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Bystrategiprosjektet
Prosjekt bystrategi Region sør rundet en avgjørende milepæl gjennom et bredt og forpliktende
vedtak om strategier i Statens vegvesen Region
sørs ledermøte 16. september 2009. Vedtaket er
gjengitt i dokumentet Byutvikling 2.0.
I vedtaket forplikter Statens vegvesen Region
sør seg blant annet til å «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 vil
bidra med kompetanse og ressurser til utvikling
og drift av samhandlingsarenaene i de fire byregionene.» Konferansen i Kristiansand viser at
arbeidet fortsetter. Det er allerede bestemt at
det blir en ny bystrategikonferanse i Region sør
i 2011.
Bystrategikonferansen i Kristiansand
5. og 6. mai 2010
Tema for årets konferanse var Helhetlige strategier nasjonalt og regionalt og Virkemidler – hva trengs og hvordan kan de brukes?
Lars Wang fra Insam i Drammen ledet konferansen sammen med Eva Preede, prosjektleder
for Bystrategiprosjektet.
Vennligst merk:
Denne rapporten dekker innlegg og kommentarer
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ble sagt.
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Bystrategikonferansen 2010
Bystrategien i Region sør har gitt konkrete
resultater for deltakerne. Byområdene er omtalt
i Nasjonal transportplan, nettverk er etablert og
konkrete avtaler er inngått. Dette er resultatet
av møter mellom mennesker hvor dialog, respekt
og samarbeid har stått i sentrum.
Videreføringen av samarbeidet vil stille oss overfor nye utfordringer. Noen av utfordringene er
allerede tydelige. Viktige temaer vil være integreringen mellom fag og politikk i areal- og transportplanleggingen og medvirkning og kommunikasjon med befolkningen. Vi får også mulighet til
å påvirke hva som skal stå om bystrategi i neste
nasjonale transportplan.
Statens vegvesen har som ansvarlig samfunnsaktør tatt på seg pådriverrollen for å holde
bystrategien levende. Hva dialogen skal dreie
seg om og hva vi får ut av den er et felles ansvar.
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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 setter fokus på 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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Det nytter å
jobbe strategisk
Regionvegsjef Andreas Setsaa
Kristiansand var arnestedet for bystrategiprosjektet
gjennom ATP-samarbeidet, derfor er det inspirerende at
vi er her. Vår idé var å skape møteplasser der det er mulig
for alle å dele kunnskap. Vi startet i Sandefjord i februar
2007 med den første bystrategikonferansen. Der fikk
vi lagt et godt grunnlag for arbeider videre. Vårt første
mål var å få omtalt bystrategiprosjektet og samarbeidet
i byregionene i Nasjonal transportplan. Det klarte vi!

Dette gir inspirasjon for alle. Det nytter å jobbe strategisk!
Disse dagene samler vi ny energi og tenkning til det
videre arbeidet. Dette seminaret skal gi innspill til hvordan bystrategien skal videreføres.

Vi registrerte en liten begivenhet 5. februar i år, da samferdselsministeren undertegnet avtalen med Buskerudbyen om belønningsordningen. 280 mill kr over fire år.
Dette er det andre belønningsprosjektet i Region sør.
Totalt har vi tre i hele landet.
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Alt henger
sammen med alt
Ordfører Per Sigurd Sørensen, Kristiansand
Agderregionen er den regionen i landet med størst
eksport. Kristiansand er knutepunktet samferdselsmessig på Sørlandet. E18 og E39 er viktig for transport,
bymiljø, havn og næringsutvikling. Kjevik flyplass er en
forutsetning for en konkurransedyktig region! Uten
Kjevik stopper Sørlandet. Bussmetrosystemet er ryggraden i kollektivsystemet. Alt henger sammen med alt!
Areal- og transportplaner er uavhengig av kommunegrensene. ATP-prosjektet i Kristiansandsregionen har
tatt konsekvensen av det. Det er et samarbeidsprosjekt
mellom sju kommuner. Arealbruken i kommunene må
ses i sammenheng for å minimere transportbehovet.
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ATP-prosjektet har lagt fram en felles arealplan med
følgende målsettinger:
• Balansert vekst og verdiskaping i hele regionen
• Minimere transportbehovet
• Minimere arealforbruket til utbygging
• Legge til rette for miljøvennlig og sikker transport
• Legge til rette for god folkehelse
• Sikre universell utforming i all planlegging
Planen er sendt på høring. Etter at den er vedtatt vil den
være premissgivende for videre utvikling i regionen.

9

«Vilje til ha
heldigvis e
ressurs. Pro
bare at vi s
til den»
10

andling er
en fornybar
oblemet er
ser så lite
Al Gore, sitert av Terje Moe Gustavsen
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Vi er i ferd med
å få byer i Norge
Vegdirektør Terje Moe Gustavsen
Byene vil få større oppmerksomhet i Nasjonal transportplan 2014–2023. Det vil bli stilt strengere krav til
planlegging og tiltak i byene for å oppfylle de overordnede målene om redusert biltrafikk. I NTP-forslaget fra
etatene vil det være et eget kapittel med fokus på byene. Bystrategiarbeidet i Region sør er en viktig pådriver
for dette.
En av hovedutfordringene vi står overfor er endringer
i bosettingsmønsteret. Folk flytter til sentrale strøk og
til Østlandet. Dette gir utfordringer for bysentrene og
omegnskommunene.

