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Forord

Notatet er utarbeidet på oppdrag for Miljøverndepartementet. Det har hatt som mål å få
fram en kurmskapsoversikt for Lokal Agenda 21 og forholdet mellom bebyggelsesmønster
og bruk av energi tiJ transport og oppvarming av bygninger, og samtidig kople dette til
samfunnsmessige utviklingstrekk. Arbeidet er et forprosjekt, og notatet fokuserer på temaer
som bør gjøres til gjenstand for videre forskning. Ved NIBR har forsker Geir Inge Orderud
hatt ansvaret for prosjektet. Arvid Strand og Petter Næss takkes for kommentarer.

Oslo Januar 1998

Steinar Johansen
Forskningsleder
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Sammendrag

Geir Inge Orderud:
Lokal Agenda 21
Bebyggelsesmønster, transport og oppvarming
NIBR-notat 1998:102

Notatet er et forprosjekt og fokuserer Lokal Agenda 21 (LA21) og forholdet mellom be-
byggelsesmønsteret og energibruk til transport og oppvarming av boliger. Oppdragsgiver
er Miljøverndepartementet.

Rio-konferansen i 1992 om oppfølgingen av Brundtlandkommisjonens «Vår felles framtid»
endte opp i Agenda 21, en handlingsplan for en bærekraftig utvikling. Det lokale ses på
som en viktig brikke for å få gjennomført de anbefalinger konferansen entes om, og LA21
angir strategien for dette, en strategi som pålegger de offentlige myndigheter et ansvar for å
ta lokalbefolkningen med på råd for på den måten sikre oppslutning om tiltakene. Dette blir
oppfattet som en bred, folkelig deltakelse, og den skal koples med langsiktighet, et globalt
perspektiv og fordelingsmessige forhold.

Mye av forskningen om LA21 har til nå dreid seg om å undersøke hvor langt de enkelte
landene som ratifiserte Rio-dokumentet, har kommet i å oppfylle anbefalingene i artikkel
28 som omhandler det lokale ansvaret. Forskningsmessig ligger imidlertid utfordringen i å
undersøke betingelsene for å gjennomføre den brede, folkelige deltakelsen. Det gjelder både
i forhold til styring og fordeling. Styringsmessig dreier det seg blant annet om forholdet
mellom den representative kanalen og direkte folkelig deltakelse i beslutningsprosessen
(«grasrotstyring»), i tillegg til problematikken omkring delegering av beslutningsmyndighet
fra nasjonalt til regionalt/lokalt nivå. Det fordelingsmessige dreier seg om forholdet mellom
ulike interesser på lokalt nivå, forholdet mellom lokal og global rettferdighet og forholdet
mellom de mål som ligger i Agenda 21 og de tiltak folk på lokalnivået synes er best.

Reduksjoner i utslippene av gasser som antas å føre til global oppvarming, er en av anbe-
falingene i Agenda 21. Transport står i denne sammenheng sentralt, og forskning ved blant
annet NIBR har pekt på at også bebyggelsesmønsteret påvirker transportomfanget og
transportmiddelvalget. En tettere bebyggelsestruktur innenfor en byregion antas å gi min-
dre transport og mindre bruk av personbil. Å realisere en tettere bebygd byregion vil sam-
tidig være resultat av en langsiktig politikk. Det gjør at kommunenes utbyggings- og areal-
politikk er et aktuelt tema for å studere hvordan LA21 fungerer på lokalt plan, spesielt
fordi den spredte bebyggelsen, ofte med eneboliger, blir sett på som det godt boliv. Er det
da mulig å basere seg på den brede, folkelige deltakelsen hvis man ønsker gjennomføre den
kompakte byen? Og hvilke fordelingsmessige konsekvenser får en slik politikk?
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Et mer kompakt bebyggelsesmønster må imidlertid ses i sammenheng med andre sider ved
en politikk for en mer bærekraftig utvikling. Det helhetlige er en sentral side ved miljøpoli-
tikken. Blant annet er hensynet til dyrkbar jord og grønne lunger i byer to andre hensyn
som lett kan komme i konflikt med målsettingen om en kompakt bebyggelse. I forlengelsen
av dette er det en viktig forskningsoppgave å få fram vurderinger som konkret gjøres på
lokalplanet foran vedtak om utbygging, og hvem som deltar i beslutningsprosessen.

Imidlertid befinner både LA21 og bebyggelsesmønsteret seg i en større, samfunnsmessig
sammenheng. Det vil være viktig å ha kunnskaper om disse sammenhengene når tiltak og
handlinger i lokalmiljøet skal analyseres. Muligheten for en bærekraftig utvikling må vur-
deres i forhold til at mer makt samles i de globale kapitalstrømmene. Det kan ligge innbakt
premisser i utviklingen i retning av en nettverksbasert økonomi som også har konsekvenser
for muligheten for å få til en bærekraftig utvikling og innholdet i denne utviklingen. I for-
lengelsen av dette kommer også den lokalmiljøet solle som motkraft overfor utviklingstrekk
i økonomien og samfunnet som helhet, og hvordan dette utnyttes i miljøsammenheng.
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1 Innledning

Brundtlandkommisjonens rapport fra 1987, «Vår felles framtid», omhandlet de utfordrin-
ger en sto overfor med hensyn til å oppnå en bærekraftig utvikling, og den ble fulgt opp av
FN-konferansen om miljø og utvikling, UNCED, i Rio de Janeiro i 1992. Formålet med
Rio-konferansen var å få i stand en mer konkret og detaljert strategi i forhold til miljø- og
fattigdomsproblemene i verden. Den resulterte i Agenda 21, som i tillegg til å være mer
detaljert enn Brundtland-rapporten også tematisk er mer omfattende. «Vår felles framtid»
fokuserer seks miljøområder som spesielt alvorlige; drivhuseffekten, uttynningen av ozon-
laget, forsuring, forørkning, avskoging og tap av biologisk mangfold og til slutt radioaktivt
og annet miljøfarlig avfall. I tillegg kommer fattigdomsproblemet og behovet for matvare-
sikkerhet.

Agenda 21 omfatter disse områdene, men samler noen under en felles hatt, som for eksem-
pel atmosfæren, eller splitter noe opp, som for eksempel radioaktivt og annet avfall. I til-
legg trekker Agenda 21 inn det alminnelige avfallet, arealressurser, fjellområder, biotekno-
logi, hav og ferskvannsressurser, og inkluderer dårlig helse og boliger i fattigdomsproble-
met (Hille 1997). På miljøområdet er det dermed bare det alminnelige avfallet og den or-
ganiske vannforurensingen som trekkes fram som nye hovedproblemer. Imidlertid er det en
forskyving av fokus på enkelte felter. Drivhuseffekten blir viet større oppmerksomhet,
mens uttynning av ozonlaget og forsuringsproblemene ikke fokuseres like mye som tidlige-
re.

Imidlertid går Agenda 21-dokumentet inn på spørsmålet om hvordan tiltak skal gjennomfø-
res. Det er her Lokal Agenda 21 (LA21) kommer inn i bildet. Artikkel 28 i sluttdokumentet
tar for seg innsatsen på lokalt nivå, og artikkelen har et prosessuelt fokus. Det er ikke nok
at tiltakene skal gjennomføres. De skal også gjennomføres på en bestemt måte, eller iallfall
etter bestemte retningslinjer. Norske myndigheter la ikke Lokal Agenda 21 direkte til grunn
for politikkutformingen, men mente at MIK-reformen (etableringen av miljøvernkonsulen-
ter i kommunene) fanget opp det som lå i LA21. Fra miljøvernhold kom det imidlertid et
press for å innføre LA21 mer direkte, og Armann, Hille & Kasin (1995) materialiserte
presset i en rapport som oppsummerte situasjonen i Norge i forhold til det de mente repre-
senterte kjernen i LA21.

Armann et.al. (1995) mente fire forhold pekte seg ut i forhold til Lokal Agenda, og det var
et bredt, folkelig nedenfra-opp engasjement, en langsiktig planlegging, et globalt perspektiv
og til slutt innlemming av sosiale og velferdsmessige forhold. I følge disse forfatterne
sviktet den lokale, offentlige miljøinnsatsen på alle disse områdene. I løpet av de to siste
årene har imidlertid også LA21 kommet inn i vokabularet til Miljøverndepartementet, og i
St.meld.nr.58 (1996/97) Miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling, er tiltaket viet en
egen behandling. Regjeringen oppfordrer der alle 'kommuner til å utarbeide sin lokale
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Agenda 21 som en integrert del av kommuneplanarbeidet' (side 85). Det framgår også at
regjeringen vil sette opp mål som de ønsker kommunene skal legge til grunn for dette ar-
beidet, etablere en resultatoppfølging og tilpasse nasjonale rammebetingelser og etablere
virkemidler som skal stimulere en lokal utvikling som er i samsvar med en bærekraftig
utvikling. I tillegg oppfordres kommunene til å få i gang økt medvirkning fra lokalbefolk-
ningen. Sju kommuner er med i et målrettet forsøk på å få til et mer bærekraftig lokalsam-
funn i tråd med Lokal Agenda 21 (Fredrikstad, Hurum, Røros, Flora, Kristiansand, Stei-
gen og Stavanger).

Hvis man aksepterer at LA21 representerer tiltak som går videre enn MIK-reformen
(etableringen av miljøvernstillinger i kommunene), ligger Norge fortsatt dårlig plassert i
konkurransen om å være «flinkest i klassen» med hensyn til gjennomføringen av Lokal
Agenda 21. Mye av fokuset og forskningen på feltet har dreid seg om å slå fast hvem som
har kommet langt eller kort. Med Lafferty & Eckerbergs (1997) bidrag har man imidlertid
tatt et skritt i retning av en litt mer analytisk innfallsvinkel. Gjennomgangen nedenfor av
Lokal Agenda 21 i et europeisk perspektiv vil derfor i stor grad bygge på bidragene i dette
arbeidet. Det betyr at fokus mer rettes mot hvorfor det er forskjeller enn at det er forskjeller
mellom landenes innføring av LA21. Dette notatet skal imidlertid også fokusere det ener-
gimessige i tilknytning til arbeidet på kommunalt plan. Og det er nødvendig å sette det
lokale arbeidet inn i en større sammenheng, og det betyr forholdet til andre styringsnivåer,
men like mye utviklingstrekk og drivkrefter i samfunnet generelt. Notatet består dermed av
tre elementer, det Agenda 2 l/Lokal Agenda 21-spesifikke, det bebyggelsesmessige i for-
hold til energi til transport og oppvarming, og til slutt de generelle utviklingstrekkene. I det
siste kapitlet trekkes forbindelseslinjene mellom de tre delene.
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2 Lokal Agenda 21

2.1 Generelt

Begrunnelsen i Agenda 21-arbeidet for å fokusere spesielt på det lokale nivået er, som det
framgår av artikkel 28.1, at mange av problemene og løsningsforslagene som fokuseres i
Agenda 21 har sine røtter i lokale aktiviteter. Derfor vil lokale myndigheter spille en avgjø-
rende rolle med hensyn til å oppfylle målsettingene fordi de har hånd om planlegging og
mye av infrastrukturutbyggingen, samtidig som de befinner seg nærmest folk og står for
den grunnleggende utdanningen.

