføre disse i samarbeid med nabokommuner, 
fylkeskommuner, næringslivet og statlige myndigheter.  

Handlingsplanen for «Kristiansandsregionen 
2009-2014 - Framtidens byer» ble vedtatt i bystyret 
22. april 2009. Denne planen følger opp sentrale 
målsettinger i Klimaplan for Knutepunkt Sørlandet.

Programmet er nå over halvveis i perioden, og det 
har vært behov for å revidere handlingsprogrammet. 
En slik revisjon går ut på å ta ut gjennomførte tiltak, 
supplere med nye, og eventuelt ta ut foreslåtte tiltak 
som ikke er gjennomført, og heller ikke vil bli det.

Hovedmål
Vedtatte hovedmål i Klimaplan for 
Knutepunkt Sørlandet:

• Stabilisere klimagassutslippene i Kristiansandsregionen,  
 eksklusive prosessutslipp, innen 2012.

• Redusere disse utslippene fra 2012 med sikte på  
 20 prosent reduksjon i 2020, sammenliknet med   
 nivået i 1991.

• Bedre regionens evne til å tilpasse seg klimaendringer  
 (håndtere konsekvenser, begrense skader og dra   
 fordeler av mulighetene).

Politisk forankring og styring
Framtidens byer er en overordnet satsing som har 
betydning for en rekke arbeidsfelt i Kristiansand 
kommune. Den politiske styringen av denne 
tversektorielle satsingen er lagt til formannskapet 
og administrativt til ledergruppa i teknisk sektor. 
De konkrete tiltakene vil være underlagt sine 
politiske styrer og utvalg.  

Generelt

Om 
Framtidens 
byer
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ATP-prosjektet ble fra 1. januar 2010, et permanent 
regionalt samarbeid mellom 7 kommuner i 
Kristiansandsregionen, de to fylkeskommunene på 
Agder og Statens vegvesen. En felles plan, Regional 
plan for Kristiansandsregionen, for den langsiktige 
utviklingen av 7 kommuner i Kristiansandsregionen, 
ble vedtatt av kommuner og fylkeskommuner i juni 2011.

Behovet for regionale løsninger har økt i takt med 
økende pendling og interaksjon mellom kommunene. 
Fra 24 til 49 prosent av innbyggerne i Kristiansands 
nabokommuner arbeider i Kristiansand. Det er derfor 
stort behov for å se areal- og transportpolitikk i 
sammenheng. Overordnede prinsipper i planen er å 
fortette innenfor eksisterende tettstedstruktur, mens 
nye utbyggingsområder skal lokaliseres og utformes 
slik at man kan tilby et godt kollektivtilbud.

Det er inngått en fireårig belønningsavtale med 
Samferdselsdepartementet som innebærer at 
Kristiansandsregionen disponerer 285 mill. kr til 
kollektiv- og sykkeltiltak i løpet av 4-års perioden 
2009-2012. Målet med avtalen er at biltrafikken 
gjennom bompengeringen i rushtid skal reduseres 
med 5 prosent sammenlignet med 2008 nivå, og at 
totaltrafikken ikke skal øke fra 2009.  

«Bypakke Kristiansand» skal fra 2016/17 avløse 
dagens bompengepakke – (Samferdselspakke 1).  
Sentrale satsingsområder vil bli kollektivtrafikk 
og gang- sykkeltiltak, sammen med konsentrert 
utbygging i byområder.

Vi vil få til en arealbruk og et 
lokaliseringsmønster som reduserer 
arealinngrep og transportbehovet og 
legger til rette for miljøvennlig transport.

Vi vil styrke kollektivtransport, 
sykkelbruk, gange og tilgjengelighet 
og stimulere til mer effektiv varetransport 
og gode fellesløsninger.

Vi vil styrke bruken av virkemidler som 
begrenser bilbruken.

Vi vil styrke samordning og samarbeid 
om arealbruk og transporttiltak for hele 
det funksjonelle, regionale byområdet 
eller etablere et slikt samarbeid der 
dette ikke finnes.

Vi vil integrere arbeidet med arealbruk og 
transporttiltak innenfor Framtidens byer 
med pågående eller påtenkte bypakker for 
transport, miljø og byutvikling. 

Fra avtalen mellom Staten og de 13 byene.

