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�Av� Espen EdAvardsen
Leder i NaturAvernforbundet Hordaland

Nederlag og melankoli preger brune 

jernbanekafeer. Var det slik – også i 

damplokomotivenes tid – at serveringen 

ved sporet tiltrakk seg menn som lindret 

smerten over alle de tog som var gått? 

Kanskje noen av svillene på Bergensbanen 
vet, noen av dem har i hvert fall ligget der 
helt siden banen ble åpnet for over 100 

år siden. For i likhet med det aller meste 

av jernbanenettet i Norge,  så sliter også 
Bergensbanen med dårlig vedlikehold og 

manglende modernisering. Reisetiden 

er den samme i dag som for 25 år siden 

og toget mellom de to byene er det som 

sjeldnest er i rute.

Skål! Skål for Bergensbanen kan vi 

likevel si. Hallingskeid! Finse! Haugastøl! 

Ustaoset! Stasjonsnavn med skistaver 

og tursko er i seg selv grunn god nok til å 

skåle for Bergensbanen. For folk som er 

glad i å komme seg på fjellet, er dagens 
Bergensbane både et svært effektivt og 

et miljøvennlig alternativ. I flere tilfeller til 
og med det eneste alternativet. Det går 

også mye gods med Bergensbanen, så 
mye gods at det ikke er plass til mer. Flere 

godsselskaper ønsker å velge det trygge og 

miljøvennlige toget, framfor vogntog langs 
veiene. Men kapasiteten er sprengt. Det 

er rett tog slett ikke plass til mer gods på 

togene mellom Oslo og Bergen.

Stemningen var lysegrønn i den ellers 

melankolske jernbanekafeen i Bergen, 
da det brede initiativet, Bergensbanen 
4-2020 ble stiftet fredag 23. april. Så 
ulike organisasjoner som LO, Bergen 
Næringsråd, NHO og Naturvernforbundet 
samler seg nå for å få – og holde – en 

modernisering av Bergensbanen øverst på 

den politiske dagsorden det neste årene. 

Høyre, SV, Krf, Rødt og Venstre står ikke 
sammen i mange politiske spørsmål, men 
de har nå samlet seg om en felles plattform 

i en felles arbeidsgruppe for en modernisert 

Bergensbane. Fra Naturvernforbundet 

Hordaland ble Petra Helgesen valgt 

som fast medlem av arbeidsgruppen. 

Årsaken til den brede oppslutningen er at 
argumentene for en modernisert og raskere 

Bergensbane er mange og åpenbare. Med 

en reisetid på fire timer vil mange la være 
å ta fly, og heller ta tog til og fra Bergen. 
Med kortere reisetid øker kapasiteten og 

mulighetene for å flytte gods fra vei til bane.

Stiftelsen av Bergensbanen 4-2020 har 
i all hovedsak blitt møtt med positive 

reaksjoner. På en drøy uke har Facebook-
gruppen fått 2496 medlemmer (den fikk 
faktisk seks nye medlemmer mens jeg 

skrev denne artikkelen.) Mange trekker 

fram at dette ikke er en luftig visjon, men 
ett tilnærmet ferdig og høyst realistisk 

prosjekt. Selv om mange ønsker seg det 

mer visjonære lyntoget også.

Bergensbanen 4-2020 mener at lyntog 
ligger fram i tid. Vi vil ha handling nå. 

Innenfor alliansen er det ulike holdninger til 

lyntogvisjonen, og debatten er vanskeligere 
enn man umiddelbart kan få inntrykk av. En 

modernisering av Bergensbanen er derimot 

langt enklere. Om vi hadde priset utslipp fra 

flytrafikken på bakgrunn av hvor skadelige 
de er, blir toget svært konkurransedyktig, 
også med en reisetid på fire timer.

Høyrepolitikeren Dag Skansen har nå fått 

tilliten til å lede Bergensbanen 4-2020. 
Vi kjenner han godt som motstander – 

han var IKEAs alliansepartner i råkjøret 
for å få bygget ut et natur-, landbruks- og 
friområde utenfor dagens Åsane sentrum. 
Skansen og IKEA vant dessverre den harde 
kampen. Men vi kan ikke annet enn håpe 

at Skansen fortsetter sin seiersrekke, og at 
vi i 2020 sammen kan feire en modernisert 

Bergensbane. Jeg siterer likegodt en av 

Skansens åndsfrender Winston Churchill: 

”If you can’t beat them - join them!”
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Temaet denne gangen er «arealplanlegging». Areal er en ressurs. Det er ikke likegyldig hvor – eller hvor stort – du bygger hytta di, veien 
eller kjøpesenteret. Hvis arealet skal utnyttes på en mest mulig effektiv og miljøvennlig måte, da kreves det god planlegging. Dette er det 
heldigvis mange som har skjønt, og i dette NaturVest har vi snakket med noen av dem: arkitektstudenter, lovskapere og miljøvernere. 

Du kan også lese om saker der arealbruk er et viktig stikkord – IKEA-saken, Bybanen og Jondalstunellen – og kanskje snappe opp noen 
tips til hvordan du kan engasjere deg i din kommunen og fylket sine planer.

Arkitektstudentene ved BAS 
har skjønt at arealbruk og 

bærekraft henger sammen. 

s. 8-10

Bli med på feiringen av 

Bybanen i Bergen. 

s. 16-17

Dette nummeret

At mennesket påvirker klimaet er ikke bare en moderne problemstilling. 
Naturvernforbundet har arbeidet med dette siden starten i 1914. I NaturVest 

nr. 3 fra 1989 argumenterer NVH mot trekantsambandet fordi det vil øke 

biltrafikken og en «økt biltrafikk vil medføre store miljøkonsekvenser og ikke 
minst gi et vesentlig bidrag til drivhuseffekten».
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�Av� Mads Munthe-Kaas

Hans Christian Bugge, professor i offentlig 
rett, jobber til daglig med miljørett. Han 
ledet arbeidet med den nye plandelen 

i plan- og bygningsloven. Tidligere har 
Bugge jobbet som direktør for Statens 

forurensningstilsyn og generalsekretær i 

Redd Barna.

Bugge mener Naturmangfoldsloven har 

gjort langt mer for å sikre vern av sjeldne 

arter enn det Plan- og bygningsloven har. 
- Den vedtatte Plan- og bygningsloven har 
det problemet at den er såpass åpent 

formulert at det til syvende og sist blir opp 

til politiske prioriteringer i en gitt situasjon. 

Det legger mye av ansvaret for miljø- og 
naturvern på fylket, påpeker Bugge.
- Loven alene gir flere muligheter, men har 
lite innhold som konkretiserer disse.

- Hvilke politiske muligheter og 
begrensninger gir egentlig loven? - Det 
finnes flere steder i loven som understreker 
miljøhensynet, men som sagt: Loven er 
åpent formulert, og det er opp til hver 
enkelt kommune å tolke den, påpeker han. 
- Men det er jo et poeng at kommunene har 
fått mulighet gjennom loven til å legge vekt 

på hensynet til miljø og natur. 

Naturvernforbundet har tidligere 

understreket det problematiske i de åpne 

formuleringene. 

- Kommuner og fylkeskommuner har et 
ansvar for å ta vare på lokalt og

regionalt viktige natur- og friluftsområder, 

men i alt for mange tilfeller har de ikke fulgt 

opp, konstaterer Jan Thomas Odegard, 
generalsekretær i Naturvernforbundet. 

- I sak etter sak har vi sett at 
fylkeskommuner og kommuner ikke har 

lagt vekt på verneargumentene. De har 

altfor ofte gått inn for nye eller framtidige 

utnyttingsmåter, også der utnytting 
åpenbart er i konflikt med verdiene som 
ligger til grunn for verneforslagene, forteller 
han. 

Skal tas klimahensyn
Da den nye plandelen ble vedtatt, pekte 
Miljøverndepartementet på flere aspekter 
som forbedret loven i miljøhenseende. 

- Man begrenser nå muligheten til å gi 
dispensasjoner for bygging, ved at hensynet 
til natur, kulturmiljø, landskap og friluftsliv 
for allmennheten skal ligge til grunn for 

behandling av dispensasjonssøknader i 

kommunene, presiserer miljøvernminister 
Solheim i en pressemelding. Man 

understreket også at plandelen skulle bli 

et redskap for klimaarbeidet i fylker og 

kommuner:

- Loven slår nå fast at kommuner og fylker 
skal ta klimahensyn i sin planlegging. De 

skal også utarbeide planer som reduserer 

energibruk og transportbehov.

En av intensjonene bak den nye Plan- og 
bygningsloven var at den skulle kunne 

brukes som verktøy for å regulere lovlig 

motorisert ferdsel. Bugge forklarer:

- Kommunene selv ønsket å kunne 
regulere dette selv, og var fornøyde 
med formuleringen i loven. Men det 

underliggende spørsmålet har vært: hva 

skal kunne begrunnes med hjemmel i 

loven, forklarer han. 
- Den nye loven skaper en felles arena for 
slike spørsmål. Plandelen av loven avklarer 

på mange måter handlingsrommet ved å gi 

klarere retningslinjer, mener han. 

Naturvernforbundet støttet lovens 

intensjon, men sterke krefter ønsket en 
løsere formulering i loven. Nettstedet 

motorferdsel.no oppsummerer det slik: 

Vi liker ikke formuleringen (om motorferdsel 
i utmark) til flertallet (alle unntatt 
Fremskrittspartiet): «Dette flertallet 

viser til den pågående behandling av 
ny lov om motorferdsel i utmark, hvor 
plan- og bygningsloven vil være sentral 
for utarbeidelse av motorferdselsplaner. 
Dette flertallet slutter seg til denne 
vurderingen, og mener at kommunal 
og regional planmyndighet skal anvise 
motorferdsel i utmark gjennom plan- og 
bygningslovens bestemmelser.» Vi er også 
skuffet over regjeringen. Derfor ringer 
alarmklokkene sterkt når representanter 
fra Arbeiderpartiet sier det samme som Frp, 
men stemmer noe annet når alvoret tar til. 
Dette er i beste fall misvisende, og i verste 
fall narrespill og det som verre er. 

Krav om konsekvensutredning 
viktigst
Bugge mener det viktigste med den nye 

loven er kravet om konsekvensutredning for 

alle arealplaner. 

- Dette er nytt, og kravet om en slik 
konsekvensutredning er et meget viktig 

moment. En utredning vil gi håndfaste 

og klare argumenter for eventuelle 

miljøhensyn, og disse vil det bli 
vanskeligere å komme utenom, tror han.

