
 

Bakgrunn for KVU 
Bent Skogen, Samferdselsdepartementet

KVU og Ekstern kvalitetssikring (KS1) ble innført som
nytt element i plan prosessen i 2005 med formelt grunn-
lag i rammeavtale mellom Finansdepartementet (FIN)
og konsulentsammenslutningene. Hovedregelen er at
Samferdselsdepartementets (SD) etater Statens
vegvesen og Jernbaneverket  utarbeider KVUene, mens
konsulentenes rolle er å kvalitetssikre dem. Krav om
KVU/KS1 utløses med anslått investeringskostnad 750
mill. kr. Målet med KS1 er å få en uavhengig analyse av
konseptvalget og gi regjeringen et grunnlag for å vedta
hvilket konsept som skal legges til grunn for videre
planlegging. Som hovedregel skal det være gjennomført
KS1 før et prosjekt kan omtales i siste seksårsperiode i
NTP.
For omtale i første fireårsperiode er det normalt krav til
kommune(del)plan. I 2010 ga SD Statens vegvesen

(SVV) i oppdrag å gjennom føre
nærmere 30 KVUer, derav
halvparten i byområder, som
del av forberedelsene til NTP
2014-2023 som legges frem i
2013.

Prosessen starter med at SVV
oversender konkrete forslag til
KVU/KS1 og SD tar i samråd
med FIN endelig stilling til
KVU/KS1 og sender formelt
oppdragsbrev til etaten og
fastsetter mandat. SD fastsetter
samfunnsmål på grunnlag av
forslag fra etaten. SVV over-
sender ferdig KVU-rapport til
SD og sender den samtidig på
høring. SD oversender KVU til
ekstern kvalitetssikring med
påfølgende regjeringsbehand-
ling. På grunnlag av regjerings-
behandlingen gir SD etaten i
oppdrag å starte videre
planlegging. 

KVU som metode 
Ulf  Haraldsen,
Statens vegvesen
Vegdirektoratet

– En konseptvalgutredning er en utredning, ikke en plan,
presiserte Haraldsen innledningsvis og ba samtidig
deltakerne reflektere over spørsmålet: – Hva legger du i
begrepet konsept? Det kan være en skisse, et utgangs-
punkt, en overordnet prinsippløsning eller valg av en
samfunnsutvikling. Utredningen skal inneholde en be-
hovsanalyse og være et overordnet strategidokument
med  føringer for videre planlegging. Neste refleksjon:
Hva er et behov? Noe det er mangel på, noe man trenger
nå eller i framtiden, et ønske om å løse en samfunns-
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– Bypakker er 
ett av innsats -
områdene i
Framtidens byer.
 Konseptvalg-
 utredning i by er et
statlig anliggende,
men stor grad av
samhandling er
nødvendig. Målet
med denne dagen
er å få fram kunn-
skaper om KVU
og virkemiddel-
bruken. 
Pål-Tore Berg,

Samferdsels-

departementet

Staten krever konseptvalgutredning (KVU/KS1) for

transportsystemer med anslått investeringskostnad

fra 750 millioner kroner. De fleste av Framtidens

byer har nå KVUer for sine byområder som ledd i

prosessen med Nasjonal transportplan. Det er

en utbredt oppfatning at staten i disse utredningene

i for stor grad legger premissene for lokal og

regional planlegging. Det er viktig at lokale

 interesser ivaretas for at bypakkene skal få

 gjennomføringskraft i videre utvikling av helhetlige

bypakker etter Plan- og bygningsloven.



utfordring. Differansen mellom dagens tilstand og en
ønsket tilstand. Ulike interessegrupper har ulike behov. 

Det er ingen entydig definisjon på hva behov er, men i
KVU-sammenheng pekte Ulf  Haraldsen på fire innfalls-

vinkler: 
1) Nasjonale behov: Nasjonale
mål og vedtak – hva betyr de
for området? Mandat/bestilling
fra Samferdselsdepartementet.
Lover, forskrifter og retnings-
linjer.
2) Lokale og regionale behov:
Sentrale politiske dokumenter
og vedtak om samfunns-
utvikling – visjoner. Dialog med
lokal myndigheter.
3) Interessegruppers behov:
Reisende, næringsliv, naboer,
verneinteresser,  inkludert dem
som har interesse i at det ikke
gjøres tiltak. Dialog med
brukere.
4) Etterspørselsbaserte behov:
Transportetterspørsel
(prognoser), betalingsvillighet.
Analyser.

