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Dette temaet burde være en viktig ingrediens i det nasjonale 
lavutslippsarbeidet - dette vil si å redusere både de lokale og de 
globale utslipp knyttet til energiforbruk i samfunnet. Reduksjoner av 
våre byers og tettsteders økologiske fotavtrykk vil i en vesentlig grad 
være avhengige av at areal- og energiplanlegging integreres. 

I dette perspektivet oppstår det også spennende momenter om 
regional ressursbruk, og muligheten for å skape fornyede koblinger og 
økonomisk samspill mellom by og land.

Denne rapporten er utarbeidet i forbindelse med pågående arbeid rundt 
energi og miljø i Planavdelingen, Bergen kommune, og har vært dels 
knyttet opp mot områdeutvikling for Damsgårdsundet / Løvstakksiden.

Sivilarkitekt Chris Butters BA MNAL DPLG er arkitekt og konsulent med 
spesialkompetanse på energi og miljø. Tidligere prosjektleder, Norske 
arkitekter for bærekraftig utvikling (NABU). Forfatter av flere bøker om 
arkitektur og miljø. Kursleder for internasjonale kurs om 
Energiplanlegging og bærekraft ved SUM / Universitetet i Oslo.

1. BAKGRUNN

Energiplanlegging og arealplanlegging har levd i nokså separate 
verdener. Med dagens fokus på energieffektivisering og helhetlig 
miljøtenkning, blir det meget viktig at disse integreres. Dette vil kreve 
nye holdninger, kunnskap og arbeidsmåter hos begge parter – dette vil 
si både arealplanleggere og energiplanleggere. 

Det ligger et stort potensial for effektivisering gjennom energibevisst
byforming. Dette gjelder energibruk til både stasjonært forbruk og 
transportformål. Energibevisst design kan føre til sterkt reduserte 
transportbehov, optimale energiløsninger, og er i tillegg nødvendig for 
integrering av fremtidig fornybar energiproduksjon i byene. 

I beste tilfellet kan bydeler planlagt på en energibevisst måte være så
godt som selvforsynt med energi i fremtiden. 

Men i møtet mellom disse to temaer forekommer det en del mulige 
motsetningsforhold der en må foreta klare valg - slik at en ikke ender 
opp med flere energisystemer opp på hverandre - eller en konflikt 
mellom redusert energibehov og energiforsyning. Blant annet har plan-
nivået og bygg-nivået tradisjonelt vært behandlet nokså separat. 
Energiløsningene på disse ulike nivåer og i ulik skala må kombineres 
innenfor en rasjonell helhet.
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Miljøbevisst design derimot er gratis - dvs selve utformingen av våre byer og 
bygninger for å ha meget lavt energibehov og ressursbruk. Dette er et 
forsømt kapittel i energi- og miljøpolitikken. Og da må energiplanlegging 
integreres i byplanlegging.

Selv om dette krever en ny innsats og koordinering, kan det også
argumenteres for at vi allerede har mye relevant erfaring, og verktøy i 
planfagene, for å kunne sikre at dette nye feltet også integreres i 
planarbeidet.

2. INTEGRERT ENERGIPLANLEGGING - POTENSIAL OG 
BEHOV FOR INTEGRERING

Kronsberg, et nytt område med ca 10.000 innbyggere i byen Hannover, er 
utformet slik at den nye bydelen har hele 80% lavere energibruk og 
klimagassutslipp enn en konvensjonell bydel. 

Boligområdet Solarsiedlung i Freiburg, med cirka 150 rekkehus, produserer 
mer energi enn den forbruker. Hver huseier selger overskuddsstrøm til nettet 
- en omvendt strømregning! Dette er ikke bare nullenergiboliger, men faktisk 
”plussenergibygg”.

Disse og andre oppsiktsvekkende erfaringer beviser at det ligger et kjempe 
stort potensial for energisparing og reduserte klimautslipp i utformingen av 
våre byer, tettsteder og bygninger. Det er viktig å notere seg at disse 
resultater ikke er tuftet kun på ny teknologi, men på selve den måten bydeler 
og bebyggelse utformes på .

Dette er energibevisst, bioklimatisk planlegging, der en primært benytter 
såkalt ”passive” designmidler for å oppnå lavere økologisk fotavtrykk og 
energibehov. I motsetning til ny teknologi, er dette gratis. Det er i tillegg 
sjeldent kun energi som fokuseres i slike byøkologiske løsninger, men 
likedan andre viktige kvaliteter og miljømå l som arealbruk, vannkvalitet og
biomangfold. Når en skaper et samspill mellom disse som gir synergieffekter, 
blir det heller ikke nødvendigvis dyrere enn konvensjonell utbygging.

Regjeringen prioriterer energieffektivisering og reduksjon av Norges 
klimagassutslipp. Men i Lavutslipputvalgets arbeid vektlegges stadig ny 
teknologi. Mange synes fortsatt å tro at miljøtruslene vil la seg løse med 
tekniske midler! Effektivisering og fornybar energi er uten tvil viktige 
innsatsområder, men det er påvist i mange internasjonale studier at denne 
utfordringen ikke kan løses med teknologi alene. Debatten i Norge er på
dette feltet rett og slett ikke riktig.

Årsa ken er blant annet fordi effektiviseringer til stadighet spises opp av øket 
volum i forbruket. For eksempel nytter det lite med bedre isolerte hus dersom 
husene stadig blir større. Og når alle kinesere snart ønsker seg samme 
levestandard, så er vi like langt. Vi må slutte å tro at teknisk effektivisering 
alene vil sikre et bærekraftig samfunn.

Landsberger Allee
Daniel Libeskind and 
Joachim Eble Architects

Urban Climate Master Concept

Integrated Energy Plan
Natural climatisation typology 
Urban ventilation geometry 
Bioclimatic water and vegetation design

BYDEL SOM EGET KRAFTVERK:
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3. ENERGISTRATEGI: ULIKE VEIER Å GÅ

3.1. Energiperspektiver

Energibehovene i samfunnet vårt er i hovedsak tredelt: Kraft, varme og 
transport. (Kjøling kan betraktes som en underavdeling av lavtemperatur 
varme)

Energiplanleggingen beveger seg bort fra det gamle ensidige fokuset på
elektrisitet (kraftforsyning), mot et nytt fokus på termodynamikk, dette vil si 
energikvalitet – altså hva slags energi vi trenger. Vi er på vei bort fra den 
forsyningsorienterte tenkningen, mot langt mer oppmerksomhet på
behovsiden (end-use planning).

Dette ligner utviklingen i planleggingsfagene – fra fysisk til økonomisk og så
mot sosiologisk eller prosessorientert planlegging. Vi ser at det i fremtiden 
må settes økende vekt på forbruk og adferdsmessige faktorer. Energi er 
nemlig ikke et teknisk men et sosioteknisk arbeidsfelt.

Det finnes tre hovedretninger for overordnet energistrategi i dag. Disse har 
hver sine konsekvenser for politikk og for planlegging. Det bør understrekes 
at må let er best mulig langsiktig energistrategi. Det er ikke snakk om hva 
som tjener industrien, statskassen eller et bestemt fylke best i et 
tiårsperspektiv. 

Under en TV debatt om oljeboring i Barentsregionen den 29. mars tikket det 
inn en god kommentar fra en nordlending som tenker forbi det kortsiktige. 
Dette dreier seg, skrev han, ikke bare om hvorvidt Norges fremtid ligger 
under vannet i Nordsjøen, men også hvorvidt det er Bangladesh sin fremtid 
som ligger under vann - dersom vi fortsetter med olje og gass. Evner norsk 
energipolitikk å se forbi oljerikdommen?

3 main directions for future energy policy:

- energy efficiency
- renewables
- business as usual (with carbon sequestration)

Energikvalitet: eksergi og den termodynamiske stigen: 
Benytt riktig energikvalitet til hvert formål

Smelteverk som denne i Odda, nå nedlagt, benytter ren 
eksergi (vannkraft) i produksjonsprosessen
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3.2. Klimaendring

Klimaendring er et hovedspørsmål for energistrategi. Da klimautslipp henger meget 
nøye sammen med energibruken, er konsekvensen klar: Store kutt i klimautslipp 
trengs. Dette forutsetter i sin tur, meget store reduksjoner i energibruken. Jeg vil 
understreke dette: Det blir ikke nok med gradvis å erstatte dagens energikilder med 
fornybare eller CO2-nøytrale alternativer – heller ikke atomkraft. 

Årsa ken er tidsperspektivet: En fortsatt vekst i energiforbruk (spesielt i utviklingsland 
som kolossene Kina, India og Brasil) vil være helt umulig i lang framtid, med mindre 
bruken av de resterende fossile energikilder også økes. I vår del av verdenen bør 
energibruken derfor drastisk ned. Og samtidig må energibruken effektiviseres, da det 
vil ta tid å bygge ut fornybar energi.

Kjernekraft er neppe en løsning heller da det vil ta flere tiår å bygge ut i stor skala. 
Selv om en ser bort fra andre store betenkeligheter ved atomkraft, som spredning av 
kjernefysiske våpenmateriale. Kjernekraft er forresten dyrt – og mye dyrere enn 
energieffektivisering. Det er simpelthen illusorisk å se på dette som en realistisk eller 
god løsning.

Jeg vil imidlertid understreke at en god langsiktig energistrategi i stor grad er 
uavhengig av klimatrusselen. Dette fordi energipolitikkens mål, uansett klimaet, er: 

- å redusere lokale forurensinger og heve helse- og levekvalitet lokalt
- redusert uttak av ikke-fornybare ressurser med tanke på fremtidens behov
- et høyeffektiv energisystem – dvs minst inn-mest ut (input-output forhold)
- reduserte kostnader både for det offentlige og forbrukerne
- øket lokal næringsvirksomhet gjennom utnyttelse av lokale ressurser
- redusert avhengighet av importerte ressurser, også geopolitisk.

Alle disse energimå l er uavhengige av klimaspørsmålet. Klimadebatten kan i verste 
fall faktisk bli en avledningsmanøver. Klimapolitiske betraktninger bør derfor ikke stå
i veien for valg av best mulige – dette vil si bærekraftige - løsninger for fremtiden.

