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Byutvikling 2.0
Tittelen på denne rapporten er inspirert av boka Civilisation
2.0 av Tor Nørretranders 1) der han argumenterer for at vi
må basere oss på en annen tankemodell for vår eksistens
enn den vi har brukt frem til i dag.
Areal og transportområdet spiller en viktig rolle for å skape
en attraktiv og miljøvennlig byutvikling. Gjennomføringsevnen for helhetlig areal- og transportutvikling i byområder har vært dårlig. Skal vi i det hele tatt komme noen vei
med byutviklingen, er det grunnleggende viktig med forpliktende samarbeid over sektor- og kommunegrensene i
skjæringspunktet mellom politikk, næringsliv og offentlig
planlegging. Det må navigeres mellom lokale, regionale og
nasjonale mål og føringer.
Internettet har åpnet mulighetene for global deltakelse,
idéutvikling og deling. Informasjonen flyter raskt og fritt.
Vi har derfor intet alternativ til å åpne opp eksisterende
prosesser og samarbeide på nye arenaer. Samhandlingsarenaer blir i bystrategisammenheng sted for åpenhet og
deling mellom politikere, næringsliv, organisasjoner og offentlige instanser.
Det er flere grunner til at denne rapporten har fått tittelen
Byutvikling 2.0. Klimautfordringen er en klarere premiss
i areal- og transportplanleggingen enn tidligere, ny planog bygningslov (PBL) og føringer i Nasjonal transportplan
2010-2019 gir nye virkemidler. Myndighetene stiller nå
klare krav for å få støtte jfr. Samferdselsdepartementets
(SD) fireårige belønningsordning for kollektivtrafikk. I tillegg krever Finansdepartementet konseptvalgutredninger
med helhetlig perspektiv for prosjekter over 500 mill. kr.
Det er et sterkere uttalt ønske at byer skal samarbeide i
byregioner og nettverk. Det legges vekt på et nærere samarbeid med næringsliv og organisasjoner i byutviklingen ut
fra forståelsen av at en miljøvennlig byutvikling også er bra
for næringslivet og menneskers hverdag. Internettbaserte
sosiale medier gir nye muligheter for dialog om byutvikling.
Utvikling av nye samhandlingsarenaer er et sentralt virkemiddel for forpliktende samarbeid på tvers av sektor- og
kommunegrenser.
Byutvikling 2.0 handler om å samarbeide på andre måter
enn hittil, med nye virkemidler til rådighet.
1)

Dansk forfatter og vitenskapssjournalist. Thaning & Appell, 2007.
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Hovedstrategi
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Samarbeidet mellom fem fylker, 26 bykommuner, statlige
transportetater og interesseorganisasjoner i Prosjekt Bystrategi Region sør har resultert i en felles strategi forankret
i Nasjonal transportplan 2010–2019. Strategien tar utgangspunkt i de fire byregionene Buskerudbyen, Vestfoldbyen,
Grenlandsbyen og Agderbyen og definerer utvikling av felles,
forpliktende arenaer for samhandling. Poenget er å skape
helhetlige og avtalefestede areal- og transportpakker
mellom forvaltningsnivåer og på tvers av kommunegrenser.
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Økt gjenno
evne er hov
med forplik
arbeid om h
bypakker
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mføringsvedpoenget
tende samelhetlige
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NTP
Økt gjennomføringsevne er hovedpoenget med forpliktende samarbeid om helhetlige bypakker. God
forankring hos innbyggere, næringsliv og folkevalgte er
avgjørende for å lykkes.
Grunnlaget for transportpolitikken i byområdene er
formulert i NTP 2010–2019, kapittel 9: «Regjeringen
vil etablere og videreutvikle samarbeidsarenaer mellom
forvaltningsnivåene og bruke avtaler for å få en mer
rasjonell transportpolitikk i byene.»
Prosjekt Bystrategi Region sør har på sin måte bidratt til
den nasjonale transportpolitikken i byområdene gjennom fellesinnspillet fra samarbeidspartnerne til transportplanen. I kapittel 9.6.3 heter det: «Et tverretatlig
samarbeidsprosjekt i regi av Statens vegvesen Region
sør har laget et felles innspill til Nasjonal transportplan
med helhetlige areal- og transportstrategier for de
mellomstore byregionene Buskerudbyen, Vestfoldbyen,
Grenlandsbyen og Agderbyen. Hver byregion arbeider
for å utvikle arenaer for samhandling og komme fram til
avtalefestede transport- og arealpakker mellom statlige transportetater, fylkeskommuner og kommuner.
Utvikling av regionale arenaer vil være grunnlag for ny
samhandling, beslutning og gjennomføring av areal- og
transportpolitikk. Samarbeidet har tatt utgangspunkt
i nasjonale mål for å utvikle helhetlige areal og transportløsninger i slike byregioner. Transportetatene bidrar
til å utvikle tiltak som støtter opp under dette. Tre av de
fire byregionene har deltakere i Framtidens byer og det
ligger dermed godt til rette for å dele erfaringene med
andre byområder.»
Statens vegvesen Region sør har for sin del forpliktet
seg til å følge hovedstrategien gjennom vedtak i
Regionledermøtet 16. september 2009.
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Liv Signe Navarsete
Samferdselsminister

Bakgrunnsillustrasjon: NTP

Statens vegvesen
Region sør har for sin del
forpliktet seg til å følge hovedstrategien gjennom vedtak i
Regionledermøtet
16. september 2009

Andreas Setsaa
Regionvegsjef
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Samfunnsaktør
Statens vegvesen Region sør har utviklet seg fra
å være vegutbygger til å nærme seg rollen som
samfunnsaktør ved i større grad å se areal og transport i sammenheng og som en del av samfunnsutviklingen. Føringene for dette er fastsatt i NTP. Rollen
som samfunnsaktør innebærer at det legges særlig
vekt på:
• samhandling med åpenhet og involvering
for å bygge gode relasjoner
• å tenke helhetlig
• videreutvikling av faglig kompetanse
• videreutvikling av analyseverktøy,
indikatorer til målesystem og datagrunnlag
• kommunikasjon
• å være tydelig og løsningsorientert i tidlig
fase og prioritere planarbeid på overordnet
nivå
• utvikling og formidling av et godt faglig
beslutningsgrunnlag for politisk behandling

I brev av 11. september 2009 til Statens vegvesen
og Jernbaneverket tydeliggjør Samferdselsdepartementet sine forventninger om krav og oppfølging for
bypakker.
I brev av 10. November 2009 klarlegger Statens
vegvesen sin ambisjon for samfunnsaktørrollen:
«Statens vegvesen ønsker å utvikle sitt sektoransvar videre som pådriver og tilrettelegger for at byer
og tettsteder utvikler en arealbruk og et transportsystem som bidrar til oppfyllelse av nasjonale mål for
sikkerhet, miljø og framkommelighet. God måloppnåelse krever samhandling mellom flere aktører som
hver for seg har mulighet til å påvirke gjennom ulike
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virkemidler, noen prosessuelle rammer i form av
strategiske planavklaringer, og drivkrefter i form av
økonomiske fordeler for byer som er villige til å ta i
bruk virkemidler som gir store miljøforbedringer.
Statens vegvesen er pålagt sektoransvar for blant
annet trafikksikkerhet, kollektivtrafikk, miljø, gangog sykkeltrafikk og universell utforming.»
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Gode grunner for
bystrategi

2
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Overordnet mål for bystrategien i Region sør er å skape
attraktive, konkurransedyktige og miljøvennlig byregioner.
Areal og transportområdet spiller en avgjørende rolle for
at det skal være mulig å nå dette målet. Klimautfordringen
tvinger oss til å tenke smart om byutvikling. Vi må finne
løsninger som er gode for miljø, næringsliv og menneskene.
Samhandling er stikkordet for økt gjennomføringsevne.
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Samarbeid
Gjennomføringsevnen er dårlig når man står alene. Det
vet alle som har jobbet mye og lenge med helhetlig areal
og transportplanlegging. Samarbeid mellom sektorer
og over kommunegrenser er avgjørende, både fordi
problemstillingene knyttet til areal- og transportutviklingen krever det og fordi virkemidlene er spredt på så
mange aktører.
Det er i skjæringspunktet mellom politikk, næringsliv og
offentlig planlegging gjennomføringsevnen finnes og
det må navigeres mellom lokale, regionale og nasjonale
interesser.
Forpliktende samhandling er et viktig grunnlag for å
finne de gode helhetsløsningene i byområdene.
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« Det er bedre å
henge sammen
enn å bli hengt
hver for seg»
Per Steinar Jensen
regiondirektør NHO Buskerud

Per Steinar Jensen, regiondirektør, NHO Buskerud

Fra venstre:
Fylkesordfører Per-Eivind Johansen,
Distriktssjef Roar Gärtner,
Ordfører Bjørn Ole Gleditsch
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Byrom
og urbane
møteplasser
Mange av de bedriftene vi skal leve av i fremtiden er
ennå ikke skapt. Byene er viktige i en samfunnsutvikling som bygger på innovasjon, nettverk, toleranse
og livsglede. Næringslivet må trekke til seg kreative
mennesker for å skape verdier. Disse dynamiske
personene etterspør urbane kvaliteter. Byrom og
urbane møteplasser vil derfor få stor betydning, for det
er her de kreative hodene ønsker å møtes for å utveksle
ideer og utvikle sine nettverk. Fremtidens by- og
næringsutvikling må derfor sette møte mellom
mennesker i sentrum for byutviklingen.
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Funksjonelle
byregioner regionale bananer
Kreative byer kan skapes ved å investere i en ny og
urban infrastruktur, kollektivtrafikk og regionale bysystemer. Dette vil legge til rette for innovasjon
gjennom møte mellom mennesker på urbane møteplasser og via grønn mobilitet. Regional konkurransekraft skapes når byenes urbane kvaliteter kobles
sammen på en effektiv og miljøvennlig måte.
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Bykinderegg
Vi må samarbeide om å utvikle kompakte
bystrukturer som legger til rette for møte mellom kreative mennesker. Poenget er at vi skal
kunne oppnå flere ting på en gang: at næringslivet trekker til seg kompetent arbeidskraft, at
korte reiseavstander gir miljøgevinster og at
levende byer er gode for menneskene som
møtes der.
Dette er med andre ord bra for business, bra for
miljøet og bra for mennesker og byliv, et «bykinderegg.»
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Illustrasjon: Gehl Architects

21

Åpenhet og
deling
Samfunnet er i stadig endring. Informasjon flyter fritt og
raskt, takket være internett som muliggjør grenseløst
samarbeid. Erkjennelsen er at samlet kunnskap utenfor
organisasjonen alltid er større enn innefor, og at jo mer
du deler jo mer får du igjen. Vi har derfor intet alternativ
til å åpne opp og samarbeide. Samhandlingsarenaer blir
i bystrategisammenheng stedet for åpenhet og deling.
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Vekst og klima
I et 20 til 50 års perspektiv ventes sterk befolkningsvekst i de fleste byområder. Utfordringen
er byspredning med økt transportbehov, som
fører til økt klimautslipp. Løsningen ligger i
kompakt byutvikling i eksisterende sentra langs
kollektivakser og knutepunkter.