Vi er i ferd med å få byer i Norge! Derfor er det viktig å bli
klarere. Vi må ha en tydelig bypolitikk.
I Nasjonal transportplan 2014–2023 vil regjeringen
legge til rette for en langsiktig strukturell endring i
byområdene. Statens vegvesen skal ha en rolle som
samfunnsaktør. Det skal være fokus på virkemidler og
verktøy for bedre areal og transportløsninger. Mange
virkemidler må ses i sammenheng i de kompliserte bysituasjonene, derfor må det jobbes med bypakker.
Reduksjon i biltrafikk i byområdene er påkrevd. Her har
vi kjente virkemidler – kollektiv, gange, sykkel, arealplanlegging. Utfordringen er at transportsystemer tar plass
– byene er ikke planlagt for så mange biler som vi har i
dag. Det er ikke ønskelig å bruke begrensede byarealer
til biltransport.
For å få til endringer, trengs det politisk vilje. Ofte mangler denne viljen. Men som Al Gore har sagt det: «Vilje til
handling er heldigvis en fornybar ressurs – problemet er
bare at vi ser så lite til den.»
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En betydelig andel av reduksjonen i antall skadde og
drepte har skjedd i byene. I dag er det økt fokus på god
tilrettelegging for gående og syklende og reduksjon i biltrafikken i byene. Sykkel er vinn-vinn, folk får til og med
god helse på kjøpet!
Vegtrafikken står for 59 % av klimautslippene - i 2020
skal vi ha dette ned med 25 %. Hvordan skal vi få til
dette?
Drammen er et godt eksempel på at det er mulig å få til
mye ved samhandling mellom aktører. Ved å ha klare mål
og visjoner for en utvikling kan partene dra i samme retning. Derfor er denne måten å arbeide sammen på viktig.
Byområdene i Region sør har markert seg ved å tenke
planlegging i byer og byområder på nye måter og i nye
sammenhenger. Statens vegvesen ser det som en del av
sitt ansvarsområde å bidra til en god byutvikling og på
den måten håndtere fremtidens transportutfordringer.
Gode pådrivere er avgjørende i dette arbeidet.
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Her er det både
fart og retning
Jan Erik Lindjord, Samferdselsdepartementet
Bystrategisamabeidet i Region sør fortjener honnør.
Her foregår det mye interessant, her er det både fart og
retning. Der det står stille er det vanskelig å få gjort noe!
Det er godt gjort å få to av tre belønningsavtaler til
Region sør, til Kristiansand og Drammen.
Kristiansand fikk den første avtalen fordi man hadde
klare tanker om hvor man ville, og vilje til å ta i bruk nødvendige virkemidler. Det kom også fram i søknaden at
man var klar over manglene, men ville gjøre noe med
dem. Det var gode samarbeidsforhold i området. Det
legger et godt grunnlag for å nå målene. Inngått avtale
er krevende å oppfylle, men her jobbes det positivt.
Hva gjør Samferdselsdepartementet for at god areal- og
transportpolitikk kan realiseres?
• Søker å styre gjennom rammebetingelser og overordnede føringer
• Siden forrige NTP har Samferdselsdepartementet
blitt tydeligere på sammenhengen mellom areal
og transport
• Tydelighet på hvilken arealpolitikk som skal tilstrebes.
Departementet vil ha en arealbruk som fører til
redusert transportvolum
• Endret ordbruk i dokumenter – mer bruk av ordet
MÅ enn BØR
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• Krav om planer som kopler arealbruk og transport
når det forelsås bompenger i byområder
• Belønningsordningen er innført
• Innført KVU/KS1 – krav om en helhetlig analyse
Dette gir mulighet til å drøfte og analysere hva som er
behov og hvordan transporten i byområdene skal løses
på en best mulig måte.

Areal og trasnport er deler av et marked. Vi kan ikke
vedta hvordan det skal utvikle seg. Vi kan gi føringer,
men vi må forholde oss til hvordan utviklingen faktisk er.
Sørlandsparken var god areal og transportpolitikk i sin
tid, men ikke slik den har utviklet seg. Dagens utvikling krever andre prinsipper for arealbruk og transportsystem.
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Dere er blitt
lagt merke til
Tor Atle Odberg, Miljøverndepartementet
Framtidens byer er et samarbeid mellom 13 byer, fire
departementer og næringslivet. Framtidens byer og bystrategiarbeidet i Region sør har omtrent identiske målsettinger. Det skjer generelt en økt grad av urbanisering,
samtidig som byspredning den tøffeste utfordringen.
Bystrategiarbeidet i Region sør kan ses på som en forlengelse av departementets arbeid regionalt og lokalt.
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Man forsøker å jobbe sammen over kommunegrensene.
Dette er blitt lagt merke til! Samarbeidet med næringslivet er viktig. Det er avgjørende at det som skjer nasjonalt blir møtt med lokalt engasjement. Fremtidens byer
ønsker et fortsatt samarbeid med Bystrategi Region sør.
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Vi må
gjenoppdage
byen
Martin Dubbeling, rådgivergruppen SAB,
Nederland
Hovedtrenden innen Sustainable Urban
Development – Bærekraftig byutvikling – i
Europa går i korthet ut på å gjenoppdage byen
og redefinere byens verdier og kvaliteter.
Seks større prosjekter har utviklet seg
til å bli bærekraftige bo- og arbeidsområder i bystrøk. Dette har skjedd ved at
«hverdagseksperter» er blitt tatt med i
byplanleggingen. Det er snakk om både
«passion and leadership,» at interesse
og følelse skal spille sammen med fag og
ledelse. Dessuten har man involvert internasjonale foretak og arbeidet globalt og
lokalt samtidig.
- We have to switch from energy saving buildings to energy producing cities! Sier Martin
Dubbeling, som retter oppmerksomheten
spesielt mot boka «Living Without Oil.»
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«En kunnskapsby
understøtter den
innovative prosess»
Per Riisom, Gehl Architects
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Vi vil bli involvert
Caroline Nguyen, Malin Brekka Pedersen, Maren
Marcussen og Oda Rød, Ungdomsutvalget i
Kristiansand
«Det er viktig at dere engasjerer ungdommen! Det er vi
som skal overta. Dere er jo døde om 50 år!»
«Hvor mange av dere har prøvd å engasjere ungdommen? Hva er deres unnskyldning for ikke å ta oss
med?» Spørsmålene var direkte.

for biltrafikk, men med buss og kultur. Særlig buss, som
ifølge de fire er en kostbar mangelvare, særlig etter skoletid og i helgene. De synes det er lite å gå på i sentrum, og
ønsker at nye kulturtilbud også blir tilrettelagt for ungdom.

Representantene fra Ungdomsutvalget
er svært opptatt av å få en levende by fri
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Politisk
forankring er
krevende
Øystein Holvik, miljøvernsjef i Kristiansand, leder
for ATP-prosjektet
«Det var ganske mye krangling i utgangspunktet, men
etter hvert har det vært vist raushet i ATP-samarbeidet»,
sa Holvik, som tok for seg den regionale samarbeidsprosessen om ATP i Kristiansandsregionen (sju kommuner)
Arbeidet startet i 2004. Folk er så fornøyd med prosjektet at det nå er blitt et permanent samarbeid. Målet nå
er å lage en felles transportplan og en felles arealplan.
Politisk forankring er krevende, arealplanen har vært
utfordrende. Prosessene i Kristiansandsregionen har
handlet om en utvikling fra å se på forholdene i en enkelt
by til å se sammenhenger i en større byregion med felles
utfordringer.