De tre mest omtalte energistrategiske retninger er i korte trekk som følger.

Sustainable energy policies are critically needed for many 
reasons - even without climate change
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3.3. Retning nr.1: Energy Efficiency (EE)

Retning nr 1 er effektivisering - energy efficiency (EE). Denne stø ttes av 
mange forskere, økonomer osv, bla. i EU. Kan nevnes Wuppertal Instituttet 
som et ledende forskningsmiljø . Utgangspunktet er todelt.

For det første, det finnes stadig et utrolig stort potensial for effektivisering av 
de aller fleste energirelaterte prosesser i samfunnet. Nullenergibygg er ett 
eksempel, men dette gjelder alle sektorer. Også innen industrielle prosesser 
kan en ofte redusere energibruken til en kvart av dagens nivå . Vi lever faktisk 
ikke i et såpass effektiv eller ”avansert” samfunn som vi tror – samfunnet er 
fortsatt primitiv, sett i et termodynamisk perspektiv! 

For det andre: I dette inngår også reduksjoner i ressursbruken gjennom 
endret og mer miljøvennlig forbruk. Dette er også utredet mange steder. Her 
ligger et like stort potensial, og det koster svært lite. Spørsmålet som reiser 
seg er hvorvidt dette forutsetter endringer i livsstil. Da tenker folk ofte på
ubehagelig ”innstramming” av livsstilen som medfører en senkning i 
levestandard (og derfor, urealistisk politisk sett). 

Faktumet er at mange slike reduksjoner ikke forringer livsstilen i det hele tatt. 
Men dette forutsetter en ny politisk fokus, og at vi endrer på den 
tilsynelatende grenseløs konsumholdning som rår i dag.

EE-alternativet er godt underbygget. Det omfatter de sk. Faktor-4 og faktor 
10 scenarier, noe som både Norge og OECD arbeider med.

EE forekommer dessuten å være den desidert billigste strategi. Det 
forutsetter heller ikke store tekniske nyvinninger som for nye teknologier: 
CO2-fri kull og gass, hydrogen, fusjon osv.

Holdninger påvirker valgene våre. EE-alternativet er i så må te også derfor, 
dessverre mindre ”sexy” - mindre attraktiv til den store macho-kulturen vår 
som får glimt i øynene kun når det er snakk om megastore, tekniske 
utfordringer. Det er, teknisk sett, ganske enkelt, men har lite appell til 
tradisjonelle industriinteresser. Dette er noe som knapt noen politiker tør å
hviske: Å redusere forbruket er i strid med vår tids religion om stadig økende 
industriell produksjon. 

Effektivisering: Bærekraftig produksjon og forbruk

Energiflytdiagram for Norge (OED, ca.1986)
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3.4. Retning nr.2: Fornybar energi - RES

Retning nr .2 er fornybar energi (RES). Men ren, fornybar energi krever også
ressurser, og kan ha noen skadevirkninger. Hovedproblemet er imidlertid 
igjen, den stadige veksten i selve energibehovene. RES vil neppe kunne 
komme på banen raskt nok. Ikke i slike enorme mengder.

Mange forskere har undersøkt hvorvidt dagens energisystem på sikt kan 
konverteres til 100% fornybare kilder. Det er påvist at dette er mulig, men 
meget krevende - i arealbruk, omstilling og penger. Fokuset rettes derfor 
heller i økende grad på forbrukssiden. Dels fordi potensialet for effektivisering 
er såpass stort, men også fordi dersom en senker selve energibehovene, da 
blir et fornybar energisystem langt enklere å få til. Slik den kjente svenske 
forskeren Thomas Johansson (opprinnelig atomfysiker) og andre viste, blir 
scenarier om fornybar energi mye mer realistiske først dersom de 
kombineres med lavere energibruk.

Dette illustreres godt av diagrammet fra rapporten Sol-Sverige -noe som ble 
utredet allerede i 1980 av Johanssons gruppe. Å dekke dagens energiforbruk 
fullt ut med RES er en meget krevende oppgave. Å dekke energibehovet i et 
lavenergiscenario derimot er mye enklere å få til.

RES er derfor en viktig del men kun en del av løsningen.

3.5. Retning nr 3: Business As Usual

Retning nr 3, som skuffende nok er tilbake i siget i dag. i kullindustrien blant 
annet - sier at en kan fortsette med fossil energi, bare dette kombineres med 
C02 lagring. I scenariebygging er det dette som vanligvis kalles for Business 
As Usual scenariet (BAU) - fordi det befester etablerte energiteknologier, og 
tillater de mektige industrielle interesser å fortsette stort sett som før.

Et problem med slik tekno-optimismen er at vi ikke vet hvor lang tid slik 
karbonlagring vil vare. Dette betyr å skyve problemet over til fremtidige 
generasjoner. Et annet problem er at slike store teknologier binder oss til 
ensidige løsninger i lang tid fremover. Dersom andre alternativer skulle vise 
seg billigere, da sitter man fast. Et tredje problem er at en allikevel fortsatt vil 
ha forholdsvis store mengder CO2 utslipp – fordi ikke all energiproduksjon 
kan skje i store sentraler der rensing er mulig. Og ikke i det hele tatt når det 
gjelder transportenergi (biler). Omdanning til f.eks hydrogen løser dette kun 
ved å tilføye et ekstra og dyrt ledd i energisystemet.

Enda verre er at en slik energipolitikk trekker både oppmerksomheten, og 
utviklingsmidlene, bort fra de virkelige langsiktige løsningene.

Ethvert forum som arbeider bredt rundt energifremtider, bør ta utgangspunkt i 
en drø fting av disse strategiske alternativer.

Vindkraft på Lindesnes 
og bølgekraft (utenfor 
Bergen, nå nedlagt!)

”Business as Usual” 
med fossil energi i 
store kraftverk
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3.6. Andre viktige forhold

Energipolitikken utgjør en del av et samfunnsmessig helhetsbilde. Valg av 
energistrategi har mange andre viktige bieffekter. Følgende kan nevnes

Regional spredning: Når distriktsutvikling er et samfunnsmå l, gir energieffektivisering 
samt fornybar energi de aller beste løsninger og stor regional spredning. 

Arbeidsplasser: Energieffektivisering og fornybar energi gir flest arbeidsplasser. De 
skaper langt flere arbeidsplasser enn olje og gass. Dette bekreftes av studier i ILO og 
EU. (Hvorfor stø tter den norske LO nå storstilet utbygging av gass?)

Lokalt miljø: Energireduksjoner er best for lokal miljøkvalitet. Som vi vet er det ikke 
bare fossil energi som forurenser lokalt, fornybar energi som biobrensel og vindmø ller 
er som regel mye bedre men har også sine problematiske sider. På dette området har 
EE kun fordeler.

Kostnader: Klimaplanen for Osloregionen konkluderer med at en lang rekke 
effektiviseringstiltak er direkte besparende. Å spare energi - energy efficiency - er ofte 
billigst. Dette desto mer når en tar i betraktning drift og vedlikehold: Disse blir jo 
negative - her medfører EE ikke noe merkostnad men direkte gevinst.

Maktstruktur: Fornybar energi betyr som regel små til mellomstor teknologi med bred 
geografisk spredning. Det samme gjelder for EE. Store teknologier som kull, olje og 
atomkraft derimot forutsetter industriell maktkonsentrasjon. Historien viser at dette kan 
skape problemer i forhold til geopolitikk, makt og demokrati. Hvilke type løsning er 
bedre ut fra dette samfunnsperspektivet?

Sårbarhet: Jo større energiteknologiene er, jo mer sårbare er de. I tillegg avhenger de 
ofte av import, med de geopolitiske usikkerheter dette innebærer. Alternativet energy 
efficiency, dette vil si å trenge mindre energi, er den eneste usårbar løsning. Når vi 
trenger mindre av noe, senker avhengigheten.

I virkelighetens verden vil fremtiden uten tvil bestå i en kombinasjon av disse tre 
retninger. Men det har store konsekvenser hvilken av disse vi velger å legge 
hovedvekten på. Vi står ved et veiskille – et verdivalg rundt energi som vil påvirke 
både klodens utvikling, og lokale levekår, i lang tid.

Og dette valget har på samme må te, viktige konsekvenser for byplanlegging og
byutviklingsstrategi i dag.

SOL-SVERIGE: Forskningsstudie fra 1980 – overgang til 100% fornybar 
energisystem over en 40-års periode. Konklusjon: fullt mulig, men 
krevende, dersom selve energibehovene ikke senkes. 
(Thomas Johansson, Peter Steen m.fl) 

Hammarby Sjøstad-modellen for integrert ressursplanlegging 
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3.7 FAKTOR 4/10

I løpet av de siste 15-20 år har ledende forskere utredet scenarier med en 
radikal effektivisering i ressursbruken - ofte kalt Faktor 4 scenarier - dvs 
hvordan de rike land kan redusere sitt ressursforbruk til en kvart av dagens 
nivå , og på sikt til en tiendepart. Dette er fullt ut mulig, faktisk med allerede 
kjent og utprøvd teknologi. 

Disse scenarier er blitt utarbeidet av både OECD, EU og Norge. De påvirker 
Energy Efficiency-politikken i EU i dag. Bakgrunnen er det store gapet 
mellom energiforbruket i I-land og i U-land. Vi forbruker 10 til 20 ganger mer 
energi enn de fattige. Det vil aldri bli nok av energiressurser for at alle kan 
oppnå samme forbruk som oss. Men energiforbruk er ikke det samme som 
levestandard. Samme levestandard kan oppnås både i nord og i sør med 
langt lavere energiforbruk.

På lengre sikt vil dette også neppe monner, dersom folketallet og 
forbruksnivået øker sterkt. Det er nemlig til dels selve strukturene i dagens 
samfunn som tvinger frem et stort energiforbruk. Dagens byer, bygninger og 
forbruksvarer har mye av skylden. Vi skaper en tendens til et høyt 
energibruk, selv om vi ønsker det motsatte. Dette på grunn av hvordan 
samfunnet vårt og byene våre er designet. 