Behovsanalysen drøfter nasjonale behov i forhold til
regionale og lokale behov, interessegruppers behov og
etterspørselsbehov. Spørsmål som må stilles: Hva er de
aller viktigste behov som er grunnlag for å vurdere til-
tak? Dette resulterer i prosjektutløsende behov – viktige
behov. Det å si at ett behov er viktigere enn et annet er
et verdivalg. – Det er viktig at vi har elementer av verdi-
valg med oss, sa Haraldsen og presiserte at det er viktig
at utredningen er transparent.

Samfunnsmål er verdiskapningen samfunnet kan ta ut og
ønsket sluttilstand.  Effektmål er effekten for brukerne.
Det skal formuleres få mål som må være konsistente
med behovsanalysen, og det må være direkte årsaksfor-
hold mellom mål og effekt av tiltak samtidig som det
kreves presisjon i målformuleringen. Krav avledet av mål
er hovedeffekter, krav avledet av viktige behov er side-
effekter. Det er et absolutt krav at konsept som opplagt
ikke oppfyller mål velges bort.

Konseptutviklingen fra idé til mulig løsning drives i fire
trinn:

1) Tiltak som kan påvirke transportbehovet og valg
av transportmiddel

2) Tiltak som gir mer effektiv utnyttelse av eksister-
ende infrastruktur og kjøretøy

3) Begrensede utbyggingstiltak
4) Større ombygginger eller ny trase

Erfaringene så langt har vist at behovsanalysen hjelper
oss til å forstå hva som egentlig er problemet og at vi

kan se flere sammenhenger og muligheter for løsninger
og å utfordre etablerte sannheter. Prosessen bidrar til å
skape bedre forståelse for KVU-arbeidet. Arbeidet har
avslørt manglende kunnskap om trafikk og at trafikk-
modellene har svakheter og er et stadig utviklingsarbeid.

Utfordringer:
• Forholdet til Plan og bygningsloven (PBL)
• Hvor grensen går mellom konsept og alternativ
• Byområder med komplekse utfordringer 
• Vanskelig å peke på prosjektutløsende behov
• Prosjekt eller helhet
• Spenningsfelt statlig-lokalt-regionalt
• Utfordringer med å få fram ikke prissatte virk-

ninger
• Faglig utredning, men samtidig tas det viktige

verdivalg, politikere aktivt med i prosessen

KVU – transport – og bypolitikk 
Gyda Grendstad, 
Statens vegvesen Vegdirektoratet

– Vi fikk nye politiske signaler i NTP 2010-2019; todelt
 politikk by og land, og det kom krav om KS1 for
bypakker. Alle ni Framtidens byer-områder har
KVU/KS1 på ulike  stadier i
prosessen. Vi har forventninger
til Framtidens byer om ut-
arbeidelse av bypakker. 

– Vi har byer i Norge med
behov for en aktiv bytransport-
politikk, sa Gyda Grendstad,
som også minnet om at KVU
ikke er en plan, men en over-
ordnet utredning ledet av
staten. Det er også staten som
fastsetter samfunnsmål og
anbefalingene til slutt. I stor
grad har byene felles utford-
ringer: stor befolkningsvekst,
lokale støy og luftforurens-
ningsproblemer og avviklings-
problemer med kollektiv- og
godstrafikken i samme kø som øvrig trafikk. Mange
steder mangler det også avlastende hovedvegnett og
sammenhengende nett for gående og syklende.

