Grønn strategi
– Klimastrategi for Bergen 2022 – 2030

Hensikten med
Grønn strategi
• Bidra til å nå FNs Bærekrafts mål
• Bidra til en bærekraftig utvikling
av Bergen som by og kommune
• Bidra til at Bergen blir et godt
sted å bo der det er lett å leve
med lave utslipp
Foto: Tom Christer Fløgstad

• Bidra til at næringslivet blomstrer
og ligger i forkant ved omstilling
til et bærekraftig samfunn
• Bidra til at Bergen tilpasser seg
et klima i endring

Høringsutkast 1. april 2022

Til alle
i Bergen
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Klimaet vårt er i endring. Menneskenes enorme utslipp
av klimagasser fører til økende global oppvarming.
Konsekvensene av dette opplever vi allerede med høyere
temperaturer, mer nedbør, mer ekstremvær, dårligere
matsikkerhet og at planter og dyr mister sine leveområder.
For oss i Bergen innebærer dette at vi må forberede oss
på endringene som kommer. Blant annet vet vi at vi får
enda mer regn og at risikoen for flom og skred vil øke. I
tiden fremover vil konsekvensene av klimaendringene blir
mer alvorlige. Hvor store de blir, kan vi som samfunn være
med å påvirke. Klarer vi å slippe ut mindre klimagasser i
tiden fremover, vil også konsekvensene av den globale

oppvarmingen bli mindre for jordens, landets og Bergens
innbyggere. Derfor er det veldig viktig at vi i Bergen også
reduserer utslipp av klimagasser.
Tiden er nå
Det er blitt snakket om klimaendringer lenge. Bevisene for
hvor viktig det er, er overveldende, men det er handling
som kreves. Bergens første klimaplan kom i år 2000. Siden
2009 har utslippene gått nedover. Men dersom Bergen
virkelig skal bli et lavutslippssamfunn i 2030, må vi ha et
taktskifte og endringene må skje nå. Det er ikke tid til flere
utsettelser. Vi er allerede på overtid. Derfor må vi gå fra
pilotprosjekter og utprøving av nye løsninger som vi har

drevet med de siste 20 årene til å bygge de strukturene et
lavutslippssamfunn trenger. Dette betyr at alt fra lovverk
til skatte- og avgiftssystem og infrastruktur må fremme de
klimavennlige løsningene og hindre de som bidrar til den
globale oppvarmingen. De klimavennlige valgene må bli
de naturlige valgene våre, og strukturene i samfunnet må
bygges for at det skal bli slik. Vi kan ikke legge større deler
av byrden på den enkelte innbygger.
Frem mot 2030 er det viktig at vi fortsetter å teste og prøve
ut pilotordninger for lav- og nullutslippsløsninger. Men, det
viktigste i dette tiåret er at vi bygger de strukturene som gjør
at vi kan leve våre hverdagsliv i lavutslippssamfunn.

Bergens klimamål
For å lykkes, må vi sette oss mål på både kort og lang sikt. Derfor
inneholder denne strategien både et mål for 2030 og ett for 2050.

I 2030 skal Bergen være et lavutslippssamfunn
Det innebærer at:
• vi reduserer de direkte utslippene så mye som mulig.
• vi reduserer ressursbruken og utvikler en sirkulær økonomi.
• vi tar vare på og styrker naturen i møte med klimaendringene.
• vi tilpasser oss klimaendringene og omstiller samfunnet.

I 2050 skal Bergen være et 2-graderssamfunn
Dette innebærer at Bergens innbyggere og virksomheter skal ha
et klimafotavtrykk som er forenlig med at verden skal klare å ligge
godt under to grader oppvarming ved slutten av århundret. Da er
det ikke tilstrekkelig å bare kutte direkte klimagassutslipp innenfor
Bergen kommunes grenser. Vi må også redusere utslipp som vårt
forbruk gir andre steder.

Foto: Shutterstock
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En offensiv, radikal og
rettferdig omstilling
Bergen skal inspirere og invitere til samarbeid
For å begrense global oppvarming har verdens land inngått
en klimaavtale. Denne omtaler vi ofte som Parisavtalen.
Avtalen forplikter landene til å begrense oppvarmingen til
godt under 2-grader sammenlignet med førindustriell tid
innen utgangen av dette århundret. Verdens klimaforskere
sier at en temperaturøkning over 1,5 grader vil kunne
medføre katastrofale klimaendringer. Disse målene er de
viktigste rettesnorene for strategien. I Bergen skal vi ta vår
rettmessige del av ansvaret i klimaomstillingen.
For å følge opp Parisavtalen har nasjonale myndigheter vedtatt
at Norge innen 2030 skal ha redusert våre klimagassutslipp
med 50-55 prosent sammenlignet med utslippene i 1990.
Bystyret har vedtatt at vi i Bergen skal ha et mer ambisiøst
2030-mål for klimagasskutt enn det nasjonale målene.
Bergen skal ta ansvar og inspirere i klimaarbeidet. Bergen
skal spille en viktig rolle som omstillingsarena der vi prøver

Parisavtalen
Gjennom Parisavtalen fra 2015 er nesten alle landene
i FN blitt enige om å begrense global oppvarming til
godt under 2 grader sammenliknet med førindustriell
tid, og klimafotavtrykket til rundt 1,5 tonn CO2 per
innbygger. I tillegg er verdens land enige om å øke
verdens evne til å tilpasse seg skadevirkningene
av klimaendringene og sikre at finansstrømmene i
verden er forenelige med lavutslippsutviklingen.

Rettferdighet
Parisavtalen er tydelig på at rettferdighet må ligge
til grunn for omstillingen. Dette har mange virkninger.
Globalt handler det om at noen land har mer og
mindre skyld i situasjonen vi står i, og mer og mindre
mulighet til å kutte utslipp og utvikle nye løsninger.
Lokalt betyr det at vi må jobbe systematisk og
helhetlig for at klimaomstillingen ikke øker ulikhetene.
Det kan vi blant annet gjøre gjennom å bygge pakker
av tiltak som både kutter utslipp, forbereder oss
på et klima i endring og forhindrer at byrdene ved
klimaomstillingen rammer skjevt.
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ut nye løsninger og jobber for å omstille systemene og
samfunnet vårt til å ha lavest mulig klimagassutslipp.
Denne strategien skal bidra til at hele det mangfoldige
Bergen, fra Åsane i nord til Fana i sør, klarer den nødvendige
omstillingen på en rettferdig måte, samt at samfunnet er rustet
for klimaendringene. Klimaarbeidet skal være rettferdig gjennom
at byrdene og godene av klimaarbeidet blir rettferdig fordelt, og
Bergens innbyggere blir involvert i omstillingsprosessene.
Å omstille Bergen til en by nesten uten klimagassutslipp
er ikke mulig for kommunen å gjøre alene. Vi inviterer derfor
med denne strategien til dugnad for å skape et bergenssamfunn
som kommer styrket ut av denne omstillingen, slik at alle kan
leve gode liv med lave klimagassutslipp i et endret klima.
Strategiens innhold
Strategien inneholder fire hovedmålsettinger med tolv
tilhørende satsingsområder. For hvert satsingsområde er det
nedfelt strategiske mål. Hvert mål skal nås innen 2030 med
mindre noe annet er spesifisert. Satsingsområdene reflekterer
hva som må til for at vi skal nå Bergens ambisiøse klimamål
innen 2030.
Omstillingen av Bergen må styrkes også etter 2030. Selv
om denne strategien er utarbeidet for å nå 2030-målet,
vil mulighetene for å bli et 2-graderssamfunni 2050 være
avhengig av endringer som må starte allerede i dag. Vår
måloppnåelse i strategiperioden vil påvirke om det blir mindre
eller mer utfordrende å komme dit vi må innen 2050.
For å oppnå målene i satsingsområdene trenger vi flere
verktøy enn Bergen kommune har i sin verktøykasse i dag.
Det er derfor viktig at oppfølgingen av strategien gjøres i
samarbeid med andre kommuner og fylker, næringslivet,
frivillige organisasjoner, akademia og ikke minst befolkningen.
Du kan lese mer om det faglige grunnlaget og bakgrunnen
for talfestede målsetninger i Grønn strategi – klimastrategi
for Bergen 2022-2030, i kunnskapsgrunnlaget til strategien.
Politisk vedtak
Byrådet i Bergen vedtok i 2021 at det gjeldende klimastrategidokumentet Grønn strategi – Klima og energihandlingsplan for Bergen fra 2016 skulle oppdatertes til en
ren strategi, og at sirkulærøkonomi skulle være en del av
den. Konkrete tiltak for å følge opp strategien skal nedfelles i
et eget handlingsprogram. Hvorvidt vi har oppnådd våre mål
i denne strategien vil bli evaluert etter 2030.

M

Visjon
Bergen er en pådriver
for en offensiv,
radikal og rettferdig
klimaomstilling, slik
at alle i Bergen kan
leve gode liv med lave
klimagassutslipp i
et endret klima.
Foto: Elisabeth Sørheim

Bergen kommune erklærte klimakrise 20. 06. 2019. I denne
strategien løfter vi problemstillingene og setter mål som viser
at Bergen tar klimakrisen på alvor og setter agendaen for at
alle i Bergen skal kunne redusere egne utslipp og omstille
seg til et liv som er i tråd med FNs 2-gradersmål.
Grønn strategis plass blant Bergen kommunes planer
Grønn strategi bygger på kommuneplanens samfunnsdel –
Bergen 2030 og andre relevante planer som viser hvordan
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fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene
innen 2030. Åtte av de 17 målene er spesielt sentrale for
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Figuren viser de åtte bærekraftsmålene som er spesielt viktige for Bergen.
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Klimavennlig
byutvikling
Gjennom klimaarbeidet skal vi utvikle en by som kutter utslipp og som er forberedt på et klima i
endring. Endringene vi skal gjennom, vil kreve noe av alle. Samtidig får vi store muligheter. Klimaarbeid
går ofte hånd i hånd med god byutvikling. Her er noen illustrerende eksempler: Å få flere til å sykle
reduserer utslipp samtidig som det er godt for folkehelsen. Å skape flere grønne byrom med naturlig
forekommende arter øker både det biologiske mangfoldet og karbonopptaket, mens åpne bekker tar
unna regnvann mer effektivt enn rør. Samtidig sørger mer grønne byrom for at mange opplever byen
som triveligere.
En kompakt by for folk
Bergen bygges tettere for å redusere transportbehovet, skape
mer byliv og bevare naturen. For at resultatet skal bli en god
by å leve i, er det viktig at fortettingen skjer med kvalitet.
Arkitekturstrategien til Bergen setter rammer for utforming av

bygg og byrom i Bergen. Fortetting er en bærende pilar for
utviklingen. Naturen både i form av vann og grønne områder
blir tatt vare på og utvikles, og gode solforhold opprettholdes.
Det er også viktig å forme sammenhengende byrom der folk
trives og skaper liv og at nabolag bygges med gode sosiale

Foto: Elisabeth Sørheim
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Foto: Elisabeth Sørheim

møteplasser som skaper tilhørighet, trivsel og helse. For
å redusere behovet for lange reiser i hverdagen må utvikling
av sentrum og bydeler skje slik at man får tilfredsstilt folks
daglige behov i nærområdene. Bygninger og uterom
må utformes for å koble sammen mennesker og gi rom
for natur.
Aktive transportformer gir liv i gatene
Korte avstander bidrar til at gange og sykkel kan være
naturlige transportvalg. Slike aktive transportformer skaper
byliv fordi man samhandler med omgivelsene mens man
forflytter seg. Vi får mer liv i gatene og bruk av tjenester
langs vegen. Behovet for motorisert transport blir redusert,
og utslippene blir redusert.
Samtidig fremmer aktive
transportformer helse og trivsel. En gå- og en sykkelstrategi
er utarbeidet for at Bergen skal utvikles til en by der gange og
sykle skal være førstevalget på korte reiser.
Nærhet til naturen
Bergen er en by med nærhet til både fjell og sjø. I utviklingen
mot et 2-graderssamfunn er det viktig at alle har tilgang til
natur i gangavstand til sitt nabolag. I det daglige kan et grønt
byrom være vel så viktig som tilgang til fjellet og samtidig
skape felleskap. For det biologiske mangfoldet er det også
viktig at naturområdene henger sammen.