Politikerne i Norge vier fortsatt mest oppmerksomhet til tekniske løsninger -
øket utvinning av olje og gass, teknisk effektivisering og i noe grad alternativ 
energiforsyning. En grunn til dette kan være at Norge har en sterk og nokså
ensidig teknisk kultur. Myndighetene får tilsvarende råd fra de få , tunge 
forskningsmiljøene. Dette er simpelthen ute av takt med utviklingen 
internasjonalt. 

Debatten føres an av teknokrater og økonomer. Andre viktige grupper, som 
arkitekter, transport- og byplanleggere, og industrielle designere, har knapt 
vært på banen i denne debatten. Men disse fag får økende oppmerksomhet 
internasjonalt i søken etter mer bærekraftige samfunn. 

Det er disse faggruppene som faktisk  utformer samfunnet !

LOW ENERGY FUTURES:

top: Sustainable Scenarios for Denmark
below: Typical permissible country emissions for Factor 4
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For den enkelte bygning, dreier det seg om å utforme bygg slik at de har 
nesten null oppvarmingsbehov. Det finnes allerede hundrevis av slike bygg i 
Europa. Også gamle bygg kan rehabiliteres til lavenergistandard.

Byer og bygninger har lang levetid, så endringer skjer sakte. Men siden nye 
utbygginger vil påvirke ressursforbruket i svært lang tid fremover, er det 
desto viktigere i dag å legge stor vekt på bærekraft og energibruk ved 
planleggingen. Og likedan med ombygging, byfornyelse og transformasjon.

Transportplanlegging er i høyeste grad energiplanlegging. Gjennom 
regionale samferdselsplaner, knutepunktutvikling og kollektivtransport 
fokuseres effektiv energibruk allerede i dag i en vesentlig grad. Men det er 
neppe slik at energiplanleggerens synsvinkel bestemmer lokalisering og 
utforming av nye bydeler og utbyggingsområder. Utbygging av 
fjernvarmenettverk i de siste årene akkompagneres heller ikke av 
energimessige føringer, annet enn tilkoblingsplikt, når det gjelder tekniske 
krav til rehabilitert eller ny bebyggelse,.

Behovene for så vel stasjonær energibruk og transport bestemmes i stor 
grad av planleggingen og arkitekturen. 

4. HVORDAN PÅVIRKER BYPLANLEGGINGEN 
ENERGIBRUK?

PRINSIPPER OG EKSEMPLER

4.1. Bærekraftig design av byer og bygninger

På hvilke må ter påvirker byplanleggingen energibruk, og omvendt? 
Arealplanlegging omhandler både samfunnsmessige, økonomiske og fysiske 
(heri økologiske) hensyn. De økologiske faktorene har dessverre blitt 
forsømt, for å si det kort. 

I våre tider har energi vært billig, miljøskadene lite kjente. Byplanlegging og 
arkitektur har i løpet av de siste tiår derfor utviklet seg i en svært 
energikrevende retning. Det som kalles for energiplanlegging i dag skjer som 
oftest subsidiært til arealplanleggingen, dette vil si at den stort sett kun 
vurderer forsyningsalternativer for utbyggingsområder hvis utformingen
allerede er bestemt, på helt andre premisser.

Utformingen av byene tvinger frem lange reiser. Dårlig kvartalsutforming 
stenger kald luft inn i kvartalene. Gater og bebyggelse er ofte orientert slik at 
solenergien ikke når frem til fasadene i oppvarmingssesongen. Vi får høye 
energiregninger fordi boligene våre er meget dårlig tilpasset til lokalklimaet, 
og fordi de har energi- og ventilasjonsteknologi som er komplisert å styre. All 
varme som går til spill fra bygninger som fra industri, benyttes fortsatt li te.

økologisamfunn

økonomi
Null oppvarmingsbehov ! 
Lindåshusene ved Gøteborg (arkitekt: Hans Eek)
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Oslo kommune, 
utredning om byens 
økologiske fotavtrykk

Potensialet for energieffektivisering er langt større enn det man 
trodde for et par tiår siden. Sett i dagens perspektiv var den norske 
innsatsen innen enøk på 1980-tallet svært laber. Enøk på 80-tallet 
var på knapt 1/5 - 1/10 av innsatsen i de andre nordiske land – med 
resultater deretter. De nye løsninger for ekstremt lavenergibygg og
byøkologi viser at vi bør få øye på et mye større potensial. 

Husbanken, Enova og andre aktører i Norge setter nå fokus på
lavenergibygg, men det er lite fokus på potensialet som ligger i 
energibevisst område- og byforming. Det er på dette nivået at 
effektiviseringspotensialet i passiv eller bioklimatisk planlegging kan 
utløses. Og da må energiplanleggingen være med.

Konsekvensene er blant annet at utbygginger skjer i soner som er
lite gunstige klimamessig, at spredte byggefelt medfører store 
transportavstander, at fjernvarme kan være ulønnsomme, og at 
selve bebyggelsesutformingen skaper et høyt energiforbruk.

Miljø- og transportvennlig bystruktur - Kilde; Miljøverndept / Kjell Spigseth m.fl
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Butters/ lederartikkel GD om 
utviklingsverkstedene NABU / 
arealplan Lillehammer

EKSEMPLER

4.2. Lillehammer

Et lite foregangseksempel som viser at temaet allikevel er på veg til å få oppmerksomhet, er arealplan-arbeidet for 
utviklingen av Lillehammer mot nord, noe som undertegnede bidro til som konsulent i NABU.

NABUs oppgave var å sette fokus på miljøkonsekvenser ved ulike planvalg - når det gjelder klima, transport, 
arealbruk, energi og biologisk mangfold. Alternativer for lokalisering av nye boligområder ble derfor diskutert ut fra 
et bærekraft perspektiv. Et område langt oppe i lia over Lillehammer ble fravalgt, til tross for at den er populær, dels 
grunnet i det økte transportvolumet som dette ville medføre. Samtidig ville det være ulønnsom med kollektivnett 
(bybuss) til et slik spredt og usentralt område. 

Spredt utbygging med eneboliger langt fra sentrum vil også gjøre fjernvarmeløsninger uaktuell. Naturlig nok trekker 
planleggernes ønske om en tettere, mer konsentrert (dermed økologisk sett effektiv) byutvikling i motsatt retning til 
nordmenns rådende preferanse for å bo i spredte eneboliger.

Et moment trakk interessant nok noe i motsatt retning, nemlig at lokalklimaet oppe i lia faktisk er varmere enn nede 
i byen, noe som vil tilsi noe mindre energibehov for boliger der. Eksempelet belyser kompleksiteten når energi og 
planarbeid skal integreres.

Tverrsnitt. OL-
byen Lillehammer
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EKSEMPLER

4.3. Boligområdet Fuglenesdalen

Et lite men interessant og sjelden eksempel på integrert klima- energi og 
bebyggelsesplanlegging skjede ved boligområdet Fuglenesdalen i 
Hammerfest. Dette var et prosjekt med fokus på klimatilpasset bygging i de 
mest værharde strøk  i regi av Husbanken, ledet av arkitekt Anne Britt Børve
tidlig på 1990-tallet. Her ble alle ledd – plassering, bygningenes form, og 
konstruksjoner – utviklet nøye i forhold til stedets mikroklima, basert på
utførlige vind- og snøstudier.

Om enn i liten skala var dette et viktig eksempel på det som er selveste 
essensen i miljøriktig arkitektur:  Å redusere klimabelastninger og varmetap 
fra bebyggelsen gjennom selve planleggingen og arkitekturen.

Tomteløsning og formspråk bestemmes her, ikke av et eller annet abstrakt 
arkitektkonsept, men av de konkrete og lokale naturforhold. Klima, økologi og 
energi blir selve ledetråden i design.

Bioklimatisk design, boligområde 
Hammerfest, 1989-91
Anne Britt Børve arkitekt, m.fl
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Kronsberg: CO2 utslipp er pr. i dag redusert til
under 25% av utslippene til en normal by 

EKSEMPLER

4.4. Bydelen Kronsberg, Hannover

Et fremragende eksempel på bærekraftig byplanlegging der også energi er tatt med fra 
starten, er bydelen Kronsberg i Hannover, som har mindre enn en kvart av CO2-utslippene til 
en normal bydel.

Området ble planlagt og bygget for det meste i årene 1992-1998. Strategien for klimautslipp 
har flere lag. For det første, oppnår man store reduksjoner i energibehov gjennom strengere 
bygningskrav, god kollektivtransport og ikke minst blandet bruk for å redusere arbeids- og 
handelsreiser. For det andre benyttes prinsipper for energiriktig bebyggelsesutforming, både 
for å benytte solvarme maksimalt, skjerme mot vind, og legge til rette for lønnsomme 
fjernvarmetraseer. Det tredje leddet i energistrategien er forvaltning og informasjon. 

Gjennom disse planleggingsgrep skapes en bydel som har meget lave energibehov i  
utgangspunktet. Så til sist - obs at dette er siste leddet – fremskaffes det resterende behovet, 
mest mulig med fornybar energi som sol, bioenergi og vindkraft.

Prinsippet og rekkefølgen er stort sett i tråd med ”Kyotopyramiden” utviklet i Husbanken 
Trondheim v/ Are Rødsjø for planlegging av lavenergibygg, selv om denne utelater enkelte 
viktige forhold knyttet til design, prosesser, og faktisk utførelse.
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MASTER PLAN  - ECOCITY  TAINAN

Archilife / EDS Ltd / GAIA International

EKSEMPLER

4.5. Ecocity Tainan

Et eksempel i stor må lestokk fra vårt eget arbeid i GAIA
International er planleggingen av en ny by i Tainan county, 
Taiwan. Vår opprinnelig oppgave var å utvikle en Master Plan for 
en ny bærekraftig by, som allerede var streket opp på kartet som 
en firkant i et gold landskap. Vi overbeviste regjeringen om at det 
var viktig å integrere omlandet i planleggingen, spesielt med tanke 
på å lukke de økologiske kretsløp for vann, avfall, energi og mat. I 
tillegg er det store helse- og trivselsmessige fordeler ved å trekke 
det grønne inn i byen, og omvendt å trekke byen ut i det grønne. 

