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Hovedgrep

• Forrige KPA var fra 2010
• KPA2018  ble vedtatt i juni 2019
• Hovedgrepene i KPA2018 er:

• Å gå fra bilbasert til kompakt gåby
• Bestemmelser som sikrer god livskvalitet
• Vektlegging av blå og grønne arealer

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/kommuneplanens-arealdel-2018


• Utslippene innen transport, bygg, jordbruk og 
avfall skal kuttes med 40 prosent innen 2030

• Kommunens egen klimahandlingsplan sier 
10% reduksjon innen 2020, og 20% innen 
2030

• Byvekstavtale – Miljøløftet stiller stadig 
strengere krav om fortetting for å styre mot 
nullvekst i personbiltrafikken

Mål og rammer



Samfunnsdelen, vedtatt 2015
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For å nå målet om kompakt byutvikling med gode kvaliteter 
og ambisjonen om nullvekst i personbiltransporten, 
inneholder KPA2018 følgende:

• Senterstruktur med utvidete områder for fortetting
• Ny inndeling av byggesonen med bakgrunn av gang- og sykkelavstand til tjenesteyting 

og kollektivdekning
• Styrking av sammenheng i blågrønne strukturer (grøntområder og vannveier)
• Krav til boligsammensetning og kvalitetskrav til byrom
• Redusert arealkrav til boligparkering
• Krav til innledende stedsanalyse for å vurdere enkeltprosjekt i sammenheng
• Krav til klimagassberegning 



Klimagrep i KPA2018 - oppsummert

• Kompakt by
• Fokus på gåbyen
• Fjerning av perifere boligfelt
• Parkeringsbestemmelser som verktøy



KPA 2018 og medvirkning

• Innspillskonferanser (bolig, næring, 
transport, blågrønne strukturer)

• Nettside for KPA hvor alle utredninger og 
informasjon ble lagt ut

• Politikermedvirkning – dette hadde høy 
prioritet



Strategisk temakart

Byens vekst skal i hovedsak komme i:

- 7 kompakte byutviklingsområder
- 7 næringsareal til lager og industri

 kommunens overordnete arealstrategi 
frem mot 2030

Vedtatt av bystyret 2016



Klimagassberegninger 

• Første kommune i landet med krav til 
klimagassberegning i KPA

• Metodeutvikling pågår
• Indikatorsett
• Veileder

• Vi bereder grunnen for å konkretisere i 
neste rullering av KPA



Klima - hva skjer i
Bergen for tiden?

• Klimaetaten (ble etablert i 
2021)

• Grønn strategi – høring 2022
• handlingsplan



Grønn strategi - høringsutkast

• Arealnøytralitet - 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.



Et eksempel – Posten i myren



Takk for meg!
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