1. Areal- 
og transport

Åpning av nytt kollektivfelt i Kjosbukta Auglandsbukta
Foto: Bjørne Jortveit



Tiltak/delprosjekt Ansvar Tidspunkt Finansiering

1.1 Belønningsavtale Samferdseldep.

1.1.1 Tidsdifferensierte bompenger ATP – samarbeidet Vedtak 2012. 
Iverksetting 2013

1.1.2 Kollektivfelt E39 Rigekrysset – Breimyrkrysset, 
E39 Kartheikrysset – Rigekrysset, Rv 9 
Gartnerløkka – Jørgens Moesgt

Statens vegvesen 2012-2014 Bel.midler 60 mill.
Riksvegmidler 
7 mill.

1.1.3 Park- and rideanlegg Flekkerøya, 
Birkeland, Hånes

ATP – samarbeidet 2013-2014 Bel.midler 8 mill.

1.1.4 Sykkelekpressveg fase 1 Statens vegvesen 2012-2014 Bel.midler 20 mill.

1.1.5 Forbedret busstilbud, nye innovative busskort Agder Kollektivtrafikk 2013-2014 Bel.midler 50 mill.

1.1.6 Bussmetro inklusiv sanntidssystem Agder Kollektivtrafikk 2012-2014 Bel.midler 30 mill.

1.2 Bypakke Kristiansand

1.2.1 KVU, KS 1, prinsippvedtak, organisering Statens vegvesen 
ATP -samarbeidet

2012

1.2.2 Gåstrategi 
 - Gåstrategi for eldre
 - Gåstrategi generelt
 - Prioritering
 - Reguleringsplaner

ATP – samarbeidet/
Bypakke

2012-2014 Kristiansand 
kommune, TØI, 
Vegdirektoratet, 
Samferdselspakke 1

1.2.3 Sykkeltiltak
 - Mulighetsstudium sykkelekspressveg
 - Kommunedelsplan sykkelekpressveg
 - Prioritering av sykkelprosjekter
 - Reguleringsplaner

ATP – samarbeidet/
Bypakke

2012-2014 Belønningsmidler 
Samferdselspakke 1
Riksvegmidler

1.2.4 Kollektivtiltak
 - Mulighetsstudium bussmetro
 - Omlegging av bussnett
 - Kommunedelplan bussmetro
 - Prioritering andre kollektivtiltak
 - Reguleringsplaner

ATP – samarbeidet, 
Agder Kollektivtrafikk, 
Bypakke Kristiansand

2012-2014 Belønningsmidler 
Samferdselspakke 1
Riksvegmidler

1.2.5 Arealtiltak
- Utbyggingsrekkefølge regional arealplan
- Lokaliseringsprinsipper

ATP – samarbeidet/
Bypakke

2012-2014

1.2.6 Restriktive tiltak
- Tidsdifferensierte bompenger
- Parkeringspolitikk

Bypakke 2012-2014

1.2.7 Miljøvennlig transportmiddelvalg
- Adferdsaksjoner
- Tilrettelegging for miljøvennlig transport

ATP – samarbeidet/
Bypakke

2012-2014

1.2.8 Redusert luftforurensning og støy fra vegtransport ATP – samarbeidet/
Bypakke

2012-2014
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Energibruken til drift av boliger og yrkesbygg, det 
vil si lys, varme og elektrisk utstyr i bygg, var i 2009 
ca. 37 % av energibruken innenlands. 

70 til 80 prosent av energibruken i bygg kommer 
fra elektrisitet. Andre energikilder er olje (7 %), 
bioenergi (7 %) og fjernvarme (4 %).

Norge skiller seg ut fra andre land ved at hoveddelen 
av energibruken kommer fra elektrisitet, primært 
basert på vannkraft. Sammenliknet med andre land 
har dermed Norge lave klimagassutslipp fra drift av 
bygg. Et redusert forbruk av elektrisitet til oppvarming 
vil medføre at denne energien kan brukes til andre og 
bedre formål som vil ha stor betydning for reduserte 
klimagassutslipp. Framtidens byer legger til grunn en 
utslippsfunksjon på 132 g CO2-ekv./kWh basert på en 
beregning av gjennomsnittlig utslipp fra produksjon 
av elektrisitet i Europa fra 2010-2070.

Bygg fører også med seg klimagassutslipp ut over de 
direkte utslippene fra drift. Produksjon av bygnings-
materialer, transport av byggematerialer, rehabilitering, 
riving og håndtering av avfall, er viktige faktorer 
i klimagassregnskapet.  