Forutsigbarhet
Næringslivet har lenge savnet forutsigbare
rammebetingelser fra det offentlige når det
gjelder arealbruk og transport. Et effektivt
transportsystem og attraktive næringsarealer
bidrar til å styrke næringslivets konkurranseevne. Næringslivet forventer også en løsningsorientert holdning i tidlig planfase og
forpliktende samarbeid på tvers av sektorer
og kommunegrenser.
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Verktøykassa

3
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Virkemidlene i byutviklingen er spredt på mange aktører og
må brukes i sammenheng. Samarbeid må til, det finnes intet
godt alternativ. Vi trenger også en innholdsrik verktøykasse. Et av de viktigste verktøyene for moderne byutvikling
er samhandlingsarenaer der beslutningstakere fra næringsliv, politikk og det offentlige skaper dialog og forpliktende
samarbeid. Det utformes målsettinger og visjoner for byen
og inngås forpliktende utviklingsavtaler. Dette bør også skje
på byregionnivå for de mindre byene som samlet kan tilby
et attraktivt bolig-, kultur- og arbeidsmarked. Ny Plan- og
bygningslov, føringer i Nasjonal transportplan 2010–2019 og
flerårige avtaler i belønningsordningen for kollektivtrafikk
inneholder nye virkemidler i byutviklingen.
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Status så langt i Norge når det gjelder å realisere
bærekraftige areal- og transportløsninger er ikke
spesielt oppløftende. Trass i positiv utvikling innen
arealeffektiviteten de siste ti årene, er det stort sprik
mellom uttalte mål og politikk og resultatene som er
oppnådd. Selv om kollektivtilbudet er vesentlig forbedret, når vi ikke målet om økte kollektivandeler. God
tilgang med bil kombinert med gode parkeringsmuligheter er hovedårsaken til at målene ikke nås.

3.1 SAMHANDLINGSARENA
Vi er i ferd med å gå fra tro på styring gjennom ulike
plandokumenter til en tilnærming mer preget av at
mange aktører både planlegger og samordner. Planlegging og gjennomføring skjer i større grad parallelt enn
etter hverandre. Betydningen av forhandlinger og avtaler mellom toneangivende aktører har blitt større. Bruk
av partnerskap og partnerskapsavtaler som virkemidler
for lokal og regional utvikling er blitt viktigere. Det søkes
nye samarbeidsmodeller regionalt som kombinerer forutsigbarhet og langsiktighet, fleksibilitet og demokratisk
styring. Et vanlig samlebegrep på denne utviklingen er
«Governance» som erkjenner at ingen aktør alene har
nok virkemidler eller legitimitet til å sikre gjennomføring.
På bakgrunn av dette kan arbeidet med å etablere pilotregionene Agderbyen, Grenlandsbyen, Vestfoldbyen og
Buskerudbyen bli viktig og nyskapende. Erfaringene så
langt tyder på at etablering og utvikling av tillitskapende
og innovative prosesser kan legge et godt grunnlag for
praktiske resultater.
Utvikling av arenaer er en grunnleggende annen og ny
måte å organisere arbeidet for bærekraftige areal- og
transportløsninger på. Slik sett må arbeidet ses på som
en endringsprosess både i form av organisasjon, ledelse,
prosesser og virkemiddelbruk som er nødvendig for å gi
bedre helhetsløsninger.
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Hva er en regional arena?
En regional arena for areal- og transport for hver av
de fire byregionene kan være en god møteplass med
mange ulike roller:
Et sted å bli kjent med hverandre
Et sted for å bygge tillit
Et sted for personer med spesielle roller eller oppgaver
Et sted å få fram ideer og drøfte løsninger
Et sted for forhandlinger
Et sted for beslutninger
Et sted for å håndtere konflikter
Et sted for å ha det hyggelig
Listen viser at et så enkelt begrep som arena kan skape
ulike forestillinger og forventinger. Det er spesielt viktig
å utvikle arenaer som er tilpasset den konkrete situasjonen i egen byregion og aktørene som skal delta. En
regional arena blir her en organisasjon med arbeidsdeling
og koordinering. Arenaen er møteplass for kommuner,
fylker, stat, næringsliv og interesseorganisasjoner. Her
må det også være plass for politikere. Utfordringen blir å
etablere, utvikle og tilpasse en prosjekt- eller nettverksorganisasjon som gjør det mulig å komme fram til forpliktende avtaler.

10 på topp-liste over hva som er viktig
i endringsprosesser:
1. Analyse og klarhet i behovet for endring
2. Et felles bilde av visjonen/retningen
3. Skape et brudd med fortiden
4. En følelse av at endring er presserende
5. Sterkt lederskap
6. Politisk støtte
7. 	Gjennomføringsplan
8. Strukturer /organisering
9. Ærlig involvering og kommunikasjon
10. Forsterke og institusjonalisere endringene
Jick&Peiperl:”Managing Change”, McGraw Hill, NY, 2003

De sammensatte utfordringene byområdene står overfor i areal- og transportutviklingen, både på tvers av
kommunegrenser og forvaltningsnivåer, understreker
behovet for forpliktende samarbeid. En innovativ organisering av samarbeidet mellom stat, fylkeskommune og
kommunene innen byregionene i funksjonelle regioner,
er avgjørende for å lykkes.
Sentrale perspektiver i denne framtidsrettede måten å
samarbeide på:
• utvikle plattform, problemforståelse og grunnlag
i fellesskap med klart mandat og myndighet
• alle må høste gevinst av samarbeidet og det må
avsettes ressurser
• langsiktighet i organiseringen
• gjensidige forpliktelser for deltakerne
• tydelig ansvars- og rollefordeling
• tilstrekkelig politisk handlingsrom og politisk
forankring

Jernbaneverket

Elementer i en felles
regional arena
Hver byregion bør ha et politisk beslutningsforum
innenfor aktuelle ansvarsområder Mandatet gis fra
eksisterende politiske fora. Det er viktig i en slik samarbeidsform å avstemme behovet for politisk handlefrihet mot behovet for et fast forvaltningsregime ut fra
avtalte felles mål og tiltak.
Elementer som bør inngå i en felles arena for hver byregionen:
• Felles problemforståelse og målsettinger
• Konflikter bør belyses og drøftes
• Ansvar for finansiering og gjennomføring
• Prosess- og samhandlingsansvar, også i forhold
til private aktører
• Kommunikasjons- og formidlingsfunksjon bla.
knyttet til samarbeidspartnere, interessegrupper, innbyggere og media.
• Administrativt faglig funksjon
• Kompetanse- og bevisstgjøringsfunksjon

Interesseorganisasjoner

Statens
vegvesen
Fylkes
kommune

Kommune
1

Næringslivet

Byutvikling i region X
Areal, transport, finansiering,
virkemidler, drift.

Kommune
2

Kommune
3

Politisk forankring

Fylkesmann
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Faser i arenautvikling
Fristelsen til å gå for raskt frem kan være stor i iveren
etter å vise raske resultater og handlekraft. Det er en
stor fordel om partene kan bli enige om faser i arenautviklingen med ambisjonsnivå, organisering og spilleregler som skal gjelde over tid. Å starte samarbeidet med
enkeltsaksbehandling av vanskelige saker er en sikker
vei mot tidlig kollaps. Her må man skyndte seg sakte og
bygge opp laget med et langsiktig perspektiv. Sentralt
i alle faser står forankring, kommunikasjon og medvirkning
Interimsfase
Etablere felles forståelse av utfordringer og muligheter
gjennom felles innsats, gjerne formulert i en intensjonsavtale på administrativt nivå.
Forprosjektfase
Utvikle felles forståelse av utfordringer og muligheter,
mobilisering av samarbeidsaktører. Legge til rette for
folkevalgt drøfting av felles utfordringer og behov for
samarbeid. Utvikle kompetanse og forståelse for sammenhengene innenfor areal- og transportplanlegging,
utvikle felles forståelse av mulige konsekvenser hvis
man ikke samarbeider.
I forprosjektfasen kan man mobilisere politikere for
samarbeid gjennom et politisk framtidsverksted. Man
kan arrangere dialogmøte for næringslivet og drøfte
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betydningen av samarbeid over kommunegrensene for
næringslivets konkurransekraft. Næringslivsledernes
forventninger til de folkevalgte kan også avklares på
slike møter.
Det bør utarbeides et felles strategisk grunnlagsdokument med beskrivelse av utfordringer og mål.
I forprosjektfasen passer det å arrangere seminar for
prosess og samhandling. Her kan politikere, folk fra
næringsliv, interesseorganisasjoner og det offentlige
drøfte framtidsbilder, nytten av å samarbeide og trusler
ved ikke å samarbeide.
Sluttresultatet av forprosjektfasen bør være geografisk
avgrensning og politisk vedtak om deltagelse i hovedprosjekt.
Hovedprosjektfase
Organiseringen skal utvikle strategier og samtidig være
rettet mot å sikre gjennomføring.
Avklare etablering og drift av samhandlingsarena med
forprosjektet som felles strategisk grunnlag. Denne
fasen avgjør hvilke oppgaver som skal tillegges arenaen
og ansvar og rollefordeling. Videre må det avklare:
Organisasjonsmodell, mandat, finansiering, avtalemodeller og virkemidler som skal inngå i det forpliktende
samarbeidet.
Sluttresultatet av hovedprosjektet vil være politisk vedtak om etablering av arena og underskrevet forpliktende
avtale mellom kommunene, fylkeskommunen og staten.
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Interimsfase:

Forprosjektfase:

Hovedprosjektfase:

Gjennomføringsfase:

Administrativ
intensjonsavtale

Nytten av samarbeid,
næringsliv, politikere

Beskrivelse av arena, politisk
vedtak om arenautvikling

Arena i drift, plansamarbeid,
effektivisering

Gjennomføringsfase
Arenaen settes i drift. Hovedsaken nå er å samarbeide
om en felles areal- og transportplan for en attraktiv og
miljøvennlig byutvikling. Arenaen egner seg også til å
drøfte løpende saker for å få til samordning, effektivisering og gode planprosesser. Et godt felles mål kan være
å samordne seg for å unngå innsigelser. Eksempler på
andre samarbeidstemaer: pilotprosjekter, konseptvalgutredninger, programmet Framtidens byer, statlig belønningsordning for kollektivtransport og restriksjoner for
biltrafikken.
Forankring, kommunikasjon og medvirkning
Det er mulig å organisere regionalt samarbeid som kan
redusere risikoen for å mislykkes. Dette er særlig viktig
når man i utgangspunktet arbeider med stor grad av
usikkerhet. Åpenhet og deling er grunnleggende prinsipper for kommunikasjonen på arenaen.
For regionale samarbeid innen areal og transport kan risiko reduseres ved å tenke nøye gjennom hvordan organiseringen gir tilstrekkelig forankring i alle retninger. Det
er også viktig å sikre dybden i prosessene i hver retning.