Miljøvennlig og effektivt går igjen i målene for KVUene,
og konseptene sammenlignes mht. CO2, men har det
ikke som overordnet mål. Ett overordnet generelt mål og
flere  effektmål går også igjen. Miljøvennlighet er ofte
synonymt med transportmiddelfordeling. Hvordan KVU
ivaretar lokale interesser er viktig for senere gjennom-
føringskraft. En helhetlig virkemiddelpakke krever

 

– Samferdsels-
ministeren er
veldig tydelig på
at KVUen skal
være en faglig
 utredning, ikke et
politisk dokument.
Ulf  Haraldsen, 

Statens vegvesen

Vegdirektoratet
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ivaretar lokale
 interesser er viktig
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vurdering av tiltak og virkemidler utover det som belyses
i KVU. Det er behov for ny måldrøfting og vedtak når en
bypakke er vedtatt.

Arealbruk i godkjente planer er stort sett lagt til grunn,
 unntak er Bergen og Nord-Jæren. Arealbruk er metodisk
vanskelig i KVU, men fortetting gir virkning. Transport -
modellkjøringer i NTP viser 6 prosent nedgang i trans-
portarbeidet for Framtidens byer, Transportøkonomisk
 Institutt bekrefter dette. KVU viser at endret transport-
middelfordeling først kommer ved innføring av bedre
tilbud i kombinasjon med  restriksjoner. Begrensinger i
modellen gjør at den verbale drøftingen er viktig som
grunnlag for anbefalingen.

Erfaringer med KVU i by 
og startfasen av arbeidet 
med bypakker

Bergensområdet 
Magnus Natås, 
Statens vegvesen Region vest

– Arbeidet med KVUen ble en utfordrende balansegang
mellom faglig utredning og politiske prosesser for å sikre
tilgjengelighet og et godt transportsystem samtidig med

et godt bymiljø.To arbeidsverk-
steder drøftet temaene «Hva
må til for at KVU skal
videreføres i regionpakke
Bergen?» og «Visjon for
Bergensområdet.» Første verk-
sted med interessentgrupper,
det andre med politikere. 
– Behov og mål var hovedsaker,
vi diskuterte ikke konsepter,
men fikk tak i de bakenfor-
liggende momentene. 

– Det ble en kjempeutfordring å
komme fram til konsepter som
dekker helheten, en blanding av
arealbruk, tiltak og virkemidler,
til sammen en uendelig matrise.
Vi satte en grense på fem kon-
septer. Kommunene fokuserer
utelukkende på trafikantbetal-

ing som finansiering, ikke som virkemiddel for å dempe
biltrafikken. Bergen har mange enkeltstående veg -
prosjekter og når bompengene oppheves kommer
trafikkveksten! Bompengene må bli en varig sak for å få
god fremkommelighet og tilgjengelighet i Bergens-
området, slo Magnus Natås fast.

Kristiansandsregionen 
Gunnar Ridderström, 
Statens vegvesen Region sør

– KVU er en fantastisk mulighet! Vi må huske at det er
masse snakk om systemer og regler, men egentlig dreier
deg seg om at hoder samarbeider sa Gunnar Ridder-
ström da han oppsummerte fire års KVU-arbeid.
Problemstillingene på nasjonalt, regionalt og lokal nivå
kan være veldig forskjellige og til dels stå i konflikt med
hverandre. 

– Vårt mandat er å gjøre en faglig utredning, men det er
en utfordring i forhold til mange av prosessene som er
politiske. Det krever et åpent og godt samarbeid med
 politikerne. Det er umulig å drive KVU-arbeid i by-
områdene uten å berøre verdispørsmål. Statens
vegvesen har i stor grad levd av å bygge enkeltprosjekter
og det er utfordrende å hever seg opp på et framtids-
rettet samfunnsperspektiv.

– Vår viktigste erkjennelse er at menneskene, per-
spektiveneog verdiene skifter underveis, det er kanskje
den største utfordringen. KVU er en del av en prosess
som varer i 10-15 år. – Vi må ta inn over oss at vi driver
en motstrøms planlegging. Vi er vant til at planprosesser
er «nedoverbakke,» når vi planlegger, har politikerne
«nådd gjennom.» KVU er ikke det! slo Ridderström fast.
Byer er komplekse systemer, vi kan en del om enkelt -
sammenhenger, men mangler kunnskap om årsaker og
virkninger.