Rettferdig omstilling
Klimaendringene og tiltakene for å motvirke endringene kan virke
sosialt og økonomisk urettferdig og øke ulikhetene i samfunnet.
Vi må derfor jobbe aktivt med å få til en rettferdig omstilling i
Bergen slik at alle kan leve gode liv med lavest mulig utslipp.

Planer i Bergen som bidrar til
en klimavennlig byutvikling
• Kommuneplanens samfunnsdel
• Kommuneplanens arealdel
• Arkitektur+ – Arkitektur og byformingsstrategi
• Gåstrategi
• Sykkelstrategi
• Kulturminnestrategi – Identitet med særpreg
• Kommunedelplan for overvann
• Tre+ – Trestrategi for Bergen
• Strategi for blå-grønne strukturer
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En mer omfattende
klimastrategi
Grønn strategi bygger på klimaarbeidet Bergen startet på med Norges første klimaplan, vedtatt i år 2000.
Tidligere klimaarbeid har først og fremst tatt for seg hvordan utslippene innenfor Bergens geografiske
grenser skulle kuttes. I denne klimastrategien er i tillegg forbruk og indirekte utslipp, koblingen til naturen
og risikoene klimaendringene gir inkludert. De fire hovedmålene er valgt fordi de tydelig gir en retning for
hva som må til for at Bergen i 2050 skal være et bærekraftig samfunn i tråd med FNs klimamål.

Kutte

Sirkulere

Bevare

Forberede

direkte utslipp

ressursene

naturen

for endring

I Bergen er direkte
klimagassutslipp redusert
med 85 prosent fra 2009
til 2030.

Bergen tar vare på
ressursene. I 2030 er
det materielle forbruket
og avfallsmengden
vår redusert og minst
65 prosent av avfallet blir
til nye ressurser.

Kutte direkte utslipp
Å kutte de lokale utslippene er essensielt for å redusere
bergensernes påvirkning på klimaet og følger naturlig av
Bergens klimamål.
Sirkulere ressursene
Sirkulærøkonomi er en økonomisk og samfunnsmessig
modell hvor ressurser holdes i kretsløpet så lenge som
mulig. Det er motsatsen til bruk-og-kast-samfunnet, og er
et bærende prinsipp for den bergenske klimaomstillingen.
Dette innebærer fundamentale endringer i samfunnet.
Bedrifter må jobbe med sirkulære forretningsmodeller,
designprosesser må endres, og vi må ta vare på det vi har
gjennom å reparere, bytte, dele eller bruke på ny. Vi har kalt
det å sirkulere ressursene.
Bevare naturen
Klimakrisen er ikke den eneste krisen vi står i. Naturkrisen,
altså tap av biologisk mangfold, leveområder og
karbonlagringskapasitet, er en like presserende krise, og de
to krisene henger tett sammen. Naturen både lagrer karbon
og beskytter mot konsekvensene av klimaendringer. Vi må
derfor bevare naturen for fremtiden.
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Bergen verdsetter naturen
og finner løsninger som
gagner både naturen
og klima.Vi styrker
naturens evne til å ta opp
klimagasser og til å håndtere
klimaendringene.

I 2030 kan Bergen
håndtere effektene av
klimaendringer og utnytter
mulighetene i omstillingen
til lavutslippssamfunnet.

Forberede for endring
Klimarisiko handler om å se konsekvensene av både klimaendringene og klimatiltakene, både for natur og samfunn.
Å gjøre gode risikovurderinger er en viktig nøkkel i
forvaltningen når vi jobber systematisk og helhetlig for å
redusere klimarisiko. Økt hyppighet av ekstremvær og
store nedbørshendelser, eller økt havnivå er eksempler på
dette. Nye samfunnsstrukturer der eksisterende næringer
forsvinner og nye utvikles krever omstillingsevnene. Vi må
derfor forberede oss på endringene som kommer.
Tolv satsinger
For å nå de fire hovedmålene har vi 12 satsingsområder fordelt
på gjenkjennelige temaer i klimaarbeidet: Bergenssamfunnet,
transport og mobilitet, energi og bygg, arealbruk, forbruk og
avfall og til slutt arbeid, næring og innovasjon. De fleste av
satsingsområdene vil bidra til oppnåelse av flere av målsettingene. I noen tilfeller kan det også være målkonflikter
mellom de overordnede målsettingene. For eksempel medfører
utbygging av gang- og sykkelveier ofte å ta av natur. Slik er
klimaarbeidet – komplekst, sammenvevd, og i noen tilfeller
motsetningsfylt. Det er da viktig å veie verdier, mål og resultater
opp mot hverandre. Symbolene viser hvilke mål de ulike
satsingene bidrar til.

Bergensamfunnet

Transport
og mobilitet

Energi, bygg
og anlegg

SATSING 01: Rettferdig omstilling
Bergen skal mot 2030 omstilles til et rettferdig lavutslippssamfunn. Vi skal
passe på at tiltakene som iverksettes ikke forsterker sosiale og økonomiske
forskjeller og at de fremmer folkehelsen.
SATSING 02: Klimadugnad
I Bergen bidrar alle til at vi blir et lavutslippssamfunn i 2030. Gjennom
dialog, kunnskap og samarbeid skaper vi engasjement og aksept for
nødvendige endringer.

SATSING 03: Bærekraftig mobilitet
Bergen skal ha gode, effektive og miljøvennlige transportløsninger.
Infrastrukturen prioriterer både aktive og kollektive løsninger, og
transportbehovet reduseres.
SATSING 04: Fossilfri transport
All vegtransport i Bergen skal være fossilfri i 2030. Havnen skal være fossilfri
og det jobbes for at sjøfart og luftfart skal bli fossilfri så fort som mulig.

SATSING 05: Fornybar energi
Frem mot 2030 skal energibruken i Bergen reduseres. All stasjonær energi
skal være fornybar. Energisystemet vårt må være ﬂeksibelt, med lokal,
småskala produksjon.
SATSING 06: Bygg og anlegg for fremtiden
I 2030 skal bygg og anlegg i Bergen ha lavest mulig klimafotavtrykk, og
bygges for lang levetid, gjenbruk og et klima i endring. Eksisterende bygg
brukes, tas vare på og oppgraderes bærekraftig.

SATSING 07: En tilpasset og trygg by
Bergen skal tilpasses et klima i endring, og skal særlig håndtere økt
nedbør, ekstremvær og havnivåstigning. Naturbaserte løsninger skal
etterstrebes, og tiltakene skal ikke true naturmangfoldet.

Areal

Forbruk
og avfall

Næring og
innovasjon

SATSING 08: Arealnøytrale Bergen
I 2030 skal Bergen være en arealnøytral kommune der vi gjenbruker
allerede utbygd areal fremfor å bygge ned natur. I tillegg beskytter vi særlig
arealer som er viktige med hensyn til karbonlager, klimatilpassing og
matsikkerhet.

SATSING 09: Redusere klimafotavtrykket
Gjennom et lavere forbruk reduserer Bergen klimafotavtrykket og
avfallsmengden. I 2030 skal det være lett og attraktivt å velge tjenester,
mat og andre varer med lavest mulig klima- og miljøbelastning.
SATSING 10: Utslippsfri avfallshåndtering
I Bergen håndterer vi avfallet på en klimavennlig måte. I 2030 skal
klimagassutslippene fra avfallshåndtering i Bergen være nesten null,
og mest mulig avfall blir ressurser i ny produksjon.

SATSING 11: Et omstilt næringsliv
Fram mot 2030 må næringslivet i Bergen omstille seg, og skaper
framtidsrettede og inkluderende arbeidsplasser med lav klimarisiko,
samtidig må de reduserer klimafotavtrykket sitt
SATSING 12: Sirkulære Bergen
I 2030 har Bergen etablert en sirkulær økonomi der næringslivet bidrar
aktivt. I Bergen skapes nye verdier ved at ressurser brukes og gjenbrukes
så lenge og så effektivt som mulig i giftfrie kretsløp.
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Kutte
direkte utslipp

I Bergen er direkte klimagassutslipp
redusert med 85 prosent fra 2009 til 2030.

Reduksjon i direkte utslipp innebærer at vi slutter
å bruke fossile energi og brenne plastavfall.

Hvorfor er det viktig å kutte direkte utslipp?
Direkte utslipp er de klimagassutslippene som skjer innenfor
Bergen kommunens geografiske område. Det er de direkte
utslippene vi må kutte for å oppfylle Norges forpliktelser i
Parisavtalen. I tillegg er det de direkte utslippene vi har best
oversikt over og størst mulighet til å kutte.
Hvilke utslipp har vi i Bergen?
De direkte utslippene i Bergen består av utslipp fra forbrenning av fossil energi for transport, oppvarming, bygg
og anlegg og industri, men også fra forbrenning av avfall,
avløpsbehandling og eldre avfallsdeponi.

Hva betyr det at vi skal kutte utslipp med 85 prosent?
En reduksjon på 85 prosent av de direkte klimagassutslippene i Bergen fra 2009 til 2030 krever i prinsippet at
alle utslipp kuttes, der dette er mulig. Spesielt satsingene om
fossilfri transport, bygg og anlegg for framtiden og utslippsfri
avfallshandtering vil være viktige. Ikke minst betyr det at hele
bergenssamfunnet må bidra. Både kommunen, alle typer
virksomheter og innbyggerne må tenke gjennom hvordan
deres utslipp kan bli null.
Hvilke utslipp vil gjenstå i 2030?
En del utslipp klarer vi ikke å kutte innen 2030. Dette gjelder
for eksempel utslipp fra husdyrhold, siden vi ønsker å ha
bønder som driver med husdyr i Bergen, og utslipp fra gamle
deponi med husholdningsavfall.