• Stimulere bruk av buss og sykkelvegnett
• Økte bompenger og tidsdifferensiering
Belønningsavtalen gir 285 mill kr over fire år. Det er stilt
sterke betingelser til hva som skal oppnås.
Suksesskriterier for samarbeidet i Kristiansandsregionen er en sterk vilje til samarbeid. Romslighet og sterke
insitamenter er et vilkår for å lykkes. Det er viktig med
god organisering administrativt og politisk. I tillegg må
verdiene som kan oppnås synliggjøres underveis.

Virkemidler
• Økonomisk prioritering på tvers av forvaltningsnivåer
• Fysisk prioritering av buss
• Høyere kvalitet på busstilbudet – bussmetroen skal
forbedres
• Sammenhengende sykkelvegnett – høy kvalitet
på sykkelstamveg

25

26

60 000
nye innbyggere
Are Kristiansen, prosjektleder, arealprosjektet i
Kristiansand
Agderbyen strekker seg over 18 mil fra Mandal til Risør
– med en indre kjerne fra Søgne til Arendal. Byregionen
har to tyngdepunkt – Kristiansand og Arendal. Byene her
har følgende felles utfordringer i forhold til overordnet
vegnett, flyplass, havn, jernbane, kollektivtransport og
handelsetablering. Utfordringen, sagt på en enkel måte,
er å ta imot 60 000 nye innbyggere.

Eksisterende sentra skal styrkes med boliger, handel
og service. Det skal satses på gange og sykkel. Bussmetroen skal få hinderfri framkommelighet. Næringsområder skal legges nær hovedinfrastrukturen. Kjevik
skal være regionflyplass. Det foreligger to ulike forslag
til nytt utbyggingsområde for boliger. Det er kun behov
for et av disse.

Samtidig skal veksten i biltrafikk begrenses og forbruket av ikke fornybare arealressurser begrenses.
Arealplanen i Kristiansand legger derfor opp til å styrke eksisterende infrastruktur og tettsteder/sentra.
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KVU som
prosess og
arena
Gunnar Ridderstrøm, prosjektleder
KVU Kristiansandsregionen
Kravet om konseptvalgutredning gjelder bypakker
og enkeltprosjekter med investering over 500 mill kr.
Statens vegvesen utreder på vegne av regjeringen, et
eksternt firma kvalitetssikrer, regjeringen beslutter.
Regjeringen beslutter valg av prinsipiell løsning (konsept), om det skal settes i gang planlegging etter PBL og
eventuelt når det skal skje. KVU-arbeidet tvinger oss til
å vurdere hva som er behovet på det konkrete stedet og
hva som er den beste løsningen. Utredningen skal ikke
ha prosjektfokus.
.
Vi har fått klar beskjed om å ha et bredt samfunnsperspektiv i vurderingene. Dette er sammenfallende
med bystrategiprosjektet. Mandatet går ut på å lage en
faglig utredning som regjeringen skal drive politikk på.
Verdispørsmålene skal forankres i faglige vurderinger
der samfunnsperspektivet er det essensielle. Konseptvalgutredning er utfordrende nok for en strekning. Når vi
går inn i byområdene, blir det komplisert.
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Prosjektarbeidet baseres på åpenhet, medvirkning og
læring. Det er interessant og utfordrende faglig sett,
særlig med tanke på at dette er en statlig utredning. Vi
jobber sammen på verksteder, lærer av hverandre, tar
imot alle innspill som kommer og bearbeider dem faglig.
Slik bygger vi felles forståelse for utfordringer og behov
i Kristiansandsregionen. Konseptvalgutredningen må
være politisk bærekraftig, det må være politiske enighet
på lokalt og nasjonalt nivå.
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Agderbyen –
kan den forskes
fram?
Helge Røed, Agderforskning
Et enkelt svar på innleggets tittel er nei. Det er de valg
det offentlige, næringslivet og alle borgerne tar som avgjør den regionale utviklingen og skaper Agderbyen.
Det er ikke sånn at det går så det suser på Sørlandet.
Vi ligger stort sett på landsgjennomsnittet. Det er ikke
sant at Agder er en magnet som trekker til seg folk fra
hele landet. Hele veksten i Norge nå domineres av en
sterkt voksende Oslo-by. Ungdom med høy utdanning
søker store kompetansemiljøer, da er Oslo stedet.
Er det lurt for denne regionen å basere seg på en befolkningsvekst på 1 % slik det gjøres i ATP-prosjektet?
Dette er for lite ambisiøst. På sikt trenger regionen flere
arbeidstakere. I 2025 vil en vekst på 1 % føre til et klart
underskudd på arbeidskraft i Agder. Det overordnede
målet er bærekraftig utvikling, balansert vekst og klimahensyn. Men det er også andre mål som er viktige for
utviklingen, som nye arbeidsplasser, økonomisk vekst
og kompetanseutvikling. Det er ikke sikkert at balansen
mellom målene er optimal i dag.
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Agderbyen muliggjør et større miljø og større utvalg.
Dette øker markedet, noe som trengs for å gjøre Sørlandet til en attraktiv region. Det gir et mer variert arbeidsmarked, mer spesialisert tilbud av varer og tjenester, større frihet til valg av bosted og bedre internasjonal
konkurranseevne.
I dag henger ikke Agderbyen sammen. Tall for arbeidspendling viser at vi har to bo- og arbeidsmarkedsregioner på
Sørlandet, Kristiansandsregionen og Arendal-Grimstadregionen. Disse er ikke koblet godt sammen i dag. Det er
svak kopling mellom Lillesand og Grimstad. Ny E18 skaper en ny situasjon, men det er enda for tidlig å si noe
systematisk om effektene. Det som er klart er at pendlingsomlandet har økt.
Det trengs mer kunnskap for å forstå hvordan de fysiske,
kulturelle, sosiale, næringsmessige og politiske prosessene endres. Sett i forhold til kommunenes størrelse og
avgrensning har vi fått et plansystem i Norge som er
ganske håpløst. Det er behov for å tenke langsiktig.
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Vi vil bidra til å
samle landsdelen
Jan Willy Føreland, NHO Agder
Areal- og transportspørsmål skaper fundamentale
rammer for næringslivet. Sørlandet er den mest eksportrettede landsdelen i landet, vi er porten mot Europa.
Transport er en forutsetning for næringslivet. Framkommelighet og forutsigbarhet er en avgjørende faktor. Det
er ikke er tilstrekkelig fokus på rammevilkårene for de
overordnede transportsystemene. Det kjøres lange prosesser samtidig som det det etterlyses konkrete resultater på kort sikt. NHO utfordrer myndighetene på
raskere framdrift på prosjekter, økt planleggingskapasitet og alternative finansieringsmodeller.
Ny E18 Grimstad-Kristiansand er flott, OPS-utbyggingen en nyskaping. Ny firefeltsveg stimulerer veksten
og gir et mer dynamisk bolig- og arbeidsmarked. ATPprosessen er nyskapende med sitt klimafokus. For å stimulere til mer klimaeffektiv areal- og transportpolitikk,
er det viktig å bygge landsdelen sammen og knytte Sørlandet til resten av landet og verden med gode veger.
Vi må lage en helhetlig transportstrategi og prioritere
de viktigste delene av transportsystemet. Dette bør vi
kombinere med en effektiv og miljøvennlig bytransport.
Kollektivtrafikken er viktig i byene. Vi må skape intermodale knutepunkt med bedre overgang mellom transportformene.
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Transportunderlaget for Kjevik er kritisk i utgangspunktet, og det smuldrer bort. Vi må oppleve at Kjevik er en del
av hovedstamvegnettet. En videreutvikling av regional
flyplasstruktur og gode tilbringersystemer er avgjørende for regionens utvikling. Kristiansand er landsdelshovedstad og må kunne fylle denne funksjonen på en
god måte.
NHO vil ha attraktive og levende byer. Det er nødvendig å øke kollektivtilbudet kraftig for å skape en
effektiv og miljøvennlig bytransport. Arealpolitikken må
bli mer transporteffektiv, kollektivtransporten må legge
premissene. NHO ønsker en nasjonal strategi for utikling
av kollektivtrafikken. Man kan også tenke seg restriktive
tiltak rettet mot privatbilismen i form av køprising i de
største byområdene, basert på lokale vedtak.
Næringslivet vil bidra til å synliggjøre utfordringer, behov
og mål for å samle landsdelen om helhetlige strategier
og prioriteringer.
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Agderbyen
sett fra Arendalsregionen
Ola Olsbu, plansjef Aust-Agder fylkeskommune
Det er spenning mellom byene. Ingen bor i Agderbyen.
Ingen bruker heller begrepet. Veksten må fordeles hvis
vi skal lykkes med å utvikle hele regionen. Samhandling
mellom administrasjon, fag og politikk er avgjørende for
å få til dette.
Ingen politikere tør si at noen deler av regionen skal bygges ned. Samhandling er løsningen. Tenker storebror
Kristiansand på hva som er best for lillebror Arendal, eller
gjelder bare tyngdekraften? Det er viktig å komme fram
til en felles strategi og vise hverandre tillit.
Ny E18 har vært med å virkeliggjøre Agderbyen. Vi har
gode eksempler å vise til innen NODE- og EYDE-nettverkene. Og nå kommer IKEA.
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Vi må se på om vi får for mange handelsarealer og
vurdere forslag om byggeforbud for handelsvirksomhet langs E18 utenfor byområder og etablerte områder.
Vestfold har en slik bestemmelse. Det er på tide å lande
flyplassdiskusjonen! Bystrategiprosjektet har satt fokus
på hele regionens utfordringer i forhold til areal- og
transportplanlegging. Det er et godt grunnlag for det
videre arbeidet.
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«I dag
er det slutt
på å kjøre
på tur!»
Jan Erik Lindjord, SD
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Maksimal
åpenhet!
Per Riisom, Gehl Architects, København
Case Malmø er historien om et mirakel, om transformasjon fra døende industrisamfunn til kunnskapssamfunn.
Dreiningen fra industrikapital til menneskelig kapital er
en megatrend i vår tid!
Hva skal vi leve av i fremtiden? Innovasjon er kanskje
den viktigste faktoren. Bykvalitet og innovativ næringsutvikling henger sammen. Det dreier seg om fremtidens
arealutvikling der mennesker møtes. Vi har dessverre
eksempler på autistiske byer som er bygd slik at menneskene som bor der nesten aldri møtes; den funksjonalistiske feiltakelse!
Vi må skape det fjerde byrom, overgangssonen mellom
private virksomheter og det offentlige byrommet. Det
må legges bevisst til rette for kommunikasjon og nettverksbygging, slik at mennesker kan møtes i maksimal

