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Hvorfor skal vi transportere oss?
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Har vi en god felles plan for å løse klimaforpliktelsene våre?
To sentrale premissleverandører for utviklingen i Stavanger er: 

a) Byvekstavtalen (Statlige belønningsmidler for reisevaner og arealbruk)

b) Klima & Miljøplan 2018 (80% reduksjon i Klimagassutslipp innen 2030)

Påstander:
A. For mye fokus på transport og for lite fokus på arealbruk? 

(Manglende kobling mellom Kommuneplan og Klima & Miljøplan ?)

B. For mye fokus på for eksempel uteoppholdsareal, for lite fokus på samtidighetsfaktorer og befolkningstetthet?                              
(Doble sett med arealer, bruke kapasiteter i nærmiljøet, samtidighets effekter)

C. For mye fokus på «barnevennlige» områder ?                                                                                                                            
(Større fokus på sirkulasjon i eksisterende boligmasse)

Tør vi å ta en bred og faktabasert debatt som inkluderer «elefantene i rommet» 
eller skyver vi den foran oss og ender opp med kortsiktig symbolpolitikk ?

Bør man rydde plass for økonomifaget og øvrige samfunnsfag i planarbeid ?
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Hvorfor skal vi transporteres ?

1. Vi må bli flinkere å skille mellom behov i hverdagene og helgene.

2. Man-Fred annerledes enn Fred-Søndag.

3. Transportreduserende arealtiltak: I praksis betyr det at vi må få 
flere mennesker og flere funksjoner pr km² areal vi bebygger, fler 
funksjonelle områder => Høy effekt, stor gevinst, Sosial, 
økonomisk og miljømessig bærekraft. Trenger ingen 
budsjettmidler, må kun vedtas.

4. Dette gir økonomisk og miljømessig bærekraft fordi man gir folk 
nødvendige tilbud der hvor de allikevel oppholder seg enten pga
jobb, skole eller at de er beboere i nærområdet. Man begrenser 
arealbruken samtidig som man reduserer behovet for å 
transportere seg. Mindre belastning på miljø og lommebok.

Flest mulig mennesker må få dekket mest mulig av sine daglige 
behov ved minst mulig bruk av areal!
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Den beste måten å forutsi fremtiden på er å bidra!
Det nest beste er å tilpasse seg!

70% av jobbene som finnes i 2029 er fortsatt ikke funnet opp !





God Eiendomsutvikling=> God Samfunnsutvikling

Glede VS Stress



FN’s Bærekraftsmål #11  sier oss noe om effektive arealdisposisjoner



BREEAM-rating % poeng Ambisjonsnivå

Outstanding ≥ 85 Internasjonalt forbildeprosjekt

Excellent ≥ 70 Nasjonalt forbildeprosjekt

Very good ≥ 55 Regionalt forbildeprosjekt

Good ≥ 45 Lokalt forbildeprosjekt

Pass < 30

Status pt. 79,8%



EN GLADNYHET !!
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La oss spille 
hverandre 
gode



Tilgjengelighet av daglige behov som virkemiddel for å motvirke unødig transport 







<= Sykkelvaskestasjon





















-Ingen parkering i planområdet
-Fokus på den menneskelige skala
-Levende bygulv
-Ikke interne kantiner, publikumsåpne bevertningssteder.
-Attraktivt for brukere av bussvei og nærmiljø
-Transportreduserende effekt
-Breeam Community Excellent



«Smartstop»

Takk for oppmerksomheten !!

SPØRSMÅL ?
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