Figuren viser klimagassutslipp fordelt på ulike sektorer innenfor Bergen kommune sitt geografisk område i 2020.
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Klimagassutslipp i Bergen fram mot 2030
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Figuren viser historiske utslipp, referansebane og målbane for klimagassutslipp i Bergen

Kommunen har ingen direkte virkemidler til å begrense
utslippene fra luftfart eller sjøfart under seilas. Disse vil
derimot sannsynligvis bli redusert i takt med regjeringens
målsettinger. Selv om vi får på plass karbonfangst og -lagring
på avfallsforbrenningsanlegg, vil forbrenningen fortsatt slippe
ut noe klimagasser.
Referansebane, tiltaksbane og undervegsmål
Klimagassutslippene i Bergen nådde toppen i 2009. Svart
strek viser historiske utslipp. Blå strek viser referansebanen,
som er den utviklingen i utslipp vi forventer med dagens
politikk og de tiltak som allerede er vedtatt eller igangsatt.
Rød strek viser målbanen dersom alle tiltak gjennomføres
og får ønsket effekt. Se kunnskapsgrunnlag for utførlig
beskrivelse. Undervegsmål blir definert av målbanen.

Hva er kommunens rolle?
Bergen kommune legger til rette for at det skal være attraktivt
å bruke aktive transportformer som å gå og sykle, enkelt
å bruke kollektivtrafikken, fordelaktig å bruke elkjøretøy
og dyrere å bruke fossilkjøretøy. Byen utvikles for mindre
behov for transport i hverdagen. Kommunen viser veg for
å få nullutslipps bygge- og anleggsplasser, forvalter gamle
deponi for minst mulig utslipp og skaper dialog med de som
har store utslipp for å finne løsninger.

Hva har vi allerede klart?
Mellom 1991 og 2009 økte klimagassutslippene jevnt og trutt.
Vi har snudd trenden, og Miljødirektoratets statistikk viser at
utslippene er redusert med 27 prosent fra 2009 til 2020. De
største bidragene til dette kommer fra tiltak som forbudet mot
forbrenning av fossil olje til oppvarming i bygg, reduksjon i
biltrafikk og innfasing av elkjøretøy.
Hva er de største utfordringene?
Sjøfarts- og luftfartssektorene bidrar til store utslipp i Bergen
samtidig som verken kommunen eller andre bergenske
aktører har virkemidler eller betydelig påvirkningskraft
på brorparten av utslippene. Dette er hovedgrunnen
til at vi forventer at det vil gjenstå så mye som 17 % av
2009-utslippene i 2030. Det er også en utfordring å klare å
sortere ut all plast og annet avfall med fossile materialer fra
restavfallet som blir brent.

Foto: Are Børjesson
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Sirkulere
ressursene
Omstillingen til en sirkulær økonomi innebærer at vi
reduserer råvarebruk, avfall, utslipp og energiforbruk
til et minimum. Fremover skal vi skape mer av mindre.
For Bergen betyr det at vi kjøper mindre nytt, men
reparerer, deler og gjenbruker mer. I tillegg trenger vi
mer produksjon og verdiskaping basert på sirkulære
prinsipper og lokale ressurser.

Hvorfor må vi redusere forbruket?
Nordmenn har blant verdens høyeste forbruk. Gjennom alt vi
kjøper bidrar vi til store klimagassutslipp og naturødeleggelser.
Det er beregnet at halvparten av verdens klimagassutslipp og
mer enn 90 prosent av tapet av biologisk mangfold og press
på vannressursene kommer fra utvinning og prosessering av
ressurser. På tross av dette er det forventet at det globale
forbruket av materialer som biomasse, fossilt brensel,
metaller og mineraler vil kunne dobles i løpet av de neste
førti årene, samtidig som avfallsmengden anslås å øke med
70 prosent innen 2050.
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Bergen tar vare på ressursene.
I 2030 er det materielle forbruket
og avfallsmengden vår redusert
og minst 65 prosent av avfallet
blir til nye ressurser.

I 2021 var Norges «jordoverskridelsesdag» allerede 12. april,
mer enn tre måneder før resten av verden. Datoen er et forsøk
på å synliggjøre hvor raskt vi med dagens forbruk overskrider
jordens tålegrenser.
Hvorfor må vi ta vare på ressursene?
Skal Bergen være et 2-graderssamfunn i 2050 er det ikke
tilstrekkelig å kutte de direkte utslippene. Vi trenger også en
sirkulær tilnærming til både økonomien og samfunnsutviklingen.
Gjennom mer effektiv bruk av ressurser reduserer vi
klimagassutslippene, bremser naturtapet og minimerer
forurensingen. Samtidig kan vi gi bergensere flere grønne
arbeidsplasser og flere bærekraftige varer og tjenester. Det er
bare når vi tar vare på de ressursene vi har til rådighet at vi kan
kutte klimagassutslippene samtidig som vi bevarer naturen og
livsgrunnlaget vårt, og fortsatt kan skape nye verdier.
EU har satt seg tydelige mål. I Europa skal 65 prosent av
avfallet bli til nye materialer innen 2035. Sammen med de
andre storbyene i Norge går Bergen litt lenger. Vi skal nå
målet allerede i 2030.

Foto: Shutterstock

Hvordan sirkulere ressursene?
Når ressurser skal sirkuleres må strukturene våre tilpasses
dette. Det handler om måten vi designer og produserer ting
på. Det handler om hvilke råvarer og materialer vi velger
og har til rådighet lokalt. Det handler også om at vi må ha
tjenester, systemer og insentiver som enkelt og effektivt lar
oss dele, reparere, gjenbruke, oppsirkulere og resirkulere.
Avfall og restråstoffer må utnyttes så effektivt som mulig.
Derfor må vi materialgjenvinne mer og brenne mindre.

inspirere til endring, men også sikre at de økonomiske og
juridiske rammene som sirkulæromstilling krever, kommer
på plass. Gjennom samarbeid og utvikling skal vi bidra
både til sirkulær innovasjon og nyskaping og til etablering
av nødvendige systemer og strukturer. Som innkjøper og
tjenesteleverandør sørger vi også for å ta sirkulære løsninger
i bruk. Selv om det i Bergen er BIR AS som samler inn og
behandler husholdningsavfallet i Bergen, følger Bergen
kommune opp den strategiske utviklingen av Bergens
avfallssystem på en aktiv og konstruktiv måte.

For at Bergen skal kunne redusere avfallsmengden og
forbruket av naturressurser må vi også samarbeide bedre og
innovere mer. Det viktigste er likevel at vi må bruke mindre,
og at det vi har må vare lenger. Målet er at den lineære
økonomiens «ta, bruk og kast» erstattes med «reduser,
produser, bruk, gjenbruk og resirkuler».
Hva er de største utfordringene?
Skal vi klare å ta vare på ressursene våre i Bergen, må vi
også tilrettelegge for det. Vi bergensere befinner oss fortsatt
i et samfunn som bygger på, og favoriserer, den lineære
økonomien. Det er både lettere og billigere for oss å kjøpe
noe nytt enn å reparere. Det er fortsatt umulig å vite om
det vi kjøper er holdbart og laget for å kunne repareres,
demonteres og oppgraderes, og vi vet nesten ingen ting om
materialers samlede miljøbelastning. For bergenssamfunnet
og oss bergenserne vil også overgangen til en sirkulær
økonomi kunne bli utfordrende. Mye av det vi i dag tar som
en selvfølge vil kunne bli både dyrere og vanskeligere å unne
seg, og selv om nye arbeidsplasser vil bli skapt, vil det være
både bedrifter og næringer som enten må omstille seg eller
gå til grunne.
Hva er kommunens rolle?
Som samfunnsutvikler skal Bergen kommune legge til
rette for utviklingen av en sirkulær økonomi i Bergen. Som
tilrettelegger skal vi både støtte opp om og gi plass til de
gode lokale initiativene og løsningene. Som pådriver skal vi

Foto: Shutterstock
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Bevare
naturen

Bergen verdsetter naturen og finner løsninger
som gagner både naturen og klima. Vi styrker
naturens evne til å ta opp klimagasser og til
å håndtere klimaendringene.

«Både klimaendringer og tap av naturmangfold truer
samfunnet vårt, og ofte forstørrer og forsterker de
hverandre.» Dette slår FNs klimapanel og FNs naturpanel
fast i sin første felles rapport om biologisk mangfold og
klimaendringer. Klimakrisen og naturkrisen henger tett
sammen, og må løses i sammenheng.

Hvorfor er naturen viktig i klimasammenheng?
Naturen er viktig både med tanke på utslippsreduksjon og
klimatilpasning. I klimaarbeidet legger vi særlig vekt på
naturens evne til å ta opp karbon og lagre den under bakken,
og naturens evne til å håndtere effekter av klimaendringene,
som for eksempel mer ekstremvær. Naturen kan dempe

flom, forhindre skred, og lede vann til steder der det ikke gir
store ødeleggelser. Derfor spiller naturen en viktig rolle når
Bergen skal tilpasses et klima i endring.
Gjennom naturens evne til karbonfangst blir mer enn 50
prosent av de menneskeskapte utslippene av CO2 tatt opp og
lagret i havet og i jordsmonnet. Totalt er det lagret tre ganger
mer karbon i verdens øko-systemer enn i atmosfæren. Myr,
skog og varig eng er særlig karbonrik natur på land, og dette
er natur som vi har mye av i Bergen.
Hvilke trusler står naturen overfor i dag?
Den aller største trusselen mot naturen og økosystemene
er endret arealbruk, altså at mennesker tar over og endrer

Foto: Shutterstock
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Foto: Håvard Holme

arealer fra natur til andre formål. Klimaendringer truer også
naturen. Økte temperaturer, endring i nedbørssystemene
og hyppigere hendelser med ekstremvær påvirker naturen
og det biologiske mangfoldet på måter vi har altfor lite
kunnskap om. I tillegg trues naturen også av forsøket vårt på
å redusere klimaendringene. Gode klimatiltak kan i mange
tilfeller medføre nedbygging av natur. For eksempel vil
utbygging av klimavennlig infrastruktur som bybanetraseer
og sykkelveier i mange tilfeller kreve store naturinngrep, og
Vestlandsforsking finner at alle typer fornybar energi er i
konflikt med målet om å verne biologisk mangfold.
Hvorfor er vi opptatt av å bevare naturen i Bergen?
Naturen i Bergen har hatt altfor dårlig vern. Miljøorganisasjonen
Sabima har utviklet en rangering – Naturkampen – over
norske kommuner ut fra hvor godt de har beskyttet og satset
på naturen. I rangeringen fra 2021 kommer Bergen kommune
på 311. plass. Det er et tydelig tegn på at vi må bli bedre på
å ivareta og styrke naturen vår.
Klimatiltakene i Bergen må ta hensyn til naturverdiene i
kommunen, og vi må prøve å finne løsninger som gagner både
naturen og klimaet. Bare slik kan klimapolitikken være virkelig
bærekraftig. Vi må forhindre at naturen blir ofret til fordel for
gode klimaløsninger, og vi må sørge for at naturen verdsettes
høyere enn den gjør i dag. Naturen spiller mange viktige roller
i møte med klimaendringene. Derfor må vi bevare naturen.