Også Naturvernforbundet roser 
dette kravet.
- Ved å gjøre konsekvensutredninger til 
den del av planprosessene vil man sikre 

at viktig informasjon er tilgjengelig for alle 

interesserte parter før man kommer med 

anbefalinger til vedtak. Dermed vil man i 

større grad kunne unngå uheldige prosjekt 

og negative miljøkonsekvenser, påpeker 
Jan Thomas Odegard. 

- Samtidig vil dette sikre at man kan 
vurdere den samlede belastningen av flere 
enkelttiltak og unngå negative effekter av 

flere samtidige inngrep. Et eksempel er 
at når arealene av urørt natur blir mindre 

fordi det blir flere inngrep, blir det desto 
viktigere å ta vare på det siste som er igjen. 

Både vindkraft, minikraftverk, golfbaner, 
hyttegrender og oppdrettsanlegg gir en 

samlet belastning som det er viktig å få 

kartlagt konsekvensene av før en vurderer 

enkeltstående prosjekt, understreker han.

Naturvernforbundet mener den nye 

Biologisk mangfold 

på planen
2010 er Naturmangfoldsåret. Det blir et år med mange utfordringer, der 
nye lover kan gjøre beskyttelsen av det biologisk mangfoldet bedre.

Hans Christian Bugge overleverer 
lovarbeidet til regjeringen. 
Foto: regjeringen.no
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ordningen også vil være heldig for 

utbyggere, som vil være bedre kjent med 
premissene tidlig i en planleggingsfase, og 
som dermed slipper å bruke ressurser på å 

planlegge prosjekt som er konfliktfylte. 
- Samfunnet vil slippe en del unødvendige 
konflikter, tror generalsekretæren. 
Han viser til at ytterligere arbeid med 

konsekvensutredningene også kan sikre at 

man på sikt får en bedre oversikt over miljø- 
og naturverdier i et område. 

- Men var dere ikke fullstendig fornøyd når 
loven ble vedtatt?
- Naturvernforbundet skulle gjerne 
sett at regelverket stilte krav om at 

planmyndigheten må vurdere

dagens utbyggingstrend i et 

50-årsperspektiv, slik at man ser 
de langsiktige effektene av de ulike 

planbestemmelsene man kan ta. 

Utbyggingsvedtak legger ofte føringer for 

senere vedtak og den videre retningen på 

utviklingen, påpeker han. 
- Om et slikt 50-årsperspektiv på 
planlegging ikke kan være en del av lovens 

forskrift, burde det i det minste være med i 
en veiledning til forskriften. På den måten 

kan man bygge en kultur for helhetlige og 

langsiktige vurderinger knyttet til Norges 

miljø- og ressursforvaltning.

Biologisk mangfold på dagsorden
Bevaring av det biologiske mangfoldet 

har høy prioritet på Naturvernforbundets 

handlingsplan det kommende året. De vil 

gjerne bruke plan- og bygningsloven som et 
verktøy i dette.

- Ved langsiktig planlegging og aktiv bruk 
av virkemidler i lovverket, kan kommunene 
redusere konflikter mellom bruk og vern av 
arealer, samt styre utviklingen i større grad 
enn i dag. En kartlegging av kommunenes 

mest verdifulle områder for biologisk 

mangfold er et viktig grunnlag for en mer 

bærekraftig og forutsigbar arealplanlegging, 
mener generalsekretæren.

- Naturmangfoldet består av all verdens 
livsformer og deres levesteder. Mange 

arter og naturtyper står i dag i fare for 

å forsvinne for alltid. Fysiske inngrep og 

endret arealbruk anses som den viktigste 

årsaken. Norge har forpliktet seg til å 

stoppe tapet av biologisk mangfold innen 

2010, og både ny naturmangfoldslov og 
ny plan- og bygningslov er viktige verktøy i 
dette arbeidet, avslutter han.

Kilder:
www.motorferdsel.no, www.regjeringen.no, 
www.naturvern.no, www.lovdata.no, 
www.miljostatus.no

Relevante paragrafer i 
Plan- og bygningsloven:
§ 11-8. Hensynssoner

Det kan fastsettes følgende hensynssoner:

c) Sone med særlige hensyn til landbruk, friluftsliv, 
grønnstruktur, landskap eller bevaring av 
naturmiljø eller kulturmiljø, med angivelse av 
interesse.

§ 11-9. Generelle bestemmelser til 

kommuneplanens arealdel

Kommunen kan vedta bestemmelser til 
kommuneplanens arealdel om: 

6. miljøkvalitet, estetikk, natur, landskap og 
grønnstruktur, herunder om midlertidige og 
flyttbare konstruksjoner og anlegg.

§ 12-7. Bestemmelser i reguleringsplan

I reguleringsplan kan det gis bestemmelser til 

arealformål og hensynssoner om følgende 

forhold:

6. bestemmelser for å sikre verneverdier i 

bygninger, andre kulturminner, og kulturmiljøer, 
herunder vern av fasade, materialbruk og 
interiør, samt sikre naturtyper og annen verdifull 
natur.

Den flotte orkideen marisko er 
fredet, men artens levested kan på 
lovlig vis ødelegges av hogst eller 
utbygging. Foto: Arnodd Håpnes.
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�Av� �lexander HoAvland
 

Begrepet bærekraftig ble lansert politisk 

med Brundtlandkommisjonens rapport 

Vår felles framtid (1987). Her ble begrepet 

definert som: «En bærekraftig utvikling skal 
ivareta nåværende generasjoners behov 

uten å ødelegge kommende generasjoners 

muligheter for å tilfredsstille sine behov.»

I et ressursperspektiv vil denne definisjonen 
innebære følgende:

1) Bruken av en ressurs må innebære 

at ressursens tilstand ikke svekkes for 

framtida.

2) Ressursbruken må tillate en fortsatt 

økonomisk og sosial utvikling som løsning 

på framtidige generasjoners (voksende?) 

behov.

En slik forståelse innebærer videre at en 

livsstil som baserer seg på begrensede 

ressurser, og et overforbruk av disse 
ressursene, ikke er bærekraftig. Olje og 
gass vil ikke kunne tilfredsstille framtidige 

generasjoners behov fordi disse ressursene 

vil forsvinne. Mange steder i verden vil 

vannmangel bli et enda større problem 

fordi reservoarene enten er tomme eller 

forurenset. Problemstillingen er ikke ny og 

sivilisasjoner har tidligere dukket under 

nettopp på grunn av en ikke-bærekraftig 
ressursbruk.

Areal som ressurs
Mange av våre natur- og miljøproblemer 
er et resultat av måten vi bruker areal 

på. Areal er ikke en ubegrenset ressurs. 
Fastlandet i Norge utgjør i dag ca. 323 782 

km2. Ser man på arealbruken, vil man se at 

det kun er en liten prosentandel som i dag 

er utbygd til menneskelige formål. Er dette 

da en relevant problemstilling?

Ja – man må her skille mellom 

influensområde og det området som direkte 

blir utbygd. Eksempelvis vil villreinen 

normalt holde en avstand på 2–5 km fra 

menneskelig aktivitet. Ei hytte vil på den 

måten ha et mye større influensområde enn 
selve arealet på hytta eller eiendommen.

Det er heller ikke først og fremst den 

totale mengden areal som er interessant, 
men arealet av ulike naturtyper. Det må 

være legitimt å stille spørsmål ved bruken 

av gode produktive jordbruksarealer til 

boligformål, noe som ofte er tilfellet i byene. 
Vi må også kunne problematisere grupper 

av utbygginger som hver for seg er små, 
men der alle legger beslag på samme 

naturtype. Sistnevnte er ofte tilfelle ved 

små vannkraftverk som går på bekostning 

av den viktige biotopen bekkekløft. Videre 

er 85 prosent av de truede rødlisteartene 

truet nettopp på grunn av arealendringer. 

Dette er bakgrunnen for at Direktoratet 

for Naturforvaltning i år slipper ut en egen 

rødliste for truede naturtyper. 

På bakgrunn av dette må det settes en 

grense for hvor mye areal – og hva slags 

type areal – som skal reguleres til boliger, 
industri, og andre typer bygg og formål. I 
utgangspunktet er dette nettopp formålet 

med kommunens arealplan. Denne 

framstår likevel mer som en utbyggingsplan 

i de fleste tilfeller.  

Framtidas energibruk
Det siste årene har fokuset på en 

overgang fra det fossile samfunnet til 

det fornybare samfunnet vært stort. Selv 

Statoil har begynt å annonsere med at 

«Klimaendringene skaper et økt behov for 

fornybare energikilder» (www.statoil.com). 

Her må vi skille mellom «et økt behov for», 

og det å øke andelen av fornybar energi.

All energiproduksjon har negative 

konsekvenser – også den fornybare. 

Vindkraft legger beslag på kystareal og kommer ofte i konflikt med dyre- og 
fugleliv. Vannkraft truer livet i vassdragene 

våre, mens solenergi krever tilgang til 

begrensede mineralressurser og store 

areal. I tillegg kommer den arealbruken 

og de konsekvensene som skyldes 

kraftledninger og vei. I bred forstand er 

derfor også bruk av fornybar energi basert 

på betingete og begrensete ressurser, selv 

om energikilden i praksis er ubetinget.

Ei bærekraftig framtid kan derfor ikke 

løses ved å øke behovet for fornybar 

energi. Tvert om. Ei bærekraftig framtid 

innebærer at energibehovet totalt sett 

reduseres gjennom energirasjonalisering 

og -effektivisering og en erkjennelse av at 

ingen energi kommer uten kostnad. 

I Norge kan mellom 12-15 TWh 

elektrisk energi  frigjøres ved hjelp 

av energieffektivisering, kun fra 

boligsektoren. En må dessuten tørre 

å stille spørsmål ved bruk av energi 

til boblebad, effektbelysning og andre 

tekniske installasjoner som er langt fra 

livsnødvendige.

Trenden i dag er at mange forsøker å løse 

energiproblemene ved å utelukkende 

Framtida er forsiktig 

forbruk
Hvis framtidas samfunn skal være bærekraftig, må miljøvennlige 
prinsipper for areal- og energibruk ligge til grunn. Da holder det ikke 
at samfunnet er fornybart.
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bygge ut mer fornybar energiproduksjon 

uten å redusere energiforbruket. Den 

fornybare energien på markedet kommer 

bare som et tillegg, som vel så gjerne 

presser prisene ned og øker forbruket som 

den  fortrenger fossile energikilder.