Artikkel 28.2 angir målsettingene for arbeidet på lokalt plan: i) de lokale myndigheter skal
sette i verk en rådslagingsprosess overfor befolkningen og etablere en konsensus for det
Lokale Agenda 21-arbeidet i lokalsamfunnet innen 1996. ii) Det internasjonale samfunnet
skal ha satt i verk en tilsvarende rådslagingsprosess som sikter mot å øke samarbeidet
mellom lokale myndigheter innen 1993. iii) Representanter for byer og andre lokale myn-
digheter skal øke samarbeidet og samordningen med det mål for øye å få til en økt infor-
masjons- og erfaringsutveksling mellom lokale myndigheter innen 1994. iv) Lokale myn-
digheter i hvert land skal oppmuntres til å innføre programmer og overvåke disse med et
mål om å sikre at kvinner og unge er representert i prosessen som omfatter beslutninger,
planlegging og innføring av tiltak.

I artikkel 28.3, 28.4 og 28.5 presiseres aktivitetene i lokalsamfunnet mer detaljert. Der
framgår det at lokale myndigheter skal gå inn i en dialog med innbyggerne, lokale organi-
sasjoner og private foretak og vedta en Lokal Agenda 21. Gjennom rådslagning og konse-
susbygging skal lokale myndigheter lære av forskjellige aktører i lokalsamfunnet, både av
kommunal, frivillig og næringsmessig karakter, og på den måten tilegne seg den informa-
sjon som trengs for å formulere de beste strategiene. Tanken er at denne type konsulterende
prosesser skal øke husholdenes oppmerksomhet om bærekraftighet. Det nevnes videre at
det bør etableres partnerskap mellom internasjonale organisasjoner for å mobilisere inter-
nasjonal støtte til programmer på lokalt plan og videre forbedre arbeidet til lokale institu-
sjoner. Til slutt nevnes det samarbeid mellom lokale myndigheter med hensyn til informa-
sjons- og erfaringsutveksling, samt gjensidig teknisk støtte.

Vi ser at Lokal Agenda 21 har et fokus på det prosessuelle. Det er imidlertid ikke så mer-
kelig fordi Agenda 21 allerede på forhånd har satt dagsorden gjennom fokus på hvilke
miljøproblemer det er nødvendig å gripe fatt i. Lokalplanet blir dermed et iverksettingsfo-
rum, men da må det samtidig stilles spørsmålstegn ved innholdet i «samtalen» med lokalbe-
folkningen og den brede, folkelige deltakelsen fordi det jo ikke er sikkert at folk ønsker å gå
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i den retning som Agenda 21 forutsetter. Et lokalt engasjementet er på den annen side like-
vel nødvendig fordi mange av tiltakene krever holdnings- og atferdsendringer, både fra
lokale myndigheters side, fra folk og fra det lokale næringslivets side. Det betyr at samtalen
og rådslagningen egentlig er et spill med gitte kort, hvor initiativ ofte kommer ovenfra til
lokale myndigheter, og deretter fra lokale myndigheter til lokalbefolkningen og næringsli-
vet, og så dreier det hele seg om å få disse siste aktørene til å adoptere tiltakene slik at de
føler et «eierskap» til dem.

Hvis denne beskrivelsen av opplegget aksepteres, blir også den sterke vektleggingen av
bred, folkelig deltakelse nyansert, og det åpnes opp for flere organisatoriske løsninger i
tilknytning til det prosessuelle. Lafferty & Eckerberg (1997) vektlegger også at innføringen
av tiltakene representerer en prosess hvor lokale myndigheter sprer og støtter opp under
LA21-tiltak, og i dette arbeidet kreves det i) informasjons- og bevissthetsgjøring; ii) tolk-
ning av og overføring av Agenda 21-tiltak til lokale forhold og lokale problemer; iii) priori-
tering av lokale handlingsplaner, med både generelle og sektorspesifikke mål; iv) etablering
av passende styringsinstrumenter og spesielt frivillig samarbeid mellom sektorbaserte so-
siale aktører; v) integrering av planer og prioriteringer i offentlige budsjetter og mobilise-
ring av andre nødvendige ressurser; vi) iverksettingsprosess med overvåking og evaluering,
samt revidering av mål, planer og initiativer.

I en slik prosess vil lokale myndigheter dels spille på lag med folk og grupper i lokalsam-
funnet, og dels spille mot andre grupperinger. Flere arenaer vil bli brukt, og en av disse er
den direkte «samtalen» med lokalbefolkningen som LA-21 trekker fram, en annen vil være
«valgkanalen» og den autoritet og legitimitet som ligger i beslutninger som fattes av folkets
valgte representanter på flere nivåer, og som settes ut i livet i et samspill med byråkratier
på flere administrative nivåer. Med det er vi til dels kommet over i et statsvitenskapelig
felt, og i Rjøiseland (1996) er LA21 vurdert fra et forvaltningsperspektiv.

Røiseland (op.cit) tar utgangspunkt i prosessmålsettingen i Lokal Agenda 21 om bred,
folkelig deltakelse, langsiktig perspektiv og globalt perspektiv, og spør så hvorfor det er et
gap mellom målsettingene og kommunenes faktiske miljøinnsats, slik en rekke arbeider
peker på. Spørsmålet som stilles er om det påpekte misforholdet mellom mål og resultat i
norsk miljøpolitikk har sitt grunnlag i miljøpolitikkens institusjonelle rammer, og videre om
den norske miljøpolitikken utøves på grunnlag av en iverksettingsmodell som ikke er egnet
til å nå sentrale målsettinger i Agenda 21.

Raiseland tar utgangspunkt i liten eller stor vekt på lokal utforming av virkemidler og
liten eller stor vekt på lokal utforming av målsettinger, og får på dette grunnlaget fire
modeller for iverksettingsprosessen: i) Kombinasjonen liten-liten gir styringsmodellen som
er basert på regler. Her er det lite skjønn på lokalt nivå og handlingsbetingelsene for lokale
aktører består av klare, konsistente og spesifikke mål og regler. Lokale aktører bruker re-
gelverket og statlige myndigheter legger til rette gjennom å stille nødvendige ressurser til
disposisjon.

ii) Den profesjonelle modellen er en blanding av stor-liten og baserer seg på en antakelse
om at lokale myndigheter gjerne vil, men ikke riktig vet hvordan de skal gjøre ting. Det
betyr at statlige myndigheters målsettinger kan oppnås ved å bygge opp lokal ekspertise.
På den måten blir den lokale iverksettingsprosessen a-politisk og en ramme for valg av det
som oppfattes som riktige løsninger.
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iii) Kombinasjonen liten-stor legger grunnlaget for politikermodellen. Her er ikke proble-
met kunnskapsmangel, men heller manglende enighet. Målformuleringene overlates derfor
til lokale aktører, men staten påvirker gjennom blant annet utforming av regler som struk-
turerer de politiske prosessene på lokalt nivå.

iv) Stor-stor betyr stor vekt på både lokal utforming av virkemidler og målsettinger, og det
gir opphav til grasrotmodellen, og her er det folks direkte deltakelse i iverksettingsproses-
sen som utgjør legitimeringsgrunnlaget. De lokale myndigheter skal først og fremst organi-
sere befolkningens direkte deltakelse. Statlig påvirkning kan bare skje indirekte, for eksem-
pel gjennom informasjonsopplegg.

Etter Røiselands oppfatning representerer LA21 en grasrotmodell, men den norske miljø-
politikken har trekk fra alle fire modellene. Imidlertid ligger hovedlinjen i politikken, ifølge
Røiseland, forankret i den profesjonelle modellen, og denne modellen har problemer i for-
hold til betingelsene om bred, folkelig deltakelse og et langsiktig perspektiv. Det siste fordi
de kortsiktige, her og nå tiltakene får prioritet.

At Lokal Agenda 21 i et forvaltningsperspektiv tilhører grasrotmodellen, kan diskuteres, og
det skyldes, som det er pekt på foran, at det ikke er helt entydig at initiativ og tiltak skal
komme nedenfra, men heller synes å måtte bli et samspill mellom offentlige myndigheter på
ulike nivåer og befolkning/næringsliv. Heller ikke er det uangripelig å plassere den norske
miljøpolitikken i den profesjonelle modellen, nettopp fordi det som Røiseland påpeker,
finnes trekk fra flere retninger. Det kan like gjerne argumenteres med at det er blandingen
av trekk fra flere retninger som kjennetegner det norske modellen og kvalitativt skiller den
fra hver enkelt av de rendyrkete modellene. Å plassere norsk politikk i den profesjonelle
modellen kan derfor virke tilslørende fordi samspillet er det sentrale. Det er også et slikt
samspill som vil måtte være sentralt i en LA-21 prosess, slik den er framstilt foran.

Røiseland stiller også spørsmålet om Agenda 21 kan iverksettes, og han identifiserer muli-
ge motsetninger innenfor hver enkelt styringsmodell med hensyn til muligheten av å oppnå
bred, folkelig deltakelse, langsiktig planlegging og globalt perspektiv. Det gjelder spesielt i
forholdet mellom de to første hensynene og hensynet til det globale perspektivet. Blant
annet har det vist seg at lokal miljøpolitikk i stor grad har konsentrert seg om de nære pro-
blemene, og teorier om politikk peker på at viljen til å gjennomføre tiltak lokalt som kun
folk andre steder nyter godt av, mens kostnaden rammer ens eget lokalsamfunn, har dårlige
odds med hensyn på å handle lokalt og tenke globalt. Derfor kan de ha rett de som mener at
det trengs gjennomgripende endringer i samfunnssystem, med utvikling av alternative sty-
ringsmodeller.

Til dette kan det igjen innvendes at Lokal Agenda 21 er annerledes fordi det betinger en
blanding av styringsmodeller, og at denne blandingen nettopp er det som kan bidra til å
sikre økt samsvar mellom de enkelte målene; bred, folkelig deltakelse, langsiktig planleg-
ging og globalt perspektiv, samt i tillegg trekke inn det sosiale og velferdsmessige.
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2.2 Om gjennomføringen i noen europeiske land

Lafferty & Eckerbergs bok (1997) behandler land i Europa som på forskjellige måter har
fulgt opp Agenda 21 og Lokal Agenda 21. Jeg vil gjengi behandlingen av noen land, og da
land som har kommet ulikt langt i LA21-sammenheng. Lafferty & Eckerberg (op.cit) har
gruppert landene i pionerer, tilpassere og etternølere med hensyn til innføringen av LA21.
Av pionerene tar vi med Sverige og Nederland, av tilpasserne tar vi med Norge og av etter-
nølere tar vi med Tyskland.