Det er avgjørende at det er tilstrekkelig kompetanse om
konflikthåndtering. Dette kan åpne mulige handlingsrom,
slik at man legger til rette for kreative løsninger.
Det må sikres tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til
prosjektledelse, kommunikasjon og analyser. Prosessene
må bygge på et godt faglig grunnlag. Den enkelte
kommune bør også arbeide parallelt med tiltak som
bygger opp under en samlet strategi. Arbeidet bør deles
inn i ulike faser.
Grunnlaget for transportpolitikken i byområdene er formulert i NTP 2010–2019, kapittel 9: «Regjeringen vil
etablere og videreutvikle samarbeidsarenaer mellom
forvaltningsnivåene og bruke avtaler for å få en mer
rasjonell transportpolitikk i byene.»
Dette gir grunn til å tro at flere virkemidler vil bli tilgjengelig for de mellomstore byregionene Agderbyen,
Grenlandsbyen, Vestfoldbyen og Buskerudbyen. De har
en historisk mulighet til å være med å skape innovative
prosesser og løsninger for framtidens areal- og transportpolitikk. Utvikling av et forpliktende samarbeid er et
kjerneelement i Byutvikling 2.0.
Prosjektteam
Fasiliteter og analyse
Administrativ ledelse
Politisk forankring

Kommuner

Spesielle interessegrupper
Innbyggere og næringsliv
Partnerskap
Fylkeskommuner areal og transport

Andre aktører

Stat

Etablering og utvikling av regionale arenaer for bærekraftige areal- og transportløsninger - Insam 15.10.07
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Nettverk
Nettverkssamarbeid har åpenbare fordeler, blant annet
for erfaringsutveksling og samarbeid om ressurser til
data- og analysearbeid som vil være av interesse for
flere. Samtidig, men uten å vite om hverandre, oppstod
det nasjonale utviklingsprogrammet Framtidens byer
i regi av Miljøverndepartementet og det regionale utviklingsprosjektet Bystrategi Region sør initiert av
Statens vegvesen. I begge nettverkene er det fokus på
involvering av næringslivet og at kommunene skal ha en
sentral utførerrolle.

Med bakgrunn i Stortingets klimaforlik har regjeringen
satt i gang et 6-årig nasjonalt utviklingsprogram
for klimavennlig byutvikling, Framtidens byer. Fire
depatementer samarbeider om prosjektet: MD, SD, OED
og KRD. Et av de fire satsingsområdene i Framtidens
byer, er areal og transport. 13 byområder har inngått
intensjonsavtale med regjeringen om deltagelse i dette
utviklingsprogrammet. Forutsetningene for deltagelse
i programmet er blant annet at interkommunalt og
regionalt samarbeid etableres innenfor det funksjonelle
byområdet som den inviterte byen inngår i. De 13 byene er Oslo, Bærum, Drammen, Sarpsborg, Fredrikstad,
Porsgrunn, Skien, Kristiansand, Sandnes, Stavanger,
Bergen, Trondheim og Tromsø. www.framtidensbyer.no

Bystrategi Region sør
For å møte nasjonale målsettinger for klimautfordringen
og utvikle attraktive og bærekraftige byområder, har
fem fylker, 26 kommuner, statlige transportetater og
interesseorganisasjoner definert felles hovedstrategier
i NTP 2010-2019. Strategiene tar utgangpunkt i de fire
byregionene Buskerudbyen, Vestfoldbyen, Grenlandsbyen og Agderbyen, og definerer utvikling av
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felles, forpliktende arenaer for samhandling for å skape
helhetlige avtalefestede areal- og transportpakker
mellom forvaltningsnivåer og på tvers av kommunegrenser. Samarbeidsprosjektet er et sektor-, kommuneog fylkesovergripende prosjekt og baserer seg blant
annet på erfaringene fra ATP-prosjektet i Kristiansand.
www.bystrategi.no
Eksempler på andre nettverk som samarbeider
om ulike temaer i byutviklingen:
ICLEI - Local Governments for
Sustainability is an international association of local governments as well as national
and regional local government
organizations that have made
a commitment to sustainable development. Over 1107
cities, towns, counties, and
their associations worldwide
comprise ICLEI’s growing membership. ICLEI works with these
and hundreds of other local
governments through international performancebased,
resultsoriented campaigns and
programs.
www.iclei.org
C40 is a group of the world’s
largest cities committed
to tackling climate change.
Through effective partnership working with the Clinton
Climate Initiative C40 will help
deliver emissions reductions
and better energy efficiency.
www.c40cities.org

CCI – Creative Cities International puts culture and
community at the heart of
urban planning. We deliver
practical solutions for sustainable and creative urban
regeneration. We are a global
team of the most dynamic and
experienced practitioners in
culture and urban planning,
market and financial analysis,
architecture, transportation
and the creative industries.
www.creativecities.org
Green Cities er et samarbejde mellem kommuner, der vil
gøre en ekstra indsats for at
beskytte og forbedre miljøet
og arbejde langsigtet med at
udvikle et bæredygtigt lokalsamfund. Samarbejdet bygger
på 10 bæredygtighedsområder og 16 fælles mål.
Desuden skal de deltagende
kommuners indsats revideres
hvert år, for at sikre udvikling
og fremdrift i samarbejdet.
www.miljokommunerne.dk

NCN Nordic City Network is a
Think Tank of urban and regional planners and others, dedicated to developing Nordic
cities as attractive, innovative
and competitive Knowledge
Cities. Stavanger, Tromsø, Lillestrøm, Trondheim, Kristiansand, Malmø, Umeå, Århus,
Odense, Ålborg.
www.nordiccitynetwork.com
Storbyprosjektet ser på
storbyenes rolle som motor
for regional og nasjonal innovasjon. Prosjektet er regionalt forankret, og storbykommunene har initiativet. Med i
prosjektet er byene Oslo,
Kristiansand, Stavanger, Bergen , Trondheim og Tromsø.
Prosjektet koordineres av
Innovasjon Norge.
www.innovasjonnorge.no

Klimatkommunerna är en
förening för kommuner, landsting och regioner som jobbar
aktivt med lokal klimatarbete.
Klimatkommunerna startade
som ett nätverk 1 januari
2003, men blev i november
2008 en förening. Föreningen
har ett 20-tal kommuner och
ett landsting som medlemmar.
www.klimatkommunerna.se

31

Sikter høyt og tenker langsiktig
For første gang i historien har folkevalgte, næringslivet, administrative ledere og fagfolk kommet
sammen og drøftet utviklingen i Buskerudbyen,
byområdet fra Lier til Kongsberg, med nærmere
150.000 innbyggere og felles bo- og arbeidsmarked.
Et politisk fremtidsverksted med over 60 folkevalgte,
og et dialogmøte med 30 bedriftsledere fra næringslivet i regionen, sa høsten 2008 klart ifra at det er
viktig med et sterkere regionalt samarbeid innen
areal, transport og klima.
Kommunene Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre
Eiker og Kongsberg, Buskerud fylkeskommune,
Statens vegvesen, Jernbaneverket og Kystverket
ønsker et forpliktende samarbeid om en felles klimavennlig areal- og transportpolitikk i Buskerudbyen.
Lokal enighet skal gi nasjonal prioritering, og bidra
til å utvikle området til en konkurransekraftig byregion av betydelig nasjonal interesse. I samarbeidsprosjektet legges det vekt på å synliggjøre sammenhengen mellom arealbruk, transport, konkurranseevne og utvikling.

«Kommunestrukturen
er en utfordring
– vi opererer i en verden
som er så godt som
grenseløs»
Per Steinar Jensen
regiondirektør NHO Buskerud

5-årig avtale
Fylkesrådmann, Fylkesmann og rådmenn i fem
kommuner i Buskerud samt statlige transportetater
inngikk 23. november 2009 en 5-årig avtale om et
areal-, transport- og miljøprosjekt i Buskerudbyen.
Belønningsordningen for kollektivtrafikk
Buskerudbyen, Kristiansand og Trondheim skal
forhandle om 4-årige avtaler med Samferdselsdepartementet. Totalt sett skal det deles ut over
323 millioner kroner i 2009.

Illustrasjon: Skrible
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3.2 HELHETLIGE AVTALEFESTEDE BYPAKKER
De fleste bypakker som eksisterer i Norge i dag kan nærmest kalles vegpakker med miljøvennlig alibi. Kostnadsoverskridelser går som regel ut over miljøtiltakene.
De ulike aktørene innen areal- og transport har forskjellige
virkemidler og ulike beslutnings- og finansieringssystemer. Dette sammen med manglende samhandlingsarenaer er hovedgrunnen til dårlig gjennomføringsevne. For å bli handlekraftig og gi forutsigbarhet over tid,
må det derfor inngås forpliktende samarbeid om avtaler
som gir helhetlige løsninger i byutviklingen.
Problemstillingene innen areal og transport
strekker seg ofte ut over kommunegrensene. Det
bør samarbeidet også gjøre.
De nye bypakkene er helhetlige avtalefestede transport- og arealpakker mellom statlige transportetater,
fylkeskommunene og kommunene. Kollektivtrafikk skal
være grunnstamme i byregionenes transportsystem.
Avtaler om helhetlige bypakker bør inneholde mål,
føringer for arealbruk, investeringer for veg, kollektiv- og
gang- og sykkeltrafikk, driftsmidler for kollektivtrafikk,
bilrestriktive tiltak og finansieringsløsning. En felles

Kilde: Avtaler i en helhetlig lokal transportpolitikk, Rambøll, oktober 2006

areal- og transportplan er et godt grunnlag for avtalefestede bypakker. Avtalene må inneholde organisering
av samarbeidet og være forankret politisk. Dette kan
gi «Byutvikling 2.0» gjennom samarbeid om en helt ny
generasjon bypakker.
Avtaleformer
Areal-og transportområdet er komplisert å utforme
avtaler for siden det er mange parter med ulike beslutnings- og budsjetteringsprosesser. Hovedutfordringen
har allikevel til nå vært at det har få konsekvenser å
bryte en avtale – spesielt for arealsiden.
Intensjonsavtaler kan brukes i en tidlig samarbeidsfase
for å signalisere ønske om samarbeid mot et mål som kan
være en mer omfattende avtale eller gjennomføringsavtale – en viljeserklæring. Innholdet kan være formålet
og innholdet i samarbeidet, samarbeidsprosess og organisering, hva samarbeidet skal ende opp med og neste fase.
Gjennomføringsavtaler er ofte resultat av forhandlinger.
I bypakker for areal og transport handler dette som regel
om avtaler mellom offentlige myndigheter. I andre land er
avtaler mellom offentlige og private aktører mer utbredt.
For eksempel i Australia finnes mer erfaring på avtaleutforming som bør studeres nærmere med tanke på
norsk byutvikling. Avtaleutforming i såkalte OPSvegprosjekter, Offentlig Privat Samarbeid, finnes det
allerede norske erfaringer med. Forslag til innhold i
gjennomføringsavtaler for bypakker er beskrevet i notatet
«Forpliktende samarbeid om areal og transport i byregioner», av 8. juli 2009 skrevet av Tor Medalen i Asplan
Viak AS for programmet Framtidens byer i samarbeid
med Prosjekt Bystrategi Region sør. Avtalene må være
konkrete nok for de viktigste avtalepunktene til at avvik
og mislighold av avtalen kan utløse konsekvenser. En
åpen holdning til forhandlingsplanlegging synes påkrevd. Det er åpenbart et behov for utvikling av
kompetanse om bruk av avtaler i bypakker i fremtidens
byutvikling.
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3.3 Datagrunnlag og analyseverktøy

Analyseverktøy for transport, samfunnsøkonomi og
klimagassutslipp i byområder må videreutvikles for å
takle byenes komplekse problemstillinger. I planprosesser vil analyseverktøy som klarer å visualisere
problemstillingene være svært nyttige som pedagogiske hjelpemidler. Dette området er i sterk utvikling
og vil kunne bety mye for dialogen med næringsliv og
politikere i fremtidens byutvikling 2.0

Gode grunnlagsdata er avgjørende for alle etterfølgende beregninger og vurderinger av prosjekter. I dag
er datagrunnlaget i mange sammenhenger for dårlig til
at det kan leveres et godt faglig beslutningsgrunnlag.
Volumtellinger og fra/til reisemønster for alle transportformer må ivaretas av det offentlige. Ny teknologi
gir muligheter for bedre datakvalitet og mer effektiv
innsamling enn i dag. Den nasjonale reisevaneundersøkelsen i regi av Vegdirektoratet gir verdifull kunnskap om folks reiser og er et nødvendig grunnlag for
utforming av et miljøvennlig transporttilbud.