Veien videre…
Framtidens samfunn bør ikke bare være 

fornybart – det bør også være bærekraftig 

i begrepets faktiske betydning. Dette 

forutsetter at overordnede prinsipper 

om bærekraftig bruk ligger til grunn i 

samfunnsplanleggingen. 

Vil et bærekraftig samfunn unngå å gå 

på bekostning av økonomisk og sosial 

utvikling? Med dagens «utvikling» er 

det vanskelig å få dette regnestykket til 

å gå opp. Spørsmålet blir om framtidas 

utvikling må innebære økt ressursbruk, 

eller om vi vil klare å ta i bruk det potensialet som fins i en bedre og mer 
effektiv bruk av ressursene.

Hvor langt oppover Løvstakken kan 

bebyggelsen krype i et bærekraftig 

samfunn? Foto: Alexander Hovland.

Notis

– Årets prisvinner viser stor omsorg for 
både det globale klimaet og luften til 

bergenserne, sa nestleder Gabriel Fliflet i 
Naturvernforbundet Hordaland.

Miljøprisen for 2009, gikk til Trolleybussen i 
Bergen og ble delt ut på Birkelundstoppen. 

I begrunnelsen la styret i organisasjonen 

vekt på at trolleybussen tar godt vare på 

energien, er utslippsfri og lager mindre støy 
enn andre busser. 

– Gamle slitere fortjener ofte priser mer enn 
de det som er nytt og flunkende, sa Fliflet 
og fortalte at det har været trolleybussdrift i 

Bergen siden 1950, først på linje 5 og siden 
på linje 2 fra 1957. Naturvernforbundet 

mener Trolleybussen i Bergen bør få en 

lengre linje og at nye linjer bør utredes, 
spesielt dit det ikke er grunnlag for å bygge 

bybane. – Få tar så godt vare på strømmen 

som Trolleybussen, sa naturverneren 
og slo fast at det er mye bedre å bruke 

elektrisiteten på å drive transportmidler enn 

på å varme opp hus. 

Sjåfør John Kåre Olsen mottok prisen, 
bildet “Springflo” av Audun Hetland, på 
vegne av Trolleybussen i Bergen. Foto: Nils 
Tore Skogland

En omsorgsfull skapning
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�Av� Laila Borge

Så snart de har begynt på skolen, blir alle 
nye studenter ved Bergen Arkitekt Skole 
sendt til Utsira. Der bor de tett på vær 

og vind i flere uker for å lære naturen å 
kjenne. 

Helt siden Bergen Arkitekt Skole ble 
startet i 1986, har prinsippet om at 
byutvikling må skje i harmoni med 

naturen vært en grunnleggende del av 

undervisningen. I de siste årene har 

denne delen av undervisningen blitt 

styrket under begrepet «holdbar». 

Dette er et fokus som både lærere og 

studenter setter pris på. 

- Det er fantastisk spennende å 
undervise i bærekraft. Ungdommene 

har antennene ute, og er interessert i 
kunnskap. Interessen for dette temaet 

er mye bredere enn før, og jeg har stor 
tro på fremtiden, sier sivilarkitekt Harald 
Røstvik, som underviser masterstudenter 
på arkitektskolen.

Fra vugge til grav
Både Harald Røstvik og studentene hans 

er opptatt av å se arkitekturen i en større 

sammenheng. De tror at arkitekter kan 

bidra til å gjøre byer mer miljøvennlige.

- Byer består blant annet av bygninger og 
transportsystemer. Sammenhengen er 

åpenbar. Hvor vi arbeider og hvor vi bor, 
skaper ulike transportbehov. Arkitekter 
og andre planleggere har derfor et stort 

ansvar for å utforme bærekraftige byer. 

Mange arkitekter arbeider jo også med 

planlegging i kommuner, fylker og i 
staten. Derfor er det viktig at vi utdanner 

arkitekter som har bærekraftkompetanse 

og som kan se sammenhengene mellom 

sektorene, sier Røstvik. 
Han mener at store deler av Bergen 

allerede er bærekraftig.

- Det er mange godt isolerte eldre trehus 
i Bergen hvor folk bor godt og trivelig på 

få kvadratmeter med spaseravstand til 

jobben. Det finnes også nye og svært 

energigjerrrige bygg med mer teknologisk 

baserte løsninger og god materialbruk, 
sier han. For å få bærekraftige bygg, 
mener han at det aller viktigste er å 

minske energibehovet, ved å redusere 
arealet og ha godt isolerte yttervegger. 

Deretter bør man se seg om etter 

fornybare energikilder, som solenergi. 
Samtidig påpeker han at bærekraftige 

bygg dreier seg om mer enn 

oppvarmingsbehovet.

- Det handler blant annet om hvor vi 
henter materialene fra. Det har ingen 

hensikt å bygge i tre hvis vi skal kjøre 

varene fra Sveits. Hva som skjer med 

materialene når bygget er gammelt og 

skal rives, har også betydning, sier han. 

Lever av sol
Røstvik er glad for at dagens 

arkitektstudenter viser interesse for 

holdbare og bærekraftige bygg. Selv er 

han en av pionerene på området. Etter 

at han var ferdig utdannet arkitekt fra 

universitetet i Manchester på 1970-tallet, 
begynte han straks å spesialisere seg 

innen bærekraftig design.

- De første tiårene var tunge, spesielt i 
Norge, forteller han.
Han har likevel klart å leve av bærekraftig 

arkitektur – med hovedfokus på solenergi. 

Løsningen var å henvende seg til 

utbyggere i andre land. 95 prosent av 

oppdragene han får er utenfor Norge. 

Blant byggherrer i Norge har interessen 

for bærekraftige bygg ifølge Røstvik 

økt betraktelig de siste tre årene. Og 

passivhus, som bruker rundt 75 prosent 
mindre energi enn tradisjonelle boliger, 
kan bli norsk standard om få år. Men 

fortsatt hevder Røstvik at Norge henger 

etter.

- Norske myndigheter har endelig blitt 
opptatt av passivhus og lavenergibygg. 

Men verden er i ferd med å gå fra 

passivhus-standarden. Vil vi være et 
foregangsland, og ikke dilte etter andre, 
må vi bli mer ambisiøse, sier han. 

Røstvik lærer studentene på 

arkitektskolen i Sandviken å tegne bygg 

som er helt selvforsynte med energi. Slike 

bygg finnes det ikke mange av i Norge.
- I mange norske bygg burde det være 
mulig å komme ned i et energiforbruk 

på mellom null og 50 kilowattimer per 

kvadratmeter per år. Men dette er helt 

umulig så lenge det ikke finnes insentiver. 
Boligeiere som investerer i solstrømanlegg 

i Tyskland får fire kroner kilowattimen når 
de selger strøm, mens de får kjøpe den 
for en krone. Denne tariffen har stimulert 

bruken av solenergi dramatisk, forteller 
han. 

Føler samfunnsansvar
Harald Røstvik er mer miljøbevisst enn 

arkitekter flest. Studentene hans er klar 
over at de utdanner seg til en yrkesgruppe 

som både har vært kritisert for bare å 

tenke på utseende, og for å være ukritiske 
nikkedokker for utbyggerne. 

Masterstudentene Mathias Kempton, 
Benjamin Barth og Kolbjørn Haug håper 
at de skal klare å bruke utdannelsen sin 

til å skape bygg som er gode å bruke og 

samtidig er gode for miljøet. Men de tror 

drømmejobben kan være vanskelig å 

finne.
- Jeg føler at vi har et samfunnsansvar 
fordi vi har fått anledning til å fordype 

oss i disse temaene. Men det er ikke 

etterspørsel etter samfunnsansvarlige 

arkitekter, sier Barth.  
Han ble opptatt av bærekraftig arkitektur 

etter å ha vært på studieturer til 

slumområder i fattige deler av verden. Nå 

har han valgt å skrive diplomoppgave om 

bærekraftige byer i Norge.

En bærekraftig by er mer enn bare 

energigjerrige bygninger. Det er også 

effektiv transport, gode møteplasser 
og innbyggere med et forbruk som ikke 

beslaglegger mer enn 1,8 hektar per 
person (jordens bæreevne). 

Selv om folk gjerne bor trangere 

og alt ligger til rette for et effektivt 

Vil dyrke mat på taket
Arkitekter gjør mer enn å tegne pene (eller stygge) bygg. Studenter 
ved Bergen Arkitekt Skole mener at energibruk, arealbruk og 
holdbare bygg er like viktig som estetikk.
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transportsystem i byer, er ikke urban 
livsstil miljøvennlig i praksis. 

- Folk i byer har høyere konsum. Jeg tror 
det handler om at byboerne ikke ser seg 

selv som en del av et kretsløp. Vi handler 

maten ferdig innpakket i butikken, og de 
fleste av oss har aldri sett en grisebinge. 
Hadde vi sett hvor maten kom fra, ville vi 
kanskje kastet mindre, sier Kempton. 
Det mener han kan bøtes på ved å løse 

flere av ressursbehovene lokalt. 
- Arkitektur og byplanlegging kan 
trolig påvirke folks holdninger. 

Dersom vi for eksempel hadde hatt 

kloakkrenseanleggene i byparken eller i 

egen hage, ville vi sett at trærne døde om 
vi spylte white spirit i do. Da ville vi aldri 

gjort det, sier han.
 Kempton og Barth forteller at storbyer 
som London til enhver tid er noen få dager 

unna å gå tom for mat. For noen år siden 

ble matvareprisene i London doblet på 

grunn av mye snø. 

- Byer er sårbare samfunn. Matmangel 
eller energimangel kan føre til kriminalitet 

og borgerkrig på kort tid, tror de. 
De tror at mat kan dyrkes inne i byene. 

- Alle bygningene i Bergen har tak, der 
vannet bare renner av. Hvorfor ikke 

dyrke mat på taket? Og hvorfor ikke bytte 

rosebuskene i parken ut med epletrær, 
spør Kempton.
- Jordbruk kan drives minst like effektivt 

på trange tomter, der man bygger i 
høyden, som i industrielt jordbruk. Senter 
for byøkologi har kartlagt «left overs», som 
er små ubrukte tomter i Bergen. De viste 

at det finnes uutnyttet plass i sentrum, 
sier Barth. 