åpenhet. Flere virksomheter tillater medarbeiderne å arbeide ut i byen, på kafe, der de treffer andre mennesker
og utvikler ideer. Google ”finansierer” 25 % av fritiden til
sine medarbeidere i denne hensikten: Gå ut, møt mennesker og kom hjem med nye ideer. En kunnskapsby understøtter den kulturelle og innovative prosess, det skjer
en verdibasert byutvikling der det fjerde byrom er helt
sentralt.
I 1990 var 75 % av alle arbeidsplasser i Malmø lokalisert
i tradisjonelle, bilbaserte næringsområder utenfor byen.
For fem år siden var det omvendt. Den mest avgjørende
faktoren for utviklingen av Malmø er målrettet politisk
lederskap. Trafikk er en sterk sektor, en mafia som ikke
må få lov til å være en sektor for seg selv. Bruk oljepengene til å utvikle byene. Vis politisk lederskap!
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Bymessig
oppvåkning
Medlemmer fra Ungdomsutvalget i Kristiansand sørget
for frisk, bymessig oppvåkning på dag to under konferansen. I en kort, egenprodusert video satte de fingeren på bussen. På bussen som ikke kommer, at bussen
er kostbar og at den er lite tilgjengelig utenom skoletid,
spesielt i helgene.

«Vi vil ha
buss!»
Medlemmer av Ungdomsutvalget i
Kristiansand
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Status i by
Buskerudbyen er et langsiktig politisk prosjekt.
Det er en utfordring at vi må jobbe på litt nye
måter. Forpliktende samarbeid på tvers av kommunegrenser og forvaltningsnivåer er krevende,
men det er ingen vei utenom. Vi må spille hverandre gode for å få til noe, tenke i nye baner og se
nye måter å jobbe på.
Buskerudbyen er et virkemiddel for å nå de målene vi har, som region og som enkeltkommuner.
10 parter deltar gjennom en felles samarbeidsavtale. Buskerudbyen har fått belønningsmidler
og legger kravene i avtalen med staten som et
fundament for videre arbeid.
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Det viktigste verktøyer for å få gjennomført bystrategien i stor skala i Vestfold er den regionale
planen for bærekraftig arealutvikling. Planprogrammet ute på høring nå. Kollektivtransportdelen av den regionale planen vil fokusere på endring av reisemiddelvalg fra bil til kollektiv, gange
og sykkel. Planen vil være grunnlaget for en søknad om belønningsmidler. En arealstrategi for
byer og tettsteder er etterspurt av kommunene
i fylket. Vestfoldbanen med dobbeltspor vil være
ryggraden i en kollektiv transportåre gjennom
fylket til Oslo og Grenland.

