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Agder 2030
• Hva skal vi leve av?
• Hvor skal vi bo?
• Hvordan skal vi bo?
• Hvordan skal vi dekke 

våre transportbehov?
• Hva skal vi spise?
• Hvordan skal vi bruke 

fritiden vår?
• Hvordan skal vi ta vare på 

oss selv og hverandre?





71%

10%

16%

3%

Klimautslipp Agder etter kilder 2015 
- ex industri

transport og dieseldrevne maskiner
avfall
landbruk
oppvarming

Kilde: CEMAsys.com AS 

Norge skal senke egne direkte utslipp med 45 % innen 2030



Hovedmål 1:
Bruke fleksibel vannkraft til å 
forsterke posisjonen som en 

verdensledende energiregion

Delmål 1.2:
Øke verdiskapingen gjennom 
kraftutveksling med Europa

Delmål 1.1:
Skape vekst gjennom å utvikle 

kraftforedlende industri

Hovedmål 2:
Ta en ledende posisjon i 

utviklingen av et fullelektrisk 
samfunn

Delmål 2.1:
Elektrifisere transporten i 

regionen

Delmål 2.2:
Bygge ut nødvendig 
infrastruktur for et 

fullelektrisk samfunn

Hovedmål 3:
Styrke posisjonen som 
kompetanseregion for 

fremtidens energisystem

Delmål 3.2:
Utvikle bedrifter som leverer  

løsninger til et globalt 
energimarked

Delmål 3.1: 
Være en region for utvikling 

og utprøving av morgen-
dagens energiløsninger

Electric Region Agder 2030
- et målbilde for lavutslippssamfunnet



Klimaveikart Agder

• Inspirert av bransjeveikartene 

• Fokus på utslipp utenfor
kvotepliktig sektor

Rundebordskonferanse i 2016 om klimaarbeidet i Agder.



Transport
• Flere ladestasjoner – særlig i bygdesentra og distriktene

• Nullutslippskjøretøy til egen drift og i anbud

• Innfartsparkering med godt kollektivtilbud

• Boligområder langs kollektivakser, 
og gode gang- og sykkelstier



Bygg
• Utslippsfrie byggeplasser

• Tre som byggemateriale

• Bruk av resirkulerte materialer
og fokus på gjenbruk

• Alle nye offentlige bygg skal 
være klimanøytrale



Sam Eyde VGS (2009)
Bygd etter Tek10
Ingen energiproduksjon
Ikke fossilfri anleggsplass eller særlig fokus på materialbruk 

Fagskolen i Agder (2018)
Bygd etter passivhusstandarden

Stort fokus på CO2 vennlige materialer og fossilfri anleggsplass 
Stor energiproduksjon: Plusshus inkl. fjernvarme (også til kjøling)

Fylkeshuset på Agder (2019) 
Passivhusstandard med CO2-nøytralt i et livsløpssammenheng?

Fokus på gjenbruk av eksisterende bygg med omfattende rehabilitering?
Forsterket fokus på CO2-vennlige materialer og fossilfri anleggsplass?

Stor energiproduksjon og bruk av fjernvarme (også til kjøling)?  

Tvedestrand VGS (2016-17)
Bygd etter passivhusstandarden
Stor energiproduksjon: Plusshus etter Futurebuildstandarden
Ikke fossilfri anleggsplass, noe fokus på materialbruk og CO2-påvirkning



Mat og landbruk
• Produksjon
- Bli med i ordninger som «Klimasmart landbruk» og «Miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel»

• Mat
- Mer klimavennlig mat, og reduser matsvinnet
- Matavfall til biogassproduksjon

• Skogbruk
- Bruk tre som byggemateriale og til bioenergi



Reduser utslipp fra egen drift

• Bli medlem av Klimapartnere

• Bli Miljøfyrtårnsertifisert

• Søk klimasatsmidler

Klimaveikart Agder presenteres for bystyret i Grimstad


