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Tiltak og holdninger

Rune Opheim fra Civitas har sammenlignet byene.
- Funnene reiser nye spørsmål snarere enn å konkludere. Noen av dem er 
overraskende og verdt å grave videre i, sa han om sin sammenstilling av 
ulik statistikk.  Mest populært blant befolkningen er kollektivtrafikktiltak, 
men der resultatene har vært best, er ikke nødvendigvis innbyggerne 
mest fornøyde med kommunens innsats på området. Bergen har høy 
kollektivandel og bybane og innbyggerne er de mest positive i landet 
til kollektivutbygging. Likevel er de lite fornøyde med kommunen. 
I Trondheim reiser innbyggerne mindre kollektivt, de er mindre opptatt 
av kollektivtrafikken, men mest fornøyd med kommunen. Tromsøs 
befolkning er ledende på gange, og bruker like mye sykkel som folk 
i sykkelbyen Sandnes. Dette til tross for at Tromsø har minst sykkel-
veinett og utfordrende klima og topografi. I Sandnes er sykkelveier og 
grønne lunger popu lære, men befolkningen er lite opptatt av utbygging 
av sykkelveier.

- Funn i undersøkelsen tilsier at vi kanskje bør grave mer i folks hold-
ninger, sa Rune Opheim.

Status på innsatsområdene

I perioden 2012-2013 har byene konsentrert seg om utarbeiding av 
bypakker. Alle byene jobber med bypakker. Buskerudbyen, Bergen, 
Kristiansandsregionen og Trondheim er tildelt belønningsmidler. 
For Grenland, Nedre Glomma og Nord-Jæren forhandles det om fireårige 
avtaler. De fleste har gjennomført konseptvalgutredninger i regi av 
Statens vegvesen, men på Jæren har Rogaland fylkeskommune hatt 
ansvaret. I Oslo er det Oslopakke 3 som danner grunnlaget.

- KVU-ene bærer preg av at byene vil alle vel, men de har ikke klare 
effektmål, og byområdene kommer ikke til å nå det nasjonale målet i 
klimaforliket, konkluderte Loftsgarden. Det er satt i gang mange ulike 
prosjekter innen by- og sentrumsutvikling for å gjøre byene både mer 
bærekraftige og bedre å bo i.

- Vi er inne i de to siste årene av prosjektet Framtidens byer, og må 
tenke på innspurten, sa Tanja Loftsgarden og trakk frem en rekke prob-
lemstillinger, bl. a. hvordan Framtidens byer og ATP-nettverket 
skal følges opp.

- Det foreligger mange planer. Skal vi lykkes må byene prioritere noen 
innsatsområder, sa hun, og pekte på utredningen som anbefaler tiårige 
avtaler, økte rammer og at virkemidler og måloppnåelse og ikke planer 
bør være grunnlaget for premiering.

Rune Opheim Tanja Loftsgarden



Jan Lasse Hansen

Velkommen til Nedre Glomma 
Samarbeidsavtale og bypakke 
- Skal en region med to store byer og noen mindre rundt, og et av 
Skandinavias største kjøpesentre rett over grensa lykkes, må man 
samarbeide på alle nivåer. Rådmann Jan Lasse Hansen tegnet bildet 
av en industri-region i stor endring, men med gammel struktur og lite 
fremtidsrettet transportsystem.  Samarbeidsorganisasjonen må ha et 
rådmannsutvalg, mener han. Uten forankring i toppledelsen, hos de 
som har god kontakt med politikerne, blir det vanskelig å få til noe. 
Rådmennene kan innstille på hva som helst, men det er ikke klokt.

- Først når vi har en felles forståelse, blir noe gjort, påpekte Hansen.
Han trakk frem gratis ferge over Glomma, hundre nye busser på biogass 
og tilbakeføring av det gamle blomstertorget som små synlige tiltak som 
viser at det skjer noe i byen.

- Det er viktig å kunne vise til enkelttiltak samtidig som vi jobber mot 
et større mål. Men målene kunne nok ha vært en tanke skarpere, 
konkluderte Jan Lasse Hansen.

Hovedutfordringer for regionen

I regionen reiser nesten 75 prosent med bil, enten som fører eller 
passasjer, opplyste Håkon Vindenes fra Statens vegvesen. Kollektivbruk 
og gange er spesielt lav. Transportsystemet må ta en stor del av skylden, 
mente Vindenes. I juni i år skal de to bystyrene vedta bypakken. Forslaget 
utarbeides av samarbeidsorganisasjonen. Deretter skal det jobbes mot en 
stortingsproposisjon med beslutning om bompengefinansiering.

- Det er utfordrende å være byregion og ikke én kommune. 
Porteføljestyring er viktig for å sikre en felles prioritering av prosjekter 
og tiltak, og hindre at positive virkninger i den ene byen slår negativt ut 
i den andre. Vi tilstreber mest mulig likhet og rettferdighet mellom de to 
kommunene, sa Vindenes, som trakk frem to særlig utfordrende tilfeller: 
E6-kryssene og det nye sykehuset som legges avsidesliggende til, midt 
mellom byene.