Nederland (Coenen 1997) hadde ved inngangen til 1990-årene etablert en miljøpolitikk som
bygde på fire prinsipper: i) En allmenn, integrert tilnærmingsmåte som betydde at miljø-
politikken ikke lenger var en sektorpolitikk, men ble utført i tilknytning til temaer, geogra-
fiske områder, etc. ii) En tverrsektoriell politikkintegrering som har som ambisjon å inte-
grere transportpolitikken, den fysiske planleggingen, landbrukspolitikken, den økonomiske
strukturpolitikken med den nasjonale miljøpolitikken, men framskrittene er små. iii) en
målgruppetilnærming som betyr at etter at den nasjonale politikken er formulert, trekkes
målgruppene sterkt inn i de videre stadier av politikkprosessen, og dette gjelder også på
lokalt nivå. iv) Åpen planlegging betyr at de som berøres skal trekkes inn på tidlige stadier
i planprosessen.

Her er det åpenbart elementer som ligger i nærheten av intensjonene i LA21, og derfor var
den første reaksjonen på nasjonalt hold at man allerede hadde Lokal Agenda 21 på plass. I
1994 kommer det imidlertid referanser til LA21 i statlige dokumenter, men også fra lokalt
hold var den første og dominerende reaksjonen at dette var ting man allerede drev med, og
kommunene følte seg allerede nedlesset i oppgaver, samtidig som den grønne bølgen på
grasrota syntes å være litt på hell. Derfor kom det et nytt initiativ i 1995, med bruk av
økonomiske tilskudd til kommuner som drar i gang LA-21, forutsatt at det iverksettes noe
mer enn det man allerede driver med, at det er en «samtale» mellom lokale myndigheter og
lokalbefolkningen og at man gjennomfører konkrete prosjekter. Tiltaket ble ytterligere styr-
ket fordi resultatene ikke var så gode som forventet, selv om noen kommuner tok inn LA21
i virksomheten sin.

I Sverige (Eckerberg, Forsberg & Wickenberg 1997) hadde alle 288 kommuner i 1996
startet miljøarbeid som hevdes å være relatert til Lokal Agenda 21. Variasjonen i type til-
tak er imidlertid stor, og forfatterne peker på at noen kommuner mer eller mindre har rubri-
sert sitt opprinnelige miljøarbeid som LA21-tiltak. Mellom 40 og 60 kommuner har gjen-
nomført mer omfattende tiltak, mens det for de fleste har dreid seg om forholdsvis enkle
tiltak, og tiltak som ikke har vært særlig kontroversielle, blant annet avfallshåndtering,
vannsystemer og «grønne» kjøp. I de kommunene hvor LA21 har blitt tatt mest på alvor,
synes det som kombinasjonen av ildsjeler og muligheten for å markedsføre resultatene fra
LA21-prosessen på andre arenaer, har betydd mest for å sette igang de mest ambisiøse
prosjektene. På den annen side har villigheten til å bruke penger vært en hemmende faktor
for muligheten til å få til grunnleggende endringer, sammen med sektorpolitikk som kom-
mer i konflikt med hverandre.

Sverige fulgte i liten grad opp rapporten fra Brundtlandkommisjonen i 1987, og fram til
1990 fulgte miljøpolitikken reguleringslinjen. I 1990 la man imidlertid om til å satse mer
på skattlegging av energi og utslipp, slik at politikken ble en blanding av regulering, infor-
masjon og økonomiske instrumenter. Da man nærmet seg Rio-konferansen hadde ikke
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svenskene på plass noe særskilt apparat på kommunalt nivå, men kommunene hadde fra
1990 av et krav om å inkludere miljøhensyn i alle aktiviteter. Det dreide seg imidlertid om
rammelover som tillot kommunene å tolke politikken, og det var litt av kjernen i en lengre
desentraliseringsprosess. Sverige var aktive i arbeidet med Agenda 21-rapporten, og det ga
et rammeverk som miljøarbeidet på lokalplanet kunne organiseres innenfor. Imidlertid ble
det ikke satt igang noe sentralt, nasjonalt initiativ før i 1994, men så skjedde det også mye i
løpet av to år.

Lokal Agenda 21 har fortsatt liten prioritet i tysk miljøpolitikk (Beuermann 1997). De
drøyt 16.000 kommunene i landet har en konstitusjonelt garantert autonomi, og de er an-
svarlige for alle oppgaver og beslutninger som har betydning for det lokale kommunale
nivået. Samtidig er kommunene del av en føderal stat som dels tar over oppgaver på frivil-
lig basis, men også gjennom påtvungen lovgivning. Det viser seg dermed å være en syn-
kende selvbestemmelse i dag-til-dag politikken, blant annet på grunn av sviktende inntekter
og sviktende muligheter til å utøve politikk. Tyskland har likevel et relativt desentralisert
styringssystem som burde være egnet for bred, folkelig deltakelse.

I tillegg har landet en forholdsvis bevisst miljøpolitisk bevegelse, blant annet gjennom det
politiske partiet «de Grønne». Dette har til en viss grad betydd at miljøpolitikken har hatt
gjennomslag, med positive effekter for lokalmiljøene, og det ble forholdsvis tidlig tatt ini-
tiativ for å fange opp de nye utfordringene, blant annet av samme karakter som under
Agenda 21. Det prosessuelle under Lokal Agenda 21 støter derfor på en allerede nedfelt
forvaltningsmessig struktur. Der det har skjedd noe, ligger det et samspill mellom aktører
til grunn, blant annet spesielt interesserte personer eller grupperinger i lokalbefolkning og i
lokale myndigheter, samt mellom lokale myndigheter.

For Norge sin del har det allerede blitt antydet at landet ikke har kommet særlig langt, og
det skyldes at myndighetene mente at man allerede drev med et arbeid på kommunalt nivå
som fanget opp det som lå i Lokal Agenda 21-tankegangen. Det dreier seg om MIK-
reformen fra 1988 som betydde at det ble etablert egne stillinger i den kommunale admi-
nistrasjonen med ansvar for miljøvernarbeidet lokalt. Da Rio-konferansen ble gjennomført
hadde denne reformen vært gjennom den første prøveperioden og var i ferd med å bli etab-
lert og få fotfeste på kommunalt hold. MIK-programmet har vært evaluert og kritisert, og
blitt supplert med nye forsøk og tiltak for om mulig å få til bedre resultater. Likevel, i
LA21-sammenheng kommer man dårlig ut fordi det ikke gjør bruk av de riktige merkelap-
pene på arbeidet, og ikke følger de prosedyrene som fra flere hold er blitt framhevet som
riktige.

Gjennomgangen antyder at land som hadde et institusjonelt apparat på plass på lokalt nivå
da LA21 ble satt på dagsorden etter Rio-konferansen i 1992, som for eksempel Norge og
Tyskland, ikke har vært like aktive til å bruke LA21-navnet eller gjennomføre de proses-
suelle endringene som følger av LA21. Etterhvert har imidlertid det opplegget som er inn-
ført, så smått blitt forsøkt tilpasset Lokal Agenda-opplegget, men da ofte innenfor det eks-
isterende rammeverket. Med den vekt kapittel 28, som omhandler Lokal Agenda i Agenda
21-dokumentet, legger på lokale myndigheters deltakelse og ansvar for å sette i verk
«samtalen» på lokalt nivå for å skape en bred, folkelig bevegelse, det langsiktige perspekti-
vet, det globale perspektivet og det sosiale elementet, bør ikke dette være noen umulig opp-
gave. Mye henger imidlertid på muligheten for å ta lokale initiativ og hvilket forhold det er
mellom den representative/profesjonelle kanalen og grasrotdeltakelsen.
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2.3 Forskningsmessige problemstillinger

Med Lafferty & Eckerbergs (1997) arbeid har fokus, selv om de grupperer landene i pione-
rer, tilpassere og etternølere, blitt dreid litt bort fra «flinkest i klassen»-perspektivet, i ret-
ning av å spørre hvorfor det er forskjeller, og hvordan miljøpolitikken som helhet er orga-
nisert. Det synes å være en riktig dreining. Røiselands (1996) bidrag er et godt eksempel på
en slik tilnærming til problematikken. Videre forskning bør i større grad fokusere sammen-
hengen mellom mål og prosess, og hvordan forskjellige institusjonelle ordninger kan lede i
ønsket retning. Agenda 21 har fastsatt målene, mens Lokal Agenda 21 egentlig bare dreier
seg om strategi og taktikk for å nå disse målene. Det sier seg selv at kravet om grasrot
egentlig dreier seg om styring av initiativ. Spørsmålet er om det vil være mulig å basere seg
på en rendyrket grasrotstrategi. For det første kan man ikke være sikker på at resultatet blir
en utvikling i den retning Agenda 21 krever, og for det andre kan åpning for grasrotstyring
føre til at de som roper høyest og rår over mest ressurser far gjennomslag for sine interes-
ser, blant annet gjennom NIMBY- og TINA-effektene, eller sagt på norsk; 'ikke i hagen
min, takk', eller 'det finnes ingen alternativer'. I dette ligger det innebygd problemstillinger
knyttet til både demokratispørsmål og fordelingsspørsmål.

Når kommuner nå forsøker å oppfylle LA21 og går ut og forteller folk at de skal få være
med å bestemme, vil det selvsagt være ødeleggende om folk ikke opplever at de får reell
innflytelse på politikkutformingen og beslutningene som treffes. Aall (1997) peker på at de
nordiske landene preges av lojalitet overfor offentlige regler som det er enighet om, og disse
reglene er blitt til gjennom det representative demokratiet. En dreining over til større grad
av grasrotstyring, eller iallfall tilsynelatende grasrotstyring, vil kunne føre til gnisninger
mellom forskjellige styringsformer og paradoksalt nok kan det også svekke lojaliteten over-
for regler og beslutninger som fattes i den representative kanalen. Det er derfor behov for
forskning som kan følge utviklingen i de kommuner som forsøker å etterleve intensjonene i
LA21 om at lokalbefolkningen mer direkte skal trekkes med i arbeidet for en bærekraftig
miljøpolitikk.