Glassfasade rundt geofysen
En del av Harald Røstviks studenter 

skal i en semesteroppgave planlegge 

hvordan Bjerknessenteret kan integreres 

i Geofysisk institutt sitt ærverdige bygg 
fra 1928 på Florida. Bygget har et 

energiforbruk på 350 kilowattimer per 

kvadratmeter per år – mer enn fem 

ganger så mye som passivhus. 

- Det er en utfordring å prøve å redusere 
varmetapet i et så historisk viktig bygg. 

Selv om vi isolerer innenfra, vil vi få 
kuldebroer der varmen transporteres ut 

i etasjeskillene. Det beste ville være å 

isolere fra utsiden. Det gjelder omtrent 

hele Bergen sentrum, sier Mathias 
Kempton. 
Men på murbygget på Florida kan man 

ikke ganske enkelt skifte kledning. 

Kempton jobber derfor med et forslag om 
å kle bygget inn med glass. 

Mens Røstvik kritiserer overdreven bruk 

av glass i bygg, og påpeker at glassbygg 
er for varme om sommeren og for kalde 

om vinteren, mener hans egne studenter 
at glass kan være et tiltak for å redusere 

energibruken i bygg. 

- I nye bygg kan man bruke doble 
glassvegger. Med en halv meter avstand 

og persienner mellom glassene, kan 
man få reflektert lyset inn mens varmen 
holdes ute. Den varme luften mellom 

glassene kan brukes som en del av et 

ventilasjonssystem. Når det er kaldt, 
kan den ledes inn i bygget, og når 
det er varmt, kan varm luft ledes ut. 
Glassfasader kan brukes på samme måte 
utenpå et eksisterende bygg, det kalles 
trombevegger, sier Kempton. 
- Kan det meste av Bergens gamle 
bebyggelse altså stå bak glass om femti 

år?

- Trombevegger fungerer ikke utenpå 
trevegger, derfor vil det ikke komme på 
trehusbebyggelsen i Bergen. De fungerer 

dessuten bare på sydfasaden av et bygg, 
det er altså bare snakk om å kle inn 

deler av bygget. I tillegg kan det være 

komplisert å åpne vinduene i en slik vegg. 

Hele Bergen kommer definitivt ikke til å 
være kledd inn i glass om 50 år, men det 
er fullt mulig det blir en av mange ulike 

typer løsninger vi kan se i fremtiden, sier 
Kempton.

Ser ting i perspektiv
Samtidig som de fordyper seg i 

bærekraftige bygg og byer, håper 
arkitektstudentene Kempton, Barth og 

Mange tror at arkitekter kun er opptatt av byggenes utseende. Derfor er det en viss ironi i at Bergen Arkitekt Skole holder til 
i en gammel silo som gjentatte ganger er blitt kåret til Bergens styggeste bygg. Mathias Kempton og Benjamin Barth er godt 
fornøyd med det romslige skolebygget. Foto: Laila Borge.
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Haug at bærekraft-begrepet snart går ut 
på dato. De håper at det blir overflødig å 
snakke om bærekraft, fordi det er blitt en 
naturlig del av alt vi gjør.

De tror imidlertid ikke at utviklingen mot 

et bærekraftig samfunn vil skyte fart før 

det blir tvingende nødvendig på grunn 

av oljemangel, eller på grunn av harde 
politiske føringer.

- Men det går an å få folk til å endre 
holdninger. Se for eksempel på røykeloven. 

Eller ozonlaget. KFK-gasser ble forbudt 
allerede før det var bevist at de faktisk 

bryter ned ozonlaget. Det viser at 

politikerne kan forandre mye om de tar 

farene på alvor, sier Kempton.
Arkitektstudentene håper at de selv kan 
bidra til å tilrettelegge for et bærekraftig 

samfunn.

- Som arkitekter er vi generalister, ikke 
spesialister. Vi har muligheten til å se ting i 

et større perspektiv, sier de.

• Med regjeringsdokumentet  

«Arkitektur nå» fikk Norge i 
fjor  for første gang en definert 
arkitekturpolitikk.

• Bærekraft- og klimautfordringen 
beskrives som en av tre 

hovedutfordringer for 

arkitekturfeltet i dokumentet.  

• Miljøvennlig materialbruk, 
effektive energiløsninger, forsvarlig 
avfallsbehandling og tilpasning til 

klimaendringene skal bidra til mer 

bærekraftige bygg. Bærekraft skal 

også tas med i betraktningen når 

man vurderer å verne, gjenbruke 
eller bygge nytt. 

Arkitekt Harald Røstvik, som underviser 
ved Bergen Arkitekt Skole, er spesialist 
på bærekraftige bygg og solenergi. Foto: 
Privat.

Får arkitektstudentene det som de vil, er det ikke utenkelig at det kommer en glassvegg foran sørveggen på geofysen. Foto: Laila Borge.
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�Av� Kai Grieg
NaturAvernforbundet Hordalands 
saksbehandler for Jondalstunnelen

Saken endte med at Jondalstunnelen blir 

bygget med et alternativ som går gjennom 

deler av bygden Nordrepollen i Kvinnherad 
kommune. I ettertid er det sikret at 

tunnelen også skal gå utenom

bygden Torsnes i Jondal kommune. Gleden 
på «vinnheradsiden» har

imidlertid vært kortvarig da det er 

gitt tillatelse til et enormt midlertidig 

steindeponi i Nordrepollen som vi frykter vil 

bli permanent.

Her er noen av de lærdommene arbeidet 

har gitt oss:

1. Konsekvensutredninger er lite verdt. 
Spesielt dersom det er en offentlig 

myndighet som har bestemt seg for 

prosjektet, og det er den samme myndighet 
som skal gjøre vedtak på grunnlag av 

konsekvensutredningen.

2. Følg saken tidlig, det er da de viktigste 
føringene gjøres. Naturvernforbundet kom 

bakpå i denne saken og dermed ble vi 

tildelt protestrollen i stedet for at vi påvirket 

direkte. Hvilke alternativer som skal være 

i konsekvensutredningen avgjøres tidlig og 

ofte før saken får offentlig oppmerksomhet 

(jf. monstermaster gjennom Hardanger).

3. Snakk med politikerne som skal 

avgjøre saken. De er vanlige anstendige 

mennesker. Deres bilde av saken  formes 

mye av hvem de snakker med. Det går an å 

ringe dem hjemme.

4. Fylket skal styre etter Fylkesplanen. 

Jondalstunnelen viste at Fylkesplanen var 

lite verdt. I Fylkesplanen for Hordaland 

stod det «I område som har kulturminne 

og kulturmiljø med høg verneverdi, ut frå 
ei fagleg vurdering med utgangspunkt i 

dei definerte vernekriteria; a) vil det vera 
restriksjonar på endra arealbruk b) vil 

store tekniske anlegg (som høgspent- liner, 
vindmøller, telemaster og vegar) ikkje 

kunne tilrådast». Dette var null verdt, siden 
det var fylket selv som skulle kontrollere 

fylket.

5. Politisk makt er viktigere enn hva som 

er «lovlig». Saken om Jondalstunnelen ble 

innkalt av Miljøverndepartementet, men 
så godkjent uten begrunnelse. Saken ble 

innkalt fordi planen med det verste

alternativet ikke var i samsvar med 

nasjonale retningslinjer. Statsminister 

Stoltenberg tok avgjørelsen om likevel å 

godta den i regjeringens underutvalg etter 

bare å ha hørt saken fra en side. Det er 

ikke Miljøvernministeren som tar slike 

avgjørelser.

6. Til slutt var det entreprenøren som 

avgjorde saken ved å prise en lengre tunnel 

rimeligere enn det alle «kvalitet»srapportene 

hadde antatt. Det var virkelig i siste liten at 

den litt lengre tunnelen ble valgt. Moralen 

er at det også er lurt å snakke med 

entreprenørene.

7. Hordaland fylkeskommunes holdning 

var at en hadde råd til å bygge tunnelen, 
men ikke ta miljøhensyn. Mange 

viktige avgjørelser blir tatt i fylket. 

Naturvernforbundet gjør lurt i å følge med 

på hva som skjer der.

8. Til slutt: Sivilombudsmannen gav 

Naturvernforbundet medhold i at

Miljøverndepartementet skulle begrunnet 

vedtaket om å godkjenne planen. Satt på 

spissen betyr det at Stoltenberg, ved å gripe 
inn i saken og diktere vedtaket, påtvang  
departementet regelstridig saksbehandling.

Lærdommer fra 

Jondalstunnelen

 Magnhild Flatebø Haug ser utover Nordrepollen. Veien er ikke bygget ennå. Foto: Kai Grieg.

Det var en liten seier for Naturvernforbundet at ikke det verste 
alternativet i Jondalen ble valgt.
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�Av� Kari Blindheim

Steinstøv og lyden fra anleggsmaskiner 

ligger tett over det som en gang var 

Antveitmyrane. Tusenårs gammel våtmark, 
hjemmet til over 60 fuglearter − noen av 
dem rødlistet − og en levende ørretelv, 
graves ubønnhørlig opp for å gi plass til et 

gigantisk nybygg og parkeringsplasser for 

IKEA. 

Myren på Nyborg er en del av det viktige 

kulturlandskapet som dannet rammen 

rundt gamle Åsane Kirke og det historiske 
gårdslandskapet innover Dalavegen og 

Mellingen. Dalavegen var en magnet 

for lokalbefolkningen, som gjerne la 
søndags- og ettermiddagsturer hit for å få 
et avbrekk fra trafikkstøyen, asfalten og 
handlesentrene som ellers preger store 

deler av sentrale Åsane. 

Her rådde stillhet og fuglekvitter. Synet 

av det gamle kulturlandskapet med den 

skogkledde myren og beitemarkene 

med sau og hester innenfor, ga ro i 
sjelen for turgåere og andre. Helt til 

eiendomsspekulanter og IKEA kastet sine 
øyne på området som en drømmetomt for 

IKEA.

Støyen fra anleggsmaskinene og 

steinstøvet fra graving og sprengning har nå 

erstattet vårens sedvanlige fuglekvitter og 

grønne trær som bakteppe for spaserturer 

langs Dalavegen, for begravelser og for 
kirkegårdsbesøk. Nå skynder forskremte 

turgåere og kirkegjengere seg forbi 

anleggsområdet og lurer på hvordan dette 

kunne skje. 

Norges ufortjente miljøstjerne 
I utlandet er Norge i mange kretser ansett 

som en lysende stjerne på miljøhimmelen. 

