
                                                                                                                               
 

Invitasjon til workshop om klimakrav i arealplanlegging 
2. november kl 11.45-16.00 på Mesh Youngstorget i Oslo 
 
Ringerike kommune inviterer i samarbeid med Osloregionen til workshop om klimakrav i  

arealplanlegging. Workshopen er del av et prosjektet «Klimavennlig areal‐og  

transportplanlegging» som Ringerike har fått Klimasatsstøtte til.  

Fokus i verkstedet vil være å sammen videreutvikle konkrete sjekklister og en idébank om 
mulige klimakrav i arealplaner kommuner kan stille på ulike plannivå. Ringerike har allerede 
sammenstilt et inspirasjonsnotat med gode eksempler vi har sett fra ulike kommuner som vi 
ønsker å dele videre med andre. Vårt notatutkast per i dag sendes ut til de påmeldte i 
forkant av workshopen. Gjennom workshopens gruppearbeid, er tanken at vi sammen kan 
finne enda flere gode eksempler og idéer som kan deles. Verkstedet vil spisses mot krav 
kommunene kan stille som myndigheter etter plan- og bygningsloven. 
 

Vi starter verksted med lunsj klokken 11.45 og program fra kl 1230-1600. Tidligere på dagen 
vil det være møte i faggruppen for areal- og transport i Osloregionen. Lunsjen vil bli felles for 
både deltakerne i faggruppemøtet og deltakerne til workshopen. Det er ventet at flere av 
deltakerne på faggruppemøtet i Osloregionen vil bli med oss videre etter lunsj, og over i 
workshopen. Invitasjon sendes også til Osloregionens faggruppe for klima og miljø, andre 
kontakter i kommuner, fylkeskommuner, Statsforvalteren og Miljødirektoratet. Send gjerne 
videre til andre du tenker at kan ha nytte av workshopen og som kan bidra med verdifulle 
innspill! Vi har satt et tak på maksimalt antall deltakere på 40 personer, så vær rask med 
påmelding! Meld deg på her. Påmeldingsfrist er 25. oktober   

Workshopen vil inneholde to caser; 1) Hvordan øke grønn mobilitet i et område? og 2) 
Hvordan operasjonalisere nullvekstmål, og måle at man er på riktig vei? Deltakerne i 
workshopen vil bli delt inn i grupper på mellom fem og seks personer for å jobbe med disse 
casene. Til case én blir oppgaven å lage en konkret sjekkliste for ulike krav som kan vurderes 
tatt inn i arealplaner for å øke andelen grønn mobilitet. Gruppene vil diskutere sammen, og 
utnevne én person til å skrive inn gruppens idéer i en tabell som deltakerne vil få tilsendt på 
forhånd. Til case to blir oppgaven å reflektere over hvordan det kan oppnås nullvekstmål i kontekst 
av dagens utfordringsbilde for en fiktiv by. Gruppen vil også her få utlevert skriftlig materiale som 
beskriver oppgaven i detalj, og hvordan den skal løses. 
 
For å gi inspirasjon til diskusjonen av casene og innsikt i gode grep som allerede er utprøvd, er vi så 
heldige å ha med oss Anna-Thekla Tonjer som er prosjektleder for Elverum vekst og daglig leder i 
Elverum tomteselskap AS, og Bjørn Nordby som er miljørådgiver i Asker kommune. Anna-Thekla vil 
fortelle om krav til utbyggere gjennom Masterplan for Ydalir bydel, og Bjørn vil fortelle om 
nullvekstlinje i kommuneplanens arealdel og reguleringskrav for Vestre Billingstad.  
 
Vi ser frem til en spennende og lærerik dag. Vi håper at nettopp DU har lyst til å bli med oss 
gjennom lunsj og workshop denne dagen.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6zNGsBd1iErEnC4tESK-J23zWu3qPNMC6j7U8HpjnEPYecg/viewform


                                                                                                                               
 
 
Program verksted 2. november 

Klokkeslett Agenda Presentatør 

12.30 – 12.45 (15 minutter) Velkommen Ringerike kommune 

 Case 1 – Hvordan øke grønn 
mobilitet på områdenivå? 

 

12.55 – 13.15 (20 minutter) Krav til utbyggere gjennom 
masterplan for Ydalir bydel 

Anna-Thekla Tonjer 
Prosjektleder Elverum vekst 
og daglig leder Elverum 
tomteselskap AS 

12.45 – 12.55 (10 minutter) Introduksjon til case Ringerike kommune 

13.15 – 13.45 (30 minutter) Gruppearbeid: Utarbeide 
sjekkliste for hvordan 
andelen grønn mobilitet kan 
økes 

 

13.45 – 13.55 (10 minutter) Oppsummering i plenum  

13.55 – 14.05 (10 minutter) PAUSE  

 Case 2 – Hvordan 
operasjonalisere 
nullvekstmål, og måle at 
man er på riktig vei? 

 

14.05 – 14.25 (20 minutter) Nullvekstlinje i 
kommuneplanens arealdel / 
Reguleringskrav for Vestre 
Billingstad  

Bjørn Nordby 
Miljørådgiver Asker 
kommune 

14.25 – 14.40 (15 minutter) Introduksjon til case Ringerike kommune 

14.40 – 14.50 (10 minutter) PAUSE  

14.50 – 15.20 (30 minutter) Gruppearbeid: ‘’Fantasiby’’ 
med nullvekstmål 

 

15.20 – 15.35 (15 minutter) Oppsummering i plenum  

15.35 – 15.50 (15 minutter) Samtale med Elverum og 
Asker 

Ringerike kommune 

15.50 – 16.00 (10 minutter) Avslutning Ringerike kommune 

 
 
Med vennlig hilsen,  
Eirik Næss (arealplanlegger) og Bente Elsrud Anfinnsen (klima- og miljøsjef) fra Ringerike 
kommune 
 
 