Byens omland kan utformes for å danne et bedre mikroklima for 
byen, ta hånd om byens avløp og avfallsstoffer, resirkulere disse 
og returnere ressursene til byen, samt bli byens hoved 
energiforsyningskilde, spesielt gjennom ulike former for bioenergi.

Bioenergipotensialet er meget stort. I dette tilfellet dreier det seg i 
hovedsak om energivekster, bl.a sukkerroer, som kan gi både 
brensel til CHP (kombinert kraft- og varmesentraler) og store 
mengder av biodrivstoffet etanol til kjøretøy.

Samtidig har det grønne omlandet viktige bioklimatiske funksjoner 
for byen, ved å skjerme fra vind, bidra til urban ventilasjon, og 
skape en bedre fuktbalanse i lokalklimaet.

Energisystemet inngikk som en naturlig del av vårt planarbeid helt 
fra konseptfasen av. 

Energi-, vann- og avfallskretsløp integreres i den fysiske 
utformingen. Alle grønne drag, trebelter, vå tmark, lekearealer og 
vannspeilene er samtidig byens vindskjermer, luftrensere, 
bioenergiplantasjer og avløpsrensesystemer. Disse er så å si, 
byens ventilasjonsanlegg og avløpsanlegg. Dette er helhetlig 
økologisk planlegging. Økologisk - men i tillegg gir integreringen 
besparelser av både areal og penger.

New synergies between urban and rural space:
biomass, food, energy production, permaculture,
integrated waste-to-resource management

Žž

- ecology
- economy 
- society
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4.6. ANDRE EKSEMPLER

Integrering av energi i arealplanlegging og byforming krever nye 
kunnskaper. På den andre siden, kan det også sies at dette ikke er så
vanskelig heller - det er heller et spørsmål om refokusering av vår 
oppmerksomhet som planleggere. 

Det er allerede utført en del utredning og forsøk i denne retning. Dette 
både når det gjelder områdeutforming, og transportplanlegging.

Blant annet har Miljøbyprogrammet publisert gode dokumenter som 
illustrerer temaet. Klimaplaner for byer som Oslo har utredet strategier for 
redusert klimautslipp gjennom energieffektiv transportplanlegging, samt 
for stasjonær energibruk. Det finnes også mange studier om 
energieffektiv bebyggelsestypologi. 

Ecocity-programmet i EU, et forskningssamarbeid mellom flere byer der 
medlemmer i GAIA International også medvirket, resulterte også i verktøy 
og veiledere for bærekraftig utforming av byer.

Med andre ord finnes det både en del nyere planverktøy, og en solid 
tradisjon på helhetstenkning, i planfaget. Energi er så å si et nytt kriterium 
som kan innlemmes i dette planarbeidet.

Det er også viktig å benytte den store mengde fagkunnskap som finnes 
om utforming av bebyggelse og boligområder, som har vært publisert av 
Husbanken, Kommunaldepartementet osv. Her igjen går fokuset for det 
meste på andre kriterier og kvaliteter enn energi - utnyttelsesgrad, form, 
barnevennlighet, tilgjengelighet, økonomi  osv. Men det er verdt å merke 
seg at gode, bærekraftige løsninger for disse formål ofte samtidig er 
gunstige sett i et energiperspektiv.

Ved nærmere utredning rundt integrering av energi i arealplanlegging, vil 
en viktig skritt være å gå gjennom slik eksisterende materiale for å
vurdere dette nye aspektet - energisammenhengene. En kan si i så må te 
at mye relevant er gjort allerede, bare uten at energiaspektet er blitt 
behandlet bevisst. Det må ses i et nytt lys, og kunnskapene integreres i 
fremtidig planarbeid med eksplisitt fokus denne gangen på energi i 
planleggingen.

Ressurseffektiv fortetting – NIBR / Jon Guttu
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4.7. Eksempel Osloregion:
Overordnede energi- og klimamål 

Det er meget viktig at det utarbeides konkrete mål, som her 
nederst til høyre, som kan følges opp og kontrolleres over 
tid i det politiske beslutningsapparatet.

Økonomiske vurderinger av klimatiltak (neste side) gir ikke 
sjeldent overraskende positive utslag
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4.8 Eksempler

Overordnede energi- og klimamål: Oslo
Klima- og energihandlingspakken:
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4.9 Eksempler Arealplanlegging bør ta utgangspunktet i energikvalitet og ”den termodynamiske stigen”
(se s.4). Dette er en eksempelskisse som illustrerer behovsbasert arealplanlegging og
bebyggelseslokalisering for et typisk norsk industritettsted.
En slik fabrikk slipper ofte ut nok spillvarme til å forsyne hele byen - dersom byen først 
planlegges og funksjonene lokaliseres på riktig måte.

Arealplanleggingen følger ”energikaskade” – prinsippet:

1. Vannkraftverket produserer strøm - ren eksergi 
2. Fabrikken benytter strøm til smelting, elektrolyse og lignende 
3. Spillvarmen med høy temperatur (70-250 grader) anvendes først til prosessindustrier 
4. Spillvarmen har fortsatt 50-70 grader, til vannbåren oppvarming av bebyggelsen
5. Restvarmen har fortsatt 15-20 grader, som oppvarmer drivhus for matproduksjon
6. Herfra er det fortsatt et par graders nyttig gratis varme til fiskeoppdrettsanlegg e.l

TERMODYNAMISK  
AREALPLANLEGGING

Chris Butters UiO / GAIA
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Oversiktsplan Damsgårdsundet / Løvstakksiden, Bergen kommune

5. EKSEMPEL 
DAMSGÅRD / LØVSTAKKSIDEN

Hvilke energiløsninger peker seg ut for ulike områder og 
bebyggelsestyper? Damsgaard er illustrerende fordi den 
omfatter en meget sammensatt bebyggelse. Området 
illustrerer også spørsmål som: Hvem har ansvaret for ulike 
typer tiltak - hvordan koordinere planarbeidet - hvor 
langsiktig skal en tenke? 

Eksempelet illustrerer energistrategi for en bydel. Det er 
utarbeidet med tanke på å belyse temaet på en 
overordnet, må te, og bygger ikke på detaljerte studier av 
området.

Hovedkriteriene som bør legges til grunn for utviklingen av 
energistrategi for et område som dette:

1.Eksisterende situasjon
2.Byutviklingsforslag / scenarier
3.Tilgang på energiressurser lokalt
4.Teknisk-økonomisk vurdering av alternativer (obs - både 
energieffektivisering og forsyning)
5.Valg av optimale løsninger for hvert delområde
6.Optimalisering mellom (5) og (2), dvs feedback mellom 
energiplan og byplan, der de konkrete energimulighetene 
skal påvirke og være med på å bestemme den fysiske 
arealplan 
7.Helhet, sårbarhetsanalyser, systemoptimalisering.

Da disse forhold henger såpass tett sammen må
planleggingsarbeidet behandle alle på en integrert må te. 
Spesielt i forhold til energidelen må det fokuseres 
vekselvis på oppstrøms- og nedstrømssiden, dvs på
forsyning og på sluttbehov. Arbeidsmå ten er iterativ ikke 
lineær.
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”På toppen” av og til en viss grad styrende for de generelle kriterier og mål  
kommer a) internasjonale og nasjonale klima- miljø- og energimål, samt b) 
det som den enkelte by eller lokalmyndighet har av energimålsetninger; f.eks 
energisparing, fjernvarme fra avfall, gass, fornybar energi, reduksjoner av 
klimautslipp, reduksjon av lokale forurensinger, osv. En slik lokal betraktning 
på Damsgaard utbyggingen av fjernvarmenettet. Det er langt fra sikkert at 
dette har vært tenkt på en rasjonell må te - selv om en videre utbygging kan 
virke fornuftig når en ser på det med energispesialistens briller på

Lokal myndighet kan i denne sammenheng være en kommune, men slik 
tilfellet er med for eksempel samferdsel, vil det være store fordeler med 
arbeid på interkommunal eller bredere regional basis om energistrategi.

Energiplanlegging reiser også spørsmålet om virkemidler der en samtidig 
skal behandle områder med privat eierskap, borettslag og offentlige bygg.
Det kan understrekes at arbeidet bør vurdere primærenergi, ikke bare 
sluttforbruk og energikvalitet lokalt i området.

5.1.Eksisterende situasjon

Dagens situasjon beskrives av følgende hovedtrekk:
- Bebyggelsesmønster, -typer og funksjoner
- Mobilitetsmønsteret
- Bygningsmessig tetthet og energitetthet
- Energimessig behovsprofil
- Eksisterende energisystemer

Den eksisterende situasjon byr på både begrensinger og muligheter for 
energieffektivisering. Analyser rundt dette er et arbeid som ikke bare er av 
ingeniørmessig art, men krever planlegger- og arkitektkompetanse. 

Tlltak må vurderes med livsløpsanalyser. En må f.eks vurdere bygningenes 
og energisystemenes alder og tilstand, i noen tilfeller vil det være mest 
rasjonell å vente noen år med innføring av nye løsninger inntil det gamle 
uansett må rives og nybygges (jf. livssyklusvurderinger fra Riksantikvaren). 
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Damsgård Energistrategi – Situasjon forts.

Der for eksempel en stor andel av energibehovet er for kraft 
(høykvalitetsnergi) vil løsningen kunne være annerledes enn i et område der 
behovet overveiende er for varme.
En vil også for eksempel kunne vurdere fortettingspotensial som en del av 
strategien.

Bebyggelsen på området omfatter de fleste typiske norske typologier, både 
når det gjelder bygninger og byform. Bygningstyper:
- eldre industribygg
- eldre bygårder i hovedsak i tunge materialer
- småhusbyen med trebygg
- boligblokker fra 1960-70-tallet
- villastrøk ( i mindre omfang)
- planlagt ny boligbygging i blokkbebyggelse i sjøfront
- i tillegg finnes skoler, forretninger og kommersielle eiendommer.