Fordelingsspørsmålet er gjort til et eget punkt i Agenda 21, men da dreier det seg om eksis-
terende ulikheter, spesielt i global sammenheng. Imidlertid vil bestrebelsene på å skape en
bærekraftig utvikling i seg selv kunne gi opphav til ulikhet og fordelingsmessige skjevheter.
Det gjelder i lokalmiljøet og i forholdet mellom miljøer i forskjellige land. Roe (1997) tar
utgangspunkt i Jon Elsters arbeider om lokal rettferdighet for å belyse forholdet i og mel-
lom det lokale og globale. En global fordelingspolitikk kjennetegnes av sentral utforming
på nasjonalt nivå, mens den lokale rettferdigheten utformes av relativt selvstendige institu-
sjoner som selv om de opererer innenfor sentralt fastsatte retningslinjer, har en viss grad av
selvstendighet. Det globale har som mål å virke kompenserende i forhold til ulemper den
enkelte måtte ha, og det dreier seg ofte om kontantstøtte, mens det lokale ikke entydig drei-
er seg om kompenserende tiltak, og det er heller ikke snakk om pengestøtte. Aktørene i det
lokale systemet er politikere som foretar førsteordens beslutninger om hvor mye som skal
fordeles. Disse motiveres hovedsakelig av effektivitetshensyn. Det neste nivået er forde-
lingsbyråkrater som avgjør hvordan den konkrete fordelingen skal foretas, og for disse er
motivet like mye likhet som effektivitet. Til slutt er det mottakere som reagerer på den kon-
krete fordelingen ved enten å påvirke behovet for det knappe godet eller sannsynligheten for
å motta det. Mottakerne styres av egeninteressen. Det lokale rettferdighetssystemet er ikke
utformet for å kompensere for global urettferdighet, men kan derimot gi opphav til slike
urettferdigheter.
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Bærekraftig utvikling har fellestrekk med lokal rettferdighet ved at de begge dreier seg om
fordeling av knappe og uensartete varer og tjenester, begge er et svar på kompleksitet, beg-
ge er opptatt av varer som ikke kan reduseres til kroner alene, og begge drives fram av
oppmerksomhet om effektivitet og likhet. Det betyr at lokale rettferdighetsprinsipper står
sentralt i en bærekraftig utvikling, men det er ikke tilfellet i praksis. Mye av praksisen drei-
er seg om førsteordens beslutninger som går på om ressurser skal fordeles og i tilfellet til
hvem, mens relativt liten oppmerksomhet vies annenordenstemaet om hvordan disse ressur-
sene blir fordelt. Imidlertid ligger mye av lokal rettferdighet i annenordensnivået. Praksisen
i tilknytning til den bærekraftige utviklingspolitikken er også forholdsvis taus om tredjeor-
densnivået, selv om det som skjer på dette nivået også påvirker muligheten for en bære-
kraftig utvikling.

Mens lokal rettferdighet er kompleks på alle tre nivåer, er ikke praksis i politikken for en
bærekraftige utviklingen det samme, og spørsmålet er om den kan være det. Lokal rettfer-
dighet er utformet for å variere mer enn en bærekraftig utvikling kanskje er i stand til der-
som målet om å få til en bærekraftig utvikling skal nås. Lokale rettferdighetssystemer er
desentraliserte og ukontrollerte, mens den bærekraftige utviklingen på den annen side kan-
skje krever mer samordning. Mens lokal rettferdighet dreier seg om individer og det lokale,
dreier bærekraftig utvikling seg om samfunnet og det globale.

Hva vil det så bety at den bærekraftige utviklingspraksis blir kompleks fra topp til bunn,
og på den måten omhandler annen- og tredjeordensnivået like mye som førsteordensnivået?
Det gir opphav til spørsmålet om muligheten for en bærekraftig utvikling som på samme
tid er ukoordinert og desentralisert. Elster (Roe 1997; Elster 1992) pekte på at lokal rett-
ferdighet kan gi opphav til global urettferdighet, men bærekraftig utvikling representerer et
motsatt problem ved at global rettferdighet i en bærekraftig utvikling kan føre til lokal
urettferdighet når det globale blir innført enhetlig i et ellers varierende landskap. Gapet
mellom det globale og lokale kan ikke fylles, og heller ikke kan det bygges bru fra global
rettferdighet til lokal rettferdighet.

«(....) the more local injustice there is, the greater the local pressure for more just
systems. The more that system become locally just, the more global injustice is pos-
sible. The more global injustice, the greater the global pressure for more just sy-
stems. But the more global justice there is, the greater the chances for local injustice.
And so on, where local injustice leads to local justice, local justice to global injusti-
ce, global injustice to global justice, and global justice to local injustice» (Roe 1997;
side 110)

En slik rettferdighet/urettferdighetsyklus ligger innebygd i den bærekraftige utviklingen, og
en bærekraftig utvikling kan ikke ses på som avsluttet når et urettferdig globalt system blir
mer rettferdig, men heller som en prosess som pendler mellom rettferdighet og urettferdig-
het på globalt og lokalt nivå. Det som holder syklusen igang, er ikke en eventuell suksess
på et bestemt punkt, men at man stadig er i en situasjon hvor folk insisterer på at dagens
ressurser må brukes slik at lokale og globale muligheter fortsatt er tilstede i morgen.

Roe sin drøfting dreier seg ikke direkte om LA21, men mer generelt om en bærekraftig
utvikling, men det er ikke tvil om at drøftingen angår den Lokale Agendaen fordi denne
nettopp gjelder gjennomføringen av det globale i det lokale. Da blir det helt sentralt å ha
klart for seg den type mekanismer som Roe beskriver. De lokale rettferdighetssystemene er
uunngåelige, og de vil uten unntak forandre de bærekraftige utviklingsstrategiene som an-
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vendes på grunnplanet. I forlengelsen av dette ligger det også forskningsoppgaver. Blant
annet å forsøke å avdekke samspillet mellom lokal og global rettferdighet/urettferdighet, og
hvordan lokalnivået forholder seg til dette.

NIBR-notat 1998:102



15

3 Lokal Agenda 21 og energi

3.1 Generelt

Vårt fokus er energifeltet og under dette igjen den transportbaserte energibruken i forhold
til utbyggingsmønsteret, både lokaliseringen av forskjellige funksjoner som boliger og ar-
beidsplasser, og lokaliseringen av boliger i forhold til det lokalklimatiske. Dette er selvsagt
en sterk avgrensning, og spesielt med tanke på at noe av hensikten med miljøarbeidet og
dermed LA21 er å se ting i sammenheng. Selv om vi ikke går inn på andre områder, vil det
derfor være nødvendig å nevne konfliktfylte forhold. Framstillingen vil i stor grad basere
seg på arbeider ved NIBR, og spesielt det arbeid som Petter Næss har drevet over flere år.

Hille (1997) har tatt for seg utviklingen i energiforbruket i Norge fra 1986 til 1996, og det
viser seg at totalforbruket har gått opp med 11 prosent, fra 691 til 764 petajoule (pj). I
forhold til den ønskete utviklingen peker tallene i feil retning. Veksten er imidlertid ikke den
samme for alle sektorer. Industrien har hatt en vekst på fem prosent, mens energibruken
innenfor transport har vokst med 22 prosent. Øvrige1 sektorer har en vekst på ti prosent.
Transport skiller seg altså ut. Nå påvirker selvsagt konjunkturutviklingen disse tallene,
blant annet var veksten fra 1986 til 1991 mer beskjeden fordi Norge på denne tiden var
inne i en lavkonjunkturperiode. 1986 og 1996 kan på den annen side vise seg å være sam-
menliknbare i så måte.

Transport angår vårt tema som er utbyggingsmønster og transportenergi. Omfanget av
gods- og persontransport har økt, og de minst bærekraftige transportformene har også økt
sine markedsandeler av det totale transportarbeidet. Med hensyn til den innenlandske per-
sontransporten har ikke tog, bane og buss hatt noen vekst i perioden, biler har økt 20 pro-
sent, mens flyet har økt med 71 prosent. På godstransportsiden har både tog og skip mistet
andeler, henholdsvis ti og åtte prosent, mens bilbruken har økt med 37 prosent.

Bak denne utviklingen ligger det både generelle samfunnsmessige forhold og mer spesifikke
forhold med direkte eller indirekte virkning på transportbruken. Vårt tema er transport i
forhold til planlegging av arealbruk og bebyggelse. I prinsippet kan energibruken til trans-
port reduseres i) ved at forflytning av folk og varer reduseres; ii) ved overgang fra ener-
gikrevende til mer energieffektive transportformer som for eksempel fra privatbil til kol-
lektiv transport; og iii) ved å gjøre de ulike transportformene mer energieffektive, for eks-
empel gjennom forbedret kjøretøyteknologi, bedre trafikkflyt osv (Næss 1997). Det er i

' Her inngår husholdninger og servicenæringer som de viktigste komponentene, men også pri-
mærnæringene og bygg/anlegg inngår.
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hovedsak på de to første punktene at den fysiske strukturen gjennom arealbruk og bebyg-
gelse har noe å bidra med. Hovedfokus vil være rettet mot bebyggelsesstrukturen, men
også veiutbyggingen kommer inn. Strand (1997) gir en instruktiv beskrivelse av problemet
med hensyn til bruken av transportmiddel, og hvorfor bilen velges framfor kollektive trans-
portmidler. Den nakne sannhet synes å være at på tross av politiske «vedtak» om å satse på
det kollektive tilbudet, fortsetter forholdene å bli lagt til rette for bilen, uavhengig av hvor-
dan utbyggingsmønsteret ser ut.

3.2 Bebyggelsesmønster og energibruk til transport og
oppvarming av bygninger

3.2.1 Om bebyggelsesmønster og energi til transport

Næss (1997) peker på at den fysiske bystrukturen betyr mye for reisemønstre og bruken av
energi til transport, og for å redusere energibruken per innbygger til transport er det guns-
tig med i) høy befolkningstetthet for byen som helhet; ii) høy tetthet innenfor det enkelte
bolig- eller arbeidsplassområde; iii) sentralisert bosettingsmønster innenfor tettstedsarealet,
og det betyr høyere befolkningstetthet i indre enn i ytre bydeler; iv) sentralisert arbeids-
plasslokalisering, med unntak av funksjoner som klart retter seg mot lokalsamfunnet; v) lav
parkeringskapasitet ved arbeidsplassen; vi) desentralisert konsentrasjon på regionalt nivå;
og vii) høyt folketall for den enkelte byen. De fem første faktorene er de empirisk best be-
lagte.

Den høye befolkningstettheten gir kortere avstander mellom de ulike funksjonene i byen og
bidrar dermed til reduserte transportavstander og til utviklingen av mer energieffektive
transportmidler fordi trafikkgrunnlaget bedres, og det trengs mindre plass til arealkrevende
vegsystemer og parkeringsanlegg. En sentral lokalisering av både boliger og arbeidsplasser
synes å ha en energireduserende virkning. Det er kort avstand til jobb og tjenestetilbud for
de som bor sentralt. Folk som jobber i sentrale strøk av byen, bruker sjeldnere bil enn an-
dre fordi det som regel er gode kollektive transporttilbud, samtidig som parkeringstilbudet
er begrenset. Reiselengden påvirkes i mindre grad, men det er altså type transportmiddel
som gjør utslaget, og på denne måten påvirker funksjonsplasseringen og den fysiske by-
strukturen også transportmiddelvalget. Imidlertid vil ikke alle arbeidsplasser være like mye
egnet for en sentral plassering. Funksjoner som trengs daglig, bør ligge nærme brukerne
fordi kundenes reiser betyr mye mer enn de ansattes, og det betyr at de bør ligge nær der
folk bor.