Spørsmål: Hvilket samarbeid er det mellom byregionene – Vestfold og Grenland?
Svar: Det er et godt samarbeid rundt Vestfoldbanen – den er sikret gjennom plattform Vestfold.
Gjennom bystrategisarbeidet har vi fått en mulighet til å utvikle dette samarbeidet. Den utfordringen tar vi.
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yregionene
Å drive med koordinering og samarbeid er akrobatikk på høyt nivå. Vi har jobbet hardt for å få
plass et forpliktende samarbeid. Vi har veldig
høye ambisjoner! Nå står vi nærmest på hoppkanten. I Grenland venter man på at KVUen skal bli
offentliggjort. Behandlingen av den blir viktig for
å få til en enighet i byregionen. Utfordringen blir
å stå samlet om utviklingen videre.

Grenland er i dialog med samferdselsdepartementet om en fireårig avtale om belønningsmidler. Bystrategiprosessene er i dag integrert i de
ordinære plan- og beslutningsprosessene. Det
jobbes kontinuerlig forankrings- og integreringsprosessen.

Bystrategien har vært utgangspunkt for koordineringen mellom Arendal og Grimstad om arealutviklingen mellom de to byene. Videre utvikling
skal bygge opp under kollektivaksen. Arbeidet
har vært bevisstgjørende både for administrasjonen og politikerne. Det har vært jobbet med
10-12 konkrete innspill som forankres i styringsgruppa for planarbeidet.

Kristiansand og omegnskommunene er med i belønningsordningen. Buss og sykkel skal dekke
trafikkveksten. Det er en utfordring å få til en
bompengeinnkreving som demper personbiltrafikken og finansierer et varig kollektivtilbud. Prøvesteinen på det regionale samarbeidet blir kanskje den regionale arealplanen. Utfordringen er å
skape en innovativ byregion, og ikke en bilbasert
og ikke konkurransedyktig båndby.

Samtidig må stamvegene fungere. De fungerer
for dårlig i dag. Vågsbygdveien blir bygget, men
deretter er det lenge til det blir mer veg.
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art og retning.
ulig å justere
det står stille
g vanskelig å
»
Jan Erik Lindjord, SD om Region sør
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Indikatorer som
framtidsverktøy
Guro Berge, Vegdirektoratet
Etatsprosjektet Miljøvennlig bytransport er et forsknings- og utviklingsprogram som går over perioden
2007-2011. Målet er å øke kompetansen på miljøvennlig bytransport både i Statens vegvesen og i samfunnet
som helhet, og på den måten bidra til mer miljøvennlig
transport i byer og tettsteder. Indikatorer skal gjøre det
mulig å kartlegge trender/utviklingstrekk, klargjøre bakenforliggende drivkrefter og vurdere hensiktsmessig politikk og planlegging.
Indikatorprosjektet skal utvikle verktøy og metodikk tilpasset målet om mer miljøvennlig bytransport, gjennomføre studier av konkrete tiltak og bidra til generell kunnskapsutvikling på feltet. Utfordringen er å operasjonalisere
miljøvennlig bytransport slik at indiaktorene kan brukes som
grunnlag for lokale diskusjoner og prioriteringer. En systematisk metode for kartlegging kan få fram forbedringspotensialer og danne grunnlag for strategier og prioriteringer
i byområdene. Indikatorer fungerer som en ”antenne” som
fanger inn utviklingstrekk som har betydning for hvordan
fremtiden blir.
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For å få til dette må indikatorer omfatte en utvidet årsaksvirksningskjede der både drivkrefter, virkninger og virkemidler inngår. Indikatorene må være relevante i forhold til
politiske problemstillinger, kunne påvirkes med tilgjengelige
virkemidler, gi grunnlag for planlegging og beslutning og
kunne sammenlignes i tid og rom. Komplekse mål og sammenhenger skal ideelt sett formidles gjennom enkle parametre. Det er derfor viktig å lete etter indikatorer som kan
måles slik at endring over tid kan dokumenteres. Målinger
kan være både kvantitative og kvalitative. Prosjektet skal
koordineres med indikatorene for Statens vegvesens målstyringssystem og arbeidet med nasjonal transportplan.
Viktige spørsmål som indikatorene skal bidra til å besvare er:
• Er miljøarbeidet i transportsektoren i framgang?
• Blir vi bedre til å organisere transportetterspørselen?
• Er vi blitt bedre til å forbedre transportmiddelfordelingen?
• Er areal- og transportplanlegging blitt bedre
samordnet slik at vi møter kravet om bedre
tilgjengelighet mer effektivt?

• Blir eksisterende transportinfrastruktur brukt på
best mulig måte?
• Blir det en bedre balanse i transportsystemet, på
tvers av transportformene?
• Går vi mot et mer rettferdig og mer effektivt prissystem som sikrer at eksterne kostnader blir
internalisert?
• Hvor raskt blir ny og forbedret teknologi
implementert?
• Hvor effektivt blir kjøretøy brukt?
• Hvor effektivt fungerer miljøstyringen og
overvåkingen som brukes som datagrunnlag for
politikk og beslutninger?
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Fører ikke til
målet
Aud Tennøy, Transportøkonomisk Institutt, TØI
Det skal være lett for folk å bo i en kommune og jobbe i
en annen kommune. Dette er en selvmotsigelse i forhold
til målet om redusert trafikkvekst.
TØIs oppdrag var å utarbeide et kunnskapsgrunnlag og
konkretisere en skisse til et areal- og transportkonsept
for Buskerudbyen. Skissen skulle inneholde et forslag til
regionalt kollektivkonsept. TØI skal også bidra med innspill til videre utrednings- og planarbeid.
Utgangspunktet for skissen er Buskerudbyens målsetting om å redusere bilavhengighet og bilbruk, og dermed
klimagassutslipp, sikre god fremkommelighet for næringslivets transporter og bidra til mer attraktive byer og
tettsteder, spesielt sentrumsområdene. Viktige forutsetninger er en befolkningsvekst på ca 1 % per år og at
Buskerudbyen skal fungere som en byregion.
TØI fant ingen god faglig beskrivelse av sammenhengen
mellom areal og transportutviklingen. Det måtte de lage
selv. Strukturen i Buskerudbyen ble analysert og det ble
laget en skisse for et ideelt areal og transportsystem.
Dagens trender og utviklingsretningen for Buskerudbyen ble også analysert. Utviklingen ble sammenlignet
med det ideelle areal- og transportysstemet.