Gro Harlem Brundtland huskes som 
selveste bærekraftsdronningen for Rio-
konferansen på 90-tallet. I et land hvor 
Gros parti styrer, må det da stå bra til med 

Elsker trær – raserer våtmar

Det hjelper ikke at fuglene koste seg her, disse trærne er nå borte, meid ned for å gi plass til IKEAs nybygg. 
Foto: Magne Fonn Hafskor, Åsane Tidende

kronikk
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er trær – raserer våtmark

miljøet? Mange har også latt seg imponere 

av norske milliarder til bevaring av regnskog 

i Brasil. Da er det kanskje ikke så rart at 

utlendingene tar det for gitt at miljøhensyn 

står sterkt i samfunnsutviklingen i Norge. 

Heldigvis for norske politikere, som liker å 
sole seg i glansen av Norges ufortjent gode 

miljørykte internasjonalt, så vet ikke våre 
utenlandske venner så mye om de mange 

lokale arealkonfliktene hvor miljøet taper i 
sak etter sak... 

IKEA-saken i Bergen er en oppskrift på 
hvordan få tillatelse av myndighetene til å 

rasere et viktig natur- og kulturlandskap 
som var tiltenkt vern i kommuneplanen. 

Omgikk miljøretningslinjer
Mindre enn en kilometer unna 

Antveitmyrane finner en Åsane 
Senter, hvor dagens IKEA-bygg ligger 
med stor parkeringsplass og gode 

utvidelsesmuligheter. Her kunne IKEA ha 
utvidet både i høyden og bredden og bygget 

ny parkering under tak. Her kunne de også 

bygget lokk over motorveien, en løsning 
som ville gitt mange positive ringvirkninger 

for trafikksituasjon og lokalmiljø.  

Kjøpesenterforskriften er soleklar på at 
utvidelser av handelsvirksomhet skal 

skje i tilknytning til eksisterende sentre 

for å unngå byspredning, utflytende 

senterstrukturer og tap av grøntområder. 

Da IKEA begynte å se seg om etter tomt for 
sitt nybygg, forhandlet de da også om kjøp 
av tomt ved siden av dagens IKEA-bygg. 
Forhandlingene brøt imidlertid sammen 

grunnet uenighet om pris. Da IKEA så fikk 
tilbud av lokale eiendomsspekulanter om 

å kjøpe våtmarksområdet ved kirken, hvor 
IKEA kan trone i ensom majestet rett ved 
motorveien, ble fristelsen for stor. Når 
valget står mellom miljø og enda større 

profitt, levner IKEA ingen tvil om hvilken 
side de står på. 

Det var kun ett problem for IKEA: 
Mesteparten av området lå i LNF-sone 

En tusenårs gammel våtmark, hjemmet til over 60 
fuglearter − noen av dem rødlistet − og en levende 
ørretelv, graves ubønnhørlig opp for å gi plass til et 

gigantisk nybygg og parkeringsplasser for IKEA. 

Myren foran kirkegården er gravd opp og fylt med stein. Nok en våtmark tapt. Foto: Kari Blindheim
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og var av Bergen kommune foreslått 

klassifisert som viktig kulturlandskap 
i ny kommuneplan. IKEA tok imidlertid 
utfordringen. Kunne IKEAs posisjon som en 
pengesterk og populær bedrift med mange 

arbeidsplasser utnyttes til å tvinge fram 

en omregulering av området? De startet 

en kamp som kom til å ta mange år, og 
hvor ingen skitne triks skulle stå uprøvd. 

Trumfkortet som ble spilt ut av IKEA var å 
true politikerne med å flytte fra Bergen hvis 
de ikke fikk bygge midt i dette verdifulle 
våtmarksområdet. De mange andre gode 

alternative plasseringene som ble foreslått 

av kommunen ble blankt avvist – så 

sikre var IKEA på å nå fram med råkjøret 
sitt. Etter flere år med nei fra Bergen 
kommune, bystyret, landbruksdirektør, 
landbruksstyre og fylkesmann, kunne 
IKEA og støttespillerne deres i desember 
2009 endelig feire seieren og innkassere 

gevinsten: retten til å rasere det unike 

våtmarksområdet på Nyborg.  

Bedrift uten miljøtroverdighet
Denne saken levner myndigheter, politikere 
og IKEA liten ære. Utenfor IKEAs bygg ved 
Åsane Senter møtes kundene av plakater 
som forteller dem at IKEA «elsker trær». 
Dessverre for naturmangfoldet i Norge 

gjaldt ikke dette trærne på Antveitmyrane. 
IKEA gir penger til treplantingsprosjekter i 
utlandet, og reklamerer med at råvarene 
de bruker utnyttes maksimalt til gode for 

miljøet. Tiltak er satt i verk for å gjenvinne 

søppel og spare energi. Dette er enkle grep 

for IKEA, som ikke kommer i konflikt med 
målet om enda større profitt. Bedriftens 
underliggende verdisyn (eller rettere sagt 

mangel på verdisyn) kom imidlertid klart 

til syne da IKEA valgte å bruke all sin makt 
for å tvinge fram ødeleggelsen av et viktig 

våtmarksområde.

Ta styringen tilbake
Det var ikke først og fremst virkemid lene 

som sviktet i dette tilfellet. Kjøpesenter-
politikken har ligget fast siden 90-tallet, 
med klare retningslinjer for hvor ny 

handelsvirksomhet skal anlegges. 

Fylkesmannen skal fremme innsigelse hvis 

kommuner går ut over disse retningslinjene, 
noe som også ble gjort i denne saken. 

I innsigelsesbrevet sa Fylkesmannen at 

”Kommunen sitt forslag om endring av
planen strider mot viktige prinsipp i 

Rikspolitiske retningsliner for samordna 

areal- og transportplanlegging” og at å gjøre 
om LNF-sområdet til byggeområde ”vil føre 
til unødig spredning av senterområdet i 

Åsane bydel og omfattande inngrep i viktig 
kulturlandskap med stor friluftsverdi”. Til

tross for disse alvorlige innvendingene 

valgte allikevel Fylkesmannen senere

å trekke innsigelsen, mot at det ble gjort 
noen små justeringer i utbyggingsplanen 

om detaljer i utforming av bygget og 

det kunstige parkanlegget rundt. Fra 

myndighetenes side var dette det største 

sviket i hele saken, siden Fylkesmannen 
har ansvaret for at utbygginger i strid med 

nasjonale miljøpolitiske retningslinjer, 
ikke blir gjennomført. Når Fylkesmannen 

sier ja, blir det slik, særlig siden Miljøvern-
xdepartementet klart kvier seg for å gripe 
inn i lokale saker. 

De som virkelig sviktet var forvaltningen 

og politikerne. Etter først å ha sagt nei til 

utbyggingen av våtmarksområdet på Nyborg 

av en rekke gode grunner, snudde både 
kommunen, Fylkesmannen i Hordaland og 
lokale politikere fra Krf og Arbeiderpartiet 
– alle som én etter press fra utbygger. 

Miljøverndepartementet sviktet også når 

de ikke våget å gripe inn i en stor, lokal 
utbygging, til tross for at de var fullt klar 
over hvor ødeleggende denne utbyggingen 

var for miljøet i Åsane. 

Tusen år gammel våtmark har lite å stille opp mot gravemaskinene til IKEA. 
Foto: Magne Fonn Hafskor, Åsane Tidende

IKEA kunne utvidet på dagens tomt. Foto: Kari Blindheim
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Forvaltningen og politikerne har i denne  

saken feilet i en av sine viktigste oppgaver, 
 som er å ta vare på miljøet og natur-
mangfoldet for fremtiden. Det var aldri slik 

at myrområdet på Nyborg var det eneste 

stedet det var mulig å plassere IKEAs 
nybygg. I denne saken oppførte IKEA seg 
som en trassig unge som skriker «Vil ha, vil 
ha!». Og kommune, fylkesmenn og politikere 
ga etter for presset.

I norsk miljøforvaltning er det få absolutte 

virkemidler. De fleste retningslinjer gir rom 
for skjønn, noe som gir stor makt til lokale 
myndigheter og politikere i arealsaker. 

Skjønn skal imidlertid brukes når det 

er påkrevd for å sikre gode, helhetlige 
løsninger for samfunnet. Ingen forskrifter 

og retningslinjer kan treffe perfekt i alle 

tilfeller. Skjønn skal ikke brukes til å gi 

skruppelløse utbyggere fritt leide inn i 

verneverdige kultur- og naturlandskap. 
Forvaltningen og politikerne må våge å 

ta styringen over arealpolitikken tilbake. 

De må ikke la seg tvinge i kne av de 

kapitalglade næringslivsaktørene, uten 
tanke for miljøet.  

Trærne må vike for IKEA. Foto: Ove Landro, Åsane Tidende

Reklameplakat fra IKEA. Foto: Kari Blindheim
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�Av� Tom Skauge

Prognosene for trafikksammenbrudd har 
vært kjent lenge. Optimistiske anslag i 

1999 viste en trafikkvekst i sør-korridoren 
på 50–70% de kommende 10–15 år. De 

siste årene har prognosene dessverre slått 

til. Køproblemene har vært synlig for alle. 
Den ensidige satsing på veg har vært totalt 

mislykket.

Parallelt med bilsatsingen i Bergen er 

kollektivtilbudet bygget ned målbevisst 

over minst 20 år. Bilbyen er også en 

klimaversting. Fra 1995 til 2005 økte 

utslippene fra vegtrafikken med 34 %. 
Vinteren 2009–2010 går over i historien 

som giftvinteren med utslipp som overskred 

tiltaksgrensene (for hele året) ni ganger. 

Motstandere av bybanen kaller den en 

pinglebane. De har rett på ett punkt: 

Kompromisset om bybanen var for lite 
ambisiøst. Det gav et første byggetrinn 

bare til Nesttun. Selv om planene strekker 

seg noe lengre, er byggearbeidene 
utilstrekkelige og vitner om dårlig forståelse 

av hvilke kapasitetsproblemer vegnettet 

i Bergen har og hvilke helsefarer og 

miljøødeleggelser biltrafikken gir. 

Når pinglebanen til Nesttun likevel er 

historisk for fremtidig byutvikling er det flere 
grunner: 

1) Banen vil gradvis vise at det finnes en 
alternativ løsning for persontransport i 

bymiljø – også i regnfulle byer. Det er ingen 

samfunnsmessig lov som sier at Bergen 

med nødvendighet må bli alle bilkøers 

mor. Med bybane til Nesttun kan byens 

innbyggere gjøre sine egne erfaringer. 

