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1.1: Belønningsordningen for økt 

kollektivtransport og redusert biltrafikk 

 
• Trondheim, Kristiansand-regionen og Drammen 

v/Buskerudbyen har inngått 4-årige avtaler med staten.  

• De øvrige byene i Framtidens byer har per i dag 
ettårige avtaler om belønningsmidler 

• Økonomisk støtte for hele belønningsordningen i 2011 
var satt til 431,1 mill kroner, hvorav 240 millioner var 
avsatt til de allerede inngåtte 4-årige avtalene. 

• Flere byer ønsker/forhandler om 4-årig avtale (Bergen, 
Grenland, Nedre Glomma) 

• Kobling til Konseptvalgutredninger (KVU) og bypakker. 

 



1.2: Utvikling av ATP-modellen 

 
• De fleste av byområdene har tatt modellen i 

bruk (Fredrikstad, Sarpsborg, Drammen, Skien, 
Porsgrunn, Kristiansand, Stavanger-Sandnes 
(Nord-Jæren), Bergen, Trondheim og Tromsø).   

• Nettverkssamlinger og opplæringstiltak 
arrangeres kontinuerlig av brukernettverket 
www.atpmodell.no 

• Ny modul for handels- og transportanalyser 
ble utviklet i 2010, jf  pkt 1.6. 

 

http://www.atpmodell.no/


1.3: Flere ladestasjoner 

• Det fleste byer har søkt Enova om tilskudd til 
ladestasjoner. 

• Oslo kommune har sin egen ordning for å 
etablere ladestasjoner - etablerte i løpet av 
2011 400 gratis parkeringsplasser med 
mulighet for lading, reservert for el-biler. 

 



1.4 Bypakker for koordinert by- og 
transportutvikling 



1.5: Regional planstrategi for Oslo og 

Akershus 

 • Det legges opp til videre arbeid i 2012 og 2013 
med planforslag og KU. 

• Behov på sikt: Vurdere opplegg for 
forpliktende samarbeid. 

• Det er igangsatt utredning som belyser 
kommunaløkonomiske og planmessige 
konsekvenser av utbygging ved fortetting og 
sterk vekst i knutepunkter. 

 



1.6: Analyser av handelens transport 

 

• Politikk og praksis ved behandling av 
kjøpesentre/handelskonsepter er kartlagt i alle byene 

• Tre rapporter fra TØI og Asplan foreligger og kan lastes 
ned fra Framtidens byers hjemmesider 

• Analyseverktøy utviklet av Asplan Viak stilles fritt til 
disposisjon for alle byene  

• Resultatene fra prosjektet kobles til 
Miljøverndepartementets arbeid med ny 
kjøpesenterveileder. 

• Verktøyutprøving i Buskerudbyen med handelsanalyser 
for kjøpesenter  



1.7: Sentrumsutvikling 

• Trondheim (prosjektleder) samarbeider med Drammen og med 
næringslivet i de to byene. 

•  I Skien pågår det et sentrumsutviklingsprosjekt som kalles Mosaikk 
som er et samarbeid mellom kommunen og næringslivet for å 
skape aktiviteter i sentrum 

• Det foreslås gjennomført et forprosjekt for å vurdere Business 
Improvement Districts (BID) i sentrumsområder for bedre 
samarbeid mellom offentlig og privat sektor.  

• Stavanger har over tid kartlagt parkeringsplassene i sentrum og 
foreslår en felles mal for dette som alle byene kan bruke for å 
sammenligne utviklingen. 

• Stavanger har startet opp forarbeidet med kommunedelplan for 
sentrum. Her vil utvidelse av sentrum, fortetting, lokalisering av 
handel, arbeidsplasser og boliger være viktige tema. 



1.8: Regelverk for å begrense 
parkering 

• Sentralt regelverksarbeid på høring i løpet av 
2012? 

• Det er vedtatt å utvikle en felles 
parkeringsstrategi for Buskerudbyområdet. 

• Transnova har gitt støtte til et 
utviklingsprosjekt i regi av NTNU for 
klimagassreduserende parkeringspolitikk, 
Drammen parkering KF, Kristiansand 
kommune og Trondheim kommune.  

 



1.9 Miljøvennlig transport i 
næringslivet  



1.10 Virkningene av 
handlingsprogrammene  

 
• I dag brukes ulike modeller og verktøy:  RTM 

for by og NRVU, ATP-modellen, Civitas’ 
klimamodell, UITP-databasen, UA-modellen. 

• Utfordring: finne modell-
/datarapporteringsverktøyet som er best 
egnet til å identifisere effekter av FB-satsingen 

  

 

 



1.11: Bedre tilrettelegging for sykkel 

• Innenfor dette området er det ikke 
gjennomført spesielle aktiviteter i regi av 
Framtidens byer. 

• Statens vegvesen har imidlertid en rekke 
aktiviteter gående med bl.a. sykkelbyer, 
sykkelnettverk og holdningsskapende arbeid 
som kan koples til Framtidens byer. 



Oppsummering 

• Generelt skjer det mye på ATP-området 
• Viktig å dokumentere aktivitet innen innsatsområdene, også 

prosjekter og tiltak som ikke er direkte knyttet til Framtidens byer 
• Det har, naturlig nok, skjedd mest innen innsatsområdene der 

byene har klare insentiver (tilskudd), eller der innsatsområdet 
inngår som en del av planprosessen i byområdene 
(Belønningsordningen, ladestasjoner, bypakker for koordinert by- og 
transportutvikling, regional planstrategi for Oslo og Akershus) 

• Det å gi noen innsatsområder høy prioriteret i siste del av løpet for 
å målrette innsatsen mest mulig. 

• Virkningen av handlingsprogrammene må uansett prioriteres i siste 
halvdel av FB  
 



Status for rapporterings-
/eksempeldatabasen 

• Vi tar sikte på at eksempeldatabasen vil være ferdig 
utviklet i løpet av våren 

• Det som byene har rapportert blir lagt inn i datatbasen 
• Databasen vil bestå av: 
1) Rapporteringsverktøy – som dekker både nasjonale og 

lokale behov for rapportering 
– Førstkommende rapportering: Rambølls regneark 

2) Eksempler på nettet 
Det tas sikte på at byene fra sommeren/høsten kan legge 

inn fremdriftsrapporter og oppdateringer av 
eksisterende tiltak  

 



ATP-nettverket i Framtidens byer: 
Hvor bør veien gå videre? 



Neste nettverkssamling 

• Egen ATP-samling som del av storsamling 23-24 
april 

• Forslag til tema: Nasjonal Transportplan 2014-
2023, som legges frem i februar 

• SDs kollektivprosjekt som en del av NTP-arbeidet: 
Mulig felles innspill fra nettverket? 

• Studietur til høsten under planlegging 
– Tema: Fortetting  
– Vi vil besøke byer som har fått til en god 

fortettingspolitikk, og undersøke suksesskriteriene  til 
disse byene  

 
 



Punkter til diskusjon 

• Målene til Framtidens byer:  
– Reduksjon av klimagassutslipp 

– Bedre Bymiljø 

– Klimatilpasning 

• Spørsmål: 
– Hvilke innsatsområder vil bidra til størst grad av 

måloppnåelse? 

– Hvilke innsatsområder har behov for en ekstra ”push” 
og fokus for å blir prioritert? 

– Gi gjerne innspill til konkrete prosjekter! 

 

 

 