Det er behov for å sette verktøyutvikling på dagsorden
som en viktig utviklingsoppgave nasjonalt.

Fordeling av kjøpekraft og detaljhandel

Innledende kartlegging – konsentrasjon av detaljvarehandel og omland

Referanse: Paal Grini, Asplan Viak

www.atpmodell.no
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3.4 ANDRE VIRKEMIDLER
Arealbruk og transporttilbud er viktige elementer i
utviklingen av attraktive byområder. Hovedvirkemidlene for en miljøvennlig areal- og transportutvikling
er samhandlingsarenaer og helhetlige avtalefestede
areal- og transportpakker. Andre sentrale virkemidler er
arealbruk, kollektivtransport, køprising og finansieringsløsninger, parkering, sykkel og universell utforming.
Det vil være et spenningsforhold mellom lokale,
regionale og nasjonale interesser. Hovedstrategien
må forankres og drives lokalt men må ta inn over seg
regionale og nasjonale føringer. I arbeidet med areal og
transport i byområder må det ses på alle typer virkemidler – både gulrot og pisk. Her har regionalt og
nasjonalt nivå virkemidler.

øker kundegrunnlaget for kollektivtrafikken. Det bør
stilles krav til arealeffektivitet, begrenset bilparkering
og tilrettelegging for gange, sykkel og kollektiv som
reisemiddel. Handelskonsepter tilpasses eksisterende
senters handelsomland.
Smultringbyer skapes ved planløs byspredning som
gir økt bilavhengighet. Denne utviklingen har sosiale,
økonomiske, miljømessige og helsemessige kostnader
for samfunnet. Planløs byspredning kjennetegner de
fleste byområder. Årsaken til denne spredningen, samt
de økonomiske, økologiske og sosiale konsekvensene
den fører med seg, er velkjente. 2)
2)

Fotnote: Le Monde Diplomatique, Miljøatlas, Oslo 2009.

«Arealbruk er all transports mor»
– Vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Arealbruk
Den er en klar sammenheng mellom arealbruk og transportbehov. Byspredning er den største utfordringen for
de fleste byer i dag. Eksisterende bysentra utfordres
også av større handelsetableringer langs hovedvegene.
En slik utvikling øker bilbruken og vanskeliggjør effektiv kollektivbetjening. En miljøvennlig arealplanlegging
baserer seg på føringene i Rikspolitiske retningslinjer
for samordnet areal- og transportplanlegging (RPR
SATP). Det bør legges til grunn en fortettingsstrategi for eksisterende bysentra langs kollektivakser og
knutepunkter. Det bør være en restriktiv holdning til
nye satellitter, bilbaserte sentra og byspredning.
Besøks- og arbeidsplassintensive virksomheter og
større bilbaserte handelskonsepter søkes lagt i tilknytning til eksisterende sentra og ved knutepunkter i
kollektivtrafikksystemet. Vi snakker om en arealutvikling som begrenser reisebehovet samtidig som den
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Fingerplan 2007 København - der udgør det overordnede grundlag
for kommunernes planlægning af byudvikling, byomdannelse, grønne kiler, trafikanlæg mv. i hovedstadsområdet. Hovedformålet er at
sikre, at fingerby-strukturen, som har været rettesnor for de seneste næsten 60 års planlægning, videreføres. www.trekroner.info

Handel er avgjørende for å skape en trivelig og bærekraftig by. Kjøpesenter er ikke nødvendigvis en koloss
med tilhørende parkeringsplass ute på et jorde, det er en
organisasjonsform som like gjerne kan praktiseres i et
bysentrum. Bygårder og kvartaler kan omdannes til
kjøpesenter som både har en indre arena og åpner seg
mot gaterommet – fasaden kan beholdes. Det er ingen
grunn til å snu ryggen til gaterommene. Det handler om
å ha felles åpningstider og et visst spekter av varer og
tjenester.
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Kollektivtransport
Fellesinnspillet til NTP fra samarbeidspartnerne i
Prosjekt Bystrategi Region sør slår fast at «Kollektivtrafikken skal utgjøre grunnstammen i byregionenes transportsystem». I byregionene må det tenkes
kollektivtrafikk på to nivåer. Et bane- eller bussbasert
regionalt tilbud mellom byene og byregionene. Dette
suppleres med et lokalt busstilbud i den enkelte by.
Hovedutfordringen er å få flere bilister til å reise
kollektivt, sykle eller gå. Erfaring viser at det ikke hjelper å
gi kollektivtrafikken gode forhold dersom bilene også får
det. I tillegg til tilbudsforbedringer på kollektivtrafikken
trengs det restriktive tiltak på bilbruk for å få flere
bilister til å reise kollektivt – gulrot og pisk.

Integrer t net tverk, ikke direkte-prinsippet
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«Dersom man forsøker å løse trengselsproblemene ved å
bygge ut veisystemet, vil man fort oppleve at en del av
dem som tidligere reiste kollektivt, begynner å kjøre bil.» 3)
I byregionene hvor bystørrelse og eksisterende infrastruktur varierer, vil ulike kollektivløsninger være aktuelle.
De byområdene som sikter mot et framtidig banebasert
tilbud kan utvikle høyverdig busstilbud som første fase
på vei mot dette. Prinsippet omtales som «Tenk bane –
kjør buss». Banebaserte tilbud har en styrende effekt på
arealutviklingen.
3)

TØI-rapport «Storbytrafikken i dag og fem til ti år fremover».

Kollektivtransportens 18 bud:
Bud 		 1: Du skal gjøre det enkelt, lett og trygt
			 for alle å reise kollektivt
Bud 		 2: Du skal lage ett reisenettverk for hele
			 regionen som er enkelt for alle å bruke
Bud 		 3: Du må ta på alvor at omstigning er en
			 nødvendig del av kollektivtransporten
Bud 		 4: Du skal sørge for optimal avstand
			 mellom avgangene
Bud 		 5: Du skal satse helhetlig på noen
			 stamlinjer
Bud 		 6: Du bør foretrekke å ha en linje per
			 strekning
Bud 		 7: Du skal gi bussen full fremkommelighet
Bud 		 8: Du skal sørge for optimal avstand
			 mellom stoppestedene
Bud 		 9: Du skal la bussen gå rett fram
Bud 		10: Du skal gi bussen plass i et bilfritt
			 sentrum
Bud 		11: Du skal sørge for topp tilgjengelighet
			 til stamlinjer og knutepunkter

NHO ønsker et kollektivløft i byene. Det skal skje blant
annet gjennom å doble kapasiteten på kollektivtilbudet
i rushtiden og å gjøre det mer fordelaktig å reise miljøvennlig. NHO vil dessuten innføre veiprising, eller rushtidsavgift, i de største byområdene. Én milliard kroner
årlig til kollektivtiltak i de seks største byene, i tillegg til
det som ligger i Nasjonal transportplan, er ett av kravene
fra NHO.
I april 2009 presenterte NHO Rapporten KollektivLøftet.
Det er en 10-punktsplan for å redusere miljøutslippene
fra veitrafikken og øke fremkommeligheten på veiene,
både for næringslivets transporter og for kollektivtransporten. – Vi har felles interesser med miljøvernorganisasjoner og alle andre som er opptatt av å ta vare
på klimaet, men vi har også ønske om å få en bedre fremkommelighet i byområdene, sier NHOs administrerende
direktør Finn Bergesen jr. Den største utfordringen for
kollektivtransporten er å sikre et tilbud som holder tritt
med befolkningsveksten i de største byene. Kollektivløftet til NHO vil blant annet styrke byenes robusthet
ved å gjennomføre helhetlige og samordnende tiltak i
kollektivtrafikken.

Bud 		12: Du skal lage lange pendellinjer
Bud 		13: Du bør sørge for takting i knutepunkter
Bud 		14: Du skal bygge funksjonelle holde			 plasser med kvalitet
Bud 		15: Du skal velge kjøretøy som er
			 tilpasset oppgaven
Bud 		16: Du skal ta betalt i forhold til
			 kvalitet
Bud 		17: Du bør aldri tro at tingene ikke
			 kan gjøres enda bedre
Bud 18: Du kommer ikke til Soria Moria når
			 du kjører bil
Gustav Nielsen TØI
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10 punktsplanen i KollektivLøftet fra NHO
10 punktsplanen er en prioritering av forslagene til tiltak som fremkommer i KollektivLøftet. Målet med 10 punktsplanen er å:
• Sikre at kollektivtransporten kan møte den forventede
		 trafikkveksten, og ta store deler av veksten i biltrafikken
• Redusere miljøutslippene fra veitrafikken
• Øke fremkommeligheten på veiene, både for nærings		 livets transporter og for kollektivtransporten
		 NHO mener at følgende 10 hovedgrep må prioriteres:

1) 	Kollektivtilbudet må øke kraftig.

Frekvensen må fordobles i rushtiden, og øke kraftig
over resten av døgnet.
• Bussfremkommeligheten må gå foran prioriteringen
		 av privatbilene, medegne prioriterte busskorridorer i
		 transportkorridorer inn mot sentrumsområdene
		 (superbuss-konsept)
• kollektivfelt og busstraséer ved alle flaskehalser
• lyssignalprioritering
• utforming av holdeplasser som minimerer oppholds		 tiden for bussene
• tilretteleggingstiltak ved sentrale kollektivknutepunkter
Kapasiteten på t-bane og trikkenettet må økes, ved å:

• oppgradere eksisterende linjenett
• anskaffe tilstrekkelig vognmateriell
• videreføre arbeidet med fremkommelighetstiltak på

		 trikkenettet
• sikre tilstrekkelig kapasitet i t-banens tunnelsystem
		 på strekningen Tøyen-Majorstua
• oppgradere alle t-banestasjoner slik at de kan
		 betjene lengre togsett

2) Veiprising i de største områdene, som legger

grunnlag for bedre framkommelighet i rushtrafikken, og
gir inntekter til et løft for fremkommelighets- og miljøtiltak.