Kompetanseheving både i byggebransjen og i det 
offentlige er viktig for å følge opp skjerpede energi 
og klimagasskrav.    

Energiøkonomisering – ENØK
Omtrent 80 prosent av dagens bygningsmasse 
kommer fremdeles til å stå i 2050. 
Å stimulere til miljøriktig forvaltning, drift, vedlikehold 
og utvikling blir dermed et svært viktig satsingsområde 
framover. Ifølge klimaforliket 2012 skal det satses 
spesielt på energieffektivisering og utfasing av fossile 
brensler. Det varsles også at det vil bli innført 
komponentkrav på eksisterende bygg.

Energieffektivisering i bygg er et av de mest kostnads-
effektive klimatiltakene. Kristiansand kommune har 
allerede oppnådd stor gevinst ved energiøkonomisering 
i sin bygningsmasse, og denne satsingen videreføres.

Nybygg og rehabilitering 
Klimaforliket (2012) varsler at energikravene for 
bygg blir skjerpet til passivhusnivå i 2015 og nesten 
nullenerginivå i 2020. Dette skaper store utfordringer 
for byggenæringen og krever en aktiv og offensiv 
holdning både fra offentlige og private utbyggere. 
Kristiansand kommune skal være en aktiv pådriver 
for at næring skal velge miljøvennlige alternativer. 

Det satses på å gjennomføre pilotprosjekter som 
«Framtidens bygg» både i kommunal og privat regi. 
Dette er prosjekter hvor samlet klimagassutslipp 
forutsettes å utgjøre maksimalt halvparten av det som 
er dagens praksis. Utslippsreduksjonene fordeles på de 
tre områdene transport, materialbruk og energi i drift.  

Vi vil bidra til å redusere energibruken 
i eksisterende og ny boligbebyggelse, 
næringsbygg og offentlige bygg gjennom 
energieffektivisering og energiomlegging, 
bedre bygge- og isolasjonsløsninger m.v.

Vi vil bidra til å utvikle og ta i bruk lavut-
slipp- og nullutslippløsninger for nye bygg.

Vi vil styrke bruken av fornybare 
energikilder, utnytte spillvarme, gjen-
vinne energi og videreutvikle 
fjernvarmeanlegg, med sikte på å fase 
ut fossile energikilder.

Fra avtalen mellom Staten og de 13 byene.

2. Stasjonær 
energibruk i bygg



Tiltak/delprosjekt Ansvar Tidspunkt Finansiering

2.1 ENØK

2.1.1 Enøk i eksisterende kommunale bygg
Trinn1. Enøktiltak i 60 kommunale bygg i 
Kr.sand videreføres til 2013.
Resultat pr 2011 er 23 %, nytt mål er 
27 % reduksjon.

Kr.sand Eiendom 2007-2013 *14 mill. derav 
Enova 2,3 mill.

2.1.2 Enøk i eksisterende kommunale bygg 
Trinn 2
Enøktiltak i 50 kommunale bygg (idrettshaller, 
barnehager, bydelshus og Ing. vesenet). 
Målsetting 25 % reduksjon.

Kr.sand Eiendom 2011-2013 *24 mill. derav 
Enova 2,4 mill.

2.1.3 Rådgivning og demonstrasjon av klimavennlig 
teknologi i Klimahuset.

Grønn Hverdag/
Agder Energi

2.2 Fornybar energi

2.2.1 Redusere bruk av oljekjeler til under 1% av 
energiforbruket i kommunale bygg. Erstattes av 
fornybar energi. 

Kr.sand Eiendom 2006-2012 Enova/
Kr.sand kommune

2.2.2 Utfasing av oljekjeler i borettslag til fordel for 
fornybar energi.

SBBL 2009-2020 Enova

2.2.3 Oljefri.no 
Portal for informasjon og bestilling av tilbud 
på klimavennlig oppvarming, energisjekk og 
fjerning av oljetank.

Naturvern-
forbundet med 
partnere

2012-2014

2.3 Miljøkriterier

2.3.1 Utarbeide og ta i bruk miljøkriterier for kommunale 
bygg i Kristiansandsregionen inklusiv bygg til 
kommunale selskaper og foretak.

