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Bokmål mal: Tekst med kulepunkter – 4 vertikale bilder

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



Bokmål mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde

Byvekstavtaler – verktøy for bærekraftig 
byutvikling

• Forpliktende samarbeid mellom stat, 
fylkeskommuner og kommuner

• Regionale areal- og transportplaner legges til 
grunn

• Kommunale arealplaner må bygge opp under 
investeringer i kollektivtransport, sykling og 
gange



Programmet plansatsing mot store byer

• Programmet Plansatsing mot store byer 
(2013-2017)

• Rettet mot de fire største byområdene

• Medvirke til fremtidsrettet byplanlegging, 
bedre bymiljø og tilrettelegging for økt 
boligbygging

• To tilskuddsordninger – to nettverk:
• Fylkeskommuner – plansamarbeid bolig,-

areal og transport

• Bykommuner – pilot- og forbildeprosjekter 
bærekraftig bolig- og bypolitikk
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Tilskuddsordning bærekraftig byutvikling 
– byutviklings- og byvekstavtaler 

• Tilskuddene i 2017: felles utlysning fylkes- og 
bykommuner fire største byområdene

• Knyttet til arbeidet med byutviklings- og 
byvekstavtaler – prosjektene skal bidra til:

• Nullvekstmålet for personbiltransport

• Bærekraftig oppfølging av planer også over 
kommunale og fylkeskommunale grenser

• Realisere boligbygging, fortetting og transformasjon 
i prioriterte områder

• Ved eksisterende og nye kollektivtransporttraseer 
og spesielt rundt holdeplasser/stasjoner

• Skal samtidig sikre bymessighet med høy grad av 
urbane kvaliteter 

• Og med en arealutnyttelse utover det som er typisk 



Bokmål mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde

Tilskuddsordning bærekraftig byutvikling 
– byutviklings- og byvekstavtaler 

• En rekke prosjekter i de fire største 
byregionene har fått tilskudd

• Mange dreier seg om fortetting og 
knutepunktsutvikling med kvalitet

• Prosjektene har mange likhetspunkter

– felles læring og erfaringsutveksling



Tilskuddsordning bærekraftig byutvikling 
– samlinger og nettverk

• Tilskuddsordning videreføres ut 2020

• Vurdere geografisk omfang

• Videreføring av nettverk:
• KMD ønsker videreføre mye av det gode 

nettverksarbeidet fra plansatsingen

• Byene har bedt om samlinger og nettverk på 
spesifikke tema

• Aktuelt å videreføre/utvikle samlinger/nettverk 
langs flere akser - basert på dialog og behov

• Dagens tema: sentralt inn i arbeidet med 
avtaler – invitert inn dere med prosjekter

• Bra deltagelse –videreføring?