Styrken ved Næss sine studier er at de er basert på empiriske undersøkelser og ikke kun
modellsimuleringer. De statistiske analysene (multivariate regresjonsanalyser) tyder på at i)
høy pendlingshyppighet mellom områder innenfor og utenfor tettstedsavgrensningen; ii)
høy andel yrkesaktive ansatt i industri, bygg & anlegg og transport; iii) mye tettstedsareal
per innbygger; iv) høy andel av befolkningen bosatt i ytre bydeler; og v) høy gjennomsnitts-
inntekt, bidrar til å øke energibruken per innbygger til transport. Disse faktorene forklarer
nesten tre fjerdedeler av variasjonene i energibruk.
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Mer spesifikt for Osloregionen viser undersøkelsene at i) lang avstand fra boligområdet til
Oslo sentrum; ii) høyt antall biler per voksent husstandsmedlem; iii) få barn i husholdnin-
gen; iv) lange avstander fra boligen til lokale servicefunksjoner; og v) høy standard på
kollektivtransporttilbudet nær boligen, bidrar til å øke reiselengden per husstandsmedlem
med motoriserte transportmidler.

Selv om Næss sine undersøkelser har et solid empirisk grunnlag, er det fortsatt noen uklare
punkter. Ett slikt punkt er konklusjonen om at de fleste arbeidsplasser bør være lokalisert
sentralt, eller til større transportknutepunkter. Ansatte ved arbeidsplasser med kort avstand
til sentrum bruker mindre energi til arbeidsreisene fordi i) kollektivtilbudet er bedre nær
sentrum; ii) parkeringsdekningen er lavere i sentrum; iii) det er mer køkjøring i sentrale
områder; og iv) innbyggerne i Stor-Oslo har gjennomsnittlig kortere avstand til sentrum
enn til områder i periferien. Nå er det selvsagt en grense for hvor mange arbeidsplasser
som kan puttes inn i sentrum, dersom det også skal være et vesentlig innslag av sen-
trumsnære boliger.

Dermed blir problemstillingen om det likevel kan være mer energieffektivt å bygge opp
arbeidsplasskonsentrasjoner i de ytre bydelene. Næss sine vurderinger går imot dette, og
mye av grunnlaget ligger i en undersøkelse av reisemønster blant ansatte i bedrifter som
har flyttet fra sentrale områder til utkantområder. For de to bedriftene som er undersøkt,
økte både gjennomsnittlig reiseavstand og bilandelen fra flyttingen rundt 1980 til 1993. Det
viser seg imidlertid at ansatte som har vært ved bedriftene over lang tid, har redusert sin
reiseavstand, mens det er nyansatte som gjør at den gjennomsnittlige reiseavstanden øker.
Næss (1997) sin konklusjon om at «(...) flytting av bedrifter fra sentrale til perifere bydeler
i Oslo gir økte reiselengder og økt energibruk til arbeidsreiser, også når en tar i betraktning
langtidsvirkningene av at bedriftene flytter» (side 98) er imidlertid litt for kjapp. For det
første må man sammenlikne veksten i reiseavstand med det som har vært vanlig blant andre
bedrifter. Det kan tenkes at det er den generelle samfunnsutviklingen som ligger bak. For
det andre har langtids ansatte faktisk fatt lavere reiseavstand gjennom flytting. Spørsmålet
er da om også nyansatte etterhvert vil følge etter, eller om det dreier seg om generasjons-
forskjeller. Over tid kan lange pendlingsavstander virke slitsomt, og man bytter enten jobb
eller bolig. Problemet er selvsagt at eventuelle partnere også jobber, slik at det er to jobber
som skal tilpasses en bolig. Uansett, det trengs litt grundigere undersøkelser før det er mu-
lig å konkludere så entydig som Næss har gjort.

Effekten av det desentraliserte bosettingsmønsteret er usikkert, ifølge Næss. Undersøkelse-
ne tyder på at flere tette, selvforsynende tettsteder fordelt over hele regionen gir lavere
energibruk enn en stor by med ett sentrum. Selv om datagrunnlaget er usikkert, tyder talle-
ne på at den urbane livsstil synes å bidra til økt energibruk. Kyllingstad (1997) bruker
forskjellen mellom forbruk av energi til transport i spredte og tette strøk til å hevde at hy-
potesen om at et tett bosettingsmønster gir mindre energibruk ikke holder stikk. Her er det
imidlertid en feilslutning. Et like høyt eller litt høyere energiforbruk i de største byene betyr
ikke at tetthetshypotesen er feil fordi bruken av energi jo reduseres i byen ved et tettere
bosettingsmønster. Det er snakk om forskjellige romlige nivåer, og i et regionalt perspektiv
har også Næss kommet til at desentralisert konsentrasjon synes å være mer energieffektivt
enn en stor byagglomerasjon. Så Kyllingstads angrep på «NAMIT-forskere», som Næss,
har preg av å slå inn åpne dører. Samtidig er det et paradoks at Kyllingstad bruker dagens
forbruk av bensin og olje i storbyene til å argumentere mot «NAMIT-forskerne», som om
denne bystrukturen samsvarer med de idealer om tetthet som NAMIT har argumentert for.
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Imidlertid er det et poeng at man, som Kyllingstad framhever, bør se helheten i folks reise-
aktiviteter, og det vil sikkert Næss underskrive på.

I en undersøkelse av mobilitet, med fokus på to distriktskommuner (Askvoll og Hemsedal)
nærmer Høyer (1997) seg et mer helhetlig perspektiv på transportaktiviteten. Den generelle
utviklingen har vært at personmobiliteten som kilometer per innbygger, har blitt mangedob-
let de siste drøye 40 årene, fra samlet ca fem kilometer i 1950, via ca 18 km i 1970 til i
underkant av 35 km i 1995. Mens buss, tog og trikk har hatt en nesten ubetydelig vekst, fra
3,3 km til 4,2 km, har bilmobiliteten økt fra 1,2 km i 1950, via 12,6 km i 1970 til 26,6 km
i 1995. Også flytrafikken har økt, fra 1,0 km i 1980 til 2,2 i 1995. Disse tallene gjelder den
innenlandske reiseaktiviteten. Hvis utenlandstrafikken legges til, vil blant annet flytrafikken
øke.

Folks reiser deles inn i det produksjons-, reproduksjons- og fritidsrelaterte. Det viser seg da
at det ikke er så stor forskjell mellom de to distriktskommunene og Norge som helhet ver-
ken med hensyn til den produksjons- eller reproduksjonsrelaterte reisingen. Den største
forskjellen kommer på fritidsreisene, hvor Norge som helhet har høyere frekvens, bruker
mer tid og reiser lenger enn det man gjør i de to distriktskommunene. Høyer setter fram en
kompensasjonstese om at folk i byene reiser mer på fritiden for å veie opp for bylivet, og
det blir da problematisk i forhold til den samlete transporten når folk i byene heller ikke
reiser mindre i det daglige, og heller ikke i mindre grad bruker privatbil. Om det er kom-
pensasjon, en bymessig livsstil eller generelt høyere lønnsnivå som ligger til grunn er usik-
kert. Det sentrale er at den totale reiseaktiviteten må ses i sammenheng.

3.2.2 Om bygninger og energibruk til oppvarming

Det er mer sammenfall enn motsetninger mellom prinsippene for en transportmessig ener-
gieffektiv bystruktur og prinsippene for energisparing i bygninger. En tett bystruktur gjør
det lettere å realisere fjernvarmeopplegg, og de mest arealsparende boligtypene, som er
blokker og rekkehus, har også lavere behov for energi til oppvarming enn hva tilfellet er for
eneboliger.

Energibehovet til oppvarming og drift av bygninger påvirkes av bygningstype, lokalklima-
tiske forhold og grupperingen av bygningene. Med hensyn til bygningstype er årsaken til at
blokker er mer energieffektive enn rekkehus, selv om høye blokker taper en del på grunn av
vind, og rekkehus mer energieffektive enn eneboliger, at arealet som vender ut er mindre. I
tillegg påvirker boligtypevalget også ofte størrelsen på boligen. Eneboliger vil ofte være
større enn blokkleiligheter og rekkehus. Bygningsformen spiller imidlertid mindre rolle for
kontor- og forretningsbygg på grunn av en rekke oppvarmingskilder som teknisk utstyr,
lys, og menneskelig aktivitet.

De gunstigste lokalklimatiske forholdene med hensyn til energisparing til oppvarming fin-
nes i områder med relativt høy gjennomsnittstemperatur i fyringssesongen og i områder
som er relativt lite utsatt for vind, og da spesielt om vinteren. Solfylte sørskråninger er
bedre enn skyggefulle steder, kuldegroper eller trekkfulle åskammer. Poenget er å unngå de
steder som er minst gunstige, dvs skyggefulle, vindutsatte og kalde områder, men deretter
følge prinsippene om tetthet. En sammenhengende, tett bebyggelse vil ta opp solvarme,
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samtidig som den innvendige oppvarmingen og bytrafikken avgir varme. Det gjør at ener-
gibehovet til oppvarming reduseres noe.

Grupperingen av bygningene dreier seg blant annet om at det er mest energieffektivt å leg-
ge hovedfasaden mot sør, og at det er viktig å unngå at bygninger skygger for hverandre.
En for tett bebyggelse kan på denne måten virke negativt. Hvor tett man kan bygge dersom
man ønsker best mulig utnytting av den passive soloppvarmingen, påvirkes også av solas
himmelbane, og i nordlige strøk som Norge må avstanden mellom husene være større enn i
for eksempel Sør-Europa.

3.2.3 Tett utbygging - på kollisjonskurs med andre mål for en bære-
kraftig utvikling?

Næss (1997) summerer opp noen viktige prinsipper for energisparende lokalisering og
utforming av bebyggelsen: i) Desentralisert konsentrasjon på regionalt nivå; ii) fortetting
innenfor eksisterende tettbebyggelse framfor tettstedsutvidelse; iii) tettstedsutvidelser bør
skje i forlengelse av eksisterende bebyggelse langs sentrale kollektivtransportårer; iv) høy-
est utbyggingstetthet nær sentrum av byen og ellers høy tetthet rundt lokalsentre og knute-
punkter i kollektivtransportnettet; v) størst mulig del av arbeidsplassene lokalisert nær
sentrum eller i knutepunkter i kollektivtransportnettet, med unntak av funksjoner som bru-
kes daglig; vi) boligrettet service bør integreres i lokalsentre og boligområder; vii) ingen
boligbygging i nordvendte skråninger, men næringsbygg kan bygges der; viii) unngå byg-
ging i ekstremt vindutsatte og skyggefulle områder med kaldluftopphopning; ix) utnytt
fjernvarmeproduksjon ved å legge ny bebyggelse i nærheten av slike kilder; x) høy tomte-
utnyttelse i nye nærings- og serviceområder, og høy eller middels tetthet i nye boligområ-
der; xi) blokker og rekkehus bør utgjøre en høy andel av boligbyggingen, og få nye enebo-
liger; xii) tett rekkehusbebyggelse bør fortrinnsvis legges til skråninger med gode solfor-
hold; xiii) unngå bygging av veier som reduserer reisetiden med bil til og fra sentrum i
myldretiden, og reduser parkeringsarealet i sentralt lokaliserte arbeidsplassområder.