Kr.sand Eiendom 2010-2013

2.4 Pilotprosjekter bygg

2.4.1 Kommunal barnehage bygget etter 
passivhusstandard/plusshus.

Kr.sand Eiendom -2012 Enova 
0,6 mill.

2.4.2 Kommunalt administrasjonsbygg. 
Rehabiliterings-prosjekt med lavenergistandard.

Kr.sand Eiendom -2014 Enova 
6,0 mill.

2.4.3 Nybygg privat leilighetsbygg etter 
passivhusstandard.

Private
utbyggere

2012-2014 Enova

2.4.4 Rehabilitering og oppgradering leilighetsbygg i 
borettslag som lavenergibygg.

SBBL 2012-2014 Enova
2,25 mill

2.5 Kompetanseløft

2.5.1 Økt fokus på energikrav ved tilsyn. 
Opplæring av ansatte i energistandard NS 3031.

Plan- og bygnings-
etaten Kr.sand

2012-2014

2.5.2 Opplæring i passivhusstandard NS3700 og 
NS 3701/rapport 42

Plan og bygnings-
etaten Kr.sand

2012-2014

2.5.3 Bransjeaktører. 
Arrangerer frokostmøter, befaringer og kurs for 
arkitekter, konsulent, håndverkere og entreprenør-
er for å øke interessen og heve kompetansen på 
klimavennlige bygg.

By- og samfunns-
enh. i samarbeid 
med bransjen

2012-2014 Prosjektmidler 
Framtidens byer

7

*Korrigert med fordeling mellom Enova og Kristiansand kommune.
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Forbruk bidrar til store klimagassutslipp både i 
forhold til produksjon, transport og avfallsmengder.

I Framtidens byer handler forbruk og avfall om 
offentlige virksomheters, næringslivets og 
innbyggernes forbruk av varer og tjenester, 
og hvordan det generer klimagasser og avfall. 
Offentlige innkjøp kan i stor grad bidra til utvikling 
av framtidsrettede varer og tjenester som er både 
miljøvennlige og innovative. Nye former for gjenbruk 
og økt gjenvinning bidrar til å dempe veksten i 
avfallsmengdene.  

Hovedgrep i arbeidet handler om innføring av 
miljøledelsessystemer, miljøhensyn i offentlige 
anskaffelser, informasjon og kunnskap. Og ikke minst 
handler det om og å legge til rette for at innbyggerne 
kan leve et mer miljøvennlig liv. 

Gjennom å stille miljøkrav ved offentlige anskaffelser 
har kommunene stor innflytelse på både forhandlere 
og produsenter, og kan dermed oppnå klimamessige, 
så vel som økonomiske gevinster.  

Kristiansand kommune har vedtatt å miljøsertifisere 
samtlige enheter i kommunen. Denne prosessen er 
snart i mål. Rundt regnet 90 prosent av enhetene er 
sertifisert. Alle enheter, foruten skoler og barnehager, 
sertifiseres som Miljøfyrtårn. Skoler og barnehager 
kan velge grønt flagg. De fleste skolene i Kristiansand 
er nå Grønt flagg-sertifisert. En del barnehager har 
valgt Miljøfyrtårn.  

Klimahuset ble etablert i 2008 og skal videreføres i 
Grønt senter. Det skal lokaliseres i kommandantboligen 
på Odderøya, som ligger like ved Kristiansand 
sentrum. Grønt senter vil huse Stiftelsen Miljøfyrtårn 
og miljøorganisasjonen Grønn Hverdag. Senteret skal  
inspirere innbyggere og næringsliv til miljøvennlig adferd.

Kristiansand kommune og ATP-samarbeidet skal 
fortsette å gjennomføre adferdsaksjoner som 
«Earth hour», Verdens miljødag, Mobilitetsuka, 
Handlefri dag og sykkelaksjoner. Satsingen er viktig 
for å bevisstgjøre og motivere til mer miljøvennlig livstil.

Vi vil kjøpe varer og tjenester som 
gir lave klimagassutslipp. Dette vil 
også bidra til å øke produsenter og 
leverandørers ansvar.

Vi vil arbeide for at også offentlig eide 
foretak, næringslivet og befolkningen 
gjennom innkjøp, drift og forbruk bidrar 
til å redusere klimagassutslippene.

Vi vil redusere avfallsmengden gjennom 
endret forbruksmønster, ombruk, 
bedre kildesortering, resirkulering 
og økt material- og energigjenvinning.