«Politisk bærekraft» er nødvendig for å sikre en langsiktig
løsning, at KVU-en overlever flere kommunevalg og
stortingsvalg. Vi mangler et overordnet perspektiv og en
arena for å drøfte erfaringer, men det har vi med
Framtidens byer. Prosessen og arenaene må bidra både
til koordinering og utvikling av forståelse.

Nedre Glommaregionen 
Håkon Sverke Vindenes, 
Statens vegvesen Region øst

Behovet for byutvikling synes å være det prosjekt-
utløsende behovet i regionen hvor Fredrikstad og Sarps-
borg ses i sammenheng; Nedre Glommaregionen.
Anbefalt konsept er et kombinert konsept med
prioriterte tiltak, bompengefinansiering med tids-
differensierte satser og restriktive tiltak for biltrafikken.
Forutsetninger for prioriteringer vil endres over tid.
Videre utvikling av en tiltakspakke bør skje i en
 organisasjon for porteføljestyring som forankrer sam-
arbeid og finansiering med en klar prioriteringsstrategi. 
– Tiltakene i kombinert konsept er ikke tilstrekkelig for å
oppnå en reisemiddelfordeling på nivå med sammen-
lignbare byer, innrømmet Vindenes. 

 

– Vi mangler et
overordnet per-
spektiv og en
arena for å drøfte
erfaringer, men det
har vi med
Framtidens byer.
Gunnar Ridderström, 

Statens vegvesen

Region sør
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Det at den lokale deltakelsen
var relativt begrenset mente
Vindenes var en utfordring i
den langvarige prosessen. 
KVU Nedre Glommaregionen
tok 22 mnd. fra arbeidsverksted
til offentliggjøring (høring).
Analyser av veg og jernbane i
sammenheng var vanskelig
grunnet uavklart løsning for
banen. Det var også svakheter
ved beregningsverktøyene. 
– Vi kunne ikke beregne
situasjonen i rushperiodene, det
er en svakhet for et byområde,
mente Vindenes. I beregningen
av de prissatte konsekvenser
kom konsept med forbedret
trafikkavvikling for bilistene
bedre ut pga. høyere trafikant -
nytte enn konsept med
 tilrettelegging for mer
miljøvennlig transport. 

I juni 2011 vedtok bystyrene i
Fredrikstad og Sarpsborg samt
Østfold fylkesting en 5-årig
samarbeidsavtale om areal- og
transportutvikling i Nedre
Glomma. Bakgrunn for avtalen
var bl.a. en intensjon om at
Nedre Glomma skal søke om  

4-årig avtale med SD om midler fra belønningsordningen
for bedre kollektivtrafikk og redusert bilbruk.». 

Drammensregionen 
Jomar Lygre  Langeland, 
prosjektleder Buskerudbyen

Buskerudbyen strekker seg over 5 kommuner fra Lier til
Kongsberg og er et langsiktig samarbeid om areal, trans-
port og klima mellom 10 offentlige samarbeidspartnere.
NHO og LO deltar i en egen næringsgruppe. En tredelt
prosess pågår; 1) KVU, 2) bypakke og 3) areal- og trans-
portplan (ATPlan). Målsettingen er å utvikle Buskerud-
byen til en bærekraftig og konkurransedyktig region av
nasjonal betydning.

ATPlanen skal gi grunnlag for en bolig- og nærings-
struktur, som sammen med et transporttilbud skaper
miljøvennlige og attraktive byer og tettsteder. Det er ikke
snakk om å bygge mer vei, men å satse på gående,
 syklende, stasjonsstruktur, drift av tog og buss,
parkeringspolitikk og trafikantbetaling. 
– Vi tror ikke på julenissen, vi tror på trafikantbetaling,
slo Langeland fast.