Foto: Shutterstock
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Forberede
for endring
Klimaomstilling handler både om hvordan Bergen kan
tilpasse seg et endret klima og om hvordan tiltakene for å
kutte utslipp i seg selv innebærer endring. Vi må omstille
oss og tilpasse oss et lavutslippssamfunn og utnytte
mulighetene som endringene kan innebære. Det må
etableres nye arbeidsplasser og utvikles et samfunn som
er godt å leve i for alle.
Hvordan vil klimaendringene påvirke Bergen?
Med klimaendringene kan Bergen venter mer nedbør,
både i intensitet og volum. Det kan gi økt forekomst av
oversvømmelser, flom og skred. I tillegg fører klimaendringene

Foto: Andrew Buller
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I 2030 er Bergen rustet til
å håndtere effektene av
klimaendringer og utnytter
mulighetene i omstillingen
til lavutslippssamfunnet.

til at havnivået stiger. Byens sentrum kan ved stormflo stå
under vann i løpet av dette århundret. Klimaendringene vil
også føre til endringer i biologisk mangfold, råteskader på
bygninger eller indirekte påvirkning fra hendelser i andre land.
Hvorfor må vi omstille oss?
Klimaendringene er allerede tydelige. Vi må omstille oss for
å hindre konsekvensene som et endret klima gir både for
matproduksjon og naturfarer. Men også for at vi skal klare
å møte endringene som kommer både for næringslivet
og samfunnet som helhet. Dersom vi ikke tilpasser oss
endringene i klimaet, vil det gi store skader og høye

kostnader både for den enkelte og for samfunnet. Dersom
vi ikke klare å omstille næringslivet og arbeidsmarkedet
tilstrekkelig vil Bergen først miste relevans og deretter
gradvis kunne forsvinne, og til slutt, dersom vi ikke klarer å
begrense utslippene eller ressursbruken, vil verden verken
klare å brødfø befolkningen eller gi oss gode leveområder.
Hvordan skal vi omstille oss?
En radikal omlegging av livsstil i en mer klimavennlig
retning samt ny teknologi og omlegging av produksjon og
energiforsyning ville kunne redusere framtidige utslipp.
Næringslivet må tilby produkter og tjenester tilpasset
lavutslippssamfunnet, der samarbeid og innovasjon er
viktig.

Hva er kommunens rolle?
Bergen kommune har en viktig rolle som planmyndighet, lokal
koordinator og samfunnsutvikler. Kommunen kan tilrettelegge
for grønnere næringer basert på sirkulærøkonomiske prinsipper.
Klima- og miljøvennlig areal- og transportplanlegging er viktig
for å redusere utslippene. Kommunen kan aktivt involvere
befolkningen gjennom blant annet sin rolle som skoleeier,
arealforvalter og i sine kommunale tjenester.
Kommunen har også ansvar for å tilpasse lokalmiljøet til et klima
i endring. Her er overvannshåndteringen viktig for å begrense
negative konsekvenser på menneskers helse, miljø, kulturarv
og økonomisk aktivitet. Kommunen har også ansvaret for
avløpshåndtering og vedlikehold av kommunale veier og grøfter.

Foto: Shutterstock
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Bergenssamfunnet

01
Rettferdig omstilling

Hvorfor klimarettferdighet?
Klimaendringer og klimatiltak vil påvirke hverdagen til alle
som bor i Bergen. Effekten av et endret klima påvirker
områder i Bergen og husholdninger ulikt. For eksempel
kan noen områder være mer utsatt for flom enn andre, og
noen husholdninger kan være bedre økonomisk rustet til å
håndtere effekt av flom enn andre. For at Bergen skal være
en god by å leve i, må godene og byrdene av klimaarbeidet
bli rettferdig fordelt. Bergens innbyggere må få være med å
påvirke arbeidet.
Hvorfor skal vi fremme folkehelsen?
Mange av klimatiltakene vil kunne ha positive ringvirkninger
også for folkehelsen til Bergens innbyggere. Vi skal
etterstrebe og finne vinn-vinn-løsninger i klimaarbeidet. For
eksempel vil økt bruk av aktive transportformer som sykkel
og gange være positivt for folkehelsen. Redusert bilbruk vil

Bergen skal mot 2030 omstilles til
et rettferdig lavutslippssamfunn.
Vi skal passe på at tiltakene som
iverksettes ikke forsterker sosiale
og økonomiske forskjeller og at de
fremmer folkehelsen.

gi bedre luftkvalitet og mindre forurensing fra mikroplast. Mer
grøntareal vil kunne absorbere mer vann og vil samtidig være
positivt for innbyggernes mentale helse.
Utfordringer
Det er utfordrende å skape en felles forståelse av hva som
er rettferdig fordeling av goder og byrder i klimaarbeidet.
Hva som oppleves som rettferdig for noen grupper vil kunne
oppleves som urettferdig av andre. De som opplever de
største konsekvensene av klimaendringene og de største
byrdene av klimatiltakene, er ikke nødvendigvis de samme
som har kapasitet til å involvere seg i utformingen av
klimapolitikken. Det gjør det særlig viktig å legge til rette for at
sårbare grupper inkluderes og tas hensyn til i klimaarbeidet.
Tiltak for å få ned personbiltrafikken i Bergen kan virke
passiviserende for den delen av befolkningen som ikke synes
transportformer som sykling og gåing er attraktive.

Foto: Andrew Buller
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Foto: Håvard Holme

Hva må til?
1. Videreutvikle kunnskap om lokale folkehelserisikoer og gevinster knyttet til et klima i endring og et samfunn i omstilling.
2. Gjennomføre risikoanalyser som viser koblingene mellom klimaendringer og fysisk og psykisk helse.
3. Forebygge folkehelserisiko relatert til et klima i endring og et samfunn i omstilling.
4. Bygge en felles forståelse for koblingene mellom klimaendringene og rettferdighet.
5. Kontinuerlig evaluere sosiale og økonomiske konsekvenser av lokale, nasjonale og internasjonale klimatiltak.
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Bergenssamfunnet

02
Klimadugnad

I Bergen bidrar alle til at vi blir et lavutslippssamfunn i 2030. Gjennom dialog, kunnskap
og samarbeid skaper vi engasjement og aksept
for nødvendige endringer.

Hvorfor samarbeid?
Å omstille Bergen til et lavutslippssamfunn i 2030 der vi har
85 prosent mindre utslipp av klimagasser enn i 2009 er en
omfattende jobb. Som kommune har vi et særlig ansvar for
å sørge for at klimaomstillingen i Bergen får både fremdrift
og retning.
Bergen kommune alene har ikke mulighet til å gjennomføre
alle nødvendige tiltak for å nå målet, men dersom vi som
samfunn samarbeider, kan vi klare det. Bergenssamfunnet er
fullt av ressurser, individer, organisasjoner, bedrifter, medier
og forskningsinstitusjoner som kan vise vei i klimaomstillingen.
Noen store aktører kan bidra med store utslippsreduksjoner.

Foto: Nina Blågestad
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De fleste av oss kan bidra med mindre utslippsreduksjoner.
Likevel vil summen av våre beslutninger i hverdagen privat, på
jobben eller på skolen bidra til vesentlige utslippsreduksjoner.
Utfordring
I møte med den globale klimakrisen er det lett å miste motet.
Klimaendringene har for alvor begynt å vise seg, og de
globale klimagassutslippene har fortsatt ikke nådd toppen. I et
globalt perspektiv kan også de klimatiltakene vi gjør i Bergen
oppleves som mikroskopiske. I tillegg er det usikkerhet både
når det gjelder hvor omfattende klimaendringene i Bergen
kan bli, og hvordan klimamålene skal nås. Usikkerhet og
risiko kan bidra til at viktige klimatiltak ikke gjennomføres.

Hva må til?
1. Dialog mellom kommune og innbyggere. Innbyggerne i Bergen har behov for å vite hva som må til for at
Bergen skal bli et lavutslippssamfunn, og kommunen trenger innbyggernes hjelp til å finne klimatiltakene som
bergenserne er villige til å gjennomføre.
2. Deling av kunnskap på tvers av sektorer, medier og landegrenser om alle aspekter av klimakrisen og 		
omstillingen til lavutslippssamfunnet, og om de gode eksemplene som inspirerer og motiverer til suksess.
3. Politiske vedtak i tråd med klima- og miljømål. Bergens politikere skal ikke fatte vedtak som er i konflikt
med Bergen sine klima- og miljømål.
4. Invitere til samarbeid som inspirerer til klimaomstilling
• der offentlige aktører viser vei mot lavutslippssamfunnet både i egen virksomhet, i utvikling av tjenester
		 og virkemidler slik at alle kan leve klimavennlige liv i Bergen.
• der næringslivet gjennomfører utslippskutt og blir en ressurs som utvikler tilbud og løsninger som gjør
		 det enklere å leve klimavennlige liv.
• der forskning, media og frivillighet bidrar med ny kunnskap og kunnskapsformidling, med årvåkenhet
		 i klimaomstillingen og med eksemplene som inspirerer til handling.
• der innbyggerne reduserer det materielle forbruket og velger de klimavennlige alternativene.

Foto: Silje Østerbø
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03
Bærekraftig mobilitet

Hvorfor er det viktig å fremme bærekraftig mobilitet?
Klimavennlige transportmidler reduserer klimagassutslipp
og bidrar til en mer aktiv befolkning og bedre folkehelse.
Gjennom redusert bilbruk og delte mobilitetsløsninger kan
man prioritere mer plass til mennesker fremfor privatbilen.
Utfordringer
Planlagte vegprosjekt vil generere store mengder biltrafikk
inn mot Bergen de kommende årene. Dette vil gjøre det

Bergen skal ha gode, effektive og
miljøvennlige transportløsninger.
Infrastrukturen skal prioritere både
aktive og kollektive løsninger, og
transportbehovet skal reduseres.

vanskeligere for Bergen å redusere trafikken i kommunen.
Begrensninger i privatbilisme, parkeringsrestriksjoner og
høye bomsatser kan virke inngripende i folks liv, og dermed
skape stor motstand i deler av befolkningen. Det kreves
en helhetlig tilnærming slik at en unngår at restriksjoner
i et område fører til økt bilbruk i et annet. Videre kan
nye forbruksvaner medføre økt transport ved vare- og
tjenestelevering.