Fra avtalen mellom Staten og de 13 byene.

3. Forbruks-
mønster og avfall



Tiltak/delprosjekt Ansvar Tidspunkt Finansiering

A Klimavennlig drift og forvaltning 

3.1 Miljøledelse og miljøsertifisering

3.1.1 Implementere miljøpolicy i Kristiansand 
kommune og kommunene i regionen.

By- og samfunnsenh. 
Knutepunkt Sørlandet 

2012
2013-2014

3.1.2 Klimanøytral kommunal drift Kr.sand,
Forprosjekt
Gjennomføring

Rådmannen
2011
2014

3.1.3 Kommunale enheter i Kr.sand kommune 
opprettholder miljøsertifisering, og kommunale 
enheter i regionen for øvrig miljøsertifiseres.

By- og samfunnsenh. 
Knutepunkt Sørlandet

2013-2014

3.1.4 Bedrifter, frivillige organisasjoner, kultur-
arrangement med mer i Kristiansand kommune, 
i regionen og på Agder for øvrig miljøsertifiseres.

By- og samfunnsenh. 
Knutepunkt Sørlandet

2013-2014

3.2 Miljøvennlig innkjøp

3.2.1 Stille konkrete miljøkrav i alle avtaler/  
anskaffelser det er relevant for i regionen.

Innkjøp, Kr.sand 2009- Ramme- 
avtaler prioriteres

3.2.2 Utarbeide og iverksette retningslinjer for valg 
av miljøvennlige produkter ved anskaffelser i 
regionen.

By- og samfunnsenh. 
(utarbeidelse)
Innkjøp, Kr.sand 
(iverksettelse)

2012-2013

3.2.3 Kompetanseheving knyttet til miljøkrav i 
innkjøpsprosesser.

Knutepkt. kontakt, 
By- og samfunnsenh. 
Innkjøp, Kr.sand

2011-2013 Stat, MD
0,1 

B Informasjon og adferdsaksjoner

3.3 Mobilisere næringsliv, organisasjoner og 
offentlige etater til å ta klimaansvar

3.3.1 Etablere «Grønt senter», samlokalisering av 
ressurser på miljø og bærekraft, og videreutvikle 
klimaforum.

By- og samfunnsenh. 2013 Kr.sand 
Investering 0,5
Drift 0,5

3.3.2 Klimapartnere. Flere bedrifter med i nettverket. Klimapartnere, 
By- og samfunnsenh. 

2009- Kr.sand, 0,02

3.3.3 Stimuleringsmidler til grønne prosjekter By- og samfunnsenh. , 
Grønt senter

Kr.sand

3.4 Mobilisere befolkningen 
til å ta klimaansvar

3.4.1 Videreutvikle og drifte Grønt senter (se også 3.3.1). Grønn Hverdag 2013 Kr.sand 0,5

3.4.2 Miljøopplæring av lærere, kurs/studietur Oppvekst, Kr.sand 2012 2012:
Stat 0,05
Kr.sand 0,05

3.4.3 Gjennomføre årshjul-aktivitetene
- Earth hour
- Verdens miljødag
- Mobilitetsuka
- Handlefri dag

By- og samfunnsenh. 
Grønn Hverdag eller 
annen tilbyder

Løpende Stat 0,1
ATP 0,4

3.4.4 Videreutvikle Beintøft til grønt flagg Stat, MD
Søkt om midler

9



Tiltak/delprosjekt Ansvar Tidspunkt Finansiering

C Avfallsminimering, 
ombruk og gjenvinning

3.5 Informasjonstiltak

3.5.1 Utarbeide og iverksette tiltak for avfallssektoren 
i regionen iht. informasjonsplan.

Avfall Sør Løpende

3.5.2 Målrettet holdningsskapende arbeid med hoved-
fokus på barn og unge 

Avfall Sør/Grønn 
hverdag/Returkaft

Løpende Stat 0,01

3.6 Økt ombruk

3.6.1 Videreutvikle brukthaller på gjenvinningsstasjoner Avfall Sør Kontinuerlig

3.6.2 Utvikle/videreføre samarbeid med frivillige 
organisasjoner med mer for å øke gjenbruk.

Avfall Sør Kontinuerlig

3.7 Økt kildesortering

3.7.1 Forbedre kildesortering for felles henteordning 
med spesiell vekt på blokker og borettslag.

Avfall Sør 2012-2013, kon-
tinuerlig

3.7.2 Videreutvikle gjenvinningsstasjoner. Avfall Sør Kontinuerlig

3.8 Redusere utslipp av deponigass

3.8.1 Utbedre oppsamling av deponigass på nedlagte 
deponiene i Sørlands-parken og Holskogen.

Avfall Sør 2013-2014

10
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Sortering av avfall etter oppussingsprosjekt. 
Mjåvann Gjenvinningsstasjon i Kristiansand.