2) Bybanen blir det første køfrie 

kollektivtilbudet, ved siden av toget Arna–
Bergen, som reisende kan ha tillit til. 
Køfrihet vil bli en viktig kvalitet for reisende 
i Bergen som nå kan velge mellom bil (i kø) 

og bane (uten kø). Køfrie skinnetraseer er 
også politisk-administrativt viktig i en by 
der kollektivfelt i beste fall er festtaler. Alle 
kollektivfelt i Bergen blir av asfaltpolitikerne 

betraktet som midlertidige, slik presset 
mot kollektivfeltene på Flyplassvegen viser. 

Skinner har den fordel at det tar tid å rive 

dem opp. Det er håp om at skiltmyndighet 

i vegkontor og politi må tenke seg om. 

Bybanens skinner er politiske. De gir – for 

første gang etter Bergensbanen ble åpnet 

– en entydig verdsetting av mennesker som 

velger å reise kollektivt. 

3) Bybanen blir arealgjerring. I forhold 

til transportkapasiteten krever den langt 

mindre areal enn veg. Hvert togsett tar 220 

passasjerer, noe som betyr at banen kan 
flytte 2600 personer i timen. Dersom tre av 
fire biler kjører uten passasjerer, erstatter 
bybanen en bilkø på 10 km.

4) Bybanen blir rask. Gjennomsnittsfarten 
blir ikke høy sammenlignet med toppfart 

på veg, men når det egentlige alternativet 
er stillestående kø, kan de reisende for 
første gang på lenge stole på avganger og 

fremkommelighet. Strekningen sentrum–

Nesttun tar bare 21 minutter. 

5) For å bygge bybanen har det vært 

nødvendig å bygge en alternativ ekspertise. 

Vi har fått et eget bybanekontor for 

utbygging og drift, og et sterkt fagmiljø 
for gode kollektivløsninger i Bergen. 

Bybane gir dermed Bergen hardt tiltrengt 

motekspertise til bilplanleggerne.

6) Bybanen blir billig. Med forlengelse 

til Lagunen skal bybanen etter planen 

koste under 2,5 milliarder kroner. Det er 
bare to ganger prisen for å rydde opp i ett 

enkelt kryss i Bergen – trafikkslummen på 
Danmarksplass. 

Bybanen blir en pinglebane – slik 

motstanderne har  hevdet  – dersom ikke 

Bergen, Hordaland og Staten forplikter seg 
til å videreføre byggingen til alle bydelene i 

Bergen. For å få dette til, må kollektivtrafikk 
og miljø få prioritet de neste 10–15 år. 

Først når kollektivkapasiteten er kommet 

opp på et nivå som gjør den attraktiv for 

bergensere flest, kan vi kanskje hente frem 
vegplanene igjen – for et ringvegsystem. I 

mellomtiden må byrådet i Bergen anstrenge 

seg for ikke å undergrave starten på en 

trafikale snuoperasjonen med å la seg friste 
av planene om nye store P-anlegg midt i 
Bergen. Klostergarasjen bør bli stående 
som den siste ”klimagarasjen” i Bergen der 

asfaltpartiene gav blaffen i kø og miljø.

Til lykke med pinglebanen! De politiske 

skinnene kan forandre Bergen.

Politiske skinner
22. juni 2010 åpner Bergen sin bybane. To generasjoner etter at trikken 

og Nesttunbanen ble lagt ned – og seksten år etter bystyrets første 

prinsippvedtak om bybane – starter snuoperasjonen for bilbyen Bergen.

Bybanen er arealeffektiv og kan transportere 2000 personer i timen. 
Foto: Bybanekontoret.
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Vi ønsker å styrke det folkelige presset for 

miljøvennlig kollektivtilbud i Bergen, og 
Bybanen er det viktigste enkeltprosjektet. 

Samtidig har vi akkurat lagt bak oss en 

vinter med ni ganger mer giftig luft over 

Bergen enn det som er tillatt på et helt år. 

Initiativet er organisert som en ad hoc-
aksjon. På stiftelsesmøtet 13. april 2010 

ble det nedsatt et arbeidsutvalg med 

representanter fra Naturvernforbundet, 
Venstre, De Grønne og SV. Disse har sendt 
ut en ny bred invitasjon til tverrpolitisk 

samarbeid, og håper at alt som kan krype 
og gå møter opp til marsjen 5. juni, og 

senere til åpningen av Bybanen 22. juni.

Marsjen skal etter planen gå i 

traseen for Bybanen, fra Wergeland til 
Torgallmenningen.  Vi legger opp til appeller 

og kulturarrangement på fem stopp 

underveis.  Ren Luft Danmarksplass har 

allerede laget et opplegg for sitt stopp ved 

Årstad videregående skole.

På stiftelsesmøtet ble følgende politiske 

grunnlag for markeringene vedtatt:

• Bybane til alle bydeler i Bergen innen 

2025 – Ingen byggestopp etter 

Lagunen

• Kollektivfelt på alle innfartsårer inn til 
sentrum innen 2012

• Køprising for kollektivtransport og 
sykkel

• Økt lokal og statlig støtte til 
kollektivtilbudet

• Spar våre barn for giftskyen   

Paroler som ikke strider mot dette 

grunnlaget, vil være velkomne i tillegg. 
Vi gleder oss til Bybanen. Kom og gled deg, 
du også!

Vi feirer Bybanen
Det blir tverrpolitisk bybanemarsj fra Wergeland til sentrum, lørdag 5. juni kl 13.00, og 
markering av åpningen 22. juni 2010.

Bybanen på vei ned til gamle Nygårdsbro. Foto: Bybanekontoret.
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Nasjonal 

tomgangsaksjon
5. mars var det igjen duket for Miljøagentes årlige tomgangsaksjon. 
Agenter fra hele landet trålet gatene etter parkerte biler med 
motoren på. 

Tomgangsaksjonen har blitt en årlig hendelse for miljøagenter over hele landet. Lokallag i Oslo 

hadde til og med møtt opp utenfor Stortinget i år. Der belærte de flere av stortingsrepresentantene 
om hvordan man kan få bukt med tomgangskjøringen som forurenser luften og slipper ut 

klimagasser helt unødvendig. 

- Hva om vi gir parkeringsvaktene muligheten til å skrive ut bøter til bilister som bryter 
tomgangsforbudet, foreslo miljøagent Leonora til stort sett positive Stortingsrepresentanter.

Agentene Jonas og Eivind fikk sågar møtt samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa, som har 
ansvaret for all transport i Norge. Hun kan foreslå lover mot tomgangskjøringen, så vi får håpe 
Kleppa tok miljøagentenes gode råd på alvor. 

Eivind og Jonas møter 
samferdselsministeren. 

Foto:  
www.miljoagentene.no

Ansvarlig for miljøagentsidene: Klaus Hjermann
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Svaret er: Den svært sjeldne ramsløkfluen som bare finnes 
i noen få vestlandskommuner her i Norge. Men hvorfor har 
Bakke fått dette spesielle ansvaret? 

I 2008 fikk alle ordførerne i Norge en egen trua art de skulle passe ekstra godt på. På 
Miljøagentenes hjemmesider finner du en link der du kan se hele listen over trua dyrearter 
Norges ordførere har fått personlig ansvar for å beskytte.

Dersom du vil spørre ordføreren om hva han gjør for å passe på ramsløkfluen, så kan 
du sende e-post til post@miljoagentene.no. Da sørger hovedkvarteret for at ordførerne 
får spørsmålene dine. Men dersom du vil gjøre oppdraget enda mer spennende, kan du 
kontakte ordføreren direkte og spørre hva han eller hun har gjort for å ta vare på arten.

Om du også kontakter ordføreren er det fint om du rapporterer til hovedkvarteret på post@
miljoagentene.no eller skriver om det i Miljøjournalisten.

Mellom lundfugl og skarv, ved mektige fjell og 
et av verdens største korallrev, ligger fødestua til 
den siste store torskebestanden i verden. I dette 
fantastiske naturområdet vil Norges største forurenser, 
oljeindustrien, bore etter olje og gass. Det er på tide å si 
stopp.

Naturvernforbundet inviterer nye og gamle miljøvernere til Miljøfestival i Kabelvåg 
fra 5. til 8.august. Miljøfestivalen arrangeres i samarbeid med Miljøagentene, som 
lager et program tilrettelagt for barn mellom 6 og 13 år. 

Her blir det mye moro for både miljøagenter og andre barn og unge. Den første 

dagen blir det byvandring kun for barn, der Miljøagentenes lokallag i Vågan viser 
fram byen. Utover uka kan man være med til Vågan økologiske besøkshage, ut på 
båttur, besøke akvariet, høre artige foredrag, bade og hver dag blir det satt opp en 
ny miljøsti på torget.

Har du spørsmål ang. barnas miljøsommer kontakt Ane Marte Rognskog på 
anemarte@miljoagentene.no eller 464 13 213

Fra Natur og Ungdoms sommerleir mot oljeboring 
i 2009 i Henningsvær.  Foto: Natur og Ungdom.

Velkommen til 

Miljøfestival i Lofoten!

Hvilken trua art skal 
Bergens ordfører Gunnar 
Bakke beskytte?

Kanadagjes er en annen trua dyreart. Kan du finne ut hvilken ordfører som passer på denne? Foto: Alexander Hovland.
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Klare til kamp
Årsmøtet i Naturvernforbundet Hordaland viste stor aktivitet i fylket, 
men også at det hadde vært en fordel å dele denne arbeidsmengden på 
flere medlemmer.

�Av� Signe Sandberg

Med nærmere 2000 medlemmer i fylket 

var ikke frammøteprosenten på årsmøtet 

større enn vanlig. Det passet derfor godt 

at Steinar Alsos fra sentralt ga oss en 
innføring i medlemsverving, og snakket om 
årets storsatsning i Naturvernforvundet. 

Det ble klinkende klart for de fremmøtte 

at mange de mange store oppgavene 

som ligger foran oss, krever sterk økning i 
medlemstallet.

Også betalende medlemmer som 

ikke er aktive, er viktige. Selv om 

Naturvernforbundets mange betalte og 

ubetalte aktivister skaffer organisasjonen 

stor respekt i offentligheten, vil en betydelig 
økning i medlemsmassen gi oss større 

tyngde i det politiske spillet rundt store 

avgjørelser. Årsmøtet konkluderte derfor 
med en konkret oppfordring til styret og alle 

interesserte om å satse sterkt og konkret 

på medlemsverving i tiden fremmover.