Byform:
- industri- og kommersiell strøk særlig i sjofront
- tette urbane kvartaler
- mer spredt forstadsbebyggelse
-blokkområder
-forholdsvis konvensjonell veinett
For energistrategi vil en trenge en kartlegging og analyse av bebyggelse, 
med tanke spesielt på energisparepotensial. Dette kan dog være forholdsvis 
grovmasket.
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5.2.Byutviklingsplaner / scenarier

- ekspansjon
- transformasjon
- alternativer
- tidsperspektivet

Tradisjonelt sett underordner energiplanleggeren seg utviklingsplaner som 
bestemmes av andre, og påvirker slike i meget liten grad om i det hele tatt. I 
vårt perspektiv bør energikonsulent og lokal energiselskap trekkes inn i 
byplanarbeidet fra starten - og bidra aktivt til energieffektiv valg av 
utbyggingsområder, utforming, og bebyggelsesplan.

Transportplanlegger bør delta i samme arbeid, med et helhetlig fokus på
urbant mobilitet, ikke kun kjøretøy - dette vil si ut fra perspektivet bærekraftig 
mobilitet (”sustainable mobility”).

Alternative utbyggingsscenarier settes opp og konsekvensene belyses når 
det gjelder energi og miljø. Noter at dette betyr ikke kun alternative scenarier 
for energisystemet, men for selve lokalisering, funksjonssammensetning, og 
bebyggelsesform. Lokaliseringen av hjem, arbeidsplasser, service og 
transport blir selvsagt meget viktig. Oppmerksomhet på transport-delen er 
ikke ukurant i dag, men det er svært få planprosesser som har fokusert på
byform og bygningstypologi.

En byøkologisk studie av denne typen ble gjennomført av Statsbygg i 
forbindelse med Pilestredet Park i Oslo. Her ble ulike utviklingsscenarier for 
dette sentrumsområdet sammenlignet med alternativet en utbygging med 
samme funksjoner utenfor Oslo sentrum. Resultatene viser store forskjell ved 
ulike utbyggingsvalg, både for transportbehov og for stasjonær energibehov.

Da integrert energiplanlegging krever helhetlig handling er dagens tendens 
innen byutvikling problematisk. Private aktører og utviklere som påvirker 
områdeutforming har ikke samme interesse av å integrere for eksempel 
energihensyn eller tenke helhetlig.

Energiplanlegging dreier seg om viktige nasjonale og samfunnsmessige 
må lsetninger. I henseende effektiv, integrert  energiplanlegging reiser dette 
spørsmå let om hvor mye av ansvaret for byutvikling som bør liberaliseres.

Damsgårdsundet: transport- og gangstistruktur. 
fjernvarmenett, fremtidig bybane mm 
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5.3. Tilgang til energiressurser lokalt

Et grunnprinsipp i energiriktig planlegging er at lokale og fornybare ressurser og 
kretsløp skal benyttes mest mulig. 
- Tilgang til fornybar energi; sol / vind / bioenergi / geo / varmepumpe
- Lokalklimatiske forhold, energireduksjon gjennom mikroklimatisk planlegging
-Spillvarme / sambruk og samspillmuligheter
-Koblinger mellom energi og lokale vann / avfall / avløpskretsløp
Dette tilsvarer de sk. ”passive” designvirkemidlene – noe som også i  
utgangspunktet er gratis. Det betyr for det første at en lokaliserer og utformer 
bebyggelsen på en klimatilpasset må te. Og at en ut over dette, gjennom god 
design faktisk forbedrer lokalklimaet gjennom lokalisering, gateløp, 
romdannelser og volumoppbygging som fenger (eller skjermer fra) solen, 
drenerer unna kald luft, skjermer mot vind, skaper god relativ fuktighet, bidrar til 
urban ventilasjon, osv.

Neste ledd er utnyttelse av lokal fornybar energi. Her igjen mest mulig på
integrert måte, ikke som separate energisentraler men for eksempel ved at 
selve hustakene er solfangere.

Bruken av fornybar energi som biobrensel og vindkraft vil nok være begrenset i 
bymessig sammenheng. Innsatsen av fornybar energi må
systemoptimaliseres, det vil for eksempel være lite nyttig med solpaneler 
dersom en allerede har strømforsyning og fjernvarme i samme system.

Tradisjonell energiplanlegging har vært enklere. Energiforsyning med fast 
brensel eller elektrisitet, uten noe fokus på lokal energiproduksjon, omfatter få
variabler. Fast brensel kan leveres til bygninger stort sett uansett skala og 
lokalisering, mens leveranse av elektrisitet stort sett kun krever optimalisering 
av spenningsfordeling og kabeltraseer i det lokale nettverket. Når vi derimot 
arbeider med ulike energikvaliteter, samt med øket lokal fornybar 
energiproduksjon, og i tillegg med avveininger mellom øket forsyning kontra 
reduserte behov, blir oppgaven mye mer kompleks.

Eksempelet Kronsberg viser en løsning der solenergi integreres i byen, mens 
vindkraft skaffes fra områder utenfor men nærmest mulig byen. I 
energimodellen for Ecocity Tainan er det i hovedsak biomasse-energi fra 
landbruksområdene rundt byen (inklusiv avfall og energiplantasjer) som skaffer 
fornybar energi til både strøm, varme og transportformål .

Neste side gir en enkel illustrasjon for fornybar energi på Damdsgård.

Damsgaard: 

Ny Krohnborg skole - Ideskisser med 
enøk og fornybar energi

(CUBUS / Eble / GAIA Oslo AS)



VP sjø

Solenergi

Bioenergi

Spillvarme 

Vannkraft (lite)

Vindenergi (lite)

LOKALE ENERGIKILDER

Chris Butters, arkitekt MNAL konsulent GAIA International juni 2006
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5.4.Teknisk-økonomisk vurdering av alternativer 

- Teknisk-økonomiske vurderinger knyttet til topografi og beliggenhet
- Hensiktsmessighet vedr skala (fjernvarme / nærvarme / individuell)
- Sammenligning av alternativer på forsyningssiden / på behovssiden
- Kostnad/nytte og samfunnsmessige vurderinger

For eksempel på Damsgaard blir videre utbygging av fjernvarmenettet 
mindre og mindre lønnsom jo lengre opp en kommer i de bratte liene. Dette 
til tross for at de store boligblokkene er et i og for seg attraktivt, konsentrert 
må l for fjernvarmen. 

Likedan er fjernvarme mindre lønnsom langs gater med småbebyggelse der 
en leverer forholdsvis lite varme per løpemeter fjernvarmenett.

Tradisjonelt ble energiforsyning stort sett betraktet som leveranse av en vare 
utenfra. Varen ble da produsert i store og fjerntliggende kraftverk. Denne 
varen hadde heller ikke noe sammenheng med utformingen av selve 
sluttproduktet, dette vil si bygningene. 

Integrert energiplanlegging omhandler derimot både nye typer løsninger som 
lokal energiproduksjon i eller rundt selve bygningene fra sol, vind og
geovarme, samt nye løsninger på ”mellomskala”, nærvarmesentraler basert 
på for eksempel biomasse.

Mens varmepumper basert på varme fra fjord og sjø generelt sett er et godt 
alternativ, vet vi at potensialet i mye av dette området er begrenset, fordi 
vannet er grunt langs sjø fronten på Damsgård.

I en såpass sammensatt og komplisert byområde som Damsgård, vil det 
være krevende å få til alternativer med ny energiforsyning. En helhetlig 
analyse av både forsynings- og behovssiden vil som oftest konkludere med 
at tiltak på behovssiden er mest lønnsomme.

Situasjonen på nordsiden av fjorden dvs på Nygårdssiden er nesten det 
motsatte, her blir det mest nybygging. Ny bebyggelsesstruktur kan utformes 
med tanke på energieffektivitet. Men reguleringsplanstadiet har stor 
betydning. De foreliggende utbyggingsplaner for området har ikke tatt hensyn 
til prinsippene for energiriktig utforming.

Damsgårdsundet: grøntstruktur. 
urban sjøfront og aktivitetssentere
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5.5. Konklusjoner for Damsgaard.

Det er ikke mulig i denne korte omtalen å trekke faste konklusjoner for 
området. En del generelle konklusjoner vil være:

Det synes å være begrensete muligheter for effektiv videre utbygging av 
fjernvarmenettet i området ut over de planer som allerede er i gang

Blokkbebyggelse er en bygningstypologi og skala med store muligheter for 
energisparing. Med dette menes ikke 80-tallets enkel innsats med noen 
tetningslister og energivinduer – i dag er det snakk om å tilsikte reduksjoner i 
energibehov på 40-60% i slike bygg.

Typisk eldre murhus derimot er på grunn av sin arkitektonisk form, ofte 
krevende å rehabilitere til lavenergistandard. I slike områder er fjern- eller 
nærvarme derfor i prinsippet interessant. Dette vil si at en velger et fornybar
alternativ på forsyningssiden i dette tilfellet, fordi spesifikke forhold gjør at 
reduksjonssiden er vanskelig å angripe effektivt.

Dette gjelder imidlertid ikke en del gatelangs rekkehus bebyggelse fra etter 
ca 1910 der formene er vesentlig enklere, med mindre detaljer og utstikk på
vegger og tak, slik at en kan utføre rasjonell etterisolering.

Ny bebyggelse bør kreves bygget til lavenergistandard – noe som allerede er 
ambisjonen for sjø fronten (BOB). Men dagens lovgivning åpner ikke for at 
lokale myndigheter kan stille sine egne, strengere miljø- og energikrav. Sett 
ut fra et energiplan-perspektiv, er dette noe som absolutt må endres på.

Bioenergi har et vesentlig potensial da nyere systemer med f.eks flis og 
pellets gir tilstrekkelig lav lokal forurensingsutslipp til luft.

Mikrokraft fra vannbekk i åssiden kan være interessant selv om der er små
mengder. Dette gir en viktig symboleffekt og identitet lokalt.