© Foto: Lars Pedersen - Avfall Sør Husholdning AS.
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Kristiansand kommune vil legge til rette for en utvikling 
som reduserer sårbarheten for virkningen av langsiktige 
klimaendringer og perioder med ekstremvær.

Klimatilpasning skal være integrert i arealforvaltning 
og i prosjekter for infrastruktur, næring, miljø og 
byutvikling. Klimatilpasningene skal gjennomføres 
innenfor rammen av bærekraftig utvikling.  

Et viktig tiltak vil være å fremskaffe bedre underlag 
for å kunne tilpasse seg de foreliggende klimascenarier. 
Framtidens byer har støttet et prosjekt hvor nedbørs-
intensitet måles på lokalt nivå. Dette vil gi økt kunnskap 
om sammenhengene mellom nedbørintensitet og 
overvannsproblemer. Det er behov for en betydelig 
innsats på utskifting og oppdimensjonering av 
ledningsnettet for å takle økt nedbørsintensitet.

Det må utarbeides nye ROS-analyser (risiko og 
sårbarhetsanalyser) som grunnlag for videre tiltak mot 
flom, havnivåstigning, stormflo, vind, ras og skredfare. 

Hensikten er å innarbeide dette i kommunens 
arealplaner for å forebygge skader på eksisterende 
bebyggelse og infrastruktur, sikre god arealutvikling 
og trygg lokalisering av ny bebyggelse og infrastruktur.

Vi vil legge til rette for en samfunnsut-
vikling som reduserer sårbarheten 
av virkningene som forårsakes av 
langsiktige klimaendringer og perioder 
med ekstremvær

Vi vil arbeide for at klimatilpasning 
integreres i arealforvaltningen og i 
prosjekter for infrastruktur, næring, 
miljø og byutvikling

Vi vil gjennomføre klimatilpasningstiltak 
innenfor rammen av en bærekraftig 
utvikling

Vi vil bidra til å utvikle metoder 
og verktøy for å implementere klima-
tilpasningsstrategier i kommunen og 
regionen

Vi vil bidra til å utvikle nye tiltak og 
løsninger for å tilpasse oss klimaendringer

Fra avtalen mellom Staten og de 13 byene.