Foto: Shutterstock
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Hva må til?
1. Aktiv transport i en kompakt by. Gjennom
kompakt byutvikling sikres korte avstander
mellom bolig, arbeidsplass, handel og service
slik at transportbehovet reduseres. Det må
tilrettelegges for at hverdagsreiser i størst mulig
grad kan gjøres ved å gå eller sykle.
2. Infrastruktur for bærekraftig mobilitet
prioriteres. I all planlegging prioriteres de gående
først, og dernest sykkel og kollektivtransport.
Bergen må ha en effektiv, trygg og sammenhengende infrastruktur for gående, syklende
og kollektivreisende, der Bybanen er ryggraden
i kollektivsystemet. Det må være sømløse 		
overganger mellom transportformene.
3. Alternativer til transport. Hjemmekontor og
andre former for fjernarbeidsløsninger og 		
sambruk av arealer må brukes for å redusere
transportbehovet i rushtida. Tilrettelegging for
digitale møterom kan også redusere reisebehovet
for lengre reiser.
4. Regulatoriske og økonomiske virkemidler
som gir muligheter for å prioritere de bærekraftige
transportformene.
5. Delte mobilitetsløsninger som bidrar til redusert
privatbilisme og overgang til mer aktiv og kollektiv
transport.

Foto: Elisabeth Sørheim

Aktiv transport er en del av løsningen
på klimaproblemet
Aktiv transport er der man bruker egen muskelkraft
til å forflytte seg fra et sted til et annet. Det er
også av stor betydning for befolkningens helse
og for visjonen om den aktive gåbyen. Den aktive
byen skal stimulere til bruk av byens kulturtilbud,
parker, byfjell, turstier og idrettsanlegg. Byen skal
tilrettelegges for alle aldersgrupper og personer
med ulik funksjonsevne.
Foto: Shutterstock
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04
Fossilfri transport

Hvorfor?
Transportsektoren står for den største andelen av direkte
klimagassutslipp i Bergen. Utslippene fra biltrafikken er
redusert de siste årene, men fortsatt gjenstår store utslipp fra
både vegtrafikk, skipsfart og luftfart.
Utfordringer for veitrafikk
Infrastruktur for fornybar energi som elektrisitet, biogass,
ammoniakk og hydrogen, er bare delvis på plass. Spesielt
for næringslivet haster det at dette bygges ut i stor nok grad.
Selv om det finnes gode virkemidler for å fase inn elbiler, er
det flere sektorer hvor dagens insentiver ikke er effektive nok.
Kommunen mangler egne virkemidler for å komme i mål, men
har mulighet til å forsterke nasjonale virkemidler og legge til
rette for utslippsfrie valg innenfor kommunens grenser.
Utfordringer for sjøfart
Fartøyenes lange livslengde og sjøfartens internasjonale
karakter gir utfordringer når det er behov for en rask omstilling
for å redusere utslipp. Kommunen og fylkeskommunen tar
ansvar der dette er mulig. Dette er særlig tydelig for de

Foto: Elisabeth Sørheim
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All vegtransport i Bergen skal være
fossilfri i 2030. Havnen skal være fossilfri
og det jobbes for at sjøfart og luftfart skal
bli fossilfri så fort som mulig.

deler av passasjertrafikken til sjøs som er fylkeskommunal,
og ved tilgjengeliggjøring av ladeinfrastruktur for skip.
Teknologi for nullutslippsløsninger for sjøfart eksisterer i
dag, men det er behov for insentiver for at den skal tas i
bruk i stor nok skala. Kostnadene er store for de som tar de
første stegene og utvikler teknologi, og det kreves både mot
og samarbeid for havner å stille krav til skip. Muligheten er
best for fartøy som går på regelmessige ruter som ikke er
for lange. Det er i 2022 ikke mulig å sette en dato for når
sjøfarten kan bli fossilfri i Bergen.
Utfordringer for luftfart
Selv om det kan være mulig å drive kommersielle
nullutslippsfly med relativt få passasjerer i 2030, ventes
tilgjengeligheten for nullutslippsteknologi for større fly og
lengre strekninger å være begrenset. Bruk av biodrivstoff
vil være betydelig lettere, og store utslippskutt kan oppnås
dersom staten bestemmer seg for dette, spesielt om man
ikke lenger trenger biodrivstoff for vegtrafikk. Det er i 2022
ikke mulig å sette en dato for når luftfarten kan bli fossilfri
i Bergen.

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Hva må til?
1. Nullutslippskjøretøy. Det må legges til rette for at nullutslippskjøretøy skal være det foretrukne både å kjøpe og
å bruke for alle typer veitransport, og det må tilrettelegges for ladeinfrastruktur og annet nullutslippsdrivstoff i
tilstrekkelig grad. Om tilrettelegging ikke viser seg å være tilstrekkelig, kreves forbud mot kjøp av fossile kjøretøy.
2. Teknologiutvikling og nye drivstoff. Det kreves ytterligere teknologiutvikling, utprøving og storstilt utrulling
av nye nullutslippsløsninger for både tungtransport, sjøfart og luftfart.
3. Nødvendig lade- og fylleinfrastruktur. Det må sikres et tilgjengelig nettverk med lade- og fylleinfrastruktur
med nullutslippsdrivstoff for hele transportsektoren. Biodrivstoff må godtas som en overgangsløsning inntil
nullutslippsløsninger er tilgjengelig for luftfart, sjøfart og tungtransport.
4. Regulatoriske og økonomiske virkemidler som gjør det mer fordelaktig å bruke nullutslipps transportløsninger.

Elektrifisering av fergetrafikken
Fylkeskommunen har de siste årene stilt krav om
nullutslippsferger noe som har ført til utvikling
av kompetanse for å bygge nullutslippsfartøy
og drift. I Bergen er fergen til Austevoll fossilfri fra
2020 og Askøyfergen blir helelektrisk fra 2024.
Bergen havn satser på landstrøm til alle fartøy
som ligger i havnen og tilbudet var klart i 2020. De
utvikler også miljøhavn-indeks som diferensierer
havneavgifter utifra bla. utslipp fra skipene.
Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
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05
Fornybar energi

Frem mot 2030 skal energibruken i Bergen
reduseres. All stasjonær energi skal være
fornybar. Energisystemet vårt må være
fleksibelt, med lokal, småskala produksjon.

Hvorfor redusert energibruk?
All energiproduksjon har negativ virkning på natur og klima.
Derfor vil redusert energibehov også redusere ressurs- og
arealbruk. Generelt bruker vi mye mer energi enn vi trenger i
boliger og bygg. Energien vi sparer kan brukes til å elektrifisere
transportsektoren, legge til rette for nye grønne næringer og
redusere behovet for kostbare utbygginger av strømnettet. Den
mest miljøvennlige energien er den vi ikke bruker. Derfor er målet
at Bergen reduserer energibruken med 10 prosent innen 2030.
Hvorfor fornybar energi?
Fornybar energi bruker ressurser som regenereres. Derfor
gir den ikke utslipp av menneskeskapte klimagasser. Når vi
erstatter fossil energi med elektrisitet, skaper vi også et behov for
mer elektrisitet. Derfor er det behov for å produsere ny fornybar
energi og å utnytte lokale energikilder. Varmepumpeteknologi og
solenergi er energiløsninger som kan integreres i bygningsareal,
og har et særlig potensial i Bergen. Selv i regnbyen Bergen kan
solenergi gi et viktig bidrag. Derfor er målet at Bergen i 2030 har
en solenergiproduksjon på 65 MW.
Hvorfor fleksibelt energisystem?
Et energisystem som får energi fra flere ulike kilder og
som har mulighet til både å lagre energi og endre bruk og

produksjon etter behov, er fleksibelt. Denne fleksibiliteten
bidrar til mindre behov for nettutbygging og gir et nett som
tåler større variasjoner i bruk.
Utfordringer for å redusere energibruk
Bygg har et spesielt stort energieffektiviseringspotensial. At
det finnes mange beslutningstagere med lav kompetanse,
gjør det derimot vanskelig å sikre at energitiltak blir
gjennomført i stor skala. Tiltakene har også ofte en stor
investeringskostnad, og effekten er vanskelig å måle. Det
mangler også effektive virkemidler som kan bidra til at
energieffektiviseringstiltak i bygg oppleves som enkelt og
lønnsomt. Elektrifisering av transportsektoren vil føre til
redusert energibruk, men økt elforbruk.
Utfordringer for overgang til fornybar energi
Å få til rask utrulling av teknologi og oppbygging av
infrastruktur er en utfordring ved overgangen til fornybar
energi, spesielt der elektrisitet ikke er tilgjengelig eller egnet.
Storstilt elektrifisering kan skape press på strømnettet og
strømforsyningen. Produksjon av ny fornybar energi kan
være uforutsigbar og krever lagringsmuligheter.

Hva er en energibærer?
Energibærer er et medium
eller materiale som kan
frigjøre energi som kan brukes
et annet sted eller til en annen
tid. Eksempler er hydrogen,
strøm, olje og tre.

Foto: Shutterstock
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Foto: Elisabeth Sørheim

Hva må til?
1. Klimavennlig regelverk. Regelverket må tilpasses samfunnets klimaambisjoner og støtte opp under omstillingen
til lavenergisamfunnet.
2. Økonomiske virkemidler. Det er behov for økonomiske insentiver som sikrer energioppgradering, lokal 			
energiproduksjon og en bedre utnyttelse av energisystemet.
3. Smarte energisystem. Energisystem som produserer, lagrer og deler energi mellom bygg, anlegg og brukere
gir større fleksibilitet, robusthet og muligheter til å utnytte energien bedre.
4. Økt kunnskap og kompetanse knyttet til effektivisering, fornybare energiløsninger og smarte energisystemer.
5. Satsing på lokal, fornybar energi. Flere installerer fornybar energi. Bergen har særlig behov for en lokal,
robust solenergibransje. Lokal produksjon av fornybar energi vil også bidra til å redusere strømkrisen om det blir
gjort i stor skala.

Foto: Shutterstock
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06
Bygg og anlegg for fremtiden

Hvorfor?
Bygg- og anleggsektoren står for store direkte og indirekte
klimagassutslipp, er den største avfallsprodusenten og
bruker store deler av arealene i Bergen. Bygninger er store
strukturer som krever store mengder materialer og ressurser.
I tillegg har bygg lang levetid og legger premissene for bruk
og opplevelse av byen og transportbehovet. Det aller meste
av bygningsmassen i Bergen i 2030 er allerede bygget.
Hvorfor tilpasse bygg og anlegg til klimaendringer?
En våtere og varmere verden med høyere havnivå setter
nye krav til bygg, infrastruktur og områdene rundt. Dersom
de skal fungere godt også i framtiden, må bygninger og
infrastruktur tilpasses framtidige endringer allerede nå.

I 2030 skal bygg og anlegg
i Bergen ha lavest mulig
klimafotavtrykk, og bygges for
lang levetid, gjenbruk og et
klima i endring. Eksisterende
bygg brukes, tas vare på og
oppgraderes bærekraftig.