Årsmøtesaker
Regnskap og årsrapport for 2009 ble lagt 

fram for årsmøtet. Slike saker har normalt 

ikke særlig publikumsapell, spesielt ikke 
når en organisasjon er enhetlig og uten 

indre motsetninger. Regnskapstall og 

rapport viser at fylkeslaget håndterer en 

”omsetning” på 1,8 million kroner, men at 
mange av inntektene kommer på grunn av 

store prosjekter , og er bundet til disse. Det 
er derfor lite økonomisk rom for nysatsing 

og årsmøtet gjorde vedtak om å utløse 

midler til medlemsverving som tidligere har 

vært satt til side i organisasjonen.

Prosjektet Oljefri profilerer Naturvern-
forbundet utad og har gjort fylkeslaget til en 

viktig støttespiller for kommunene i kampen 

mot klimautslipp. Oljefri er påvei ut fra 

Hordaland og er i ferd med å bli et nasjonalt 

Fra forskning på Finse. Foto: Kari Klanderud.
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fenomen, og nå står prosjektet overfor 
store utfordringer i tiden som kommer. 

Årsmøtet presiserte at årsrapporten 
også må reflektere det store arbeidet 
som er nedlagt gjennom 2009 

mot de småkraftverk som truer 

naturmangfoldet.

Vedtektsendring og valg
Årsmøtet vedtok en vedtektsendring 
som innebærer at styret nå består 

av 9 medlemmer og 4 vara. Tidligere 

har det vært 7 medlemmer og 5 

vara. Ikke alle styremedlemmene var 

på valg, siden de fleste velges for to 
år av gangen. Det ble også vedtatt 

at redaktør av NaturVest framover 

velges av årsmøtet, og at bladet følger 
redaktørplakaten.

Det nye Styret i Naturvernforbundet 

Hordaland er som følger:

Leder: Espen Edvardsen. Redaktør: 

Petra Helgesen. Styremedlemmer: 

Alexander Hovland, Gabriel Fliflet, 
Anne Kristine Søvik, Signe Sandberg , 
Nils Johnsen, Kari Blindheim og Idunn 
Bjørdal (NU). Varamedlemmer: Håvard 

Gjerde, Marte Mjøs Persen , Rahim 
Nicolay Ali og Andrea E. Albrethson 
(NU).

Klimaendringer og biologi
Vigdis Vandvik er biolog og 

klimaforsker, og det arbeidet hun 
deltar i, er et godt eksempel på 
hvordan dagens miljøutfordringer 

krever tverrfaglig samarbeid. I 

Naturvernforbundet er vi opptatt av å 

bygge kunnskap. Vandvik var derfor 

invitert til å holde et faglig foredrag på 

årsmøtet. 

Biologen slo fast at klimaendringene 

vi opplever er betydelige. Vi fikk se 
fotografier av vårens blomstring på 
samme sted, men med mange tiårs 
mellomrom. Bildene dokumenterer 

hvordan våren kommer tidligere nå 

enn før. Ved å velge ut et meget lite 

felt og studere vekstene der, kan en 
fastslå hvordan arter flytter seg, og 
hvilke som bukker under ettersom 

klimaet endrer seg. Det er slik 

forskning Vandvik har drevet, og hun 
er del av en internasjonal gruppe som 

beskriver effektene av klimaendringer, 
både økologisk og miljømessig.

”Når verden endrer seg, trenger 
vi lange tidsserier”. Dette er en 

grunnregel for det internasjonale 

forskningssamarbeidet, men 
også en store utfordring. Hva kan 

gjøres når data mangler? Arbeidet 
med rekonstruksjon av fortidens 

økologi kalles palaeoøkologi, og 
i Jotunheimen har slik forskning 

kunnet påvise at arter har ”klatret” 

til fjells mellom 1930 og 1990. 

Klimaendringene er en trussel mot 
artsmangfoldet, men fører også til 
at artsrikdommen øker i fjellet og 

arktiske områder.

Vandvik driver med grunnlags-
forskning innenfor et svært lite felt. 

Samtidig er hun med i et prosjekt 

som prøver å trekke opp de store 

linjene av forandringer i en tid hvor 

den offentlige debatten har mest 

opptatt av om klimaendringene er 

menneskeskapt eller ikke. Hva som 

virkelig skjer, blir ikke viet så stor 
oppmerksomhet i media.

Naturvernforbundet sitt arbeid 

kan kanskje bidra til å endre 

på dette. Vandvik beskrev 

rollefordelingen mellom forskere og 

miljøorganisasjonene slik: 

Forskningens rolle er å fremskaffe 

kunnskap om hvordan og hvorfor 

klimaet vil utvikle seg, hva som vil bli 
konsekvensene og hvilke tiltak som 

kan ha effekt. Forskningen skal først 

og fremst være troverdig.

Miljøorganisasjonenes rolle er 

å påvirke politikk, forvaltning og 
offentlighet, og å være målbærer for 
viktige saker. Organisasjonene bidrar 

med engasjement, kontakter og 
kanaler.

• Fylkesstyret ber folk om å gå aktivt 

ut til sine nærmeste for å verve nye 

medlemmer.

• Styret ønsker også å  gjennomføre en 

ringerunde til medlemmene for å få 

innspill til medlemsvervingen.

• Les årsmelding og arbeidsprogram for 

Naturvernforbundet Hordaland på http://

naturvernforbundet.no/hordaland/

Våren kommer tidligere. 
Foto: Botanical Society of America
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�Av�  Laila Borge

De finnes nok i alle tettsteder, disse 
uoffisielle og ulovlige søppelfyllingene, der 
folk tømmer bilen for boss i stedet for å 

kjøre til nærmeste gjenvinningsstasjon. 

En av disse tomtene ligger i Åsane. Et 
steinkast fra Ikea dukker det med ujevne 

mellomrom opp nytt avfall på grusplassen. 

Her er plastsekker med boss, malingspann, 

ødelagte hagemøbler, madrasser, bildekk, 
en sofa, et sykkelsete og en mopp. Her er 
også ødelagte hvitevarer.

Hvem som kastet den første søppelsekken 

her er uvisst, men det som synes å være 
trenden på slike steder, er at når noen det 
først har kommet litt boss, kommer det mer. 

– Når noen først begynner, blir det tydeligvis 
et problem. Her har det bare kommet mer 

og mer boss, og det ser verre og verre ut. 
Det er fortvilende, sier Laila Larsen. Hun 
bor like ved den forsøplede tomten i Åsane.

– En gang kastet noen en båt her. Det sto til 

og med en gammel campingvogn her. Den 

var det til slutt noen som tente på, forteller 
hun.

Hun lurer på om det kan være femtilappen 

det koster å kaste bosset sitt på 

gjenvinningsstasjonen i Salhusvegen 

som er årsaken til at folk heller dumper 

bosset sitt her. Det forklarer imidlertid 

ikke hvitevarene, som i likhet med annet 
elektrisk avfall kan leveres gratis til 

forhandlere og gjenvinningsstasjoner. 

Sverre Andreas Stakkestad i 
Naturvernforbundet Hordaland mener at 

de fleste skråninger er ”ingenmannsland” 
i fare for å bli ulovlige søppelfyllinger. Han 

tror at en skikkelig ryddedugnad kan bøte 

på problemet.

– Om mange rydder opp i sin nærmeste 

skråning, og i tillegg tar med en pose og 
plukker opp det de ser på søndagsturen, vil 
det bli bedre. Bergen er trolig Norges mest 

forsøplede by, og det er ikke bra, sier han. 
Laila Larsen prøver å redusere problemet 

i sitt eget nabolag ved å stoppe opp hver 

gang hun ser noen som hun mistenker for å 

kaste søppel i naturen.

– Da pleier de å forsvinne, sier hun.
Noen langsiktig løsning har hun ikke.

– Kanskje tomten rett og slett må gjerdes 
inn, sier hun. 

Tomme tomter blir 

tømmeplasser
Skråninger og andre ubrukte tomter fylles raskt med søppel om de ikke 
holdes ved like.

Ikke langt unna Ikea er denne sofaen forlatt, sammen med mye annet søppel. Foto: Laila 
Borge 
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I de innerste sirkler
av Åslaug Haga
Schibsted forlag, 2009

Politisk røvarroman

Anmeldelse

�Av� ØyAvind Strømmen

Boken er kort, bare 60 sider, lettlest 
oMange meldarar og kommentatorar 

har meint at boka er en nøkkelroman, 
at hovudpersonen – energiminister Ane 
Smedby – er Åslaug Haga sjølv, og at 
den ufyselege statsministeren Carl Otto 

Hedenstad er Jens Stoltenberg. «Noen av 

hendelsene er inspirert av virkeligheten», 
heiter det framme i boka, men Haga 
understrekar at det er ein roman, og at 
røyndomen alltid vil «overgå fantasien». 

Lat meg seia det slik: eg vonar verkeleg 

det er ei skrøne. Der forteljinga til å byrja 

med verkar som ei satire med eit truverdig 

utgangspunkt, vert ho etter kvart nemleg 
så spinnvill at ei biografisk tolking gjev 
grunnlag for å henta fram høygaffelen frå 

låven og setja kursen mot Stortinget.  

Den raude tråden i boka er eit oljeutslepp 

i Barentshavet. Hedenstad og hans minst 

like sleske kompis i oljeselskapet med det 

klingande namnet Noroil, finn det best 
å halda dette skjult for både regjeringa 

(med unnatak av fiskeriministeren, som 

har partiboka i orden) og resten av landet 

– det kunne jo gå utover oljeverksemda i 

nordområda. Energiminister Ane Smedby 
får ikkje vita noko som helst, men anar 
etter kvart ugler i mosen. 

Samstundes er det nok av sideforteljingar. 

Smedby har vanskar i privatlivet, ein 
sur ektemann, born som ikkje liker 
Senterpartiet sin ulvepolitikk og – ikkje 

minst – ei affære på gang med ein 

handlekraftig forretningsmann. Venninna 

og statsrådskollegaen Nora Giæver har 
personlege fiendar (med bakgrunn i eit 
skjelett i skapet av ein type KrF-statsrådar 
som Giæver ikkje bør ha) som står bak 
ei dritpakke av dimensjonar. Media er 

eit koppel med jagande hundar som er 

langt meir interesserte i å grava i Giæver 
sitt privatliv enn dei er i viktige politiske 

spørsmål. Dei burde ha vore interesserte 

i olje og i overvakingsspørsmål – men dei 

er det ikkje. Dei fleste journalistane i boka 
står rett og slett fram som gjennomført 

teite.

