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AGENDA

Klimautfordringer

Regional planlegging og bærekraftig utvikling

Klimatiltak i Nord-Norge



Klimaforandringer 2100 – ved høye utslipp



Klimaendringene påvirker natur og samfunn

Ekstremvær og 

luftforurensing påvirker vår 

helse

Mildt klima bryter ned 

kulturminner

Regnflommer og 

klimapolitikk utfordrer 

landbruket

Naturmangfold og 

økosystemer er sårbare 

ovenfor klimaendringer



Bærekraftig utvikling og Plan og bygningsloven

• Loven skal fremme bærekraftig

utvikling til beste for den enkelte, 

samfunnet og framtidige

generasjoner

• Kommunen, regionen og staten

har oppgaver og myndighet etter

loven



Regional 

planlegging

• Fylkestinget er regional planmyndighet og har ansvaret for og ledelsen av

arbeidet med regional planlegging

Regionale plantema har betydning for regionen

klima/miljø, vann, folkehelse, samferdsel, landskap



Regional planer 

– for hele fylket



REGIONAL AREALPOLITIK

Arealpolitisk retningslinjer hjemlet i plan- og bygningsloven

• målsetting om bærekraftig arealforvaltning

• et uttryk for vesentlige regionale interesser



KLIMAVENNLIG AREALPLANLEGGING

• Legge til rette for kollektivtransport og sykkel og

gange

• Redusere energibehov gjennom plassering og

utforming

• Sikre grønne lunger og sammenhengende

grønnstruktur og friluftsområder

• Unngå å bygge i faresoner



Handlingsplaner og prosjekter forankret i arealplaner og regionale 

transportplaner

Sykkelbyen Alta Sykkelplan Bodø (på høring)



Kollektivplan bodø – bra for miljøet



Regional plan klimautfordringer i Nordland

Nordland skal bli et av de fremste miljøfylkene i Europa. 

• Mål 1: utslippsreduksjon med 30% i forhold til 2008

• Mål 2: jobbe for å utnytte potensialet i produksjon av 

fornybar energi og energieffektivisering

• Mål 3: redusere kommunenes sårbarhet og styrke 

tilpasningsevne
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Egen virksomhet

• Klimaregnskap

• Miljøsertifisering av VGS (i gang)

• Installert sentral driftskontroll i VGS

• Skype for business

• Sykle til jobben (for hele fylket!)

• Sunn og økologisk mat i kantine

• Utfasing av plast i kantine

• Rammeavtaler med emballasjeordning



KLIMAFOTAVTRYKKSBASERT KLIMAREGNSKAP
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Administrasjon …

Videregående opplæring 
13 %

Tannhelsetjenesten
2 %

Kultur, idrett, næring 
og fysisk planlegging

1 %

Fylkesveier
12 %

Bilruter
6 %

Fylkesveiferjer
46 %

Båtruter
18 %

Nordland fylkeskommunes

fotavtryk 2016



Klimavennlige

bygg i massivtre

• Miljøvennlig material –

fornybart og lett å 

gjenvinne

• Driftsøkonomisk

• Godt inneklima

Ny Hadsel 

videregående

skole



Nye hurtigbåter bestilt i Nordland!

• 30% mindre drivstoff forbruk

• Tilpasset biodiesel

• https://youtu.be/4UTRGzKekHI

https://youtu.be/4UTRGzKekHI


Redusere utslipp og tilpasse oss til
klimaendringer



Rullering av regional plan

På høring før sommeren

Vi vil gjerne ha innspill fra dere