KVU er et statlig eid institutt – konsepter får som regel

forsinket framdrift. En areal- og transportplan (ATPlan)
etter plan- og bygningsloven (PBL) er en lokalt og
regionalt eid prosess med prinsipper. En bypakke er tiltak
i transportsystemet som trenger  finansiering i form av
trafikantbetaling og som eies av alle. Buskerudbyen har
inngått avtale om belønningsmidler med SD med krav til
framdrift for ATPlan, ikke KVU. Store statlige ressurser
settes inn i KVU arbeidet mens det i ATPlan er ressurs-
mangel. Alle prosesser går parallelt. I tillegg går flere
KVU-er parallelt; Gods og sporarealer, Buskerudbypakke
2 og InterCity-strekninger.
Kommuner, fylkeskommuner og regionale statlige
myndigheter bør organisere planleggingen slik at areal-
bruken og transportsystemet kan samordnes. I by- og
tettstedsområder bør en samarbeide slik at planlegg-
ingen i den enkelte kommune kan skje innenfor omfor-
ente regionale rammer. Prinsipper bør avklares for en
utbyggingsstruktur med avgrensing av by  og tettsteds-
områdene, senter /servicestruktur, grøntstruktur og de
ulike hovedtransportsystemene. Disse prinsippene bør
nedfelles i en fylkesdelplan og følges opp i kom-
muneplanene. En bypakke er i emning i Buskerudbyen.
SVV motsatte seg at Buskerud-
byen utreder trafikantbetaling,
med begrunnelse «dobbelt-
arbeid» i forhold til regime for
hvordan staten utreder slike til-
tak. Vi mener det går an å gjøre
begge deler.

– Hva er forskjellen på
regionens KU og statens KVU?
Trenger vi begge deler? Kunne
vi brukt ressursene bedre,
spurte Langeland retorisk. Han
fulgte opp med å foreslå at
staten bør vurdere å kutte ut
KVU for bypakker. 
– Vi bør tenke oss om når det
gjelder ressursbruken. I by-
områdene kan vi ikke peke på
ett prosjektutløsende tiltak, 
der er det helhetlige virke -
middelpakker som gjelder,
 avsluttet Jomar Lygre
 Langeland.

– I byområdene
kan vi ikke peke
på ett prosjekt-
utløsende tiltak,
der er det helhet-
lige virkemid-
delpakker som
gjelder.
Jomar Lygre 

Langeland, 

prosjektleder 

Buskerudbyen
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med tilrettelegging
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Oppsummering av dag II – 
ATP-nettverkssamling, 
Bærum kulturhus tirsdag 24. januar

Kvalitetssikring av KVU – 
om hvordan KS1 har fungert 
i praksis 
Ingeborg Rasmussen, Vista Analyse

Konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven (PBL)
er en demokratisk prosess med medbestemmelse og inn-
flytelse, mens KVU/KS1 ofte karakteriseres som lukkede
teknokratiske prosesser begrunnet med Regjeringens
behov for styring av Statens investeringsmidler. Til dette
innvender Rasmussen at det trengs en sterk overordnet
planlegging for å nå de viktige vedtatte målene som har
til hensikt å sikre samfunnets felles interesser og få mest
mulig nytte av ressursene som brukes. 

Det er altså en relativt utbredt mening at KVU/KS1
overkjører lokalt nivå, og at Staten i for stor grad legger
premissene for lokal og regional planlegging. Samtidig er
mange positive til at det stilles spørsmål ved «gamle
sannheter» og at nye muligheter synliggjøres. Effekten av
flere virkemidler og sammenhengen mellom disse (pisk
og gulrot) blir også tydeliggjort. Gjennom KVU-arbeidet
kommer det egentlige behovet fram, og over tid
 forventes KVU-arbeidet å gi et bedre grunnlag for
 beslutninger, konseptvalg og prioriteringer av statlige
investeringsmidler. 

Andre kritiske innvendinger til KVU/KS1-systemet er at
det er vanskelig å finne kun ett prosjektutløsende behov,
eksisterende metoder og transportmodeller er lite egnet
for byområder, ikke-prissatte konsekvenser blir neglisjert
og ressurs- og tidsbruk forsvarer ikke resultatene fra
disse prosessene. 