Det ble tydelig at en vil få mer biltrafikk og mer utarmede sentre med dagens utvikling i Buskerudbyen. Hvis vi
fortsetter som vi har gjort, blir det vekst i biltrafikken.
Buskerudbyen oppnår ikke målsettingene sine! Ut fra
denne analysen ble de viktigste temaene for videre diskusjon identifisert. Spørsmålet blir: Kommer man videre
eller rykker man tilbake?
Tennøy peker generelt på at minst en av følgende faktorer må reduseres hvis personbiltrafikken skal bli redusert:
• reiselengde (hvor folk reiser fra/til)
• reisefrekvens (hvor ofte folk reiser)
• bilandel (hvordan de reiser)
Følgende grep er vurdert i oppdraget for Buskerudbyen:
• flest mulig av reisene skal være korte og lokale
• flest mulig av de korte og lokale reisene skal
være gang- og sykkelreiser
• flest mulig av de lange reisene skal foregå kollektivt
• de gjenværende bilreisene skal være kortest mulig
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Nyttig
erkjennelse
Tore Askim, Buskerudbyen
De problemstillingene vi faglige og politisk jobber med
er kompliserte. Det er utfordrende problemstillinger vi
må ta stilling til. Grunnlaget for Buskerudbyen er at beslutninger skal være kunnskapsbaserte. Det er en nyttig
erkjennelse at eksisterende utvikling ikke er i tråd med
en miljøvennlig areal- og transportutvikling. Kunnskap
gir mindre konflikter. Det er derfor viktig at denne typen
kunnskap blir presentert for de folkevalgte.
Utredningen til TØI er et godt grunnlag for det videre
arbeidet. Den gir en retning for videre undersøkelser og
en pekepinn på hva som må være retningen for samarbeidet i Buskerudbyen. Dette er ett perspektiv – men
det er flere perspektiver i dette som må klarlegges i den
videre prosessen. Næringstrafikken må fokuseres i det
videre arbeidet. Her har vi et godt grunnlag som kan utvikles videre. Vi kan låne av hverandre.
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Målet er flere på
sykkel
Henrik Duus, sykkelkoordinator, Sykkelregion 2.0
Det har vært en formidabel innsats for å øke sykkelbruken i Region sør. Arbeidet har mange perspektiver – fra
transport til helse. Det er en kjempeutfordring for oss
som jobber med transport å få folk til å være mer fysisk
aktive. I følge Helsedirektøren er nordmenn de minst
fysisk aktive i Europa. Sykkelen kan med andre ord løse
flere utfordringer. Målet i NTP er 8 % sykkelandel av
alle reiser innen 2019 - en fordobling i forhold til i dag.
Region sør burde hatt en langt mer ambisiøs målsetting.
Andelen i dag er 4,5 %. Målet bør være 20 % innen 2019.
Det er et mål at 80 % av barn og unge skal gå eller sykle
til skolen. I dag er andelen 60 %. Det vil gi store gevinster
både for miljøet og helsa.

56

Målet er flere på sykkel. Ikke flere sykkelveier. Dette
handler om å endre atferd. Sykkelturen har ingen verdi
hvis den ikke erstatter en biltur. Vi må skape en infrastruktur som innbyr til sykling for «vanlige folk» og et
sykkelvegnett som er sammenhengende, stedstilpasset,
sikkert og «selvfølgelig». Sykkelregion 2.0 handler om
bevisste valg, solid kunnskap og langsiktig, avtalefestet
samarbeid.
www.sykkelby.no
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«Kollektivt blir vi
smartere og smartere,
enkeltvis blir vi
dummere og dummere! »
Anders Holm, Apt
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Ingen er smartere
enn alle
Anders Holm, tekstforfatter i Apt
Dagens unge generasjoner har et annet forhold til planlegging. Ungdommen i dag planlegger ikke. Hvorfor skal
de gidde å planlegge når all informasjon de trenger er tilgjengelig til enhver tid i sanntid? Hvis en planlegger går
en glipp av muligheter som oppstår! De nye mediene gir
oss informasjon i sanntid og mulighet til å gripe muligheter som planleggingen ikke klarer.
«Når kan vi planlegge litt mindre?»
Hva skjer når hele befolkningen er på facebook? Facebook gir oss mye informasjon i sanntid. Voksne og eldre
er den raskest voksende gruppen på facebook, det 4.
største «landet» i verden. Hva skjer med demokratiet når
«alle» er på facebook? Demokratiet er «der ute» og facebook kan brukes som en ressurs. Det er lett å ta stilling
på facebook, du kan delta politisk ved et tasteklikk. Flere
har anledning til å møte fordi de kan møte når som helst.
Facebookgrupper er blitt en kilde til konsumentmakt.
Konsumentmakten kan også brukes til «politisk konsum». Man kan kanskje påstå at politikk er kortsiktig nok
fra før - det er kanskje kort nok perspektiv med et kommunevalg hvert 4. år. Får vi feige beslutningstakere hvis
de hele tiden holder øye med hva som skjer på de sosiale
mediene? Det er lett å ta bastante standpunkter på facebook. De som er sikrest, sier oftest nei.

