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Befolkningsvekst etter fylke og sentralitet, 1.1.2013 – 1.1.2018. Prosent av 
middelfolkemengden.

1 – mest sentral 2 3 4 5 6 – minst sentral Totalt 

Østfold, Akershus og Buskerud 7,1 6,5 6,2 1,5 0,8 -1,9 6,4 
Oslo 7,6 7,6 
Hedmark og Oppland 3,6 0,6 -1,8 -4,5 1,5 
Vestfold og Telemark 6,9 2,8 1,3 -1,6 -0,4 3,1 
Agder 5,9 3,5 2,1 0,3 4,9 
Rogaland 5,0 5,6 3,3 1,5 -1,2 4,6 
Hordaland og Sogn og Fjordane 4,3 9,9 5,0 0,8 0,2 4,2 
Møre og Romsdal 5,3 3,5 0,7 -1,4 2,8 
Trøndelag 7,4 5,7 3,8 0,3 0,8 4,8 
Nordland 4,7 1,8 1,7 -1,8 1,6 
Troms og Finnmark 7,2 3,6 0,9 -0,2 3,2 
Hele landet 7,4 5,9 5,2 3,0 0,6 -0,7 4,7 



Befolkningsnedgang fram til 2009

Vekst knyttet til innvandring etter 2010

I stor grad unge voksne som flytter ut 
av fylket

Ca. 67% av befolkningen bor i bykommunene

Ca. 85% i byenes BA-regioner

Ca. 243 000 innbyggere

Areal på 38.456 km² (43 094 i Danmark) 
505,03 km i luftlinje og ca 800 km langs vei fra 
Andenes i nord til Bindal i sør  43 094



Regional plan for By- og regionsenterpolitikk
www.nfk.no – tjenester – regional utvikling

Visjon:

Nordland skal ha 
kompakte,
bærekraftige og 
innovative byer.

http://www.nfk.no/


Tema vi fokuserte på ved oppstart

• Hvordan kan vi utvikle byene som sentra for næringsutvikling og vekst?
• Hvordan kan vi utvikle byene som gode og attraktive steder å bo og leve?
• Hvordan kan vi styrke byenes samarbeid med sitt omland?
• Hvordan kan vi skape større regioner gjennom bedre infrastruktur og 

kollektivløsninger?
• Hvordan kan vi skape kunnskap og felles forståelse om byutvikling i Nordland?



Regional plan for by og regionsenterpolitikk
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• Utvikle byene i 

Nordland som 
innovasjonssentre

• Nettverk og møteplasser
• Samarbeid næringsliv-

utdanning
• Smart byvikling med 

grønn og bærekraftig 
næringsutvikling

• Gründervirksomhet

• Gjøre byene i Nordland 
attraktive som 
etableringssteder for 
nye offentlige og 
private arbeidsplasser

• Akkvisisjon
• Invest i n Nordland
• Markedsføring
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• Kompetanse og 
forståelse for by- og 
arealplanlegging som 
verktøy i byutvikling

• Bl.a. kunnskap og 
medvirkning

• Arealpolitikk/kompakte 
byer

• Økt mangfold og sosial 
bærekraft

• Utvikle rollen som 
vertskap for innbyggere, 
tilflyttere og besøkende

• Deltakelse og inkludering 
i byutvikling

• Helsefremmede bo- og 
nærmiljø

• Styrke samarbeidet 
4helix

• Byene skal være gode å 
bo i og verd å besøke

• Variert botilbud
• Bredt og mangfoldig 

tjenestetilbud
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• Bo- og 
arbeidsmarkedsregioner 
skal utvikles og 
forstørres

• Økt klimavennlig 
dagpendling

• Reduksjon i reisetid 
mellom regionsenter og 
omland

• Reduksjon i reisetid 
mellom regionsentrene



Faglig råd for bypolitikk i Nordland



Nordlandsmodellen forts.

BYPROSJEKTER
Lokalt utviklingsprosjekt
Tverrfaglig offentlig-privat deltagelse
Dedikerte ressurser
Første hovedoppgave: Utarbeide strategiske sentrumsplaner.
Initiere og/eller delta i samarbeid på tvers.
Sammenfattes i kommuneplaner (areal-og samfunnsdel)

FELLESPROSJEKT
Stilles til rådelighet for byprosjektene
Bemannes med fast nøkkelkompetanse (byutvikling og prosjektledelse)
Trekker inn / disponerer tverrfaglig ekspertgruppe
Ambulerer mellom byene etter en avtalt frekvens og i kritiske faser i arbeidene
Arrangerer fellessamlinger /-prosjekter.
Sikrer koordinering og informasjonsflyt



Kommuneprosjekter

• Bodø – Ny by-ny flyplass, Smart city

• Fauske – Fauske 2030  – moderne, urban og attraktiv, 

• Sortland – RAUS (visjon: sammen for velferd og utvikling i Vesterålen)

• Narvik – Narvik regionsenter – attraktivt, levende og tilgjengelig

• Ventes – Mo i Rana og Sandnessjøen



Eksempel tiltak
• Tverrsektorielt team i fylkeskommunen for oppfølging av planen. 

og som skal bistå kommunene i deres arbeid.

• Husbanken prosjekter i 9 byer – minus Sandnessjøen 
• Statens Vegvesen – samarbeid om «småbypakker» 

• Temamøte varehandel, april. Målgruppe politisk ledelse i kommunene. 
• Temaseminar Smarte byer – 29. august 
• Samling rådmenn / adm. kontaktpersoner 6. juni

• Byromseminar 2018 på Fauske 17.-18. oktober (rullerer mellom byene)
• Ungdomsfestival i de 10 byene – 1 pr. år
• Utlokalisering / akkvisisjon / Invest in Nordland – eget «underprosjekt»
• Bodø som europeisk kulturhovedstad – samarbeid med de 9 andre byene.
• Videreutvikle bibliotekene som arena for offentlig debatt og for integrering
• Bidra til å styrke forskning på småbyer 



By- og tettstedsutvikling i småbyer
- erfaringer så langt

(Små)Byutvikling er satt på dagsorden 

Strategisk retning krever god politisk forankring

Intern samordning og «kontinuerlig» kontakt med 
kommunene

Stedene er ulike            «skreddersøm»

Samarbeid regional stat – mer å hente
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