Dette er ikkje stor litteratur, men 

forteljinga om oljeutsleppet driv handlinga 

greitt framover, og det er vanskeleg å 
leggja «I de innerste sirkler» frå seg. Mot 

slutten vert det heile så sprøtt at dei som 

leiter etter ekvivalentane i den verkelege 

verda, anten vil bli beint fram skremt eller 
vil kjenna seg snytt. Eg føretrekkjer det 

siste, og definerer boka som ein lettlest 
røvarroman og som lite anna enn det. 

Som røvarroman er boka god, som politisk 
satire noko meir hanglande. 

Når det er sagt, gjev boka også grunnlag 
for ein del politisk filosofering: kor sterke 
er dei kreftene som ivrar for oljeutvinning i 

stadig meir sårbare område? Kor tvilsame 
metodar er dei viljuge til å ta i bruk? Kor 
tett er tilhøvet mellom næringslivstoppar 

og den politiske eliten? Sidan boka er 
skrive av ei kvinne som har tilhøyrd dei 

ekte indre sirklane, vert ein uunngåeleg 
sitjande att og lura på kor mykje av ho 

som skal tolkast som ei skildring av 

røyndomen.

Det var med ein viss skepsis eg tok til på 
Åslaug Haga sin roman «I de innerste sirkler». 
Ville den verkeleg vera meir interessant enn ei 
gjennomsnittleg norsk, offentleg utgreiing? 

Oljefri.no lansert i Fjell kommune
Gjennom oljefri.no har det nå blitt lettere for 
innbyggerne i Fjell kommune å gjennomføre 

klima- og energieffektiviseringstiltak i egen 
bolig. Fredag 19. februar ble oljefri.no 

lansert i Fjell. Ordfører Lars Lie sendte ut 

invitasjon til alle kommunens innbyggere 

denne dagen og ba dem bidra til å redusere 

klimagassutslippene fra oljefyring. 

– Bruk av olje og gass til oppvarming står 

for store klimagassutslipp. Folk flest er ikke 
klar over at en oljekamin alene kan stå for 

klimagassutslipp som tilsvarer mer enn et 

års bilbruk, sier Silje Østerbø, prosjektleder 
for oljefri.no. Prosjektet startet i Bergen, 
og skal snart lanserest flere steder i 
Hordaland, samt i Oslo.

På oljefri.no finner du informasjon 
og veiledning om hvordan du som 

bolig- eller byggeier kan redusere dine 
klimagassutslipp og energikostnader. 

Nettstedet synliggjør alternativer 

ved utskifting av oljefyr gjennom 

eksempler og kostnader og gir gode 

tips til energieffektivisering. Oljefri.no 

formidler direkte kontakt med lokale 

leverandører som kan erstatte oljefyren 

med et klimavennlig alternativ, fjerne 
og rense oljetanken eller gjennomføre 

isolasjonssjekk av boligen din. På den 

måten gjør oljefri.no prosessen fra oljefyrt 

til oljefri og energieffektiv kortere for deg. 

Notiser

Ordfører Lars Lie gir tommelen opp for at 
også innbyggerene i Fjell kommune nå 
skal bli oljefri. Her med prosjektleder Silje 
Østerbø og daglig leder Nils Tore Skogland 
i Naturvernforbundet Hordaland. 
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Naturvernforbundet inviterer til

MILJØFESTIVAL 2010
Velkommen til politisk verksted, 

fantastisk natur og oljekamp.

Lofoten 5. til 8. august! 

www.naturvernforbundet.no/miljofestival
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www.akvariet.no

dypere
opplevelser

Les meir om kvifor det står Skyss 
på bussen din på skyss.no

Studenter som kjøper billett på nett reiser aller billigst mandag – torsdag.

www.kystbussen.no  

Inntil 50 % rabatt 

mandag – torsdag!

Foto: Ø
yvind H

jelm
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Har du boss? 
Ring Franzefoss!
Tlf. 55 34 92 00

Damsgårdsvn. 99
5058 Bergen

www.franzefoss.no
Telefax: 55 34 92 10

ww
w.

cr
ea

to
.n

o 

TITLESTAD&BRUDESETHA/S

STÅL-JERN-METALLER

Damsgårdsvei95/97
Telefon55341770

Faks55343232

Tlf08899

-Avfallsløsningerfornæringslivet

-Containerutleie

Møllendalsveien31

5009Bergen

Tlf.:81533030

Faks:55295848

E-post:bedrift@bir.no

55 27 70 91 

Et selskap i

Miljøfyrtårnkommunenr.1
DessekommunaleeininganekannokallesegMiljøfyrtårn:
-Fedjebarnehage
-Fedjeskule
-Fedjesjukeheim
-Fedjefolkebibliotek
-Fedjehelsestasjon
-Kommuneadministrasjonogteknisketat

FEDJE KOMMUNE

telefon56165100
telefaks56165119

www.fedje.kommune.no

Bli oljefri.
HAR DU OLJEFYR?

Bytt ut oljefyren eller parafinkaminen din med hjelp 
fra Bergen kommune, BKK og Naturvernforbundet.  

A
lf
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u
n

d
e
rs

e
n
 A

S

Engasjert, troverdig 
og relasjons skapende 
prosjektmedarbeider søkes til 

klima prosjektet oljefri.no 

Les mer på 
Naturvernforbundet.no/hordaland 
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www.sim.as

Svartasmoget 

N-5419 Fitjar

telefon 53 45 78 50

telefaks 53 45 78 60

e-post sim@sim.as

Sunnhordland 

Interkommunale 

Miljøverk IKS

Informasjon frå 

Sunnhordland 

Interkommunale 

Miljøverk IKS

Tenk miljø -  brems forbruket!

Putt drikkekartong 

rett i papirbosset 

- uten plastpose!

Tlf. 56 52 99 00 

Faks 56 52 99 01

E-post: ihm@ihm.no 

www.ihm.no

L
o

g
o
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n

k
.n

o

Ta vare på naturen
- Hugs at farleg avfall må leverast til godkjend mottak!

 
● Stoff med faremerke er nesten alltid farleg avfall.
● Farleg avfall kan leverast på miljøstasjonen, 
 sjå opningstider på www.ihm.no

50 tunfiskbokser 
= 1 forhjul

Metallemballasje leverer du til containerne for  
glass- og metallemballasje på returpunktene.

Kast riktig -

gi bosset verdi

Tlf: 815 33 030 | www.bir.no
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Vi støtter

morgendagens helter
Statoils suksess skyldes i stor grad mennesker med evne og vilje til å tenke annerledes, med mot 

til å forsøke å gjøre det umulige mulig og med kompetanse og utholdenhet til å jobbe hardt for å 

oppnå enestående resultater. Skal vi lykkes i fremtiden trenger vi flere slike mennesker. Ikke bare 

vi, men også samfunnet vi lever i og av. Vi kaller dem morgendagens helter. 

 

Helter inspirerer oss og binder oss sammen. Men ikke bare har vi behov for noen å se opp til, 

noen som kan bidra med store opplevelser innen kultur og idrett. Verden står overfor store 

utfordringer som vi trenger høyt spesialiserte fagfolk for å løse. Derfor støtter Statoil 

morgendagens helter innen både idrett, kultur og ikke minst utdanning. Til glede 

for dem selv og alle oss andre.

www.statoil.com

Historien syner at det 

har lønt seg å kjøpe straum 

frå Fitjar Kraftlag

Bli straumkunde du og!

Tel: 53 45 76 00

www.fitjar-kraftlag.no 

Fitjar Kraftlag satsar gjennom Midtfjellet Vindkraft AS 

på rein fornybar elektrisk energi

Informasjon om fylkeskommunen og 
Hordaland finn du på internett

www.hordaland.no

Tlf 08899

Vil du annonsere i 

NaturVest?

Kontakt Grønn Markedskontakt
på tlf: 55 10 10 97 eller e-post: sverre@gmk.as

Medlemsblad for Naturvernforbundet Hordaland

NaturVest
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Naturvernkalenderen 2010
Her finner du en oversikt over noen natur- og miljørelaterte arrangement framover. 
For mer informasjon, se nettsidene naturvernforbundet.no/hordaland

Mai 2010

 Styremøte i Naturvernforbundet 
Hordaland
19.05 kl 17:00–19:00

Juni 2010

 Bybanemarsjen
05.06 kl 13:00–15:00
På FNs Miljøverndag 5. juni 2010, går 
Bybanemarsjen fra Wergeland til sentrum langs 

bybanetraseen. I sammenheng med Bybanens 

fødsel vil vi feire at banen endelig er her, og kreve 
videre utbygging etter Lagunen. Møt opp og marsjer 

for miljøvennlig transport, og et bedre tilbud for 
syklister og gående. Det blir underholdning og 

appeller underveis. Det er bare å møte opp!

 

Styremøte i Naturvernforbundet Hordaland
09.06 kl 18:00–20:00

Åpning av bybanen
22.06
Bli med på åpningen av Bybanen i Bergen. Følg 

med på naturvernforbundet.no/hordaland

 

August
 

Miljøfestival i Kabelvåg
05.–08.08
Spis bacalao med Jan Otto Johansen, lær mer 
om problemene med oljeboring og løsningene på 

vår tids største utfordring når Naturvernforbundet 

inviterer til Miljøfestival i Kabelvåg. Les mer på 
www.naturvernforbundet.no/miljofestival

 

Styremøte i Naturvernforbundet Hordaland
18.08 kl 18:00–20:00
 

September 
 

Strategiseminar i Naturvernforbundet 
Hordaland
10.–11.09
Naturvernforbundet Hordaland planlegger 

strategiseminar og hyttetur for styret og lokallagene 

i Hordaland. 

Mellom lundfugl og skarv, ved mektige fjell og et av verdens største korallrev, 
ligger fødestua til den siste store torskebestanden i verden. I dette fantastiske 

naturområdet vil Norges største forurenser, oljeindustrien, bore etter olje og 
gass. Det er på tide å si stopp.

Bli med på Miljøfestival i Kabelvåg 5.–8. august.

Notis

Neste nummer av NaturVest har temaet ”Hav”. Har du 
tips til saker som fortjener omtale, send en e-post til 
naturvest@naturvern.no.

Det har aldri vært viktigere å legge ferien 
til Lofoten!  