3) Målrettet arealplanlegging som legger til rette

for et best mulig trafikkgrunnlag for kollektivtransporten,
og som leder de mest bilintensive arbeidsplassene utenfor
sentrale bysentra og knutepunkter.

4) Det må bli mer fordelaktig å reise miljøvennlig enn med bil til jobb, ved hjelp av statlige virkemidler og egeninitierte tiltak i private og offentlige
bedrifter.
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5) Gratis parkeringsplasser ved arbeidsplassen og månedskort for de ansatte må behandles på lik linje skattemessig.
6) Det må vurderes statlige incentiver som gjør det
mer fordelaktiv å reise miljøvennlig til jobb.

7) En mer aktiv satsing på bedriftsrettede Mobility
Management-tiltak for å stimulere arbeidstakere
til bruk av miljøvennlige transportformer.

8) Langsiktig satsing på rekruttering av
personell. NHO støtter en lovendring som senker

alderskravet for persontransportførere fra 21 til 18 år,
forutsatt at det igangsettes et opplæringsløp gjennom
den videregående skolen. Statusheving av sjåfør-/føreryrket
må også inngå i en langsiktig rekrutteringsstrategi.

9) Kontrakter som stimulerer til videreutvikling
av kollektivtilbudet: Det må utvikles mer dynamiske
kontrakter, som stimulerer operatørene til å videreutvikle
tilbudet underveis i kontraktsperioden. Dette vil bidra til at
selskapene utvikler tilbudet i tråd med endringer i reisemønster, og endringer i trafikantenes ønsker og behov.

10) Årlig kollektivmilliard til kollektivtransporten
i de seks største byområdene: En utvikling av

kollektivtilbudet for å oppnå målsettingene forutsetter et
betydelig økonomisk løft for den lokale kollektivtransporten,
både for å møte passasjerveksten og for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på infrastrukturen. Utover satsingen som
ligger inne i transportpakkene og i NTP bør det bevilges en
årlig kollektivmilliard til de seks største byområdene de
neste 20 årene. Det må stilles krav til samfunnseffektiv
utnyttelse av disse midlene, med fokus på antall nye kollektivtrafikanter, og miljøeffektivitet.

Punkt 1 til 10 må inngå i en Nasjonal kollektivtransportstrategi, som omfatter:
• En forpliktende opptrappingsplan for investeringer i og
		 drift av kollektivtransporten.
• Klare kvalitetsmål, for eksempel konkrete og forpliktende
		 mål for fremkommelighet, punktlighet, frekvens, komfort
		 og miljøutslipp.
• Virkemidler som øker kollektivtransportens konkurranse		 kraft, sammenlignet med privatbil. Kollektivtransportstrate		 gien må baseres på et forpliktende samarbeid mellom alle
		 sentrale aktører. Samarbeidet som er etablert i forbindelse
med transportpakkene i de største byområdene må være en
		 viktig plattform i dette arbeidet.

Parkering

Sykkel

Tilgangen til offentlige og private parkeringsplasser er
god i de fleste norske byer. Parkeringsmulighetene er
noe av det mest avgjørende for bilbruken i byområdene.
Parkeringsrestriksjoner vil ha større effekt enn om bomringsatsene dobles, for avgifter kan man alltids betale
seg ut av. Mangel på parkeringsplass gjør at man rett
og slett er forhindret fra å bruke bil. Fotnote: TØI rapport «Storbytrafikken i dag og fem til ti år fremover». I
bysentra er det naturlig å sette maksimumskrav til antall
parkeringsplasser for å redusere bilbruken.

En stor andel av folks daglige reiser er kortere enn
3 km så potensialet er til stede for flere gang- og sykkelturer. Faktorer som er viktigst for å oppnå økt og
sikrere sykling er sammenhengende hovednett for sykkel
i byer og tettsteder, tydelige arenaer for syklende i gater,
sikker sykkelparkering. Økt sykling vil bidra til bedre
helse, bedre fremkommelighet og bedre miljø, ref. NTP
2010–2019 med rullering av nasjonal sykkelstrategi.
Statens vegvesen Region sør har utarbeidet egen
regional sykkelstrategi og har definert fem sykkelbyer:
Kongsberg, Sandefjord, Notodden, Grimstad og Mandal.
www.sykkelby.no

Det er behov for å utvikle parkeringsregulering som virkemiddel i byutviklingen – også for kjøpesentra utenfor
byene for å påvirke reisemiddelvalget og balansere konkurransesituasjonen. En strategi med utstrakt etablering av parkeringshus i by vil ikke redusere bilbruken, selv
om kollektivtilbudet gjøres svært godt. Det er konkurranseforholdet mellom bil og andre transportmidler som
er avgjørende for hva folk velger å gjøre. Legger vi til
rette for både bilbruk og kollektivtransport, vinner bilen.
Fremtidens byutvikling krever utvikling av en parkeringspolitikk hvor by og omegn ses i sammenheng. Det er behov for å gjøre parkering til et tilgjengelig virkemiddel for
kommunene i byutviklingen i langt større grad enn i dag.

Universell utforming
Universell utforming er en langsiktig nasjonal strategi
for å bidra til å gjøre samfunnet tilgjengelig for alle og
forhindre diskriminering. Universell utforming dreier seg
om utforming og tilrettelegging av fysiske forhold for
å fremme like muligheter til samfunnsdeltakelse. Dette
innebærer en innovativ tilnærming til planlegging og
utforming og en ambisjon om stadig å finne bedre og
mer inkluderende løsninger. www.regjeringen.no
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Køprising
Køprising, også omtalt som trafikantbetaling, rushtidsavgift, trengselsavgift
eller veiprising, er en måte for offentligheten å ta betalt for bruken av offentlig
infrastruktur på tider av døgnet med stor
trafikk. De fleste trafikkforskere anbefaler
innføring av køprising i større byer. Køprising gir ikke bare penger i kassen, det
bidrar også til mer effektiv utnyttelse av
transportsystemet. Flere aktører i norsk
samfunnsliv går inn for rushtidsavgift,
blant annet Transportøkonomisk institutt
og NHO med KollektivLøftet.
Nye føringer i NTP 2010–2019 gjør det
mulig å bruke midler fra køprising til drift
av kollektivtilbudet. I tillegg til køprising
vil bypakker kunne utløse finansiering
med utgangspunkt i Nasjonal transportplan, belønningsordningen for
kollektivtransport og kommunale
midler.

Faksimile fra Vegen
og vi nr 12. 2009
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3.5 NYTT PLANVERK
Innen areal og transport i byutviklingen er det et stort
og komplekst planverk å forholde seg til. Det er mye tid
og ressurser å spare på å vite hvordan man best kan
navigere i dette omfattende landskapet. Et hovedpoeng vil være å unngå innsigelser ved å være klar over
nasjonale føringer og ha en god samhandlingsarena hvor
prosjekter kan drøftes i tidlig fase. Videre bør man være
klar over hvilke faser og innspillsmuligheter NTP har og
hva som kreves for å komme med. Kunnskap om hvilke
typer tiltak som utløser spesielle utredningsbehov blir
også viktig. Her omtales det som vurderes som mest
relevant i forhold til areal og transportplanlegging i byområder.

KVU

RPR

SATP

Planverket kan deles inn i et nasjonalt, regionalt og
kommunalt nivå med begreper etter ny Plan og
bygningslov. Statlige og regionale myndigheter bør
legge større vekt på deltakelse i overordnede planprosesser. Dette vil gi bedre forutsigbarhet og lette
saksbehandlingen på lavere plannivåer.
www.planlegging.no

KS1

KVU

KS2

KU

PLAN

KVU

NTP

KU

KS1

PLAN
PLAN
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KU

Nasjonalt plannivå
Nasjonal transportplan, Rikspolitiske retningslinjer for
samordnet areal og transportplanlegging (SATP) og
Konseptvalgutredninger er omtalt under.
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging utarbeides av regjeringen hvert fjerde år. Statlige planretningslinjer (SPR), tidligere kalt rikspolitiske
bestemmelser (RPR), konkretiserer viktige planleggingstema. Statlige planbestemmelser (SPB), tidligere kalt
rikspolitiske bestemmelser (RPB), er rettslig bindende
bestemmelser.
For å sikre at nasjonale og regionale interesser blir
ivaretatt, kan statlige fagmyndigheter og fylkeskommunen fremme innsigelse i forbindelse med planforslaget. Nabokommuner har innsigelsesadgang når
planen påvirker viktige forhold i nabokommunen. En
innsigelse skal begrunnes og fremmes så tidlig som
mulig og gjøre rede for de statlige føringene som
ligger til grunn for innsigelsen. De fleste innsigelser
gjelder konflikt mellom kommunen sine ønsker og behov
og overordnede interesser i arealbruken..

Regionalt plannivå
Regional planstrategi
Regional planmyndighet skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering,
utarbeide en regional planstrategi i samarbeid med
kommuner, statlige organer, organisasjoner og institusjoner som blir berørt av planarbeidet. Planstrategien
skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og
utfordringer, vurdere langsiktige utviklingsmuligheter og
ta stilling til hvilke spørsmål som skal tas opp gjennom
videre regional planlegging. Den regionale planstrategien
skal inneholde en oversikt over hvordan de prioriterte
planoppgavene skal følges opp og opplegget for
medvirkning i planarbeidet.

Regional plan
Regional planmyndighet skal utarbeide regionale planer
for det som er fastsatt i den regionale planstrategien.
Regional planmyndighet kan fastsette regional planbestemmelse (RPB) knyttet til retningslinjer for arealbruk i en regional plan som skal ivareta nasjonale eller regionale hensyn og interesser. Bestemmelsen kan
fastsette at det for et tidsrom av inntil ti år nedlegges
forbud mot at det blir iverksatt særskilt angitte byggeeller anleggstiltak uten samtykke innenfor nærmere
avgrensede geografiske områder. De kan også bestemme at slike tiltak uten samtykke bare kan iverksettes i
samsvar med godkjent arealplan. Til regional plan skal
det utarbeides et handlingsprogram for gjennomføring
av planen. Regional plan skal legges til grunn for
regionale organers virksomhet og for kommunal og
statlig planlegging og virksomhet i regionen.
Regionalt planforum
I hver region bør det være et regionalt planforum. Her
skal statlige, regionale og kommunale interesser klarlegges og søkes samordnet i forbindelse med arbeidet
med regionale og kommunale planer. Andre representanter for berørte interesser kan inviteres til å delta
i planforumets møter.
Interkommunalt plansamarbeid
To eller flere kommuner bør samarbeide om planlegging når det er hensiktsmessig å samordne planleggingen over kommunegrenser. Samarbeidet kan
omfatte alle kommunale plantyper. Regional planmyndighet eller statlige myndigheter kan anmode
kommunene om å innlede et slikt samarbeid når det
anses nødvendig for å ivareta hensyn og løse oppgaver
som går ut over den enkelte kommune.
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Kommunalt plannivå
Alle kommuner skal ha en kommuneplan. Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument
som gir rammer for utvikling av kommunesamfunnet og
forvaltning av arealressursene. Kommunal planlegging
skal ivareta kommunale, regionale og nasjonale mål,
interesser og oppgaver.