Spørsmålet er så om disse prinsippene kommer i konflikt med andre mål for en bærekraftig
utvikling. Næss (1997) understreker at en bærekraftig byutvikling må sikre i) reduksjon av
byens energibruk og utslipp per innbygger slik at det er forenlig med de økologiske og for-
delingsmessige kriteriene for en bærekraftig utvikling på verdensbasis; ii) minst mulig om-
disponering og inngrep i naturområder, økosystemer og produktiv landbruksjord; iii) minst
mulig forbruk av miljøskadelige byggematerialer; iv) erstatting av «åpne» materialstrøm-
mer hvor naturressurser blir avfall, med «lukkete kretsløp» som i større grad bygger på
lokale ressurser; og v) at byboerne far et sunt miljø, uten helseskadelig forurensning, og at
det er tilgang til grønne områder slik at folk kan oppleve og verdsette naturen.

Det er spesielt tilgangen til grønne områder innenfor byen og nedbygging av høyproduktiv
landbruksjord i ytterkant av byen som skaper målkonflikter for en bærekraftig byutvikling.
Hvordan skal bevaringen av landbruksjord og grønne lunger i byen veies opp mot mulighe-
ten for redusert bruk av energi til transport? Næss (1997) peker på at en høy tetthet fører
til at byen legger beslag på minst areal og dermed også er gunstig i forhold til målet om
minst mulig omdisponering av og inngrep i naturområder, økosystemer og produktiv land-
bruksjord. Dette er åpenbart riktig som prinsipp, men i praksis vil man hele tiden stå over-
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for vurderingen av hvor nye bygninger og veier skal bygges, dersom det skal være vekst i
boliger og arbeidsplasser. En vurdering av hvert enkelt nybygg vil gjerne føre til at ned-
bygging av for eksempel landbruksjord synes «lønnsom», men dersom man ser lenger fram
og vurderer situasjonen med for eksempel 5.000 nybygg, kan det hende at etableringen av
en «satellitt» er mest i samsvar med en bærekraftig byutvikling. Å gjøre slike grep vil by
på problemer fordi det som regel er næringsinteresser involvert, og fra disse og deres vå-
pendragere vil det komme tungt skyts om næringsfiendtlig politikk, etc.

Fra flere hold er det tatt til orde for «grønne skatter» for på den måten å regulere bruken av
og nedbyggingen av områder med stor verdi for samfunnet på lang sikt. Dette kan åpenbart
redusere utbyggingspresset mot bestemte områder. Problemet er at kjøpekraften kan bli
mer utslagsgivende for hvem som får tilgang til knappe goder, og det betyr at fordelings-
messige forhold gjør sitt inntog. Og hvis det uansett blir nedbygging, er det mager trøst for
den bærekraftige utviklingen at utbyggeren har betalt et relativt stort pengebeløp. På den
annen side er tanken i «grønn skatt»-opplegget at midlene som den grønne skatten innbrin-
ger, skal brukes til å kjøpe områder for varig vern. Det reiser igjen fordelingsmessige
spørsmål, og setter forholdet mellom lokal og global rettferdighet på dagsorden. Vi tvinges
fra overordnete prinsipper til vurderinger av konkrete situasjoner på steder og i regioner.

En annen side ved utbyggingspresset er at det gjennomsnittlige boarealet per person har økt
jevnt og trutt, og blitt fordoblet fra 23 kvm i 1960 til 45 kvm i 1990. Det har åpenbare
konsekvenser for bebyggelsesmønsteret i større byer, og med det også bruken av energi til
transport og til oppvarming av bygninger. Med det er ringen sluttet tilbake til problemstil-
lingen om grasrot versus styring ovenfra. Vil folk flest ha en bærekraftig byutvikling, hvor
omfanget av nybygging er moderat; det meste av byggingen skjer som fortetting; det byg-
ges få nye eneboliger, men derimot lavblokker og rekkehus; bilkjøring i byen begrenses,
mens kollektivtransporten styrkes; og hvor mesteparten av fortettingen skjer i allerede tek-
nisk påvirkete områder for å bevare den eksisterende grøntstrukturen (Næss 1997)? Hvor-
dan kan det ha seg at folk på tross av at en tett bystruktur vil ha gunstige virkninger på
hverdagslivsorganiseringen likevel velger å bo i eneboliger i en utflytende bystruktur?

Mønnesland (1991) har vurdert de økonomiske hindringene for en natur- og miljøvennlig
tettstedsutvikling. Her pekes det på at forskjellen mellom det tette og spredte bebyggelses-
mønsteret fører til ulemper og fordeler for ulike typer næringsdrivende. Det tette alternati-
vet vil føre til at nyetablerere far større problemer med å komme til, og blant annet vil stør-
re, ekspansjonskraftige handelskjeder oppleve hindringer. Det kan være en gunstig miljø-
messig effekt fordi det legger begrensinger på det bilbaserte handelsmønsteret. Men er det
variasjoner mellom kommuner, kan det gi vridninger i etableringsmønsteret. Og da er vi
tilbake i forholdet mellom lokal og global rettferd.

Imidlertid finner vi de viktigste forskjellene mellom et tett og spredt bebyggelsesmønster på
konsumsiden, mener Mønnesland. For eksempel er det en hypotese om at et mindre boliga-
real og et tettere bebyggelsesmønster må oppveies av andre goder, dersom folk flest vurde-
rer større boliger og spredt bebyggelse som et gode. Tilsvarende vil gjelde for transportsi-
den. Foretrekker folk flest å bruke privatbil dersom det er mest behagelig og kanskje også
raskest, vil en politikk for å redusere privatbilbruken måtte oppveies av andre forhold. Nå
er jo noe av tankegangen bak det tette bebyggelsesalternativet at folk ikke skal trenge å
bruke bilen så mye. Samtidig er det et negativt element der ved at kø- og parkeringspro-
blemer skal gjøre det mindre attraktivt å bruke privatbil. Da støter man umiddelbart mot
folks ønsker, og et politisk og økonomisk press i retning av legge forholdene til rette for en
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ønsket bilbruk. Begrensningene har åpenbare fordelingsmessige konsekvenser. Den tette
boligbyggingen vil legge hindringer i veien for at folk med nok penger får den boligen de
ønsker seg, mens reduksjoner på bilbruken vil «ramme» avhengig av livsfase og kontakt-
nett.

Dette betyr at folks egeninteresser på kort og mellomlang sikt kan trekke i retning av å
velge en fortsettelse av dagens trend, med spredt utbygging og forholdsmessig mye bilbruk,
mens det for samfunnet som helhet og på lang sikt kan være nødvendig med en omlegging
til tettere bebyggelsesmønster og mindre transport, spesielt mindre privatbiltransport. Vur-
deringene av det kortsiktige og langsiktige er for økonomer et spørsmål om neddiskontenng
av tid, og det grunnleggende premisset er at folk rangerer en gevinst i dag høyere enn en
like stor gevinst i morgen (Mønnesland 1991). Med et slikt utgangspunkt blir det selvsagt
vanskeligere å få tilslutning til omlegginger som «lover» gevinst først på lang sikt. Imidler-
tid er det framsatt sterke faglige innvendinger mot premisset for diskonteringshypotesen.
Price (1993) mener at alle de begrunnelser økonomer vanligvis gir for hypotesen om at folk
foretrekker gevinsten i dag framfor en tilsvarende gevinst i morgen ikke holder. Når poli-
tikken likevel fortsetter å basere seg på slike premisser, er det et godt eksempel på hvordan
forestillinger blir selvoppfyllende.

Denne drøftingen trekker i retning av å plassere «skylden» for en ikke bærekraftig utvikling
på folks holdninger og manglende politisk vilje. Det lover ikke så godt for den kommunale
grasrotstrategien i LA21. På den annen side er det håp i hengende snøre så lenge folks
holdninger og den politiske viljen tillegges en avgjørende vekt for mulighetene til å få til en
bærekraftig utvikling. «Dagen er din», som Erik Damman skrev i 1978. Vi må imidlertid
spørre oss om et slikt aktørperspektiv er tilstrekkelig for å analysere mulighetene for den
bærekraftige utviklingen. Strukturelle forhld vil også virke inn.

3.2.4 Forskningsbaserte problemstillinger

Forskning om LA21 og energi i kommunene må skje i spenningsfeltet mellom prinsipper
for en bærekraftig utvikling, de institusjonelle rammer for kommunens virke og målsettin-
gene om bred, folkelig deltakelse, langsiktighet, globalt perspektiv og fordelingsmessige
hensyn. Gjennomgangen foran har vist at det er et tilstrekkelig kunnskapsnivå om sammen-
henger mellom transport og bebyggelsesmønster til at beslutninger kan fattes, selv om det
fortsatt vil være behov for forskning på en del felter. Mye henger på evnen og viljen til å
foreta grep som kan bringe utviklingen inn på en ny kurs. Det er her de institusjonelle
rammene og vektleggingen av prosess i LA21-sammenheng kommer inn.

Den kommunale planleggingen skal etablere langsiktige perspektiver og mer kortsiktige
handlingsprogrammer for den kommunale virksomhetens ulike sider, blant annet naturres-
surs- og miljøprogramarbeid, men også legge rammer for arealbruk og bebyggelsesmønster
gjennom planer for arealdisponeringen. I hovedtrekk viser det seg at tettstedenes utbygging
følger de forutgående planer (Saglie og Sandberg 1996), og som det er påpekt foran, har
bebyggelsesstrukturen betydning for transportomfang og transportmiddelbruken. Det betyr
at viktige premisser legges i den kommunale planleggingen.

Plan- og bygningsloven muliggjør en svært åpen planleggingsprosess, med høringssystemer
og mulighet for bidrag fra mange kanter. Kommuneplanprosessen blir et langvarig arbeid
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som involverer mange aktører, både fra den offentlige forvaltningen på forskjellige nivåer,
politiske organisasjoner, interesseorganisasjoner og kommunenes innbyggere. Initiativet
kommer imidlertid fra de kommunale organer. Fra statens side legges ikke annet enn gene-
relle rammer for innholdet i den lokale energi- og miljøpolitikken, herunder bebyggelses-
mønster i forhold til transportenergi og oppvarmingsenergi.

Den første oppgave vil være å undersøke innholdet i det kommunale energi- og miljøarbei-
det og hvorfor det er variasjoner. En slik kartlegging vil belyse hva som er tema for og mål
med kommunens arbeid på feltet, kunnskapsnivået og konsistensen i planarbeidet, dvs for-
holdet mellom mål, programerklæring og handling. Variasjoner må søkes koplet til lokale
særtrekk som følge av befolkning, næringsliv, historie og naturgitte forutsetninger, men
også til organisatoriske og administrative forhold, samt politiske prioriteringer og person-
kjennetegn.