4. Klimatilpasning

Nye overvannsrør i Tollbodgata
Foto: Bjørne Jortveit



Tiltak/delprosjekt Ansvar Tidspunkt Finansiering

A Ras

4.1 Redusere ras- og skredfare

4.1.1 Utarbeide egen ROS-analyse for ras og skred. 
Temakart ras oppdateres.

Rasgruppe i 
Teknisk sektor

2012-2013

4.1.2 Detaljkartlegging og vurdering av farenivå 
med tiltaksplan for risikoutsatte områder.

Rasgruppa i 
Teknisk sektor

2013-2014

4.1.3 Sikre mot kjent rasfare langs vei,
 i friområder/og parker.

Ing.vesenet
Parkvesenet

2012-2014 Kr.sand kommune
2-4 mill per år

4.1.4 Etablere tverrfaglig kompetansegruppe i 
kommunen vedr. ras og skred.

Teknisk sektor 2012 Kr.sand kommune
0,2 mill

4.2 Øke tilsyn og kontroll

4.2.1 Videreutvikle rutiner og styrke kompetanse på 
spesielt ras ved tilsyn av bygge- og anleggsarbeid.

Plan- og 
bygningsetaten

2012-2014

4.2.2 Videreutvikle god tverrfaglig oppfølging og kontroll 
før og under behandling av plan- og byggesaker.

Plan- og 
bygningsetaten

2011-2014

B Vann, avløp og overvann (flom) og snø

4.3 Redusere flomfare

4.3.1 Mer eksakte fremtidsmodeller for 
korttidsnedbør i Kristiansand. 

Ing.vesenet 2012-2014

4.3.2 Utvikle elektronisk varlingsverktøy med 
aktiv bruk av lokale kortidsnedbørsmålere.

Ing.vesenet

4.3.3 Sikre flomveier i boligområder og veianlegg 
(utskifting til kuppelrister, flomvoller, 
sikre inntak, etc)

Ing.vesenet 2010- 2014

4.3.4 Modellering av kritiske flomsoner 
(kostnad 100-300.000 pr sone)

Ing.vesenet 2009-2014

4.3.5 Utarbeide egen overvannsveileder for 
Kristiansand kommune.

Ing.vesenet 2013

4.3.6 Åpne opp mer av Grimsbekken Park/Ing.vesen 2014

4.4 Øke tilsyn og kontroll

4.4.1 Videreutvikle rutiner og styrke kompetanse på 
spesielt flom ved tilsyn av bygge- og anleggsarbeid.

Plan- og 
bygningsetaten
Ing.vesenet

2011 - 2014 Kr.sand kommune
0,5 mill

4.4.2 Oppdatere sjekklister og rutiner for alle 
forhold innen overvann og flom i plan og 
byggesaksbehandling

Plan- og 
bygningsetaten
Ing.vesenet
Parkvesenet

2012

4.4.3 Videreutvikle god tverrfaglig oppfølging og kontroll 
før og under både plan og byggesaks-behandling.

Plan- og 
bygningsetaten

2012 - 2014

13



Tiltak/delprosjekt Ansvar Tidspunkt Finansiering

4.5 Redusere ulemper ved større snøfall

4.5.1 Mer eksakte modeller for nedbør og 
temperatur i Kristiansandsregionen.

Ing.vesenet
Agder Energi
DNMI

2014

4.5.2 Utarbeide felles handlingsplaner og 
beredskapsplaner for å sikre og forbedre 
infrastruktur mot tyngre snøfall for å 
opprettholde strømtilførsel og viktig 
samferdselsårer.

Statens veivesen/ 
Agder Energi/
Ing.vesenet

2013-14

4.6 Styrke beredskap mot hendelser

4.6.1 Foreta øvelser med større hendelser – flom,  
snøfall evt. dambrudd sammen med andre 
aktuelle samfunnsaktører.

Ing.vesenet 2012 (årlig)

C Biologisk mangfold

4.7 Redusere sårbarhet for 
endring i bilogisk mangfold

4.7.1 Fremskaffe bedre oversikt over mulige 
konsekvenser i fremtiden for både dyre og 
planteliv på land og i sjø. Relevante endringer er:
- Flåttutbredelse
- Endringer for laks og sjøørret i     
             bukter og vassdrag 
             (gyteområder)
- Kulturlandskap
- Krabbe og hummerfiske
- Nye arter?

Parkvesenet 2013

14
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Møllestua barnehage har instalert solceller på taket

Foto: Bjørne Jortveit
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Bedre bymiljø
Bedre bymiljø er et delmål i Framtidens byer, som griper 
inn i alle fire satsningsområdene, og samarbeidet mellom
byene og næringslivet. Det skal være attraktivt å bo, 
jobbe og oppholde seg i byen. Bedre bymiljø omfatter 
både sosiale, økonomiske og miljømessige aspekter.

Det betyr at byen skal være pulserende. De urbane 
fellesrommene skal ha høy kvalitet, og byen skal ha 
et mangfold av byrom og møteplasser for aktivitet, 
lek, handel og kultur.

Kristiansand vil utvikle kulturaksen fra Torvet til 
Kilden (teater- og konserthus). Odderøya, hvor Kilden 
er lokalisert, er et sentralt område som utvikles for 
kultur, museum, festivaler og rekreasjon. 

Videre vil en tilsvarende styrking av forbindelse 
mellom sentrale deler av Kvadraturen og UiA gi 
tilsvarende effekt.

Framtidens bydel
Med støtte fra Framtidens byer og Husbanken 
har Kristiansand kommune startet arbeidet med 
”Framtidens bydel”. Bydelen skal være et pilotprosjekt 
for områdeutvikling hvor alle satsingsområdene 
innenfor Framtidens byer ivaretas. Det betyr at 
bydelen skal ha god tilgjengelighet for miljøvennlig 
transport (buss, sykkel og gange). Bydelen skal ha 
sentral beliggenhet i forhold til service og arbeidsplass-
konsentrasjoner i regionen og en hensiktsmessig 
funksjonsblanding.