Kommunedelplaner
Disse kan utarbeides for geografiske områder eller
for sektorer innenfor den kommunale virksomhetene.
Kommunedeplanene kan være sektorplaner som ikke er
juridisk bindende, og arealplaner med samme juridiske
virkning som kommuneplanens arealdel. Et alternativ til
kommunedelplan kan være områderegulering.
Reguleringsplan
Dette er et detaljert arealplankart med bestemmelser
for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. For flere eiendommer eller for større områder
kan kommunen utarbeide reguleringsplan som områderegulering. Detaljregulering brukes for å følge
opp kommuneplanens arealdel og eventuelt etter krav
fastsatt i en vedtatt områderegulering. Er det store avvik i forhold til disse, må tiltakshaver utrede
konsekvensene av avviket. En utbyggingsavtale er en
avtale mellom kommunen og grunneier eller utbygger
om gjennomføring av kommunal arealplan.

Kommunal planstrategi
Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode,
og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide
og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør
omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg
knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig
arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og
en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.
Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon.
Kommuneplanens arealdel
Dette er et kart med bestemmelser for bruk, vern
og utforming av arealer og fysiske omgivelser i hele
kommunen. Arealdelen er juridisk bindende for grunneiere og rettighetshavere.
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Plan- og bygningsloven inneholder bindende prosesskrav knyttet til utarbeidelse av planer og andre
beslutninger. Prosesskravene varierer avhengig av plantype og hvem som er ansvarlig for planprosessen. Det er
knyttet overordnede krav til medvirkning og utredning
av planer i loven.

Konsekvensutredninger
Disse skal sikre at det blir tatt hensyn til miljø og samfunn under forberedelsen av tiltaket eller planen. Det
skal tidligst mulig utarbeides melding med forslag til
program for utredningsarbeidet. Melding om dette skal
sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn før
programmet fastsettes. Søknad eller planforslag med
konsekvensutredning skal utarbeides på grunnlag av
fastsatt utredningsprogram og sendes på høring og

legges ut til offentlig ettersyn. Vedtatt plan skal vise
hvordan virkningene av planforslag eller søknad og
innkomne uttalelser har vært vurdert, og hvilken
betydning disse er tillagt, særlig når det gjelder valg av
alternativer
Planlegging etter Plan og bygningsloven er beskrevet
kort i T-1476 «Planlegging etter PBL».
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3.6 Planverk med spesiell betydning for areal og transport
Nasjonal transportplan 2010–2019
Nasjonal transportplan (NTP) er en plan som skal
gjelde for 10 år for transport i Norge. Planen utarbeides
i samarbeid mellom Statens vegvesen, Jernbaneverket,
Kystverket og Avinor. Deretter behandles planforslaget
av regjeringen som legger sitt forslag frem for Stortinget i form av en Stortingsmelding. Planen revideres
hvert fjerde år, i forkant av stortingsvalget. Bompengeinnkreving er en økende andel del av investeringene
og bevilges ikke over statsbudsjettet. Finansieringen
i transportplanen er ikke forpliktende vedtak, men må
følges opp gjennom årlige bevilgninger over statsbudsjettet.
Rikspolitiske retningslinjer for samordnet arealog transportplanlegging (RPR for SATP)
Hensikten er å oppnå en bedre samordning av arealplanlegging og transportplanlegging både i kommunene og
på tvers av kommuner, sektorer og forvaltningsnivåer. I
by og tettstedsområder bør en samarbeide slik at planleggingen i den enkelte kommune kan skje innenfor omforente regionale rammer etter disse retningslinjene.
Prinsipper for en utbyggingsstruktur med bl.a. avgrensing av by og tettstedsområdene, senter/servicestruktur, grøntstruktur og de ulike typer hovedtransportsystemer, bør avklares. Disse prinsippene bør nedfelles i en fylkesdelplan og følges opp i kommuneplanene.
Fylkeskommunen bør ha en sentral rolle som initiativtaker og pådriver i denne samordningen. Både Statens
vegvesen, Fylkesmannen og Fylkeskommunen kan
fremme innsigelse til planer på bakgrunn av RPR for
SATP.
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Konseptvalgutredning (KVU) og ekstern
kvalitetssikring (KS1)
Formålet med KVU- og KS1-innretningen er at staten
ønsker bedre styring av store prosjekter på et tidlig
stadium. I tillegg ønsker man å styre ressursbruken
og bedre kvaliteten på planleggingen. KS1 gjelder for
statlige investeringer over 500 mill. kr. Dette vil kunne
bidra til mer strategiske vurderinger i tidlig planfase,
slik at transportnettet får en mer helhetlig utvikling.
Prioriteringene gjøres i Nasjonal transportplan og de
årlige statsbudsjettene.
Konseptvalgutredning (KVU) utføres på overordnet
strategisk nivå, før planleggingen etter Plan og bygningsloven (PBL) starter. KVU skal derfor som hovedregel gjennomføres før alternativutredning etter PBL
gjøres. Noen steder vil imidlertid PBL-prosessen være
i gang og utløse KVU. I slike tilfeller vil PBL-prosessen
bli satt på vent til konseptvalgutredningen er ferdig.
Hovedregelen er at KVU behandles som en statlig utredning, men den kan også behandles som fylkesdelplan.

Firetrinnsprinsippet er sentralt i en konseptvalgutredning:
1. Tiltak som kan påvirke transportbehovet og valg
av transportmiddel
2. Tiltak som gir mer effektiv utnyttelse av
eksisterende infrastruktur og kjøretøy
3. Begrensede utbyggingstiltak
4. Større ombygginger eller ny trase
www.vegvesen.no

Aktuelle plantyper for samarbeid i byregion
For å komme fram til en helhetlig bypakke for areal- og
transportområdet, må det først utarbeides Regional
planstrategi. Når denne foreligger, er det to plantyper
som kan brukes. Det kan enten utarbeides en regional
plan eller en interkommunal plan for samordnet areal
og transport (SATP). Valget av plantype må tilpasses
situasjonen i hver enkelt byregion. Plantypene har
ulike egenskaper når det gjelder prosedyrer og politiske
innflytelse.
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NTP

Det er fullt mulig å gjennomføre en konseptvalgutredning samtidig med at det utarbeides en regional
eller interkommunal plan. Parallellkjøringen av prosessene gir felles nytte av datagrunnlaget og tidsbesparelse.
Den integrerte planprosessen er avhengig av at alle
kommunene i samme byregion samordner tidspunktene
for rullering av kommuneplanene. I tillegg er det viktig
å samordne de regionale prosessene med Nasjonal
transportplan. En integrert planprosess er fornuftig
og tidsbesparende. Byene som klarer å utnytte planverket på denne måten, vil bli sentrale aktører i
byutvikling 2.0.
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Regional planstrategi

Integrerte planprosesser
Byutvikling krever alltid et plangrunnlag og finansiering ut over eksisterende statlige, fylkeskommunale
og kommunale budsjetter. Målet for den integrerte
planleggingen er å få gjennomført prosjekter raskere
og bli mer handlekraftig i byutviklingen. De viktigste
virkemidlene er gjensidig tillit, politisk forankring,
samfunnsnyttige prosjekt og finansiering.

KVU

Regional plan

Interkommunal plan

KS2

NTP handlingsprogram

KS1

Infrastruktur
prosjekter
m/omr.plan
Kommuneplan/
-delplan m/KU
(Felles rullering av
kommuneplanene)
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3.7 FRAMTIDENS
BRUKERMEDVIRKNING

OPEN

24 Hours

De tradisjonelle planprosessene er i utvikling og blir mer
brukerorienterte med informasjonsmøter, verksteder og
debatter. Likevel er det en begrenset del av befolkningen
som har anledning til å delta og møter preges ofte av
enveiskommunikasjon. Mange liker ikke å ta ordet i større
forsamlinger og overfor fagfolk.
Stadig mer av den sosiale debatten blant borgerne i byene foregår i aviser og på interenett. Her er det mange
unge, som i dag i liten grad deltar i de tradisjonelle medvirkningsprosessene. Fremtidens borgermedvirkning bør

Diskusjonsfora

bygge videre på tradisjonelle arenaer og nye former
for samhandling og dialog. Debatten i sosiale medier
på internett som åpent og tilgjengelig 24 timer i
døgnet alle dager, bør være en sentral del av Byutvikling
2.0-perspektivet.
Foreløpig er det svært få miljø i Norge som behersker
de avanserte verktøyene som kan følge diskusjoner om
ulike temaer og konteksten de omtales i, men dette er
et område i sterk utvikling. Såkalt «tekstmining» kan
ved hjelp av språklige analyser kverne gjennom store

Involvere borgerne i politiske
beslutningsprosesser

Twitter

Blogger

Nyhetsartikler
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Beslutning

Kilde: eMind AS, Larvik. www.emind.no

Påvirkning,
tradisjonell
prosess

Facebook

Kilde: eMind AS, Larvik. www.emind.no

Påvirkning
sosiale
medier

mengder digital tekst fra blogger, aviser, nettsamfunn
og diskusjonsfora. Slik kan man finne ut hvilke temaer som omtales mest, og om omtalen er negativ eller
positiv.
På denne måten vil en prosjektleder kunne gå ut med
etterspurt informasjon i aktuelle kanaler en gang i uken
og være rimelig sikker på at temaet som kommenteres er
etterspurt av mange.

Wikonomics står for en dyptgripende trend som får betydning for hele samfunnsutviklingen. Forfatterne av
boka Wikinomics, Don Tapscott og Anthony D. Williams
sier det slik:
«Wikinomics er en metafor for en helt ny æra for samarbeid og deltakelse, som Bob Dylan synger: «It will soon
shake your windows and rattle your walls.»

