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FNs bærekraftsmål

«Vi er den første generasjonen som har 
ressurser til å utrydde fattigdom, og vi er den 
siste generasjonen som har mulighet til å 
stoppe klimaendringene.» 
Ban Ki-moon, FNs generalsekretær 2007-2016



Det positive med at klimaendringene er menneskeskapt er 

at vi har et valg!

-Hvilken fremtid velger vi?



Det nasjonale bakteppet: 

Norge som lavutslippssamfunn 2050

Norske utslipp av klimagasser i 2050
Millioner tonn CO2-ekvivalenter

FNs klimapanel: Utslipp må være 
«netto null» for å begrense 
global oppvarming til 1,5 grader.

Klimaloven:
• Lavutslippssamfunn
• Utslipp redusert i 

størrelsesorden 80 til 95 
prosent fra 1990.



Dårlig tid; alle må bidra med sine virkemidler!

Vi når ikke klimamålene uten 

internasjonale og nasjonale 

virkemidler og tiltak….

….men vi når heller ikke 

klimamålene uten de lokale 

tiltakene!



Utfordringene er store og globale –men vi kan alle velge å 

være en del av løsningen!



Bærekraft må inn i styringssystemer og tankesett fra A til Å!

Eksempel fra Ringerike kommune:

• Ringerikssamfunnet➔

Bærekraftsmål inn i 

kommuneplanens samfunnsdel 

og plansystemet

• Kommunens egen drift ➔

Miljøfyrtårn = jobbe systematisk 

for å redusere eget fotavtrykk og 

være forbilde/feie for egen dør

Ringerikssamfunnet

Kommune-
organisasjonen



Miljøledelse og Miljøfyrtårn 

= integrere miljøhensyn og bærekraft i egen drift



Hovedkontoret og alle Ringerikes skoler og 

barnehager er Miljøfyrtårn!
Milepæler sertifisering:

✓ November 2020: Hovedkontoret (Rådhuset, 

Fossveien, IT og fellesfunksjoner), Benterud 

skole og Haug barnehage sertifisert

✓ 2021 Skoler og barnehager:

Sertifiserte skoler:
Hallingby skole
Helgerud skole
Hov ungdomsskole
Nes skole
Sokna skole
Tyristrand skole
Ullerål skole
Vang skole
Veien skole
Haugsbygd ungdomskole
Veienmarka ungdomskole

Sertifiserte barnehager:
Heradsbygda
Hallingby
Hvervenmoen
Eikli
Veien
Nes
Tyristrand
Heggen
Ullerål
Haug

Veien videre:
• Arbeid med å sertifisere teknisk, 

kultur, idrett i gang, ferdig mars 2022.
• Helse og omsorg ila 2022
• Jobbe systematisk med forbedringer –

årlige handlingsplaner



Jobbe systematisk med forbedringer

Husk at viktigste del av 

årlig klima- og miljørapport 

er handlingsplanen for 

året som følger☺



Mål for Ringerikssamfunnet: 
Hvilke mål skal vi oppnå i Ringerike og hvordan?



Ringerike jobber bærekraft inn i våre ledelsessystemer fra A-Å

Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030 fastsetter lokale mål og strategier 

for Ringerike kommune og ringerikssamfunnet innen utvalgte bærekraftsmål.

Grønn næringsutvikling og samarbeid med næringslivet viktig for å nå målene! 

Klikk for å legge til tekst

Andre styringsverktøy i bruk eller i prosess: 
Miljøfyrtårn, klimabudsjett og arealregnskap



Bærekraft er konkurransekraft

«Klimasatsing vil bli gull for Norge

Norske bedrifter kan stå for en langt større del av verdens klimaløsninger, hvis vi tar de riktige valgene. 

Bedriftene skal vokse, skape jobber, sikre eksportinntekter – samtidig som de levere klimaløsninger til 

verden i stor skala.»

NHO-sjef Ole Erik Almlid i sin oppsummering av Årskonferansen 2020

Globale investorer ligger an til å investere rekordhøye 3.100 milliarder kroner i investeringer definert 

som «bærekraftige» i 2019, en vekst på 30 prosent fra 2018. 