Ut i fra sin erfaring fra både gjennomføring av KS1 og
evaluering av KS1-systemet mener Rasmussen det er
riktig at samfunnet gjennomfører en kvalitetssikring av
konseptvalg når det skal tas beslutninger om store of-
fentlige investeringer i transportinfrastruktur. Dette er til-
tak som skal fungere til det beste for samfunnet i svært
mange år. Metoder og bruken av dem kan imidlertid bli
bedre, og kravene til KVU/KS1 og til de samfunns -
økonomiske analysene må gjøres tydeligere. Ved å stille
tydeligere krav til den samfunnsøkonomiske analysen om
å inkludere og behandle alle vesentlige effekter, bør
KVU’en kunne gi et positivt bidrag til det lokale og
regionale planarbeidet etter PBL. Dersom det også stilles
krav til samfunnsøkonomiske analyser i konsekvens-
utredningen i tilknytning til infrastrukturprosjekt i trans-
portsektoren kan KVU-arbeidet få en bedre forankring i

den lokale planprosessen og fungere som en relevant tid-
ligfaseanalyse for det videre planarbeidet.

Flere fra ATP-nettverket støttet utspillet om at metodene
som benyttes for å vurdere og sammenligne konsepter er
for rigide, slik at ikke alle relevante forhold blir synlig-
gjort og vurdert. 

Hvordan synliggjøre effekten
av fortetting, kollektivsatsing 
og bilregulerende tiltak? 
Bård Norheim, Urbanet Analyse

Et godt kollektivtilbud består av mange faktorer, bla.
flere avganger, kortere reisetid, lavere pris, kortere gang-
avstand, færre bytter, mindre forsinkelser, mindre
trengsel, flere sitteplasser og bedre informasjon. Dette er
mange flere faktorer enn de som kan behandles i trans-
portmodellene. F.eks. vil mangel på sitteplasser og bedre
informasjon vektlegges av
trafikantene, men dette gjen-
speiles ikke i de økonomiske
analysene.
En kollektivreise består av
«kostnader» for den reisende
knyttet til både trengsel, for-
sinkelser, kostnader, ventetid,
gangtid, bytte, reisetid med
 ståplass og sitteplass osv. Bare
22 % av disse kostnadene er
knyttet til taksten, slik at å
redusere taksten alene gir be-
grenset effekt. Dermed blir det
ofte slik at det foreslås å bruke
penger på tiltak, men så viser
analysene at det ikke har noen
effekt.
Effekten av bedre framkom-
melighet for kollektivtrans-
porten er mange, blant annet
gir det kortere reisetid, færre
forsinkelser, hyppigere av-
ganger, bedre kapasitet og
mindre byttetid ved
knutepunkt. Men slike sammenhenger kommer ikke fram
i transportmodellene for der legges kun den samme
ruten inn på nytt. Derfor blir det kun kortere reisetid som
direkte effekt som kommer fram.

Dagens arealplanlegging legges til grunn for transport-
prognosene, men arealplanene kan også påvirkes av nye
transportinvesteringer. Dersom arealene med best kon-
kurranseflater utnyttes riktig vil det igjen styrke kollektiv-
grunnlaget, og restriktive tiltak på bil øker det området
som er miljømessig gunstig å bebygge og øker kollektiv-

– Det er
nødvendig med
økt fokus på tiltak
og gevinster som
ikke beregnes i
transport -
modellene, og det
må bygges opp
under trafikk-
grunnlaget.
Bård Nordheim,

Urbanet Analyse
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trafikkens konkurranseflater. Her viste Norheim et
 beregningseksempel fra Bergen som viser at kollektiv -
 trafikkens konkurranseflater øker med økende
bompenger.

De direkte effektene av Oslopakke 3 forventes å være en
forsiktig økning (2-6 %) i antall kollektivreisende. Bildet
endrer seg først når de indirekte effektene også tas med.
Da anslås det en økning på 12-18 % i antall kollektivreis-
ende.

Avslutningsmessig understreket Norheim at det er
nødvendig med økt fokus på tiltak og gevinster som ikke
beregnes i transportmodellene, og det må bygges opp
under trafikkgrunnlaget. De største gevinstene kommer
av å fokusere på investering og fremkommelighet og ikke
på drift.