Hvorfor gjenbruk og rehabilitering?
Bygg inneholder store mengder materialer som blir avfall
og skaper store transportbehov ved riving. Vedlikehold
og gjenbruk av både bygg og materialer tar vare på disse
ressursene og reduserer transportene.
Utfordringer
Kunnskapen i byggebransjen om bærekraftig byggeri er
varierende. I tillegg har regelverket kun minimumskrav for
energibruk, og kommuner kan ikke stille klima- og bærekraftskrav utover dette. Det er også en utfordring at oppgradering
av bygg sjelden gjøres med et bærekraftsperspektiv.
Det finnes heller ikke etablerte systemer for gjenbruk
av inventar og materialer.

Bergen vil bli en del
av FutureBuilt
FutureBuilt er et
innovasjonsprogram og
utstillingsvindu for de mest
ambisiøse aktørene i
byggenæringen. Visjonen
er å vise at det er mulig å
utvikle den bærekraftige og
attraktive nullutslippsbyen, og
programmet skal stimulere til
nyskaping og endret praksis og
være en læringsarena og en
åpen innovasjonsplattform for
utbyggere, arkitekter, rådgivere,
entreprenører, kommuner og
brukere. I perioden 2010 – 2021
har FutureBuilt bidratt til 69
forbildeprosjekter, og Bergen
kommune vil koble seg på
programmet, for å bidra til flere
ambisiøse prosjekter i Bergen.
Foto: Andrew Buller
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Foto: Håvard Prestgården

Hva må til?
1. Gjenbruk av eksisterende bygg, materialer og masser. Eksisterende bygg, anlegg og infrastruktur må tas
vare på fremfor å bygge nytt. Det må også legges til rette for at gjenbruk av alle byggets deler. Det samme
gjelder masser fra byggeprosesser.
2. Materialer med lavt klimafotavtrykk. Klimavennlige og holdbare materialer må velges. Etterspørsel gir utvikling
av nye bedre materialer. Tre er et spesielt godt materiale med potensial til å lagre karbon og må tas i bruk i større
grad også for større bygg. Livsløpsperspektiv må brukes for finne de beste løsningene.
3. Fleksible og tilpasningsdyktige bygg. Bygg som kan brukes til ulike formål og få en lang levetid vil bruke
mindre ressurser. Rom for endring innenfor byggets struktur vil bidra til at vi ikke trenger å rive og bygge nytt når
det trengs bygg til nye formål.
4. Klimavennlig regelverk. Kommuner må kunnes stille helhetlige klimakrav til bygg og anlegg
Klimagassberegninger tas i bruk som verktøy i planlegging av bærekraftige anlegg med lavest mulig klima- og
miljøfotavtrykk i et livsløpsperspektiv
5. Økt kunnskap om bærekraftige bygg. Alle som tilbyr byggetjenester, må ha kunnskap om energieffektiv og
klimavennlig oppgradering av bygg.
6. Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. Det skal ikke være utslipp fra bygge- og anleggsplasser i Bergen i
2030. For kommunale prosjekt i 2025. Bergen kommune tilrettelegger og viser veg, skaper etterspørsel og deler
kunnskap om fossilfrie anleggsplasser i dag og utslippsfrie anleggsplasser fra 2025.
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En tilpasset og trygg by

Hvorfor trengs klimatilpasning?
Klimaendringene fører til at temperaturene i Bergen stiger,
nedbørsmønsteret endrer seg og havet stiger. Kraftigere
nedbør vil føre til mer oversvømmelser, større flommer og
skred. Dette er eksempler på det vi kaller fysisk klimarisiko.
Vi må derfor sette i verk klimatilpasningstiltak for å redusere
den fysiske klimarisikoen.
Hvilke tiltak bør vi gjøre?
Et livskraftig og variert naturmiljø er mindre sårbart for
klimaendringer og kan samtidig hjelpe oss å tilpasse
oss et klima i endring. Vi skal derfor etterstrebe og velge
naturbaserte løsninger i klimatilpasningsarbeidet. Med
naturbaserte løsninger tar vi i bruk naturens egenskaper og
økosystemenes egne prosesser for å tilpasse oss et endret
klima. I tillegg får vi nye muligheter for fritidsaktiviteter, og
vi kan bevare av naturmangfoldet i byen. Det er viktig å
spille på lag med naturen og ikke la naturbaserte løsninger
gå på bekostning av naturmangfoldet. Vi må derfor
etterstrebe og velge naturlig forekommende arter når vi
restaurerer naturmiljø.
For Bergens del handler tilpasning til et endret klima i stor
grad om å klare å håndtere store mengder vann. I dag blir
eksempelvis en del av smelte- og regnvannet som renner på

Foto: Andrew Buller
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Bergen skal tilpasses et klima
i endring, og skal særlig håndtere
økt nedbør, ekstremvær og havnivåstigning. Naturbaserte løsninger
skal etterstrebes, og tiltakene skal
ikke true naturmangfoldet.

overflaten sendt gjennom avløpssystemet. Det er en risiko for
at fremtidens nedbørsmengder vil kunne overbelaste dette
systemet. Her kan naturbaserte løsninger som å åpne bekker
og det å legge til rette for mer naturlig vegetasjon bidra til å ta
unna mer av vannet.
For å kunne tilpasse oss en fremtid der flom blir mer vanlig,
er det viktig å kartlegge hvor det kan flomme over og unngå
å bygge ut områder som er innenfor flomsoner. Å bevare
myrer i slike områder vil bidra til flomdemping.
Havnivåstigning vil føre til at Bergens lavtliggende, kystnære
områder blir mer utsatt for stormflo og bølger. Noen av disse
områdene kan bli permanent oversvømt. For å tilpasse oss
en fremtidig havnivåstigning har vi i Bergen satt grenser for
hvor nært strandlinjen vi kan bygge. Det kan også bli aktuelt å
lage fysiske barrierer for å unngå at områder blir oversvømt.
Utfordring
Ansvaret for å følge opp fysisk klimarisiko er i dag lagt til
mange forskjellige aktører og sektorer. Det er derfor en
utfordring å få til et tilstrekkelig helhetlig og omfattende
arbeid for å tilpasse byen til klimaendringene. Det er også en
utfordring at vi har noen kunnskapshull knyttet til hvilke tiltak
som er mest hensiktsmessige ut ifra et kost-nytte-perspektiv.

Hva må til?
1. Tverrfaglig samarbeid og koordinering for å håndtere fysisk klimarisiko.
2. Tydelig ansvarsfordeling og finansiering for fysisk klimatilpasning.
3. Kompetanseheving og oppdatering av verktøy for å håndtere klima som et system i endring.
Kommunedelplan for overvann er et av kommunens verktøy for kommunens overordnede føringer.
4. Forskning og innovasjon om hvilke klimatilpasningstiltak som gjør Bergen både tryggere og triveligere.
5. Bedre kunnskap om hvordan naturbaserte løsninger kan benyttes for å håndtere fysisk klimarisiko, både
hos planleggende og utførende aktører, samt Bergens innbyggere.
6. Sikre et livskraftig og variert naturmiljø for å styrke naturens rolle i klimatilpasningen.

Foto: Haugseng Foto
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08
Arealnøytrale Bergen

Hvorfor arealnøytralitet?
Naturen spiller flere viktige roller i møte med
klimaendringene. Den tar opp og lagrer mer enn halvparten
av de menneskeskapte utslippene av CO2, og den har en
viktig rolle i å hjelpe oss med å håndtere konsekvenser
av klimaendringene, som mer ekstremvær og høyere
temperaturer. Arealendringer er den største trusselen mot
naturen og økosystemene i dag.
Hvorfor er karbonrike areal viktig?
All norsk natur lagrer karbon, men noen naturtyper lagrer
mer enn andre. I Norge er de mest karbonrike arealene
myr og skog, etterfulgt av jordbruksarealer som varig eng.
Nedbygging av karbonrik natur gir store klimagassutslipp, i
tillegg til tap av fremtidig karbonlagring.

I 2030 skal Bergen være en arealnøytral
kommune der vi gjenbruker allerede
utbygd areal fremfor å bygge ned natur.
I tillegg beskytter vi særlig arealer som
er viktige med hensyn til karbonlager,
klimatilpassing og matsikkerhet.

Hvorfor er areal for klimatilpassing viktig?
Naturen utgjør et viktig vern mot klimaendringene. I Bergen
kommer det til å bli mer nedbør, både i mengde og i intensitet,
noe som kan føre til oversvømmelser, flom og skred. Naturen
bidrar til å dempe flom, forhindre skred og lede vann til steder
der det ikke gir store ødeleggelser.
Hvorfor er areal for matproduksjon viktig?
Klimaendringer og nedbygging av jordbruksareal truer verdens
matproduksjon. Lokale jordbruksareal blir viktigere i en verden
med sårbar global matproduksjon, og bærekraftig drift av
jordbruksarealene kan bidra til økt karbonfangst og -lagring.
Utfordring
Areal er en knapp ressurs ved byutvikling. Bergen står
overfor en rekke samfunnsbehov som krever utbygging; for
eksempel boliger, infrastruktur og næringsareal.

Hva er arealnøytralitet?
Arealnøytralitet innebærer
å stanse forbruk av natur
ved å heller gjenbruke
allerede utbygde areal til
utbyggingsformål. Dersom
nedbygging av natur ikke kan
unngås, må man (fra høy til
lav prioritet):
1) begrense vesentlige
skadevirkninger som ikke
kan unngås.
2) restaurere skadevirkninger
som ikke kan unngås.
3) kompensere for vesentlige
skadevirkninger som ikke
kan unngås, begrenses eller
restaureres.
Foto: Asplan Viak, MAD
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Foto: Shutterstock

Hva må til?
1. Helhetlig arealforvaltning. Vi må bruke handlingsrommet i lovverket til å prioritere hensynet til naturen tidlig i
planprosessen og på alle plannivå, og samtidig jobbe for at dette handlingsrommet blir enda tydeligere og større.
2. Fortetting og transformasjon. Vi må ta i bruk allerede utbygde arealer i stedet for å bygge ned natur.
Fortettingen må skje med kvalitet.
3. Kartlegging. Øke kunnskapen om naturen i Bergen og hvordan den påvirkes av klimaendringene, slik at den kan
ivaretas på best mulig måte.
4. Bærekraftig forvaltning og drift. Jord og skog må drives på en bærekraftig måte som øker karbonopptaket
og reduserer karbontapet, og som tar hensyn til det biologiske mangfoldet.
5. Bærekraftig bruk. Samtidig som naturen tas i bruk til friluftsliv av både innbyggere og tilreisende, må vi sørge
for at naturen ivaretas på en måte som ikke forringer dens kvaliteter og karbonlagringsevne.
6. Restaurering av natur. For å bli arealnøytrale må vi i noen tilfeller tilbakeføre nedbygd areal til natur.
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09
Redusere klimafotavtrykket

Hvorfor?
Bergenseres forbruk av mat og andre varer bidrar til store
klimagassutslipp både lokalt og globalt. Varetransport
og håndtering av avfall sto i 2020 for mer enn 30 % av
utslippene i Bergen. Hoveddelen av klimagassutslippene
og miljøbelastningen knyttet til forbruk skjer likevel utenfor
Bergen og utenfor Norges landegrenser. Gjennom global
handel er Bergen ansvarlig for utslipp av klimagasser og
forbruk av naturressurser og forurensing over store deler
av verden.
Den raske og trendbaserte «kjøp, bruk og kast»-kulturen er
ekstremt ressurskrevende. I 2020 hadde nordmenn det nest
høyeste forbruket i Europa, og et klimafotavtrykk på mer enn
11 tonn CO2-ekvivalenter per person. Dette er skyhøyt over
de 2,3 tonnene som må være verdensgjennomsnittet i 2030,
skal vi nå målene i Parisavtalen.