Spillvarme finnes i enkelte industrier / bedrifter den en bør kunne oppnå
synergieffekt og bruk av spillvarmen

Solenergi byr på begrensede muligheter på Løvstakksiden som for det meste 
er nordvendt. Området rundt Høyteknologisenteret derimot har et potensial. 
En må huske at Bergen faktisk ikke har vesentlig dårligere solforhold enn 
andre deler av sør-Norge.

Vindenergi er lite aktuell i bysammenheng. Småskala vindmøller er heller 
ikke spesielt lønnsomme. Energiplanleggerens perspektiv vil være at det 
lønner seg av både vindtekniske og praktiske grunner å lokalisere vindkraft 
ut i øygarden. Tilfellet Sydkraft i Malmø er et godt forbilde.

Forsyning med gass i et ledningsnettverk i området betraktes som helt 
uaktuell, både fordi det finnes fjernvarme fra før, og fordi gass som fossil 
energi ikke er et fremtidsrettet alternativ. Innføring av gass vil ødelegge for 
byens vedtatte klimamål  – slik tilfellet Stavanger viser. Klimamå l vil da må tte 
innfris senere gjennom andre, dyre tiltak, noe som i praksis vil bety en 
subsidiering av gass i dag.

Fortetting er i prinsippet interessant, men neppe mange steder på
Damsgaard fordi det er fra før en mangel på grønne drag og friarealer.

Området har få arbeidsplasser, det vil i perspektivet transportenergi være 
viktig å lokalisere flere arbeidsplasser hit. Den planlagte ny fotgjengerbro
over til Nygårdstangen og Høyteknologisenteret er derfor også et viktig 
energitiltak sett i et byplanperspektiv.

Solenergi i Bergen …?

-isokurvene viser at Bergen har 
nesten like mye innstråling som 
Oslo og andre steder
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6.1. Lavenergibygg mot fjernvarme

Rundt om i Europa finnes det nå bygninger av alle typer og størrelse som har 
nesten null oppvarmingsbehov. Dette omfatter forresten ikke bare nybygg, 
men også gamle bygg kan rehabiliteres helt til passivhus standard. Også i  
Norge økes innsatsen på dette feltet (endelig – vi ligger jammen 5-10 år 
etter!)

Det finnes til og med ”plussenergihus” - dette vil si bygg som produserer mer 
energi enn de forbruker. Vi skimter dermed en fremtid der vi kan si til 
arkitekten vår: ”Hva, vil mitt nye bygg trenge oppvarming? Da er du en dårlig 
arkitekt!”

Disse bygg er i tillegg knapt dyrere enn vanlige bygg. Med stigende 
energipriser vil de bli mer og mer lønnsomme. Spørsmålet blir i så fall, hva i 
all verden trenger vi egentlig fjernvarme til?

Et fjernvarmenett koster per meter gateløp. Dersom fjernvarmeselskapet 
leverer knapt en kilowatt per bygning, eller må rett og slett grave seg forbi 
noen bygg uten å levere noe energi i det hele tatt, da blir det hele ulønnsom. 
Denne problemstilling har allerede dukket opp ved Rosenborg i Trondheim, 
og viser nettopp mangelen på integrert tenkning rundt energi og urbanisme.

For og forenkle: Løsningen må være enten – eller. Velger vi å satse på
lavenergibygg, bør vi ikke legge fjernvarme til samme området. Omvendt, vil 
det være logisk å velge fjernvarme i områder med gamle bygg som ikke lett 
lar seg oppgradere til lavenergistandard. Og fjernvarme vil være mest 
lønnsom i tettbygde strøk, mens selvforsynte lavenergibygg vil være mest 
rasjonell løsning i spredte strøk

Byplanleggeren  bør altså velge energistrategi for et område.

Det bør føyes til at fjernvarme blir fort en slags monopol, der den enkelte 
huseier fratas lønnsomheten i å kunne bygge seg et nullenergihus - da 
tilkoblingsplikten på tvinger ham en ekstra kostnad uansett. Det er et 
tankekors at dette innskrenker råderetten til den enkelte byggherre.

6. NOEN KONFLIKTOMRÅDER

En må velge riktig løsning på riktig sted og i riktig skala. Ulike valg av 
energisystem for et område reiser en rekke mulige 
interessekonflikter, samt konflikter av rent teknisk art.

Hovedvalget som står mellom energieffektivisering og 
energiforsyning er allerede omtalt. Klart vi trenger begge deler – men 
det er grunn til å si at energieffektivisering er så godt som uomstridt 
blant fagfolk i dag som den aller første prioritet. Fø lgende er noen 
andre problemstillinger.

”Plussenergihusene” Freiburg, arkitekt Rolf Disch

Her trengs ikke ett eneste dråpe fjernvame!
-- byplanleggeren må velge energistrategi



Strategisk energiplanlegging – rapport – Bergen kommune 29

Når du bor i et slik hus, eller når du som forretning leier et slik kontor, så er 
energiregningene dine så små, at det vil spille liten rolle dersom energiprisen 
stiger noe. Med andre ord: Et valg mellom gass, bioenergi eller vannkraft er 
et valg mellom ulike former for avhengighet. Den eneste frihet for 
forbrukeren, ligger i å trenge minst mulig energi i det hele tatt.

Lavt forbruk og energieffektivisering er i tillegg den eneste løsning som er 
helt rent miljømessig. Derfor grunnprinsippet i energiplanleggingen, noe som 
enhver fysiker vil bekrefte: Den aller beste form for energi er den energien 
som vi ikke trenger.

6.2. Fjernvarme, varmepumper, vannbåren gulvvarme: ?

Tiltak som varmepumper og fjernvarme må vurderes ut fra en helhetlig 
forståelse for energiplanlegging. Dette er sjeldent tilfellet i dag.

Våre politikere synes av og til å ha tendens til å oppfatte en bit av 
virkeligheten om gangen (godt hjulpet av noen sterke lobbyer). Vannbåren 
gulvvarme, varmepumper og fjernvarme er således i tur og orden blitt til en 
slags mantra i Norsk energipolitikk. Argumentasjonen for disse er bla. 
fleksibilitet, dette vil si at en vil kunne benytte ulike varmekilder i fremtiden.

Men denne fleksibiliteten utelukker faktisk andre fremtidsopsjoner. Den 
utelukker blant annet at rehabilitering til lavenergistandard kan bli lønnsom. 
Den svekker likedan lønnsomheten for solceller i fremtiden. Det er 
forholdsvis dyrt i tillegg. Politikerne har jammen ikke tenkt langt.

I tillegg er det nå indikasjoner på at vannbåren gulvvarme kanskje ikke 
sparer energi, men dette behøver vi ikke gå inn på her.

På lignende må te, hva med Stavangers storsatsing på å legge nye 
gassledninger i byen? For det første, hives dermed rett ut av vinduet den 
meget gode klimaplan de hadde utarbeidet for 30% reduksjoner av 
byensklimagassutslipp (… hva med Bergen!?). Med gass, kommer 
Stavangers klimautslipp isteden til å øke kraftig. 

Og gassfordelingsnettverk koster dyrt. Denne investeringen binder derfor 
byen i lang tid fremover. Og sa pålegges folk tilkoblingsplikt. Brukerne blir 
fratatt et insentiv til å bygge lavenergihus, eller til å spare. Selv om 
lavenergihus snart er det billigste alternativet! Det er etter manges skjønn 
helt feil vei å gå .

La oss understreke forbrukernes interesser – som politikerne burde være 
opptatte av. Forbrukerne betaler stadig høyere energiregninger. Det spiller 
en mindre rolle for dem, hva slags energikilde ligger bak. Det er ikke i og for 
seg energi vi trenger. Det vi trenger er varme, lys, varm mat. I miljøbygg 
som plussenergihusene i Freiburg, får vi strøm fra taket, og nok 
gratisvarme fra lys, husholdningsapparatur og kroppens egen varme til å ha 
det varmt midtvinters uten en eneste panelovn. 

Chris Butters, arkitekt MNAL konsulent GAIA International juni 2006

Her skapes det et nytt, og dumt, energibehov i Norge.
Og varmepumper er ikke riktig løsning alle steder. 
Dette var kortsynt energiplanlegging hos politikerne !
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6.3. Fornybar energi

EU har konkrete mål og programmer for å fremme storskala anvendelse av 
fornybar energi. Her kommer behovet for integrering av energiperspektivet i 
arealplanlegging så vel som i byforming og reguleringsbestemmelser.

De fornybare energikilder som er mest aktuelle i bebygde strøk er aktiv og 
passiv solenergi, bioenergi og geotermisk energi. Alle disse forutsetter riktig 
lokalisering og utforming av bebyggelse for å oppnå økonomiske løsninger.

Fornybar energi kan anvendes i stor skala, men har ofte den fordel av å
kunne være meget desentralisert, og dermed som regel mest hensiktsmessig
som næranlegg eller integrert i de enkelte bygningene.

Effektiv anvendelse av aktiv solenergi krever tilpasset utforming av gater og 
bygninger, noe som kan stå i konflikt med urbanistens og arkitektens 
byplankonsepter. Det krever også endringer i må ten reguleringsplaner 
utarbeides på, for eksempel må høydebestemmelser utformes slik at flest 
mulig fasader og takflater har tilgang til sol (solar access).

Stor skala fornybar energi:
t.v.: 
Vindkraft, Tyskland
t.h.:
Etanol fra jordbruksprodukter, USA
Solenergikraftverk, EDF Frankrike
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6.4. Transportløsninger

Transportenergi har stor betydning (jf. sammenstilling ulike byer nede), men 
er ikke hovedtemaet her. Noen få byer som Stockholm og Hasselt i Belgia 
har tatt skikkelige krafttak for kollektivtransport, sykler og fotgjengere. 

Dette må inngå i et helhetlig plan – vi vet at litt flikking med busspriser eller 
bomringer nytter ikke i forhold til dagens bilisme. Hasselt har lykkes takket 
være en meget omfattende plan på tvers av sektorene. Temaet er allerede 
mye utredet i forbindelse med areal- og transportplanlegging. Transport er 
ofte den største kilde til utslipp, og er den sektor der det foregår den mest 
negativ utvikling for tiden.