To nøkkelord som stadig kommer opp, er åpenhet og
transparens. Man kan snakke friere på de sosiale mediene. Flere kommer til orde og flere kan ytre seg om saker
de mener noe om. Samtidig er antallet brukere en kunnskaps- og kompetansebase for dialogen. Før kunne man
bli tatt for løgn, nå blir en tatt for løgn svært fort.
Det er viktig å ha åpenhet og deling som en aktiv strategi. Når det begynner å bli en opinion mot det dere jobber med, kan det bli tungt å snu. Ingen er smartere enn
«alle». Det er lurt å være flere, skape kollektivt ansvar og
engasjement.
Hvordan skaper vi engasjement og entusiasme? En demokratisk struktur i de sosiale mediene er vanskelig. En
hierarkisk struktur lar seg vanskelig gjennomføre. For å
engasjere må man tørre å være litt tøffere og raskere.
Budskap må sendes gjennom færre ledd! En strategi er
også å bidra i debattene som privatpersoner. Dere må
finne kreative måter å være gnisten på. Dere trenger
ikke være brannen, men gnisten trengs for å få fart på
engasjementet. Det er et kjempepotensial når en får engasjert massene, de som er på nett.
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sluttkomm
Representantene fra Kristiansand ungdomsutvalg:
Dere må invitere oss! Det er ikke lett for oss 15-åringer
å komme til dere. Vi er opptatt av buss og kollektivtrafikken. Det er viktig at det er på plass og virker! Det må
være et godt alternativ! Vi vil ha et bedre aktivitetstilbud
i sentrum.
Tore Askim, Buskerudbyen:
Ble inspirert av ungdommene. Vi som er med og utvikler
kollektivtilbudet må i større grad lytte til brukerne. Vi må
utvikle metoder for å dette og det må være en del av arbeidet i byregionen. Vi må ta tak i det store perspektivet
når vi snakker om disse tingene! Areal- og transportutviklingen er under stadig endring. Skal vi nå de regionale
og nasjonale målene er et av de viktigste suksesskriteriene å få til en forståelse og kommunikasjon med befolkningen. Vi må få ned gapet mellom atferden i dag og
de målene vi ønsker å oppnå. En av hovedoppgavene i
Buskerudbyen er å jobbe med dette.
Jomar Langeland, byplansjef, Drammen:
Bystrategiprosjektet har vært viktig for kompetanseheving. Det gjenstår å se hva som kommer ut av det. Kvaliteten i produktene som kommer ut er ikke god nok, vi
er for snille. Vi bør kvalitetsrevidere det som kommer ut.
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Birgitte Hellstrøm, Grenlandsbyen:
Vi må diskutere arenaene. Det er viktig å lære noe nytt
hver gang vi møtes. God erfaringsutveksling er viktig.
Arenaene utfyller hverandre. Det må bli enklere for kommunene og fylkene å styre utviklingen. Bystrategiprosessen skaper helhet. Bedre kommunikasjon med folk er
en forutsetning, vi må bli bedre til å forklare hva vi arbeider med. Dokumentene må bli mer folkelige.
Erik Holmelin, politiker, Vestfold fylkeskommune:
Du får ikke folk til å forstå de ideelle løsningene fordi avstanden er stor. Ikke løp fra befolkningen!
Per Riisom, Gehl Architects:
Det politikerne sier er viktig. Vi fagfolk har det med å
utvikle en oppfatning som det er vanskelig for andre å
forstå. Malmøsuksessen kommer av kommunikasjon. Vi
må vise hvilken utvikling vi forsøker å få til. Det viktigste
nå er kanskje å beskrive ”den store fortellingen” så herr
og fru Jensen kan se sin plass i sammenhengen. Vi må
lage planer, men vi må ikke glemme kommunikasjonen!
Klima spiller en stor rolle i diskusjonen, men klima er et
vilkår. Trafikk er et middel. Hva er målet? Vi skal utvikle
et samfunn med plass til menneskelig samvær med godt
økonomisk grunnlag.

mmentarer
Jan Erik Lindjord, Samferdselsdepartementet:
Jeg vil slå et slag for KVU. Det viktigste med systemet er
den levende diskusjonen om behov. Det henger sammen
med den store samtalen/fortellingen. Vi må diskutere
med befolkningen og politikerne. Hva er det vi vil i denne
byen? Hva er behovet? Da er det enklere å bli enige om
hva som skal gjennomføres.
Theis Theisen, Universitetet i Agder:
Det er et problem at det er konflikt mellom planleggernes ønsker om å bo tett og det folk ønsker. Vi må ikke
basere oss bare på en ingeniørvurdering. Bor i Arendal,
ekspressbussen bruker for lang tid, privatbilen vinner
fortsatt.

Linda Lomeland, Vestfoldbyen:
Vi må skape en felles forståelse for hva som er situasjon,
utfordringer og mål. Utviklingen må være kunnskapsbasert og kommunikasjon må vektlegges. Politikere og
fagfolk må hjelpe hverandre i kommunikasjonen med befolkningen.
Kristian de Lange, Agderbyen:
Vi har brukt anledningen til å diskutere veien videre. Fylkeskommunen bør få en klarere rolle i organiseringen. Vi
ønsker å løfte litt høyere!

Jostein Akselsen, planleder, Kristiansand:
Aktiviteten flyttes ut av byen og sentrum svekkes. Byspredningen pågår fortsatt. Det er viktig å fullføre bussmetroen og få mer sykkel; skape alternativer til bil. Drivkrefter i tillegg er bompenger, parkeringsrestriksjoner,
kostnader m.m. Det er billigere å bygge kontorer utenfor
sentrum.
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Arbeidet
fortsetter
Gunnar Lien, Statens vegvesen Region sør
Bystrategien skal omtales i neste Nasjonal transportplan. Dette er et viktig signal fra vegdirektør Terje Moe
Gustavsen. Det blir vår oppgave å finne ut hvordan vi
skal forholde oss til at vi er i ferd med å få byer i Norge.
Prosess er nøkkelen til samhandling og suksess. Vi må
legge vekt på prosess- og kommunikasjonskompetanse
i det videre arbeidet. Premissene må være åpenhet og
samhandling. Det er et krevende arbeid, men det gir
muligheter!
Det går bra, men ikke så det suser. Vi må være nøkterne i våre vurderinger og formidling med omverdenen.
Kunnskap er makt, men påminnelsen er at vi ikke må gå
fortere frem enn at befolkningen og politikerne klarer å
følge med. De sosiale mediene er et potensial for å få til
åpenhet, læring og samarbeid på en bredere basis enn
tidligere. Ungdommen kan gå foran med kompetanse,
ideer og engasjement på dette området. Vi skal fortsatt
utfordre dem til å bidra.
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Per Riisom var innom «the missing link» mellom trafikk
system og byrom. Kan vi finne noen spesielt gode
eksempler i Region sør og gjøre en innsats for å gjøre
denne koblingen? Det hadde vært flott! Vi må jobbe
både med konkrete erfaringer i regionen og internasjonale forbilder og inspirasjon.
Både regionvegsjefen og Terje Moe Gustavsen ønsker
at arbeidet med bystrategien skal fortsette. Det skal vi
sørge for. Arbeidet har forandret måten vi jobber sammen
på til det bedre. Det skal vi fortsatt bidra til ved å legge
til rette for møter mellom mennesker. Vi tar initiativ til en
ny konferanse i 2011.
Oppfordringen til alle er: bygg kompetanse, samarbeid
og vær gode prosessmakere!