Gjennom et lavere forbruk
reduserer Bergen klimafotavtrykket
og avfallsmengden. I 2030 skal
det være lett og attraktivt å
velge tjenester, mat og andre
varer med lavest mulig klima- og
miljøbelastning.

Heldigvis kan vi redusere forbruket, og dermed også
avfallsmengden, uten at det gir oss lavere livskvalitet. Da må
vi ta bedre vare på ressursene og sørge for å holde dem i
omløp så lenge som mulig gjennom sterke lokale virkemidler
som fremmer gjenbruk, reparasjon og deling. I tillegg må vi
støtte opp om lokal og bærekraftig produksjon, og forhindre
avfall og forurensing.
Utfordringer
En hovedutfordring er at vi i dag verken betaler for, eller har
mekanismer som synliggjør miljøpåvirkningen forbruket vårt
har. I tillegg er det et stort behov for regelverk som stiller
tydelige krav til både produsenter og varer når det gjelder
miljøpåvirkning og holdbarhet, og som sikrer forbrukernes
rettigheter. Klimaomstillingen kan inspireres av, men ikke
være avhengig av enkeltindividers idealisme.

Foto: Silje Østerbø
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Hva må til?
1. Gjenbruk, reparasjon, deling og andre
klimasmarte tjenester må være synlig og lett
tilgjengelig i Bergen.
2. Lokalmat og andre kortreiste varer som er
bærekraftig produsert på lokale ressurser må
være lett tilgjengelig Bergen.
3. Regelverk som sikrer holdbare og bærekraftige
produkter, rett til reparasjon, gjenbruk og deling
og tydelig miljøinformasjon om varene våre.
4. Økonomiske virkemidler som fremmer lokale
og bærekraftige tjenester og varer og forhindrer
unødvendig forbruk, avfall og forurensing.
Gjenbruk, reparasjon og deling må koste langt
mindre enn å kjøpe nytt.
5. Innovasjon og teknologiutvikling som sikrer
varer og tjenester med lavest mulig klima- og
miljøbelastning i alle ledd.
6. Organisasjoner, forskning, medier og
forbrukere som inspirerer til endring
og stiller krav. Gjennom forbrukermakten kan
bergensere både begrense klimafotavtrykket
og støtte lokale, grønne bedrifter.
Foto: Silje Østerbø

Foto: Elisabeth Sørheim
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10
Utslippsfri avfallshåndtering

Hvorfor må bosset håndteres klimavennlig?
Både avfallsmengden og utslippene fra avfallshåndtering
har økt i Bergen. Mellom 2009 og 2020 økte for
eksempel klimagassutslippene fra avfallsforbrenning
med 35 prosent. Klimavennlig håndtering handler om
at alle løsninger vi har for innsamling og behandling av avfall
og avløp i Bergen skal kutte klimagassutslippene så mye
som mulig og være så ressurseffektive som mulig.
Hvorfor utslippsfri avfallshåndtering?
Forbrenningsanlegget i Rådalen er Bergens største
utslippspunkt. I 2020 sto avfallsforbrenning for 12 prosent
av utslippene. Klimagassutslipp fra avfallsdeponi og
avløp, samt fra transport av avfall, kommer i tillegg. Hvis
avfallshåndteringen skal bli utslippsfri, må vi enten få på
plass karbonfangst i Rådalen, eller finne måter som fjerner
all plast og plastbaserte tekstiler fra avfallet. I tillegg må all
transport og anleggsvirksomhet bli utslippsfri.
Hvorfor må mer avfall bli til nye ressurser?
Alt avfall er i prinsippet tapte ressurser. Derfor må vi skape
minst mulig av det. I tillegg må mest mulig av avfallet vårt bli
gjenvunnet og inngå som materialer og innsatsfaktorer i ny

I Bergen håndterer vi avfallet
på en klimavennlig måte. I 2030
skal klimagassutslippene fra
avfallshåndtering i Bergen være
nesten null, og mest mulig avfall
blir ressurser i ny produksjon.

produksjon. Da blir avfallet vårt til viktige og resurseffektive
råvarer. Derfor er målet at mer enn 65 prosent av avfallet i
Bergen materialgjenvinnes i 2030.
Utfordringer
I 2020 ble under 30 prosent av bergensbosset
materialgjenvunnet. Derfor må vi sikre at langt mer av
ressursene sirkuleres. Da trenger vi mer effektive systemer i
avfallshåndteringen, og vi trenger avfall som kan resirkuleres.
Vi må unngå at det havner miljøgifter i produktene
og verdikjedene våre, og vi må unngå unødvendige
blandingsmaterialer som ikke er resirkulerbare.
En annen hovedutfordring er å sikre utslippsfri avfallshåndtering. Etableringen av et karbonfangstanlegg i
Bergen krever ekstern finansiering. Tiltaket vil kutte de
direkte klimagassutslippene fra avfallshåndtering i Bergen
og gi oss utslippsfri fjernvarme. Det er imidlertid viktig at
avfallsreduksjon og materialgjenvinning prioriteres først,
og at bare avfall som ikke kan gjenvinnes forbrennes. Uten
denne prioriteringen vil et karbonfangstanlegg bidra til kutt
i Bergens direkte klimagassutslipp, men ikke nødvendigvis
redusere klimafotavtrykket.

Foto: BIR
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Hva må til?
1. Produktutvikling og design som sikrer redusert avfallsmengde ved at produktene kan gjenbrukes
og resirkuleres.
2. Finansiering og etablering av infrastruktur og systemer som sikrer mest mulig klimavennlig
og ressurseffektiv innsamling, foredling og videreformidling av avfall. Etablering og drift av
karbonfangstanlegg, biogassanlegg og ettersorteringsanlegg for avfall er eksempler på dette.
3. Standardisering, åpenhet og samarbeid som sikrer nødvendig og detaljert kunnskap om avfallsfraksjonene
i bergensregionen og tilrettelegger for nye sirkulære forretningsmuligheter.
4. Prismekanismer som fremmer avfallsreduksjon, gjenbruk, materialgjenvinning og bruk av avfallsressurser
i ny produksjon, og reduserer avfallsmengden.
5. At restråstoff og avfallsressurser foretrekkes og utnyttes effektivt i ny produksjon og nye varer.
6. Regelverk som sikrer at materialer faktisk kan materialgjenvinnes. Miljøgifter og unødvendige 			
blandingsmaterialer må unngås.

Hva er
materialgjenvinning?
Gjenvinning er når avfall
og restprodukter blir brukt
på nytt. Når avfallet vårt blir
gjenvunnet til nye materialer,
eller som råstoff i ny
produksjon kaller
vi det materialgjenvinning.

Foto: Silje Østerbø
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11
Et omstilt næringsliv

Hvorfor må næringslivets klimafotavtrykk reduseres?
Næringslivet i Bergen har både direkte utslipp gjennom
lokal industri, transport og avfall, og indirekte utslipp
gjennom verdikjedene og aktivitetene bedriftene har utenfor
kommunen. Næringslivet må kutte klimagassutslipp i alle
ledd, ikke bare lokalt i Bergen. Et fremtidsrettet næringsliv
har en helhetlig forståelse for og håndterer klimarisiko, både
omstillingsrisiko og fysisk risiko, og jobber nå med å tilpasse
seg fremtidens forhold og behov.
Hvilken klimarisiko står næringslivet overfor?
Næringslivet i Bergen står overfor både omstillingsrisiko
og fysisk risiko. Mange bedrifter og næringer opplever
omstillingsrisiko når global klimapolitikk fremover vil skape
raske og varige endringer i etterspørsel, regelverk, teknologi
og finansiering. Selv med raske kutt i klimagassutslippene står
næringslivet i Bergen foran fysisk klimarisiko. Ekstremvær

Fram mot 2030 må næringslivet i Bergen
omstille seg, og skaper framtidsrettede
og inkluderende arbeidsplasser med lav
klimarisiko, samtidig må de reduserer
klimafotavtrykket sitt

kan skade infrastruktur og bygninger, mens havnivåstigning
og økt gjennomsnittstemperatur kan ødelegge selve
grunnlaget for næringsvirksomhet.
Utfordring
Mange bedrifter har ikke tatt inn over seg den kraften
og farten som klimaomstillingen og klimaendringene vil
kunne få på samfunnsutviklingen. Skal næringslivet klare å
omstille seg i tide, trenger bedriftene våre økt forståelse og
kompetanse, mer informasjon, bedre rapporteringsverktøy
og mer samarbeid. Klimaomstillingen vil kreve både
problemløsning og nytenkning, og den vil koste penger.
I disse endringene ligger det store utfordringer, men også
muligheter for næringslivet. Ved å håndtere risikoen og gripe
mulighetene i omstillingen kan vi sikre at Bergen fortsatt
har lokal verdiskapning og langsiktige arbeidsplasser i
bergensregionen i 2030 og i 2050.

Foto: Shutterstock

Hva er Industrielle symbioser?
Industrielle symbioser er når bedrifter bruker overskudds- eller avfallsressurser fra nabobedriftene sine
i egen produksjon.
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Hva må til?
1. Klimarisikohåndtering der bedrifter og næringer i bergensregionen tar klimaomstillingen på alvor, og
dokumenterer både klimatiltak og status for klimagassutslipp og ressursbruk, og vurderer fremtidig
fysisk klimarisiko.
2. Deling av data og kunnskap i form av utslippsdata, forventet fysisk klimarisiko, eller fremtidige reguleringer
og samfunnsendringer som gjør det mulig for alle aktører å ta avgjørelser som reduserer klimarisikoen.
3. Omstilling til fossilfrie løsninger der bedrifter erstatter fossil energi i sine egne industriprosesser,
transportløsninger og bygninger, og etterspør fossilfrie og bærekraftige løsninger i innkjøp og investeringer.
4. Forskning, innovasjon og finansiering som støtter opp om omstilling av eksisterende bedrifter og legger
til rette for fremtidsrettede næringer.
5. Bedre utnyttelse av ressurser, blant annet gjennom å etablere næringsklynger og industrielle symbioser der
bedrifter bruker overskudds- eller avfallsressurser fra nabobedriftene sine i egen produksjon.
6. Utdanning og kompetanseutvikling rettet mot samfunn i endring, og som støtter opp om et fremtidig 		
næringsliv hvor alle har tilgang til arbeidsplasser.