Konfliktene i forbindelse med transportenergi kan være mange, og er først og 
fremst knyttet til forbruk, samt til langsiktig transformasjon av eksisterende 
transportstrukturer i retning av mer bærekraftige løsninger.

Hasselt, Belgium:

Inner city zone: all public
transport is free

“Ten times more passengers are 
now using the public transport 
system in Hasselt.”

“95% of the inhabitants of Hasselt
shop now in their own city.”

“The success of our project is not 
based on one big spectacular 
innovation. It is the junction of a 
whole range of initiatives.  We put 
them all together in one total 
project and that's exactly what 
makes it work.”
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6.5. Hvem har interesse?

Fokuset på miljø og bærekraft fremtvinger en kretsløpsbasert økonomi. 
Livssykluskostnader blir et mer og mer kurant verktøy i alle sektorer. EU innfører 
nye krav til produkter, avfall, energi, byggematerialer..

Men hvem har interesse av reduksjoner i energibruken? Klimaplanen for Oslo-
regionen noterer: ”…Eie/leieforhold medfører at den som har ansvaret for 
investering ikke blir den som henter ut gevinsten”. Et kjerneproblem er at det er
kjøpesummen som teller mest for kjøperne, mens investorer som skal selge like 
etter ferdigstilling ikke har interesse av hvor store de senere vedlikeholds-
ko stnadene eller energiregningene kommer til å være. Det erkjennes bredt at 
dette bremser opp for bygging av langvarige og energibesparende løsninger. 

I motsetning til de mest kortsiktige næringsinteresser, kan både private 
byggherrer og det offentlige i prinsippet foreta valg ut fra langsiktige kriterier. 
Men private husbyggere vil sjeldent gjøre det med mindre det finnes sterke 
insentiver, for eksempel skattelettelser eller gunstige lån for lavenergibygg. 
Eksempler på dette er tiltak som gulvvarme, solpaneler og biobrenseldrevne 
biler. Selv om slike løsninger kan nedbetale seg ganske fort, og gir ren gevinst 
sett over tid, vet vi at få vil investere ekstrabeløpet uten enten pålagte krav eller 
solide markedsinsentiver. 

Av samme grunn har energiselskaper ikke interesse for energisparing. Mens i 
USA der disse som oftest er ”public utilities”, kan de påtvinges energisparing 
dersom det kan påvises at dette vil være mer lønnsom enn utbygging av nye 
kraftverk. Det må tenkes nytt om energimarkedet.

6.6. Avfall til energi?

Dette er et meget aktuelt tema i Bergen. Men det er selvfølgelig ikke ønskelig at 
folk skal produsere mer og mer søppel. Og energigjenvinning er forholdsvis 
dårlig ressursutnyttelse. Det er derfor gledelig at bystyret i Bergen vedtok at ev 
utvidelse av forbrenningsanlegget i Rådalen må kunne bruke bioenergi ikke bare 
avfall som energikilde. Dette åpner for å jobbe med avfallsreduksjoner - den 
mest bærekraftige løsningen - samt med utvikling av ny næring innen bioenergi i 
regionen.

Det bærende prinsippet i forhold til avfall er det samme som for energi: Den 
beste form for avfall er den som ikke produseres!

Nivåer – gjenbruk
Å ombruke hele bygg/gjenstander er øverste trinn og som 
regel beste løsning. Ombruk av deler (tegl, gulvbord …) er 
nest best. Energiutvinning gir ikke god ressursutnyttelse 
(benytter kun energiinholdet i en gjenstand men ikke 
informasjonen/merverdien). Aller laveste trinn er deponi.
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6.7. Lokalt bestemt bygningsstandard?

I noen land har lokale myndigheter (på fylkes- eller kommunenivå) 
hjemmel til å fastsette egen bygningslovgivning, inklusiv f.eks høyere 
energikrav og krav til sunne bygningsmaterialer.

Dette er viktig, både fordi hver region har ulike forutsetninger når det 
gjelder klima og energiressurser; men også fordi plan- og 
bygningsloven tross alt kun representerer minimumskrav til bygg. Her 
bør Norge trekke lærdommen av utviklingen av passivhus med 
tilhørende standarder og veiledere i mellom-Europa. 

Dette har skjedd på basis av helt frivillige miljøstandarder som ble satt 
mye høyere enn bygningsreglementet. Disse passivhus har vist seg 
såpass fordelaktige at det er utviklet egne håndbøker og et sett av 
designnormer for passivbygg. Suksessen med passivhus bidrar i sin 
tur til en videreutvikling i de nasjonale bygningslovene. 

Vi trenger altså ”veivisere” - i form av byer og kommuner som går 
foran. Dette vil samtidig styrke mangfoldet i søken etter fremtidens 
bærekraftige løsninger.

Lokale myndigheter bør derfor ha mulighet til å velge en sterkere 
miljøprofil og en sterk energisparepolitikk. I NABU har vi hatt denne
diskusjonen ifm hyttebygging: I hvilke grad har kommuner rett til å
kreve en høyere energistandard? Svaret er at de ikke har denne retten 
i dag. Det er mulig at det skal åpnes for dette i forbindelse med revidert 
plan- og bygningslov.

Klimaplanen for Osloregionen forutsetter faktisk at det kan innføres 
strengere energikrav til både nybygg og rehabilitering, samt til 
vannbåren varme. Dette er ikke hjemlet i dagens lovverk.

Per i dag kan utviklingen og markedet derfor påvirkes kun gjennom 
frivillige avtaler, utbyggeraytaler, eller svake insentiver av typen Enøk-
eller Husbank-tilskudd på et par titusener kroner. Dette er simpelthen 
utilstrekkelig til å endre utviklingen i et raskt tempo.

Utvikling av lavenergi og passivhus standard i Europa:
ENERGY STANDARDS OF SINGLE-FAMILY-HOUSES

UMWELT

ENERGIE

KOSTEN

Tysk verktøy for livssyklusevaluering av bygninger
LIFECYCLE ASSESSMENT TOOL „LEGEP“
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Bo01, Malmø
Kvalitetsprogram som visjonsdokument samt 
bindende avtalegrunnlag med utbyggere

7. INDIKATORER OG VERKTØY

På samme må te som arealplanlegging trenger energiplanlegging klare 
kvalitetsmå l. Det er viktig at mål synliggjøres, følges opp og evalueres. Dette 
er ikke minst viktig for politikerne. Det skjer for ofte at ambisiøse miljø tiltak 
lanseres og gjennomføres men aldri evalueres senere. Verken politikerne 
eller brukerne får egentlig vite om hvordan det faktisk fungerer over tid, eller 
om de gode programløftene er blitt holdt. 

Spørsmålet da blir hva slags indikatorer vi trenger for energi, miljø og 
bærekraft, og hva slags verktøy kan styrke evaluering, synliggjøring og 
oppfø lging.  Her nevnes kort tre viktige stikkord: Kvalitetsprogrammer, 
Integreringsverktøy og Indikatorer.

7.1. Kvalitetsprogrammer: 

Dette forholdsvis nye verktøyet danner ryggraden i en del meget interessante 
byutviklingsprosjekter, for eksempel Bo01 / Västra Hamn i Malmø . Energi får 
en helt sentralt rolle i disse programmer. Her anerkjennes det også at energi 
har så vel tekniske som sosiale aspekter. Hva slags kvalitetsmål  bør ligge i 
en god, fremtidsrettet energiplan?  Må l konkretiseres i kvalitetsprogrammet, 
og integreres deretter i arbeidet til byplanlegger og områdeutvikler. 

Kvalitetsprogrammer har felles trekk med miljøoppfølgingsprogrammene som 
er blitt anvendt ved byøkologiprosjekter som Pilestredet Park i Oslo. 

7.2. Integrering av sektorene:

Energiplanleggeren må arbeide tett sammen med arealplanleggeren og 
andre. Hvordan kan dette organiseres i praksis, hva slags arbeidsmå ter 
finnes for samarbeid mellom for eksempel byplanleggere, utviklere og 
energiselskap?

Som i tilfellet miljøriktig byggprosjektering, er det anerkjent i dag at denne 
integreringen må skje i selve konseptfasen, dvs helt fra starten – og ikke ved 
at spesialister løser oppgaver i tur og orden hver for seg. 

Både planlegging, oppføring og langsiktig forvaltning krever effektive 
prosesser. Vanlige lineære prosesser fremmer ikke integrasjon. Når

planleggingen blir oppstukket, tramper hver spesialist på den neste, og de 
gevinstene som kan oppnås gjennom integrering, uteblir.

Synergieffekter mellom energi og bygningsform, avløp og avfall, vann og 
vegetasjon, by og land, gir en flersidig avkastning, noe som eksempelet
Ecocity Tainan illustrerer. God bioklimatisk planlegging med vegetasjon, 
vann, lebelter, urban ventilasjon osv, skaper et forbedret mikroklima som kan 
redusere kjø lebehovene med 10-15% i et varmt klima og tilsvarende lavere 
oppvarmingsbehov i kaldt klima. Samtidig skaper man trivelige grønne 
områder, og får unna forurensinger. Synergieffektene er mange. 
Integreringen er så å si kunsten om å ta flest mulig fluer i ett smekk, og 
dermed oppnås betydelige økonomier
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Verdikart Bærekraft: Chris Butters / NABUFor energiplanleggingens vedkommende betyr integrering mye mer enn 
vurdering av ulike krafttraseer og forsyningsalternativer. Integrert energi-
og byplanlegging forutsetter at energisystem vurderes i sammenheng 
med bebyggelse, på ulike nivåer, og omvendt at bebyggelsen lokaliseres 
og utformes for å oppnå et mest mulig effektiv energisystem.

Integrert planlegging gir også en viktig ny samfunnsmessig dimensjon. En 
viktig bieffekt av tankegangen benyttet i GAIAs Taiwan prosjekt er nemlig 
at en gir ny verdi til landsbygda. Kretsløpene by-land styrkes. By og land 
integreres i en ny samlet kretsløp, der det forsømte omlandet får nye 
bånd til byen, nye økonomiske funksjoner, og nye arbeidsplasser.