63

64

65

Deltakere
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Akselsen Jostein

Kristiansand kommune

Lien Gunnar

Statens vegvesen

Wang Lars

Insam		

Ambro Knutsen Nina

Statens vegvesen

Lillebø Osfoss Line

NAF

Welle-Nilsen Lars Ivar

Skien kommune

Ask Morten

Statens vegvesen

Lindjord Jan Erik

Samferdselsdepartementet

Wiken Siv Elisabth

Agder Kollektivtrafikk AS

Askim Tore

Buskerudbyen

Lindseth Marit Synnes

Jernbaneverket

Zeiffert Lisbet

Arendal kommune

Bakken Resell Marte

Telemark fylkeskommune

Lomeland Linda

Vestfold fylkeskommune

Østby Gro Kornberg

Statens vegvesen

Berge Guro

Statens vegvesen

Langeland Johan Lygre

Drammen kommune

Aanesland Anette

Statens vegvesen

Borgi Ellinor

Fylkesmannen i Vest-Agder

Malm Reidar

Statens vegvsen

Bulie Arne

Kristiansand kommune

Marcussen Maren

Kristiansand ungdomsutvalg

Lange Kristian de

Arendal kommune

Martinsen Thor Stein

Statens vegvesen

Doder Nebojsa

Statens vegvesen

Melby Jenny

Statens vegvesen

Dubbeling Martin

Martin.Dubbeling@sab.nl

Mjelde Lilli

Statens vegvesen

Egerhei Tom

Fylkesmannen i Vest-Agder

Mjaaland Johan

Statens vegvesen

Eik Ole-Johan

Fylkesmannen i Vest-Agder

Mortensen Egil Andre

Grimstad kommune

Ekeland Jon Terje

Statens vegvesen

Myre Signe Gunn

Statens vegvesen

Erlandsen Pawel

Jernbaneverket

Nicolaysen sabine

Kystverket

Evjen Anne

Telemark fylkeskommune

Nilsen Torstein

Statens vegvesen

Evensen Ragnar

Kristiansand kommune

Nguyen Caroline Tram

Kristiansand ungdomsutvalg

Fløystad Dagfinn

Statens vegvesen

Nordgård Kjersti Danielsen

Fylkesmannen i Buskerud

Fosselie Inge

Frilanser, Fosscom

Norendal Aslaug

Telemark fylkeskommune

Fosso Randi

Buskerud fylkeskommune

Nymoen Håvard

Skien kommune

Fossum Jon Arvid

Lier kommune

Olsbu Ola

Aust-Agder fylkeskommune

Faanes Terje

Statens vegvesen

Odberg Tor Atle

Miljøverndepartementet

Garthe Sigrid Hellerdal

Statens vegvesen

Os Inge

Agder Kollektivtrafikk AS

Garpe Lisa

Statens vegvesen

Paulsen Åse

Kristiansand kommune

Gashamy Sjehed Al

Ungdomsrådet i Kristiansand

Pedersen Malin Brekka

Kristiansand ungomdsutvalg

Graff Frode

Drammen kommune

Pedersen-Rise Kjell

Bykle og Hovden vekst

Gulbrandsen Hilde

Statens vegvesen

Preede Eva

Statens vegvesen

Gustavsen Terje Moe

Statens vegvesen

Rasch Lars Helge

Statens vegvesen

Gaarde Henry

Buskerud Kollektivtrafikk AS

Ridderstrøm Gunnar

Statens vegvesen

Hansen Tore

Statens vegvesen

Riisom Per

Gehl architects

Heggenhougen Kjersti

Statens vegvesen

Rugset Vidar

Statens vegvesen

Heieraas Asbjørn

Statens vegvesen

Rød Oda Johanne

Kristiansand ungdomsutvalg

Helland Beate

Kristiansand kommune

Røed Helge

Agderforskning

Hellem Bjørg

Vest-Agder fylkeskommune

Schüller Erik

Jernbaneverket

Hellstrøm Birgitte

Telemark fylkeskommune

Setsaa Andreas

Statens vegvesen

Hestnes Gerd Johanne

Statens Vegvesen

Skjæveland Hæge

Statens vegvesen

Holm Anders

Apt

Solberg Økland Kari

Drammen kommune

Holmelin Erik

Vestfold fylkeskommune

Sommerseth Tor

Kristiansand kommune

Holvik Øystein

Kristiansand kommune

Stanton Ingebjørg

Grimstad kommune

Jakobsen Trude

Kystverket Sørøst

Sten-Halvorsen Heidi

Grimstad kommune

Johansen Knut

Grimstad kommune

Sørensen Per Sigurd

Kristiansand kommune

Johnsen Kjell Roar

Agder Kollektivtrafikk AS

Langeland Jomar

Drammen kommune

Jortveit Bjørne

Kristiansand kommune

Sæbø Jørgen

Fylkesmannen i Vest-Agder

Jørgensen Finn Ole

Statens vegvesen

Sødal Dag Petter

Fylkesmannen i Vest-Agder

Kaurin Tore

Statens vegvesen

Tennøy Aud

TØI/UMB

Keim Jon

Porsgrunn kommune

Tellefsen Ulf

Drammen kommune, Byprosjekter

Kirkedam Ingjerd

Statens vegvesen

Theisen Theis

Universitetet i Agder

Klokkersveen Morten

Jernbaneverket

Thorsen Leiv Egil

Aust-Agder fylkeskommune

Kristensen Kåre

Aust-Agder fylkeskommune

Tonheim Christer

NAF

Kristiansen Are

ATP-samarbeidet

Trandum Ingebjørg

Kongsberg kommune

Krokeide Jarle

Tønsberg kommune

Tvedt Nils Ragnar

Statens vegvesen

Kårikstad Ingvald

Kristiansand kommune

Tønnesen Anders

Transportøkonomisk institutt (TØI)

Lid Marius

Porsgrunn kommune

Vefald Olav

Norges Lastebileier-Forbund

Lie Marte Helene

Øvre Eiker kommune

Vige Dag

Kristiansand kommune

Lie Thomas Johan

Ungdomsrådet i Kristiansand

Villum Jan

Politiker - Larvik kommune
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Å holde sammen
er fremskritt
Å arbeide sammen
er suksess
-Henry Ford-
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