Foto: Hanne Wetteland

39

Arbeid, næring og innovasjon

12
Sirkulære Bergen

Hvorfor sirkulærøkonomi?
Overgangen fra lineær til sirkulær økonomi er en langsiktig
og nødvendig forutsetning for å nå Bergens klima- og
miljømål frem mot 2050, og for å sikre fremtidig lokal og
bærekraftig verdiskapning. En sirkulær økonomi bygger på
grunnprinsippene om at avfall og forurensing minimeres, at
produkter og materialer sirkuleres lengst mulig og med høyest
mulig verdi, og at vi så langt som mulig unngår virksomhet
som skader naturen. Målet er at mer av verdiskapingen skjer
lokalt i Bergen og med lokale innsatsfaktorer samtidig som vi
reduserer klimafotavtrykket vårt.
Hvorfor må ressurser brukes lenger og mer effektivt?
Alt vi bruker og eier har gjennomgått en lang og omfattende
reise fra råstoff, via produksjon til ferdig vare eller tjeneste.
Alle leddene i denne verdikjeden har klima-, miljø- og
naturkonsekvenser. Når ting varer lenge reduseres
både utvinningstakten og avfallsmengden, mens effektiv
ressursbruk minimerer uttak av råstoff og sikrer at ressurser
kan gjenbrukes så høyt oppe i verdikjedene som mulig.

Foto: Silje Østerbø
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I 2030 har Bergen etablert en sirkulær
økonomi der næringslivet bidrar
aktivt. I Bergen skapes nye verdier
ved at ressurser brukes og gjenbrukes
så lenge og så effektivt som mulig i
giftfrie kretsløp.

Hvorfor trenger vi giftfrie kretsløp?
Når ressurser skal sirkuleres igjen og igjen er det viktig at de
er uten miljøgifter. Dette er stoffer som kan skade både oss
mennesker og naturen rundt oss. Historisk sett inneholder
mange materialer forskjellige miljøgifter, og disse må vi
hindre fra å komme inn i kretsløpene våre. Samtidig må vi
sikre at morgendagens materialer er uten miljøgifter.
Utfordringer
Hovedutfordringen er at næringslivet i stor grad er utviklet rundt
og tilpasset den lineære økonomien. For mange næringer
betyr overgangen til sirkulær økonomi en enorm omveltning.
Samtidig er det mange bedrifter som har begynt å utnytte
mulighetene den sirkulære økonomien tilbyr, og enda flere
som vurderer og tester ut hvordan en slik overgang kan se ut.
Vi mangler fortsatt mange av de overordnede systemene,
regelverkene og de økonomiske virkemidlene som trengs for
å sikre utviklingen av den sirkulære økonomien i stor skala
i Bergen.

Foto: Nina Blågestad

Hva må til?
1. Samarbeid og åpenhet som sikrer at flyt av informasjon, ressurser og kompetanse på tvers av virksomheter,
næringer og institusjoner er mulig både i og utenfor Bergen.
2. Markedsplasser og systemer som gjør det mulig å skape sirkulære verdikjeder og forretningsmodeller.
3. Kompetanseoverføring og kunnskapsutvikling som sikrer innovativ og bærekraftig design-, produktog tjenesteutvikling, samtidig som gode håndverks- og reparasjonstradisjoner verdsettes.
4. Regelverk, retningslinjer og standarder som fremmer sirkulære prinsipper, verdikjeder og forretningsmodeller,
og stanser eksempelvis bruk av miljøgifter, planlagt foreldelse og kasting av overskuddsvarer.
5. Økonomiske virkemidler som bidrar til samarbeid og åpenhet, som reduserer finansiell risiko og som
gjør det mer fordelaktig å drive sirkulært. I tillegg må det koste mye mer å skape avfall, samt levere varer
og tjenester som ikke holdbare, effektivt produsert, eller kan sirkuleres.
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Viktige ord
og begreper
2-gradersmålet og 2-graderssamfunnet
Parisavtalen forplikter landene til å begrense oppvarmingen
til godt under 2 grader, men helst ikke mer enn 1,5 grader
sammenlignet med førindustriell tid innen utgangen av
dette århundret. I denne strategien snakker vi om dette
målet som 2-gradersmålet eller det samfunnet vi vil skape
som 2-graderssamfunnnet fordi det er enklere både å si
og skrive.
Arealnøytralitet
Arealnøytralitet innebærer å stanse forbruk av natur ved å
heller gjenbruke allerede utbygde areal til utbyggingsformål.
Dersom nedbygging av natur ikke kan unngås, må man (fra
høy til lav prioritet): 1) begrense vesentlige skadevirkninger
som ikke kan unngås, 2) restaurere skadevirkninger som ikke
kan unngås, 3) kompensere for vesentlige skadevirkninger
som ikke kan unngås, begrenses eller restaureres.
Biodrivstoff
Biodrivstoff i denne strategien betyr andregenerasjons biodrivstoff som produseres av avfallsstoffer og ikke fortrenger
matvareproduksjon.
Blågrønne strukturer
Med blågrønne strukturer menes nettverket av vann og naturområder som ligger mellom og utenfor bybebyggelse. Dette
er store og små naturområder, kulturlandskap og mer urbane
områder tilrettelagt for lek og rekreasjon, samt vassdrag og
vassdragenes omgivelser.
Energibærer
En energibærer er et medium eller materiale som kan frigjøre
energi som kan brukes et annet sted eller til en annen tid.
Eksempler er hydrogen, strøm, olje, tre.
Fossilfri
Fossilfri betyr ingen direkte utslipp av klimagasser fra fossile
kilder i Bergen. Annengenerasjons biodrivstoff kan brukes.
Fysisk klimarisiko
FNs klimapanel fastslår at selv under de mest optimistiske
scenarioer for utslippskutt, vil temperaturene fortsette å øke
til midten av århundret, med økt nedbør, ekstremvær og
havnivå. Håndtering av fysisk klimarisiko er en viktig del av
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Bergens arbeid i årene fremover. Dette innebærer å bygge
opp kunnskap om både erfarte og forventede klimaendringer
og iverksette tiltak som reduserer risikoen for uønskede
hendelser.
Gjenbruk
Gjenbruk er når ting som er blitt overflødige, umoderne
eller unødvendige brukes på nytt eller omformes i stedet for
å kastes. Dette er ikke det samme som gjenvinning, som
er når ting først omgjøres til råvarer og deretter brukes til
å produsere et nytt produkt.
Industrielle symbioser
Industrielle symbioser er når bedrifter bruker overskudds- eller
avfallsressurser fra nabobedriftene sine i egen produksjon.
Klimafotavtrykk
Med klimafotavtrykk mener vi Bergens samlede
klimapåvirkning, som inkluderer både de direkte og indirekte
klimagassutslippene våre. Klimafotavtrykket vårt er summen
av utslippene våre uavhengig av hvor utslippene oppstår, og
hvem det er som har ansvaret for å kutte dem.
Materialgjenvinning
Med materialgjenvinning mener vi prosessen der avfall
gjenvinnes til nye materialer, eller inngår som råstoff i ny
produksjon.
Omstillingsrisiko
Omstillingsrisiko handler om konsekvensene av å
gjennomføre tiltak for å kutte klimagassutslipp. Omstillingen
til et lavutslippssamfunn fører til endringer og konsekvenser
som alle aktører i Bergen må forberede seg på. Samarbeid
og innovasjon er to nøkkelfaktorer som vil bli viktige på veien
til lavutslippssamfunnet. Det også viktig å få tilslutning til, og
klare å gjennomføre, de nødvendige tiltak som reduserte
utslipp og klimaomstillingen krever.
Parisavtalen
Parisavtalen er en internasjonal avtale som forplikter
landene (som har signert den) til å redusere sine utslipp
av klimagasser til et nivå som begrenser oppvarmingen av
kloden til under to grader og helst ikke mer enn 1,5 grader i
dette århundret.

Sirkulære prinsipper
De grunnleggende prinsippene den sirkulære økonomien
bygger på er å eliminere avfall og forurensning, å sirkulere
produkter og materialer lengst mulig og ved høyest mulig
verdi, samt sikre at virksomhet ikke degenererer naturen.
Sirkulær økonomi
Sirkulær økonomi er et økonomisk system som bygger på

prinsipper fra sirkulære kretsløp i naturen. Utgangspunktet er at
alle ressurser har en anvendelse, og at det ikke skapes avfall.
Stasjonær energi
Stasjonær betyr at noe er knyttet til et bestemt område.
Stasjonær energi er den energien vi bruker (eller produserer)
som skjer på et sted i motsetning til mobil energibruk som er
knyttet til transportmidler og mobile maskiner.

Foto: Shutterstock
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Hvilke klimatiltak
er viktige for
niendeklassinger i Bergen?
Høsten 2021 inviterte vi niendeklassinger fra Bergen til å gi
innspill til Grønn strategi. I underkant av tusen elever, fordelt på
tolv skoler, fikk velge hvilke klimasatsinger de synes er viktigst,
og de fikk lage sin egen klimasatsing. Dette var et samarbeid
mellom Klimaetaten, Raftostiftelsen, Byrådsavdeling for skole,
barnehage og idrett og Etat for skole.
For niendeklassinger i Bergen er den desidert viktigste klimasatsingen at vi får til CO2-fangst på boss-forbrenningen i Rådalen.
Elevene er opptatt av at vi kutter klimagassutslipp ved å gjøre
noe med den største enkeltkilden til klimautslipp i Bergen.
At alle skal ha råd til klimatiltak, er den nest viktigste satsingen
for niendeklassingene. De ønsker ikke at konsekvensene
av et varmere, våtere og villere klima, og kostnadene for klimatiltakene, skal ramme noen bergensere hardere enn andre.
Elevene prioriterer også raskere tog til Oslo slik at vi kan
redusere flyavgangene, nye bærekraftige arbeidsplasser

og at vi begynner å reparere, dele og gjenbruke i stedet for
å kjøpe nytt!
Når elevene skal komme opp med sine egne klimasatsinger
er det bedre og billigere (eller gratis!) kollektivtransport som
er den hyppigste satsingen. De er også opptatt av mengden
og håndteringen av boss og av fornybar energi.
Niendeklassinger i Bergen legger følgende føringer for
klimaarbeidet i Bergen: Vi må gjøre de tiltakene som er
mest effektive for å redusere utslipp selv om de er kostbare og krever store investeringer. Vi må passe på at
klimatiltakene er rettferdige, og så må vi få på plass bedre
kollektivløsninger som sørger for at alle ungdommer
– uavhengig av geografisk plassering og størrelse på
foreldrenes lommebok – kan komme seg rundt. Til slutt er
oppfordringen fra ungdommene at vi må tenke og jobbe
bredt – transport, arbeidsplasser og forbruk!

Prioriterte satsninger hos 9. klassinger

Foto: Shutterstock
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