Mer spesifikt i forhold til Lokal Agenda 21 vil det være behov for å undersøke hvordan
kommunene legger opp arbeidet med å få til en bred, folkelig deltakelse. Hvem deltar og
hvor stor innflytelse har de på resultatet og den konkrete utviklingen? Hvordan håndteres
konflikter mellom ulike interesser og eventuelle konflikter mellom det folk ønsker og det
som er riktig ut fra hensynet til en mer bærekraftig utvikling? I denne sammenheng er det
også viktig å ha kunnskap om hvordan «grasrotbevegelser» og andre bevegelser arbeider,
hvem de representerer og hvilke mål de har.

Et neste felt er hvordan avveiningen mellom et tett bebyggelsesmønster og hensynet til
grønne lunger, bevaring av landbruksjord og sammenhengende naturområder skjer. Hvor-
dan begrunnes de valg som gjøres, og hva blir resultatet? Blir det mer miljøvennlig utbyg-
ging og mer miljøvennlig transport av en bred, folkelig deltakelse utenfor den representati-
ve kanalen?

Det vil være av interesse å avdekke hvordan vektleggingen av tett versus spredt bebyggelse
varierer mellom forskjellige kommuner, avhengig av eksisterende bebyggelsesmønster. Er
problemstillingen kun aktuell i de større byene, eller gjør den seg gjeldende også i mindre
byer og tettsteder? Prinsippet om tetthet leder også over i spørsmålet om graden av tetthet.
Det vil som oftest være mulig å bygge enda tettere enn man gjør, og spørsmålet blir hvilke
tettheter vurderes som akseptabel i forskjellige kommuner. Og hvilken vekt legges på lo-
kalklimatisk gunstig utbygging med hensyn til oppvarmingsbehovet i boligene?

Et neste felt som må trekkes inn i de videre undersøkelser, er forholdet mellom forvalt-
ningsnivåene. Hvilke premisser legges direkte og indirekte for den kommunale utviklingen
på statlig nivå? Hvordan opplever kommunale aktører disse rammene og premissene, spe-
sielt i forhold til en situasjon hvor dekretene ovenfra begynner å vektlegge et større innslag
av grasrot? Er det samsvar mellom de økonomiske rammene som kommunene opererer
innenfor, og de midler som trengs for å gjennomføre miljøforbedringer?

I forlengelsen av dette kommer også muligheten for grenseregionale samarbeidsopplegg,
som det pågår forsøk med i dag, spesielt i forhold til Sverige. Dette er et arbeid som blir
fulgt og evaluert underveis av blant annet NIBR. Det videre arbeidet med LA21 bør kunne
bygge videre på kunnskapen fra dette arbeidet. I tillegg er det etablert formelle systemer for
miljøkonsekvensvurderinger i alle de nordiske landene. Her ligger det krav om at miljøhen-
syn skal tas med i betraktningen i tilknytning til gjennomføringen av utbyggingsoppgaver
av en viss størrelsesorden, og det er et krav om at ulike interesser skal høres, og at det skal
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iverksettes avbøtende tiltak der ulempene som følger av utbyggingen blir for store. Bergsjø
& Plathe (1997) har vurdert arealplanleggingen i forhold til konsekvensutredningene, og de
konkluderer, på grunnlag av empiri fra seks kommuner i forskjellige nordiske land, med at
prinsippene for miljøkonsekvens vurderinger kan styrke arbeidet med å integrere miljøhen-
syn i arealplanleggingen. Betingelsene for dette er blant annet at det tidlig i prosessen fore-
ligger skriftlig dokumentasjon om eventuelle miljøvirkninger, at bruken av alternatiwurde-
ringer kan være nyttige, og at offentligheten må få være med å bestemme hvilke miljøkon-
sekvenser det er aktuelt å trekke inn i vurderingen. Det er åpenbart at prinsippene om kon-
sekvensvurderinger og -utredninger vil angå LA21-arbeidet, og at det må ses i sammen-
heng med de prosessuelle prinsippene som LA21 forsøker å løfte fram.

NIBR-notat 1998:102



24

4 Samfunnsmessige utviklingstrekk

I løpet av de siste 20 årene har det skjedd radikale forandringer i en del grunnleggende
samfunnsmessige rammebetingelser. Mange samfunnsforskere har analysert endringene og
forsøkt å begrepsfeste den fasen vi er gått inn i. Dette er imidlertid ikke stedet for å brette
ut disse begrepene. Derimot velger jeg å trekke fram noe av det som etter mitt syn virker
opplysende.

Harvey (1989a) fokuserte den nye runden med tid-rom sammenpressing, i form av tekno-
logiske framskritt på transport- og kommunikasjonssiden som har gjort verden mindre, og
en temporal sammenpressing som gir opphav til samtidighet hvor nåtiden representerer det
som er noe. Dette har muliggjort en utnytting av nye områder på kloden for kapitalakkumu-
lasjon, samtidig som konsumet har blitt mer opplevelsesbasert og på den måten mer foran-
derlig og lettere å manipulere for å skape nye, motebaserte behov. Det manipulerende har
også sammenheng med en økt grad av fleksibilisering i produksjonen. Det er mulig å lage
kortere serier som varierer litt i utforming, samtidig som fleksibiliseringen gjør det mulig å
styre produksjonsprosessen bedre. Vareflyten preges i økende grad av «når-det-trengs»-
produksjon og «når-det-trengs»-arbeid. Næringsvirksomheter opererer i økende grad på
tvers av nasjonale grenser og bidrar til at kapitalstrømmene får en global karakter, spesielt
gjelder det finanskapitalen som har frigjort seg enda mer fra den faste kapitalen og på den
måten gjort spekulasjonsøkonomien til en selvstendig arena for kapitalakkumulasjon.

Innebygd i mye av dette ligger informasjonsteknologien, og Castells (1989, 1996, 1997)
mener vi har gått over fra den industrielle til den mformasjonsbaserte utviklingsmåten. I det
ligger en overgang fra en tid hvor man hadde informasjon om kunnskapen til en tid som
derimot preges av kunnskap om informasjon. Videre betyr det en overgang fra industritiden
hvor nye energikilder var grunnlaget for effektivitets vekst til en tid hvor informasjoner
spiller en vel så viktig rolle og i neste omgang muliggjør forsterket kapitalakkumulering.
Man har fått strømmer av kapital og informasjon som opererer på en mer eller mindre
global basis. I dette ligger det innebygget usikkerhet med hensyn til profittinnhenting, og
det har blitt nødvendig med strategiske allianser, sammen med mer tilfeldige samarbeid. På
denne måten gir den informasjonsbaserte utviklingsmåten opphav til nettverksorganisering
mellom bedrifter, men også internt i foretak vokser nettverkspreget fram gjennom prisset-
ting på byttet av varer og tjenester. De enkelte enheter i foretaket kan konkurrere med
hverandre innenfor en felles overordnet strategi. Dermed blir koplingene sentrale, og med
det den strukturelle evnen til å skape en støyfri kommunikasjon og sammenheng mellom
overordnete mål og målene til enkeltdelene.

Koplingen mellom informasjonsteknologien, de organisatoriske endringene og produktivi-
tetsveksten går i hovedsak gjennom den globale konkurransen. Samtidig er informasjonen
kulturbasert og formidling av informasjon symbolmanipulering. Det betyr at det etableres
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et tett forhold mellom samfunnets kultur, vitenskapelig kunnskap og utviklingen av pro-
duktivkreftene. Når en slik nettliknende næringsstruktur er territorielt spredd gjennom hele
verden, blir det viktig å kontrollere innholdet i «strømmene», dvs sirkulasjonen av kapital
og symboler. Denne muligheten er ulikt fordelt, og noen miljøer, land, næringsaktører og
institusjoner behersker strømmene, mens de fleste folk lever livet sitt på steder som i vari-
erende grad er koplet til eller hektet av kapitalflyten. Økonomien preges av en geometri
som hele tiden gjennomgår endringer, mens arkitekturen bak endringene ligger fast.

I globaliseringstendensen har statsdannelsene fått problemer. På den ene side fungerer ikke
de virkemidlene de tidligere brukte for å regulere kapitalbevegelsene, og på den annen side
har det vært en utvikling i retning av desentralisering som har gitt det lokale og regionale
mer å si, samtidig som folks rettigheter i større grad synes å bli koplet opp til det universel-
le gjennom menneskerettigheter og i mindre grad kun til statsborgerskapets garanterte ret-
tigheter. Det betyr ikke at nasjonalstaten eller staten som institusjon forsvinner, men at den
opererer innenfor nye rammebetingelser. Og disse rammebetingelsene preges i økende grad
av «strømmenes rom», med en fast arkitektur og en varierende geometri.

Framveksten av den globale flyten har blitt fulgt av et skift i den økonomiske politikken,
fra en situasjon med tro på markedsreguleringer til en situasjon hvor kjøpekraften i marke-
det tillegges mest vekt, og hvor politikken går ut på å legge forholdene til rette for at mar-
kedet skal fungere som «domstol». I dette ligger det også at prisene skal være avgjørende
for de valg markedsaktørene tar, enten det dreier seg om underleverandører eller sluttkon-
sum. Spesielt har dette gjort seg gjeldende for det offentliges investeringer og offentlig
konsum. Når det samtidig har skjedd en tid-rom sammenpressing, hvor tidsbegrepet får et
preg av at ting skjer umiddelbart, her og nå, ser vi konturene av et samfunn som preges av
en effektiv og stadig økende produksjon og konsum som ingen får skikkelig styring med
fordi makten ligger i de globale strømmene.