7.3. Indikatorsystemer: 

Energi- og andre miljømå l skal formuleres på en helhetlig må te som 
omfatter de fysiske (bl.a økologiske), økonomiske og samfunnsmessige 
må l. Dagens indikatorer er som oftest spesialiserte eller ensidige. For 
eksempel har vi indikatorsystemer som kun omhandler de økonomiske, 
so siale eller miljømessige aspekter ved et tiltak. 

Verdikart for bærekraft (se illustrasjon) er et nytt redskap der alle 3 
områder integreres og synliggjøres i ett og samme diagram. Gjennom 
anvendelse av dette kan man sikre seg at så vel politiske drø ftinger, 
plandiskusjoner og konkret prosjektering forholder seg til helheten. 

Indikatorene er av både målbar og ikke-må lbar art, dette vil si både 
kvantitative og kvalitative. Teknisk effektivitet alene gir ikke bærekraft. 
Ingen tiltak er bærekraftig med mindre de sosiale og økonomoske 
resultatene også er bra. Verdikartet fremtvinger dette helhetssynet.

Verdikartet kan benyttes til oppfø lging og vurdering av utviklingen i et 
prosjekt eller bydel. Det kan anvendes som evalueringsverktøy over tid 
ved å beskrive dagens tilstand og den faktiske tilstand noen år senere. 

Verdikartet kan anvendes i forhold til klimaplaner og energi for en hel by, 
lokale energiplaner for bydeler, individuelle bygg, og på andre må ter. Det 
benyttes ofte som verktøy i medvirkningsprosesser med brukere og 
beboere.

Verdiskalaen har 5 ring / nivåer. Innerst er dårligst. Nivå 2 tilsvarer 
normal standard,  f.eks dagens byggeforskrifter  Den ytterste ringen 
tilsvarer ”bærekraftig” – f.eks et nullenergibygg. Denne ”horisonten” 
representerer hva som er mulig i dag, og vil jo forskyve seg over tid.
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Det synes også å være det beste valget når det gjelder å innfri globale og 
nasjonale bærekraft-må l, men også de enkelte kommuners lokale miljømål  
om et sunnere og triveligere lokalmiljø .

Dette utelukker selvsagt ikke at en samtidig arbeider med andre tiltak innen 
ny energiforsyning, som fornybar energikilder. Energiplanleggeren må ha 
flere tanker i hodet samtidig. Men dersom ny forsyning skulle settes opp som 
prioritet fremfor energieffektivisering, krever dette en begrunnelse, og denne 
må legitimeres gjennom den politiske prosessen med kommunens velgere.  
Det bør også være synlig hvor mye ressurser som vies til hvilke prioriteter.

Her blir det også viktig med gode indikatorer, som kan sikre kontinuitet og gi 
feedback om faktisk innsats og resultater til kommunens embetsmenn, de 
folkevalgte selv, og velgerne.

8.3. HVEM MÅ SAMARBEIDE?

Dagens lovgivning bidrar neppe til god integrering, heller ikke den sterke 
se ktorinndelingen som preger fagmiljøene og mye av administrasjonen.

Energiselskapene må trekkes mye sterkere inn i arealplanleggingen. Her må
det stilles en del spørsmå l om strukturen i dagens energisektor

Med dagens lovgivning har el-nettselskapene et pålagt ansvar for å utrede 
energiforsyningen, mens kommunene kan bidra. Dette er ikke riktig og bør 
nesten snus på hodet. Nettselskapene har heller ikke mye formening om plan 
og bygg. De er selskaper for forsyning av energi – og for det meste kun 
elektrisitet. De er ikke bedrifter for energisparing. Dette blir feil – litt som når 
et elektrofirma utreder en varmepumpeløsning for en huseier, uten å nevne 
etterisolering og andre bedre løsninger som er utenfor hans kompetanse (og 
salgs-) område – men som burde selvsagt vært anbefalt som første prioritet.

Men de lokale og regionale energiselskaper har selvsagt en viktig rolle å
spille i byplanleggingen. Når deler av energisektoren er privatisert krever 
dette privat-offentlig samarbeid. Interkommunalt samarbeid rundt energi vil 
også være aktuell i mange tilfeller, på lignende må ter som regionalt 
samarbeid rundt samferdsel (jf. Rogaland).

8. VIKTIGE SPØRSMÅL

Det er mange spørsmå l som bør drø ftes rundt temaet integrering av 
energiplanlegging og arealplanlegging. Blant disse er følgende.

8.1. HVA KAN ELLER BØR KOMMUNENES ROLLE 
VÆRE?

Hva bør rollen til en by eller kommune være i energiplanleggingen? Bør 
lokale myndigheter ha anledning til å stille strengere energi- og miljøkrav 
enn de nasjonale normene? Og hva slags virkemidler bør de i så fall ha 
for å iverksette og forvalte energitiltak?

Kommunene har ansvaret for den fysiske og miljømessige utviklingen. 
Bærekraft er et overordnet må l. Nasjonal miljølovgivning og plan- og 
bygningsloven utgjør heller et hinder til må loppnåelsen, da disse stort sett 
kun stiller minimumskrav. Kommuner kan også ha lokale grunner til å
satse på energisparing, fornybar energi eller utslippsreduksjoner. Kanskje 
for å skape flest arbeidsplasser - for å stimulere utvikling av regionens 
bioenergi og skogressurser - osv. Det lokale mangfoldet må fremdyrkes.

Det er likedan god grunn til at kommuner bør bestemme regionalt 
tilpassede løsninger på grunn av ulik klima og ressursgrunnlag.

8.2. HVILKE ENERGISTRATEGI TJENER BYEN BEST?

Det er argumentert over for at førsteprioriteten i energipolitikken alltid bør 
være energieffektivisering, iverksetting av tiltak som sikter mot en 
vesentlig reduksjon av alle energibehov - både til stasjonær energi og 
transport. Hovedgrunnene er som nevnt så vel best lønnsomhet, flest 
arbeidsplasser, og at dette gir det desidert resultat for miljøet. 

I tillegg er dette desidert best ut fra forbrukerens perspektiv. Det er klart at 
dette ikke er det mest interessante for enkelte industrier - for eksempel 
oljeindustrien eller varmebransjen. Men det vil skape vekst for andre typer
industrier. Politikerne må gjøre rede for hvorvidt det er forbrukernes eller 
industriens interesse som de prioriterer.
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9. KONKLUSJON

Hensyn til energi og miljø kommer neppe til å bli helt avgjørende i 
beslutninger om arealplanlegging og byutvikling. Dette er selvsagt fordi 
byforming og arealbruk må følge mange andre viktige parametere, ikke minst 
av sosial og estetisk art – samt økonomiske. Det er allikevel påkrevd at 
energiplanleggingen integreres i arealplanleggingen i mye sterkere grad. Det 
ligger også betydelige økonomiske og miljømessige gevinster i dette.

En viktig hinder til integreringen av energihensyn, er at arealplanlegging i dag 
i stor grad omhandler transformasjonsprosesser i eksisterende byer, heller 
enn nye ”greenfield” områder. Det er i nye utbyggingsområder at en har 
størst mulighet for å utvikle ideelle og effektive løsninger. 

Sagt på en annen må te dreier bærekraftig utvikling seg i en stor grad, i hvert 
fall i vår del av verdenen, om utbedring av en meget uperfekte virkelighet. 
Verken forstedene, grøntområdene, transportårene, lokaliseringen av 
arbeidsplassene eller storindustrier er noe vi kan bygge helt om før langt ut i 
fremtiden.

Det er imidlertid påkrevd at energiplanleggingen gradvis integreres med 
arealplanlegging. Og jo tidligere dette oppnås, jo større vil uttellingen være. 
For det er nettopp disse overordnede, rommessige strukturer i samfunnet -
heller enn enkeltbygg og teknologier - som binder oss til et høyt energibruk 
og styrer ressursbruken i meget lang tid fremover. 

De eksemplene som finnes på integrert by- og arealplanlegging, både 
konkrete prosjekter som Kronsberg og studier som for Pilestredet Park, 
Landsberger Allee eller Taiwan, viser at slik integrering gir en meget stor 
potensial for innsparing av både energi og penger.

Som på andre områder innen bærekraftig utvikling, krever dette et nytt fokus 
på multisektoriell samarbeid og tverrfaglige verktøy. Det krever nytenkning 
rundt regionale systemgrenser. Problematikken rundt systemgrenser er mye 
omtalt i litteraturen om bærekraftig utvikling. Integrert energiplanlegging 
krever kunnskap om nye energiløsninger, samt om energieffektivisering. 
Dette er relativt mangelvarer i Norge. Strategier av typen Faktor 4 kommer til 
å ha stor betydning. 

Planapparatet har en lang tradisjon på å behandle komplekse 
problemstillinger der mange fagfelt involveres - en tradisjon for 
helhetstenkning. Eksisterende verktøy finnes som i stor grad er egnet til 
oppgaven med å integrere energiplanleggingen. Men nye verktøy må
også tas i bruk. 

Bærekraftig energiplanlegging dreier seg om en prioritering av langsiktige, 
samfunnsmessige og økologiske verdier. Som tilfellet  ikke sjeldent er 
med byutvikling, er det vanskelig å se hvordan slike må l skal kunne 
ivaretas med en for stor grad av styring fra markedskreftene.

Det er spesielt viktig å få utført pilotprosjekter om integrert energi- og 
arealplanlegging. Dette stiller spesielle krav til prosesser for tverrfaglig 
samarbeid.

Barrierer mot bærekraftig utvikling viser seg imidlertid i praksis ofte å
være neppe av teknologisk art. De er ofte i langt større grad forårsaket av 
se ktortenkning og dårl ige prosesser. Etter mitt skjønn er det i mindre grad 
faglige kunnskaper, heller de hindringer av praktisk, prosessmessig og 
administrativ art som stiller den største utfordring. 
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