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Nye nasjonale forventninger til
kommunal og regional planlegging
Planlegging verktøy for helhetlig og bærekraftig
utvikling
• Regjeringen forventer at fylkeskommuner og
kommuner legger FNs bærekraftmål til grunn for
samfunns- og arealplanleggingen
• Fylkeskommuner og kommuner er nøkkelaktører
for realisering av bærekraftmålene
• Regjeringen vil fortsette arbeidet med utvikling av
indikatorer, tilpasset regionale og lokale forhold
slik at effekten av egen innsats kan måles
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Bærekraftig areal- og transportutvikling
• Kompakte og klart avgrensede byområder
avgrenses gjennom regionale og interkommunale
planer
• Høy arealutnyttelse i byer ved fortetting og
transformasjon med kvalitet rundt
kollektivknutepunkt
• Det legges til rette for sykling og gange i byer og
tettsteder
• Videreutvikle transportsamarbeidet på tvers av
kommune- og fylkesgrenser
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Meld. St. 18 (2016-2017)
Berekraftige byar og sterke distrikt
• Meldingen legger bærekraft til grunn
• Arealbruken skal understøtte nullvekstmålet og bygge opp
under investeringene i miljøvennlig transport
• Styrket knutepunktsutvikling
• Mer boligbygging sentralt
• Mer vekt på regionale løsninger

Byvekstavtaler for de største byområdene –
verktøy for bærekraftig byutvikling
• Forpliktende samarbeid mellom stat, fylkeskommuner og
kommuner – samordning av areal og transport
• Fylkesmannen sentral i arbeidet med avtaler på arealsiden
• Effektiv arealbruk, miljøvennlig transport og levende bysentre
• Regionale og inter-kommunale areal- og transportplaner
legges til grunn
• Kommunale arealplaner må bygge opp under investeringer i
kollektivtransport, sykling og gange
• Følge opp og revidere regional plan og kommuneplanene i
tråd med målene for byvekstavtalen
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Tilskuddsordning arbeidet med
arealtiltak i byvekstavtaler
• KMD har en tilskuddsordning rettet mot arbeidet
med byvekstavtaler
• "Rød tråd" fra programmene Framtidens byer og
Plansatsing mot store byer – tilskudd og nettverk
• Ulike aspekter knyttet til bærekraftig byutvikling
• "Prosjektmidler fra KMD "god smøring" som gjør
det lettere å få i gang en dialog og et bredt
samarbeid"
• Tilskudd i 2017: fylkes- og bykommuner i de fire
største byområdene
• Tilskudd i 2018 og 2019: fylkes- og bykommuner i
de 9 byområdene aktuelle for byvekstavtaler

Viktige tildelingskriterier i
tilskuddsordningen
• Hovedmål: Nullvekstmålet for
personbiltransport
• Realisere boligbygging, fortetting og
transformasjon i prioriterte områder
• Ved kollektivtransporttraséer, spesielt
rundt holdeplasser og stasjoner
• Sikre bymessighet med høy grad av
urbane kvaliteter
• Arealutnyttelse utover det som er
typisk

Prosjekter i tilskuddsordningen

• Omlag 20 mill. kroner til ordningen pr år – omtalt i
Prop 1 S Kommunal- og moderniseringsdepartementet
• Totalt 59 prosjekter i perioden 2017 – 2019 (32 i 20172018, 27 i 2019)
• En rekke av prosjektene går over flere år, noen består av
flere delprosjekter.
Se regjeringen.no:
•

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/by--og-stedsutvikling/bysatsing1/prosjekter-2017-2018/id2619816/

•

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/by--og-stedsutvikling/bysatsing1/byutviklingsprosjekter-2019/id2666725/
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Prosjekter om transformasjon,
fortetting og knutepunktsutvikling
– samlinger og erfaringsoverføring

• Mange av prosjektene dreier seg om
transformasjon, fortetting og knutepunktsutvikling
• Prosjektene har mange likhetspunkter – felles
læring og erfaringsutveksling
• Tilskuddsordning videreføres ut 2020
• Samlinger i Lillestrøm des. 2017 og Bergen sept.
2018, Trondheim i 2019
• GOD SAMLING TIL OSS ALLE!
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