Institute of International Finance (IIF).

78% av befolkningen forventer at næringslivet tar en aktiv rolle for å begrense utslipp av klimagasser

Kantar Klimabarometer 2019



NOEN GODE EKSEMPLER PÅ AT RINGERIKE ER EN 

DEL AV LØSNINGEN



Næringslivet; -store som små. En viktig del av løsningen!

Wow- biokarbonfabrikk med utnyttelse av 
syngass til fjernvarme

Ordfører delte ut miljøfyrtårndiplomer til Kople, Ringerikskraft, Ringerikskraft Nett og 
Ringerikskraft Nærvarme 9. november 2021



Luna – Arena for næringsutvikling og vekst

USN, vdg-
og fagskoler

Etablerings-
tjeneste, 
inkubator

Kommuner, 
Viken FK, 

Viken, NAV 
og IN

Entreprenører

Investorer, 
stiftelser, 
banker

Ringerike 
næringsfond

AS

Invest in 
Ringerike, 

USN-
partnerskap, 

parkene, 
klynge





Bra at datasenter og annen kraftintensiv industri etableres her vi har høy andel 
fornybar strømproduksjon!
MEN: Fornybar kraft er likevel et knapphetsgode; -må brukes og gjenbrukes 
effektivt!



Samarbeid om smart bruk av spillvarme og 

grønn næringsutvikling

Mål: 

• smart energibruk, klimagevinst OG lønnsomhet og arbeidsplasser

➔Finne gode løsninger for hvordan overskuddsvarme fra kraftkrevende industri, kan 

gjenbrukes til andre næringsetableringer f.eks. innen matproduksjon, oppvarming, 

treforedling eller andre bionæringer.

• Støtte fra 
Buskerud/Viken 
fylkeskommune 
under 
programmet 
«grønn vekst»

• Innspill og 
deltakelse i 
verksteder fra 
over ca. 30 
bedrifter



STOOOORE mengder varme: 

- Treklyngen industripark og Kilemoen

• ett datasenter etablert –noe av overskuddsvarme 

brukes til vedtørking, tørking av alger vurderes

• to datasenter til og biokullproduksjon under etablering

• flere er interessert

Anslag i utredningen: Om 5-10 år kan området ha 

overskuddsvarme tilsvarende: 

• 6 - 10 ganger hele Vardar Varmes 

fjernvarmeproduksjon i 2019. 

• Nok til oppvarming av f.eks. 25 – 40 000 

eneboliger a 200 m2 eller 70 – 115 

hydroponi/veksthus a 16 000 m2!!!



KOMMUNEPLANENS AREALDEL –et sentralt verktøy for 

bærekraft og for å nå målene i samfunnsdelen



Arealstrategien – linken mellom samfunnsdel og arealdel

Kompakt by- og tettstedsutvikling
Arealutvikling i Hønefoss, Heradsbygda, 
Haugsbygd og tettstedene

Boligbebyggelse
LNF spredt bolig

Tilrettelegging for gående og syklende 
Jordvern
Næringsutvikling
Masseforvaltning
Fritidsbebyggelse
Rekkefølgebestemmelser



Eksempel: Fordeler ved kompakt byutvikling og redusert biltrafikk

færre biler og parkeringsplasser frigjør areal til 
andre formål 

mer liv i sentrum! 

folkehelse (ren luft og økt aktivitet) 

reduserte klimagassutslipp

sosialt og reduserer ulikhet

redusert tidsbruk (og irritasjon) i bil(kø)

mindre arealpress på naturområder og matjord

Balansere mot hensyn til levende bygder og 
opprettholde landbruk

Foto: Fra kvalitetsprogrammet til Områderegulering Hønefoss



Ny arealdel – planprosess og framdrift

Det er tre tidspunkt hvor det inviteres til 

innspill (1, 2 og 3 i figuren). 





Avslutning og takk!

Gratulerer med å ville være en del av løsningen! 

Vi ser fram til samarbeidet☺

Disse forventer at vi gjør jobben vår!