Nettverkskoordinator Alberte Ruud oppsummerte status
for de 11 innsatsområdene i ATP-nettverket. Det skjer
mest innen de områdene der byene har klare intensiver
(tilskudd) eller der innsatsområdene inngår som en del
av planprosessen i byområdene.

Generelt skjer det mye innenfor areal og transport, men
det er viktig å dokumentere prosjekter og tiltak, også de
som ikke er direkte tilknyttet samarbeidsområdene.  
I siste del av Framtidens Byer-programmet bør noen
 innsatsområder gis høy prioritet for å målrette innsatsen
mest mulig, og ikke minst må virkningene av handlings-
programmene komme fram gjennom måling,
rapportering og evaluering. En ny database for rappor -
tering og eksempelsamling er under utvikling, og det er
et mål om at denne skal tas i bruk i løpet av 2012.

På spørsmål om samarbeidsprogrammets varighet for-
talte Miljøverndepartementet ved Torheim at det ikke er

tatt noen beslutning forhold til hva som vil skje med
Framtidens byer etter 2014, men antar det vil avhenge av
prosjektets resultater. Kanskje må det arbeides sterkere
for å få med politikere.

På spørsmål om belønningsordningens omfang svarte
Samferdselsdepartementet ved Berg at de vil legge vekt
på 4-årsavtalene, slik at 1-årstilskuddene antagelig vil
utgå. Målsettingen er imidlertid at tilskuddet til belønn-
ingsordningen skal økes i statsbudsjettet.

Oppsummering av gruppediskusjoner:
• Det bør fokuseres på bypakker og samlede virke-

middelsett. Best effekt på måloppnåelsen.
• Nettverket er positive til at politikere trekkes inn i

større grad, men ikke nødvendigvis på fag -
samlingene fordi det reduserer muligheten for
faglig diskusjon. Nettverket må lære opp
 politikerne, og særlig viktig er det å synliggjøre
effekter av beslutninger på områder som
 politikerne er opptatt av. Kan dette være et eget
samarbeidsområde? Fylkeskommunene og de
lokale vegkontorene bør også inviteres.

• Lokalisering av varehandel og næringsvirk-
somhet, og løsninger for varedistribusjon. Temaet
sees i sammenheng med vitalisering av bysentra.

• Reduksjon av arbeidsreiser gjennom areal -
planleggingen – riktig lokalisering av tilbudene.

• Mer fokus på parkeringspolitikk, godstransport,
sykkel og gange.

• Oppslutning om forslaget om NTP som tema for
neste samling. Variert stemning i forhold til å avgi
felles administrativ uttale til NTP fra nettverket.
Noen byer planlegger å avgi uttale selv, sammen
med regionen.

• Fortetting er viktig, og det ble uttrykt støtte til
dette som tema for studietur.

Sluttkommentar

– Det er viktig å oppsummere og lære av det som har
kommet opp. I Trondheim slapp vi unna en tradisjonell
KVU med blanke ark fordi vi hadde gjort et planarbeid
på forhånd. Uten dette hadde vi sittet der og drevet
planlegging fremdeles, sa Bent Skogen. Han mente det er
nødvendig å få nærhet mellom politisk og administrativt
nivå. Bør få en fleksibel tilnærming mer knyttet til for-
handlinger og avtaler om økonomiske incitamenter.
 Systemet er veldig tungrodd og legger ikke til rette for
forpliktende politisk samarbeid. Kanskje er det et poeng

å koble sammen PBL og KVU/KS1, kanskje er dette
neste steg i utviklingen. 

– Vi er i en læringsprosess alle sammen, situasjonen er
forskjellig. Vi må prøve å legge et mest mulig rasjonelt
og fornuftig planløp, mente Langeland og fortsatte: – Så
lenge mye penger er knyttet til NTP, bør det ikke gå et
ultimat tog hvert fjerde år. Ønsket mitt er at staten kunne
være mer aktive aktører i de regionale planprosessene og
ikke være så bundet opp i de nasjonale planprosessene.

 

Dette dokumentet er ikke et fullstendig referat, men oppsummerer hovedinntrykket fra nettverksmøtet. 
Mer informasjon og lysark finnes på
www.framtidensbyer.no
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