Det er et mål at energiforsyningen skal være CO2 
nøytral. Bygg skal utføres som passivhus, som gir en 
vesentlig reduksjon i energiforbruk. Det skal innføres 
gode systemer for avfallshåndtering og legges til rette 
for å stimulere til økt gjenvinning og reduserte 
avfallsmengder. Bydelen skal tilpasses framtidige 
klimaendringer som økt nedbør, mer vind og høyere 
havnivå. En har også ønsket å fokusere på bomiljø, 
universell utforming, mangfold, velferdsteknologi, 
kriminalitetsforebygging og innovasjon. 

Det er gjennomført en konkurranse mellom utbyggere. 
Framtidens bydel skal realiseres som nybygg i privat 
utbyggingsregi. Høsten 2012 skal hovedprosjektet for 
området som velges til Framtidens bydel igangsettes. 
Framtidens bydel skal ha et klimagassutslipp som er 
halvert sammenliknet med dagens praksis. Videre skal 
det fokuseres på å utvikle en bydel det er godt å leve i 
som har innovative framtidsrettede løsninger. 

Målrettet kommunikasjon
Framtidens byer i Kristiansand skal arbeide strategisk 
med kommunikasjon og informasjon for å formidle 
målsettinger og resultater i arbeidet med å redusere 
klimagassutslippene og gjøre byene bedre å bo i. 
Vi skal bidra til miljøvennlig endring i befolkningens 
vaner, offentlig forvaltning og i næringslivet.  

Målgruppen vil være regionens innbyggere, 
beslutningstakere og næringsaktører.

Et av prosjektene er å forbedre Kristiansandsstatistikken. 
Vi skal gi god og dekkende informasjon om hvordan 
byen utvikler seg, og gjøre denne lettere tilgjengelig 
for innbyggerne

5. Sektor-
overgripende



Tiltak/delprosjekt Ansvar Tidspunkt Finansiering

5.1 Bedre bymiljø

5.1.1 Styrking av kulturaksen fra Torvet til Kilden 
(teater- og konserthus). Prosjektet skal prøve ut 
framtidens praksis i en bærekraftig byplanlegging.
Bedre situasjon for gange og sykkel.
Teste ut løsninger ved hjelp av midlertidige tiltak. 
Vannmiljø/overvannshåndtering innarbeides i 
prosjektet.  

Parkvesenet/ 
Ing.vesenet/
By- og samfunnsenh.

2012-2013 Kr.sand kommune
1,2 mill
Framtidens byer/
MD
0,4 mill

5.1.2 Styrking av aksen fra Kvadraturen til 
Universitetet i Agder.
Tilrettelegge for gange og sykkeltrafikk.

Parkvesenet/ 
Ing.vesenet/
By- og samfunnsenh.

2013-2014 Uavklart

5.2 Områdeprosjekter

5.2.1 Pilotprosjekt framtidens bydel
Utvikling av et pilotprosjekt hvor alle 
satsingsområdene innenfor Framtidens byer 
ivaretas. I tillegg skal det fokuseres på mangfold, 
velferdsteknologi og kriminalitetsforebygging. 
Prosjektet skal realiseres som et nytt 
utbyggingsområde i privat utbyggingsregi.

By- og samfunnsenh. 2011-2014 Støtte fra Hus-
banken og MD ut 
2013. Finansiering 
for påfølgende år 
må søkes eksternt 
eller gjennom HP.

5.2.2 Pilotprosjekt framtidens bydel rehabilitering, 
transformasjon og områdeløft i en eksisterende 
bydel.

By- og samfunnsenh. 2012-2014 Uavklart. 
Finansiering må 
søkes eksternt 
eller gjennom HP.

5.3 Målrettet kommunikasjon

Utarbeiding av kommunikasjonsstrategi og -plan 
for å informere om satsningens målsetning og 
resultater med å redusere klimagassutslippene 
- og gjøre byene bedre å bo i.  Målgruppen vil 
være regionens innbyggere, beslutningstakere 
og næringsaktører.

By- og samfunnsenh. 2012-2014 Prosjektstøtte 
MD(Uavklart) 
og interne 
prosjektmidler.
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Postadresse:
Kristiansand kommune

Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand

Telefon: 38 07 50 00
E-post: postmottak@kristiansand.kommune.no

www.framtidensbyer.kristiansand.no
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