Castells (1997) framhever imidlertid at makten i de globale strømmene møter motstand fra
forskjellige typer bevegelser, bevegelser som ofte har et grasrotpreg. De spenner over et
vidt register av målsettinger og oppfatninger, men det er et fellestrekk at de søker å bygge
opp en motstand mot makten som ligger i de globale strømmene. Miljøbevegelsen er en slik
motmakt, ifølge Castells, som gjennom å bruke flere arenaer forsøker å påvirke utviklin-
gen. To elementer står sentralt, og det ene er det romlige i form av vekt på det lokale og
folks kontroll over deres egne omgivelser for på den måten å forsøke å få grep om forhold
som får premissene sine lagt i de globale strømmenes dynamikk. Det romlige elementet må
imidlertid suppleres av det temporale, og med det menes en vektlegging av det langsiktige,
evolusjonære tidsperspektivet i motsetning til det kortsiktige, umiddelbare. I dette ligger en
vektlegging av artenes enhet, materien som et hele og en romlig-temporal evolusjon. Det
betyr også en motstand mot nasjonalstaten fordi den bryter opp sammenhengen i det globa-
le økosystemet. En slik miljøpolitikk preger de mest radikale miljøbevegelsene. I tillegg vil
det være retninger som har bevaring av natur i form av villmark som mål, hvor den ukon-
trollerte utvikling er fienden. Det vil være bevegelser som kun konsentrerer seg om å unngå
miljømessige ødeleggelser i sitt eget lokalmiljø, dvs «nimby»-varianten hvor forurensere er
fienden. Det vil være internasjonale økokrigere som har «redd planeten» som mål og foku-
serer på enkelttiltak. Det vil være bevegelser som befinner seg på den politiske arena og
som jobber innenfor de eksisterende institusjonelle rammer for å endre utviklingen. Disse
siste vil på en måte prøve å legge nye premisser for de globale strømmene gjennom inter-
nasjonale avtaler.
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Spørsmålet er imidlertid hvordan man ser på forholdet mellom natur og produksjon, og mer
generelt natur og kultur og natur og samfunn. Det vanlige har vært å se mennesket som
atskilt fra natur og økosystemene, en synsmåte som har passet godt med den instrumentelle
tilnærmingsmåten, dvs at man selv står utenfor og forsøker å «reparere» det som oppfattes
om feil. Et instrumentelt syn er ikke noe som bare gjelder for andre enn miljøbevegelsene.
Mange av de tiltak som forskjellige miljøbevegelser foreslår, bærer også preg av å være
instrumentelle, enten det dreier seg om globale klimaproblemer eller rovdyrproblemer i
Norge. Harvey (1996) framhever at miljø og samfunn må ses i sammenheng, og at for
eksempel New York bør oppfattes som et økosystem. Det vil gjøre at analyser av natur,
miljø, produksjon, samfunn og kultur blir helhetlige, og at samfunnsmessige ulikheter og
fordelingsspørsmål ses i sammenheng med det rent naturmessige. Innbakt i dette ligger
også problemet med å sette verdier på naturen. Penger tvinger seg på en fordi det ligger
innebygd i varebyttet og bruken av ressurser, men samtidig fanger ikke penger opp alle
sider ved et fenomen, enten det er en vare, tjeneste eller landskap. Det er bytteverdien ba-
sert på penger som dominerer de globale strømmene og det lokale, markedsbaserte varebyt-
tet, men samtidig har det vokst fram en refleksiv basert motkraft som har søkt å trekke inn
det estetiske og det etiske som grunnlag for konsum og produksjon (Lash & Urry 1994).

Utviklingen preges altså av motsetningsfylte tendenser. På den ene side en dynamikk i det
globale varebyttet og de globale kapitalstrømmene som gir opphav til tradisjonelle miljø-
problemer, og på den annen side trekk som peker i en annen retning, med mer vekt på en
bærekraftig utvikling. De fleste vil mene at de førstnevnte kreftene dominerer, iallfall på
globalt nivå, men samtidig kan man gå inn på utviklingen innenfor enkeltindustrier og vise
til merkbare reduksjoner i utslipp av skadelige stoffer. Problemet er at slike reduksjoner
ofte spises opp av vekst i forbruket, slik at det totale trykket på naturen likevel øker.

Det bebygde miljøet er arenaen for produksjon, konsum og folks liv, og det bebygde miljø
representerer muligheter og barrierer for både profittskaping og sosialt liv. Fysiske struktu-
rer bygges ned og bygges om for å legge grunnlaget for nye måter å tjene penger på og nye
måter å leve på. Det er også i det samme bebygde miljøet at de globale strømmene,
«strømmenes rom», den estetiske dimensjonen og de etiske og lokalbaserte motkrefter ope-
rerer. Resultatet kan avleses i den eksisterende fysiske strukturen. Det er denne fysiske
strukturen som er tema for forholdet mellom en bærekraftig utvikling, LA21 og energi til
transport og oppvarming.
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5 Det samfunnsmessige, Lokale Agenda
21 og bebyggelsesmønsteret

Gjennomgangen av de samfunnsmessige utviklingstrekkene viste oss en utvikling hvor
transport og kommunikasjon har økt i omfang, og hvor kapitalstrømmer har fatt en global
karakter, med maktkonsentrasjon i strømmene. Dette er drivkrefter som i seg selv ikke
nødvendigvis samsvarer med det bærekraftige, snarere tvert i mot vil mange hevde. Imid-
lertid har det vokst fram motmakt i forhold til de utviklingstrekk som har gjort seg gjelden-
de. Miljøbevegelsen er en slik motkraft, og den har i hovedsak jobbet utenfor det offentlige,
med vekt på mobilisering på lokalplanet fordi det er der folk lever livene sine, og hvor man
kan bryte logikken i «strømmenes rom» som skapes av den globale kapitalsirkulasjonen.
Miljøarbeidet skjer imidlertid også i regi av offentlige myndigheter, både som rent offentli-
ge initiativer eller i samspill mellom det offentlige og organisasjoner utenfor det offentlige.
Agenda 21-avtalen, med Lokal Agenda 21 er et slikt eksempel, hvor nasjonale styresmakter
har undertegnet en avtale, og hvor miljøbevegelser har forsøkt å legge premisser for inn-
holdet i avtalen.

Agenda 21 og Lokal Agenda 21 blir på sett og vis et eksempel på hvordan drivkrefter i
produksjon og salg av varer og tjenester, med tilhørende bruk av, om- og nybygging i det
bebygde miljøet, bebyggelsesmønsteret blir forsøkt motvirket av offentlige organer og fri-
villige organisasjoner. LA21 viser også hvordan tankegangen med en lokal forankring i et
samspill med institusjonelle tiltak på høyere nivåer er et strategisk virkemiddel. Vektleg-
ging av det lokale representerer en ny holdning, et nytt grep. Det reiser en del forsknings-
messige problemstillinger.

For det første gjelder det forholdet mellom de generelle utviklingstrekkene og drivkrefter på
den ene side og innholdet i og opplegget for den Lokale Agendaen på den annen side. En
strategi basert på lokale tiltak må forholde seg til de premisser som legges for det lokale
handlingsspekteret av de globale kapitalstrømmene og strømmenes rom. For eksempel er
arbeidsplasser som regel nødvendige for at det skal bo folk på steder, og når betingelsene
ellers legges opp til at kjøpekraften og kostnadsnivået bestemmer hva som produseres og
hvor ting produseres, kan spørsmålet for lokale aktører fort bli å gjøre tilpasninger som
ikke er spesielt bærekraftige. Alternativet kan ellers være å bli hektet av kapitalstrømmen
fullstendig. Kunnskap om dynamikken i produksjonssystemer og det økonomiske systemet
er nødvendig.

For det andre gjelder det styringsmessige forhold i form av mulige konflikter mellom inn-
flytelse langs den representative kanalen i forhold til direkte innflytelse for folk som enga-
sjerer seg i saker. Ulik vektlegging av langsiktige versus kortsiktige tiltak kan gjøre seg
gjeldende, sammen med grad av helhetlig perspektiv. I tillegg ligger det føringer i Agenda

NIBR-notat 1998:102



28

21 for hva som bør gjøres på lokalplanet. Hvis folk inviteres på råd, og rådet går på tvers
av det som åpenbart må gjøres dersom anbefalingene i Agenda 21 skal følges, er det selv-
sagt ødeleggende for tilliten i systemet. Mistillit kan bli resultatet, på samme måte som
mistillit til den representative kanalen kan bli resultatet dersom den 'brede, folkelige delta-
kelsen' gjør at noen interesser drar fordeler, mens andre grupper får ulempene. Tendensen
til at staten mister innflytelse over virkemidler, dels ved at de overføres til lavere administ-
rative nivåer og dels ved at ikke-offentlige aktører, blant annet flernasjonale foretak, be-
stemmer mer av det som skjer i kraft av sin markedsmakt, virker også inn på det styrings-
messige.

For det tredje gjør fordelingsmessige forhold seg gjeldende på lokalt plan, i forholdet mel-
lom det lokale og høyere nivåer. Den lokale fordelingen har sammenheng med styringspro-
blemet, og dreier seg om at noen grupper kommer bedre ut enn andre, et forhold som blir et
problem dersom det skjer systematisk. Forholdet mellom nivåene dreier seg om lokale sær-
egenheter og allmenne likhetsregler eller overordnete retningslinjer. Problemet her er at
lokal rettferdighet ofte går på tvers av den globale likheten, og at en bærekraftig utvikling
vil pendle mellom likhet/ulikhet på de to nivåene. En slik mekanisme er det viktig å være
klar over når tiltak utformes og når resultater evalueres og retningen på utviklingen søkes
korrigert.

Bebyggelsesmønsteret i forhold til energibruk til transport og til oppvarming av boliger
angår innholdet i Agenda 21 og Lokal Agenda 21, samtidig som vi ser at det bebygde miljø
legger viktige premisser for kapitalakkumuleringen, både som potensiale og som begrens-
ning. Hvis det begrensende blir dominerende, kommer det et press for å bygge nytt, enten
det gjelder produksjonens eller konsumets bebygde miljø. For eksempel mener Harvey
(1989b) at den omfattende forstadsutbyggingen i USA, spesielt etter 2. verdenskrig, kan
koples til næringslivets behov for å akkumulere kapital gjennom nye utbyggingsoppgaver.
Uansett om en slik tolkning svelges ikke, er det ikke tvil om at det vil være økonomiske
interesser, både lokalt og i makro, som ser seg tjent med den ene eller andre løsningen.
Agenda 21 har imidlertid som mål å redusere utslippene av gasser som bidrar til den globa-
le oppvarmingen, og ett element i en slik strategi kan være å redusere bruken av energi til
transport og oppvarming i bygninger gjennom bebyggelsesmønsteret.

Foran er hovedkonklusjonene med hensyn til sammenhengen mellom bebyggelsesmønsteret
og energi til transport og oppvarming av bygninger gjennomgått, men det å sette tiltakene
ut i livet vil måtte skje innenfor de generelle samfunnsmessige forholdene som er trukket
fram, og det prosessuelle som ligger i Lokal Agenda 21 har konsekvenser for hvordan dette
gjøres. Dermed kommer de styrings- og fordelingsmessige problemstillingene inn med full
tyngde. Hvis folk generelt ser på enebolig med hage som det beste, vil en politikk for tette-
re bebyggelse bety at noen opplever bosituasjonen sin som dårligere enn den er for andre,
og de eneboligene som faktisk finnes, blir et knapphetsgode som fordeles på grunnlag av
kjøpekraft. Problemer vil det også bli i forhold til prinsippet om bred, folkelig deltakelse
fordi folks ønsker lett kan gå på tvers av det som ut fra en bærekraftig synsvinkel framstår
som det beste alternativet, og som politikere og administrasjonen ved planleggerne ønsker å
gjennomføre. Det er også viktig å se bebyggelsesmønsteret i sammenheng med andre hen-
syn i tilknytning til en bærekraftig utvikling, blant annet hensyn til vern av dyrkbar mark.
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