Poenget er at vi så vidt har sett nytten av å bruke
internettet, det er bare så vidt i gang. Framtiden er det
åpne nettverket som gir alle ubegrensede muligheter
til å delta. Wikinomics får stadig større utbredelse; et
globalt og kreativt samarbeid basert på åpenhet og
deling av kunnskap. Jo mer du deler, jo mer får du igjen.
Det er Internettet som gjør et slikt samarbeid mulig.
Samlet kunnskap om et tema er alltid større utenfor
bedriften enn innenfor.
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Om prosjekt
Bystrategi
Region sør

4
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– Hva skal vi med enda en arena, vi har jo så mange
fra før! sa en av de inviterte deltakerne til Sandefjordkonferansen i februar 2007, den første konferansen i
regi av Prosjekt Bystrategi Region sør. Men siden arealog transportområdet aldri hadde hatt noen samlet eller
samlende regional arena tidligere, var det god grunn til
å samles.
Prosjektplanen forelå bare noen dager tidligere og slo
fast at bystrategien burde dekke tre hovedområder:
eksternt samarbeid mellom aktørene i byutviklingen,
intern utvikling og samarbeid i Statens vegvesen Region
sør og fag, det vil si byutvikling, samordnet areal- og
transportplanlegging og bruk av virkemidler. Prosjektplanen beskrev prosessen som åpen, tydelig, forutsigbar
og inkluderende. Fotavtrykksfilosofien ble lagt til grunn
for samarbeidet; deltakerne i prosessen skal prege utviklingen som likeverdige samarbeidspartnere. Dette
kommer blant annet til uttrykk i de mange rapportene
som er laget. Måten å samarbeide på har gitt resultater
og lagt grunnlag for regionale og lokale initiativ i årene
framover.
Det beste eksemplet er felles innspill til Nasjonal transportplan 2010–2019. Innspillet ble til etter invitasjon fra
NTP-sekretarietet på Sandefjordkonferansen i 2007. På
rekordtid definerte 26 bykommuner, fem fylkeskommuner og statlige transportetater i Region sør felles hovedstrategier som i hovedsak kom med i NTP 2010–2019.
Med utgangspunkt i de fire byregionene Buskerudbyen,
Vestfoldbyen, Grenlandsbyen og Agderbyen, definerer
strategiene utvikling av felles, forpliktende arenaer for
samhandling for å skape helhetlige avtalefestede arealog transportpakker mellom forvaltningsnivåer på tvers
av kommunegrenser.
Tidlig i prosessen ble det klart at problemstillingene

historien

Prosjekt Bystrategi Region sør

krevde samarbeid over kommunegrensene. Slik oppsto
de fire «regionale bananene» som et uttrykk for fire
funksjonelle byregioner.

Det er inngått samarbeid med «Framtidens byer,» det
viktigste nasjonale programmet for byutvikling i 13 byer
eller byområder de neste fem årene. To av de tre byområdene som omfattes av fireårig belønningsavtale for
kollektivtrafikk i Norge ligger i Region sør. Bystrategiprosjektet har også deltatt i samarbeidet om to Citisensekonferanser, der næringslivsfolk og politikere har
vært med.
Bystrategiprosjektets åpne og dynamiske prosess
internt og eksternt har blitt godt mottatt og har gitt
gode grunnlag for å utforme strategier basert på kartlagte utfordringer. Samarbeidsprosjektet er blitt gjennomført som et sektor-, kommune- og fylkesovergripende prosjekt blant annet basert på erfaringene
fra ATP-prosjektet i Kristiansand.

Bystrategiprosjektet har utviklet seg over en toårs
periode somfaller sammen med en global nettverksutvikling som gjør det mulig å samarbeide over absolutt alle grenser. Informasjonen flyter raskt og fritt takket være Internettet – på godt og på vondt. Utveksling
av kunnskap og erfaring møter ikke lenger hindringer.
Hierarkiene faller, grensene faller. Samarbeid skaper
kunnskap og evne til nytenking for å skape verdier: Jo mer
du deler, jo mer får du igjen!
Denne nye måten å samarbeide om helhet på har trukket til seg unge medarbeidere som har funnet prosessen
interessant og spennende. Seks kvinner med høyere
akademisk utdanning er nå ansatt i Statens vegvesen
som en direkte konsekvens av involvering gjennom
prosjektoppgaver i bystrategiprosjektet.
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fakta

Regionalt bystrategiprosjekt
av nasjonal betydning
For å møte nasjonale målsettinger for klimautfordringen
og utvikle attraktive og bærekraftige byområder, har
fem fylker, 26 kommuner, statlige transportetater og
interesseorganisasjoner definert felles hovedstrategier
i St. meld. nr. 16 til Nasjonal transportplan 2010-2019.
Strategiene tar utgangpunkt i de fire byregionene
Buskerudbyen, Vestfoldbyen, Grenlandsbyen og Agderbyen, og definerer utvikling av felles, forpliktende
arenaer for samhandling for å skape helhetlige avtalefestede areal- og transportpakker mellom forvaltningsnivåer og på tvers av kommunegrenser.

Prosjekt Bystrategi Region sør
Samarbeidet har sitt utspring i Prosjekt Bystrategi
Region som har tatt initiativ til møteplasser og arenaer for
å drøfte, og etter hvert møte, felles utfordringer i de fire
byregionene. Samarbeidsprosjektet gjennomføres som
et sektor-, kommune- og fylkesovergripende prosjekt
og baserer seg blant annet på erfaringene fra ATPprosjektet i Kristiansand. Statens vegvesens initiativ
utviklet seg til et samarbeid mellom likeverdige aktører.
Nasjonal transportplan 2010-2019
Samarbeidsprosjektet har definert to hovedstrategier i
Nasjonal transportplan:
• Etablere en felles regional arena for samhandling,
beslutning og gjennomføring innen areal og transport
for hver av de fire byregionene i Region sør.
• Avtalefestede transport- og arealpakker mellom
statlige transportetater, fylkeskommunene og
kommunene med regional enighet om tiltak,
arealforvaltning og finansiering.
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Fire byregioner
De fire flerkjernede byregionene med stor grad av felles
bolig- og arbeidsmarkeder har til sammen 600 000
innbyggere. De utgjør kjerneomåder i de urbane delene
av Region sør hvor det ligger godt til rette for at kollektivtransport kan utvikles som grunnstamme for transportsystemet. Byregionene er definert som nasjonale
utviklingsområder for indikatorer for miljøvennlig bytransport.
Utfordringer
Kommuner konkurrerer om etablering av næringsvirksomhet. Eksisterende bysentra utfordres av større handelsetableringer langs stamveg. En slik utvikling øker bilbruken og vanskeliggjør effektiv kollektivbetjening. Det
er derfor viktig å få til god og forpliktende samhandling
for å finne de gode helhetsløsningene i by. Virkemidlene
må brukes samlet for å oppnå dette.
Mål
Målsettingen er å bidra til attraktive byområder, miljøvennlig samfunnsutvikling og helhetlig areal- og transportutvikling i byområdene.
Regionalt utviklingsprosjekt
I tillegg til hovedprosjektet, utvikles det samhandlingsarenaer i de fire byregionene som selvstendige aktiviteter mellom likeverdige samarbeidspartnere. Det vil
være ulike måter å utvikle arenaer på grunnet ulike
forutsetninger og eksisterende samarbeid i de ulike
byregionene. Det blir viktig med et nært samarbeid med
det nasjonale utviklingsprosjektet Framtidens byer i den
videre prosessen.
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kort beskrivelse av status for arbeidet i
de fire byregionene:
Agderbyen er et langt belte av byer og tettsteder i Aust-Agder og Vest-Agder. Mellom Kristiansand og Arendal/Grimstad er det en flerkjernet
bystruktur, noe som er et godt utgangspunkt for å
fortette rundt allerede eksisterende småbyer og tettsteder. Men avstandene er store. På den andre siden
er E18 ferdig utbygd mellom Kristiansand og Grimstad
med fire felt på hele strekningen. I Agderbyen er det
to større konsentrasjoner: Kristiansandområdet og
Arendal/Grimstad. I Kristiansand finnes allerede ATPKristiansandregionen som videreføres. Etableringen
av et tilsvarende ATP-samarbeid i Arendal/Grimstad
er godt i gang og må videreutvikles før et nærmere
samarbeid mellom disse kan utvikles.
Vestfoldbyen består av Holmestrand, Horten, Tønsberg, Stokke, Sandefjord og Larvik hvor nærmere 90
prosent av fylkets innbyggere bor. Fylket har erfaring
med både å lykkes i å bli enige om felles jernbanesatsing og trinnvis utvikling av E18. Erfaringene har
gitt økt forståelse av nødvendigheten av samarbeid.
Vestfoldbyen er nå forankret som delprosjekt under
Verdiskaping Vestfold, et samarbeidsforum hvor kommuner, regionale myndigheter, transportetatene og
næringslivet deltar.
Grenlandsbyen med Skien og Porsgrunn som hovedaktører har etablert en felles arena i Grenland for areal
og transport i byutviklingen. Deltakelsen i Framtidens
byer, felles klima- og energiplanen, felles rullering av
arealplaner for kommunene og Infrastrukturplan
Grenland viser at samarbeid gir resultater.
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Buskerudbyen. Samhandlingsarenaen gir resultater.
Fylkesrådmannen i Buskerud og rådmennene i fem
kommuner samt Fylkesmannen i Buskerud, Statens
vegvesen, Jernbaneverket og Kystverket er enige om
innholdet i en 5-årig avtale om et areal-, transport- og
miljøprosjekt i Buskerudbyen. Buskerudbyen, Kristiansand og Trondheim er de tre byområdene i Norge
som forhandler om 4-årige avtaler med Samferdselsdepartementet. Totalt sett skal det deles ut over 323
millioner kroner i 2009.
Bykoordinatorer
Agderbyen: Geir Skjæveland, Arendal kommune.
Grenlandsbyen: Bjørg-Hilde Herfindal,
Telemark fylkeskommune. Vestfoldbyen:
Linda Lomeland, Vestfold fylkeskommune.
Buskerudbyen: Tore Askim, Insam as.
Prosjektgruppe i Statens vegvesen
Tor Atle Odberg (prosjektleder)
Morten Ask
Inge Fosselie
Asbjørn Heieraas
Erling Jonassen
Linn Francis Løvik
Eva Preede
Sigrid Hellerdal
Gunnar Ridderstrøm
Tore Askim (Insam as)
Brit Elve Strand og Knut Hovde (begge Grafisk senter)

LEVERANSER I PROSJEKTPERIODEN
1. 	Nasjonal transportplan 2010–2019. Felles NTP innspill i to omganger som fikk støtte i
politisk høringsperiode og egen omtale i endelig NTP dokument.
2. 	NTP Handlingsprogram 2010–2014 for Region sør. Innretning og anbefaling for prioritering
innen budsjett for stamveger og øvrige riksveger.
3. Belønningsordningen for kollektivtrafikk - fireårige avtaler. Kristiansand og Trondheim har
inngått avtaler og Drammen med Buskerudbyen er i ferd med å inngå avtale. Bystrategiprosjektet har bidratt til at Buskerudbyen er aktuell kandidat som et av tre byområder i
	Norge.
4. Bystrategisamlinger internt og eksternt for å øke kompetansen, inspirere og bygge nettverk
5. Formaliserte samhandlingsarenaer for forpliktende samarbeid i de fire byregionene med
forankring i næringsliv, politikk og administrasjon.
6. Samarbeid med Framtidens byer om faglige utredninger og konferanser.
7. 	Indikatorprosjektet for miljøvennlig byutvikling i samarbeid med etatsprosjektet
Miljøvennlig bytransport.
8. 	Grønn mobilitet prosjektet med anbefaling om mobilitetsveiledning i byregionene i
samarbeid med etatsprosjektet Miljøvennlig bytransport.
9. Medarrangør i Citisense08/09-konferansene med tema framtidens by- og næringsutvikling
10.	Nettsidene www.bystrategi.no med egne nettsider for de fire byregionene og
www.vegvesen.no/byutvikling
11. Fagutredninger/kunnskapsproduksjon. Se samlerapport Bystrategi Region sør.
12.	Video 1«Fremtidens byer» og video 2 «Attraktive byer» utviklet i samarbeid med
etatsprosjektet Miljøvennlig bystransport.
Seks kvinner med høyere akademisk utdanning er ansatt som en direkte konsekvens av
involvering gjennom prosjektoppgaver i prosjektet.
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Strategier vedtatt i Statens
vegvesen Region sørs regionledermøte 16. september 2009
Attraktive og levende byer er bra for befolkningen,
næringslivet og miljøet. Arealutviklingen med byspredning, satellittutbygging og kjøpesentra utenfor byene
er den største utfordringen på kort og lang sikt. Denne
arealutviklingen er direkte årsak til økt transportbehov,
dessuten truer den eksisterende bysentra. Utviklingen
er miljøfiendtlig fordi den gir mer bilbruk og vanskeliggjør
et godt kollektivtilbud og økt gange- og sykkeltrafikk.
Et trendbrudd må til, med konsentrert arealutvikling
i eksisterende byer og knutepunkter langs kollektivakser. Dette krever godt samarbeid mellom alle aktører
i byutviklingen. Det er etablert samhandlingsarenaer i
fire byregioner for økt gjennomføringsevne for helhetlig byutvikling. Statens vegvesen Region sør har som
samfunnsaktør et stort ansvar for å tenke helhet innen
areal og transport. Dette innebærer gode prosesser for
dialog og samarbeid, høy faglig kompetanse og at man
forholder seg til bredden i problemstillingene.

areal- og transportpakker med finansieringsløsninger,
herunder trafikantbetaling, som del av arbeidet med
areal og transport i byområdene.

