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Bærekraft i hverdagen

Amund Hagen Kristiansen

Regionleder Innlandet, 
Framtiden i våre hender

amund@framtiden.no



Mer bærekraft for naturen

Betyr at folk må endre 
handlinger som i dag påfører 
miljøet et unødvendig høyt 
fotavtrykk



Hvis ingen «vil» endre seg

• Må vi innovere endringsprosessen

• Endring må bli noe vi har lyst til å 
gjøre



Utslipp i hverdagen
I folks hverdag

• Transport

• Mat

For kommuner i tillegg til de over

• Forbruk (innkjøp)

• Bolig (eiendom)

• Helseutgifter



Fra økonomi dominert - til 
naturgrunnlag dominert planlegging?

Amu



Se på hverandre 
– bruk beste praksis

Innovative anbudsprosesser

Tettere samarbeid med lokale aktører

Nullutslipp på byggeplasser, markedet 
har løsninger

200 000,- spart på bildeling/bilpool i 
Arendal kommune



Hvordan skapes forandring?
-Møteplasser

-Muligheter

-Samarbeid

-Prosjekter

-Tilhørighet

Alt henger sammen!

Sivilsamfunn Næringsliv

Klimapartnere



Bruker du el-sykkel?

Utsetter størkningen, gjenbruk/innblanding dagen etter. 

Mindre produksjon. + Avgift på retur fra byggeplasser. 



Det enkle er ofte det beste!
• Gratis tiltak er ofte de beste, men alt 

som er «billig» er det lett å overse

• For bærekraft er også business 

• Hva tar mest plass av en Ford Mustang 
67’, Helelektrisk Jaguar I-pace eller en 
selvkjørende Tesla?



Bruker du el-sykkel?

Amu



Mer bærekraft for naturmiljøet

Betyr at folk må endre 
handlinger som i dag påfører 
miljøet et unødvendig høyt 
fotavtrykk



Matsvinn til Matvinn
Fivh MatVinn-familier

• 4 ukers bevistgjøring

• 1 uke – måle tilstanden i dag

• 2 og 3 uke. Lære, prøve og feile

• 4 uke – måle med ny bevissthet

• Over 60% reduksjon



Forbruk:

Plast-

Utfordringen.

400 mill tonn

Plast årlig.

Halvparten til

engangsbruk



Flere (el)syklister og gående
= mindre helseutgifter?
Koble folkehelse og lokaltransport





Helse



Hverdagsaktivitet
▪Sykle til/fra jobb og hemmat

nytrent?

-Tidseffektivt

-Billig

-Klimavennlig

Sykle til jobb 2/uka

= 40% reduksjon



Hvorfor

▪Hva 



Hva kan kommunen/bedrifter gjøre?

▪Incentiver til bedrifter/folk

▪Leasing/ deleordninger

▪Kilometergodtgjørelse

▪Trening i arbeidstid (fleksitid)

▪Kampanjer/konkurranser



Har du prøvd el-sykkel og eier du el-sykkel? (127 svar)

Har du prøvd el-sykkel? Eier du el-sykkel?

1. Nei

2. Ja, eier ikke

3. Eier elsykkel



Når
jeg 
var 
13…



Takk for oppmerksomheten
amund@framtiden.no
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