Strategier vedtatt i Statens vegvesen Region sørs
regionledermøte 16. september 2009.

Statens vegvesen Region sør må sette i gang
kompetanseutvikling innen samhandlingsprosesser for
å ivareta rollen som fagmiljø for utvikling av politisk
beslutningsgrunnlag. Det skal prioriteres kontinuerlig
kompetanseutvikling både på regions- og fylkesnivå
gjennom prosjektarbeid, nettverk av fagpersoner og
kursing innen aktuelle fagområder. Det skal legges
spesiell vekt på kompetanseheving innen følgende fag
områder: areal og transport i byområder, miljøvennlig
bytransport, bruk av innsigelser, ny plan- og bygningslov,
planprosesser og samarbeid, kommunikasjon, samfunnsøkonomiske beregninger og transportmodeller.

Bidra til arenautvikling og utvikling av helhetlige
areal- og transportpakker i byområder
Omtalen fra kapittel 9.6.3 i NTP 2010-2019 velges som
hovedstrategi for Statens vegvesen Region sørs rolle i
byutviklingen. Dette innebærer å aktivt bidra til videreutvikling og bruk av arenaene som likeverdig samarbeidspartner i de fire byregionene for å komme fram til avtalefestede areal- og transportpakker. Statens vegvesen
Region sør vil ta en pådriverrolle for å utvikle helhetlige
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Samfunnsaktørrollen
Statens vegvesen Region sørs rolle som samfunnsaktør
innebærer at det legges særlig vekt på:
- samhandling med åpenhet og involvering for å
bygge gode relasjoner
- å tenke helhetlig
- videreutvikling av faglig kompetanse
- videreutvikling av analyseverktøy, indikatorer til
målesystem og datagrunnlag
- kommunikasjon
- å være tydelig og løsningsorientert i tidlig fase
og prioritere planarbeid på overordnet nivå
- utvikling og formidling av et godt faglig
beslutningsgrunnlag for politisk behandling

Arealstrategi og bruk av innsigelser i
planprosesser
Aktiv deltakelse i overordnet planlegging prioriteres for
å lette behandling av enkeltsaker og unngå innsigelser.
Det inntas en tydeligere og mer løsningsorientert holdning i tidlig planfase i samarbeid med regionale instanser.
Etablerte samhandlingsarenaer skal brukes aktivt for å
drøfte disse problemstillingene.
Det legges til grunn en fortettingsstrategi for eksisterende bysentra langs kollektivakser og knutepunkter. Det
skal være en restriktiv holdning til nye satellitter, bilbaserte sentra og byspredning i tråd med RPR for ATP.
Besøks- og arbeidsplassintensive virksomheter og større
bilbaserte handelskonsepter søkes lagt i tilknytning til
eksisterende sentra og ved knutepunkter i kollektivtrafikksystemet. Det skal settes krav til arealeffektivitet,
begrenset bilparkering og tilrettelegging for gange,
sykkel og kollektiv som reisemiddel. Handelskonsepter
tilpasses eksisterende senters handelsomland. Det skal
legges til grunn en positiv og løsningsorientert holdning
for bynære etableringer, men samtidig stilles krav til arealeffektivitet, begrenset parkeringstilbud for bil og
tilrettelegging for kollektiv, gange og sykkel.
Virksomheter med lav besøksintensitet og høyt transportbehov prioriteres til næringsområder langs stamveg
og hovedvegnett. Næringsområder med potensial for
multimodal transport, spesielt veg og bane, prioriteres
fremfor rent bilbaserte næringsområder.
Statens vegvesen Region sør skal gjennom aktiv deltakelse i fylkesdelplaner for senterstruktur og handel
legge et prinsipp om forbud mot handelsvirksomhet i
et belte på 1 km på hver side langs dagens stamveger
til grunn for sine vurderinger og anbefalinger. Det er
unntak for områder som inngår i eksisterende byer og
tettsteder som inngår i senterstrukturen eller andre områder for handel, slik disse er avgrenset i den til en hver
tid gjeldende kommuneplans arealdel eller kommunedelplan. Det skal utarbeids helhetlige areal- og transport-

løsninger i byområdene for å redusere transportbehovet
og bilbruken og for å legge til rette for gange, sykkel og
kollektivtransport.
Et effektivt og attraktivt kollektivtilbud basert på
ekspressbuss/bussmetro/bybane/jernbane skal være
grunnstamme i byregionenes transportsystem
For sentrumsrettet trafikk bør gange, sykkel og kollektivtilbud prioriteres foran bil der gjennomgangstrafikken
har et godt tilbud. Statens vegvesens ITS-strategi for
NTP 2010-2019 legges til grunn for bedre framkommelighet og forutsigbarhet i byområdene.
Regional sykkelstrategi Region sør fra mars 2009, som
baserer seg på intensjonene i Nasjonal sykkelstrategi
fra mai 2007, legges til grunn for Vegvesenets sykkelengasjement i byområdene.
Analyseverktøy og datagrunnlag
Statens vegvesen Region sør vil innrette sine prosjekter slik at det drives kontinuerlig verktøyutvikling i hvert
prosjekt som grunnlag for forbedring. Dette gjelder
spesielt verktøy for trafikkberegninger, samfunnsøkonomiske beregninger og klimakonsekvenser. Det er
behov for å sette verktøyutvikling på dagsorden som en
viktig utviklingsoppgave nasjonalt.
Statens vegvesen Region sør vil sette i gang en omlegging av volumtellesystemet i byområdene fra dagens
manuelle tellesystem til automatiske. Trafikkavdelingen
iverksetter forprosjekt våren 2010 for å kartlegge status, behov og kostnader. Høsten 2010 starter gjennomføringen av nytt biltellesystem for byområdene i praksis.
Trafikkavdelingen tar ansvar for utvikling av egne
sykkeltellepunkt i de definerte sykkelbyene og alle større byområder i Region sør. Trafikkavdelingen tar også
initiativ overfor fylkeskommunene for å skaffe gode
tellinger for kollektivtrafikken i byområdene. Det skal utvikles metodikk for å telle fotgjengere i byområdene.
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Region sør skal i samarbeid med Vegdirektoratet fortsette å delta med tilleggsutvalg i Nasjonal reisevaneundersøkelse (NRVU) som gjennomføres hvert 4. år for å
få gode tall for transportstrømmene i regionen.
Trafikksikkerhet
Statens vegvesen legger nullvisjonen til grunn for
trafikksikkerhetsarbeidet i byene. Sikring av gående og
syklende skal prioriteres, da disse gruppene er mest
utsatt i bytrafikken. Risikovurderinger med tilhørende
sikkerhetstiltak og universell utforming for å sikre
kryssingspunkter mellom myke trafikanter og kjøretøy er
et hovedgrep i dette arbeidet.
Statens vegvesens ITS-strategi for NTP 2010–2019
legges til grunn for bedre trafikksikkerhet.
Sikkerheten for gående og syklende skal prioriteres
foran framkommeligheten for kjørende i byer. Fartsgrensene 30 og 40 km/t skal brukes mer aktivt for å
fremme sikkerhet og trivsel i sentrumsområder.
Gods- og næringstransport
Statens vegvesen Region sør vil legge til rette for gode
logistikkløsninger i samarbeid med næringslivet og
prioritere utvikling av næringsområder som kobler veg-,
bane- og sjøtransport. Tiltak som avlaster vegnettet for
personbiltrafikk vektlegges ved utvikling av transporttilbudet i by. Statens vegvesens ITS-strategi for NTP
2010-2019 legges til grunn for bedre framkommelighet og forutsigbarhet i byområdene. Ved behandling av
reguleringsplaner skal hensynet til funksjonelt varemottak og laste/lossesoner ivaretas.
Implementering av bystrategien
Statens vegvesen Region sør vil innta en aktiv rolle som
deltaker, bidragsyter og pådriver for samarbeid på de
fire regionale samhandlingsarenaene for byregionene
Buskerudbyen, Vestfoldbyen, Grenlandsbyen og Agderbyen. Dette innebærer at Statens vegvesen Region sør
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må bidra med kompetanse og ressurser til utvikling og
drift av samhandlingsarenaene i de fire byregionene.
Statens vegvesen Region sør vil bidra til koordinering
mellom byregionene og ta ansvar for å arrangere en
årlig samling for erfaringsutveksling, inspirasjon og
nettverksbygging. Det legges til grunn en positiv
innstilling til at arenautviklingen avtalefestes og
prosjektorganiseres. Prosjektorganiseringen bør innebære en uavhengig konsulent for å ivareta nøytralitet,
kompetanse og framdrift.
Det skal fremmes en sak for RLM våren 2010 for å
implementere indikatorer for måling av miljøvennlig
bytransport i Statens vegvesen Region sørs styringssystem.
Statens vegvesen Region sør inntar en aktiv rolle i
de konseptvalgutredninger (KVU) som Samferdselsdepartementet setter i gang i byområdene. Regionale
problemstillinger knyttet til areal- og transportutvikling
mellom Arendal og Kristiansand tas inn som del av KVU
Kristiansand.
Vegvesenets pådriverrolle for kollektivtrafikk innebærer
en aktiv rolle i utformingen av de årlige søknadene for
belønningsordningen for kollektivtrafikk.
Eksisterende strategier
Bystrategien baserer seg på og supplerer eksisterende
regionale strategier i Statens vegvesen for temaene
miljø, helse, universell utforming, kompetanse, sykkel og
næringslivets transporter. Statens vegvesen skal i følge
NTP 2010–2019 utarbeide en nasjonal strategi for tilrettelegging for gående.
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