Håkon Vindenes



Karoline Bergdal

By og sentrumsutvikling i Sarpsborg 

Sarpsborg bruker tusenårsjubileet i 2016 som en milepæl i arbeidet 
med å gjøre byen bærekraftig og attraktiv, opplyste Karoline Bergdal 
fra Sarpsborg kommune. Arbeidet bygger på ny kommunedelplan for 
Sarpsborg sentrum, en belysningsplan og en levekårsplan. 
Bergdal beskrev et aksesystem som skal knytte sammen byens fire 
grønne lunger. Flere tiltak, også restriktive, skal redusere biltrafikken 
i sentrum. Målet er å innføre boligsoneparkering og opprette langtids-
parkering i utkanten såpass nærme sentrum at arbeidende og besøkende 
kan gå det siste stykket. Det vil ikke bli lov å etablere parkering på 
rivings tomter, opplyste hun. Ny skole legges til der den er i dag, midt 
i sentrum med godt kollektiv tilbud og attraktivt miljø. Etablering av en 
sentrumsbarnehage skal sikre kort vei fra den østlige bydelen der andelen 
innvandrere og levekårs utfordringene er størst. Sarpsborg må fortette. 
Bergdal viste en illustra sjon av hvordan kvartaler kan utnyttes bedre, med 
mulighet for å opp arbeide et godt friareal i midten.

- Målet er å fjerne behovet for bil i flere bo- og næringsområder. Vi ønsker 
å omgjøre parkeringsarealer til friarealer, både for å redusere utslippene, 
men like mye for å få en bedre by. Vi ønsker også å være en testarena for 
mange små, spennende utviklingsprosjekter, sa hun.

Trine H. Nygaard og Marianne Aune 

Strategi for Fredrikstad sentrum 
Trine H. Nygaard og Marianne Aune orienterte om planene for Fredrik-
stad sentrum, og tok forsamlingen med på befaring langs Glomma. 
I 2011 vedtok Fredrikstad en byområdeplan med en byomformings-
strategi for å utvikle de tre tyngdepunktene Gamlebyen, dagens 
sentrum med kollektivknutepunkt og FMV-området.

- Målet er å styrke sentrums attraktivitet og øke aktiviteten på en lang-
siktig og robust måte, opplyste de. Fredrikstad skal avlaste Oslo, derfor 
må det bygges mange nye boliger. De har mange nedlagte næringsarealer 
å ta av. Indre sentrum skal forbeholdes gående og syklende ved at det 
etableres en ringvei med parkeringsmuligheter rundt sentrum, hvorfra 
hele sentrum kan nås til fots. Planer om et sykkelnett er tenkt finansiert 
med belønningsmidlene fra bypakken.

- Områdeprogrammer for de tre områdene er en forutsetning for å lykkes. 
Det er utfordrende å samarbeide med private utbyggere og politikere som 
har ulike innfallsvinkler og tenkemåter, sa Nygaard og Aune. Fredrikstad 
vil fremheve elva, både som transportåre, ved å gjøre området langs elva 
attraktivt og anlegge en kanal og en sentrumsnær gjestehavn. 

- Alt begynner nå, vi håper mye er godt i gang om tre år, sa planleggerne i 
Fredrikstad, før de påpekte: - Store endringer får også noen konsekvenser 
for lokalsamfunnet som mange ikke tenker over, for eksempel omlegging 
av avløpsnettet.



Byutvikling i Moss

Terje Pettersen

Skal Moss lykkes med å gjøre sentrum bærekraftig og attraktivt, må det 
et stort grep til. Prislappen er på fem milliarder kroner.

- Skal vi ta byen tilbake må jernbanen og bilveien som ligger som en 
barriere gjennom byen, legges under bakken. Gjennomføringen av 
Intercity-satsingen er også avgjørende for byutviklingen, og fergeleiet 
må flyttes i påvente av bro. Vi håper å få inn en bypakke for Moss i 
kommende Nasjonal transportplan. Det er et stort løft for en liten by 
å satse på bypakke, sa kommuneplanlegger Terje Pettersen. Utbyg-
gingsgrad, trafikkdimensjonering og handelslekkasje fra sentrum til 
kjøpe sentre i egen kommune, nabokommuner og Sverige er de største 
utfordringene. 

- Hvor kompakt skal byen være? Hvor stort skal sentrum være og 
hvordan få et sentrum med kvalitet i øyehøyde? Et nytt stort kjøpesenter 
har trukket handel til sentrum, men kjøpesenteret er stort og prangende. 
Uten veibarrieren kan Moss utvikle seg vekk fra E6 og mot sentrum, 
påpekte han. Byen har grønne lunger som kan komme til sin rett og en 
sjøfront med fantastiske muligheter. Med papirfabrikkens konkurs har 
kommunen fått et nytt utviklingsområde, som skaper hodebry, men i 
første rekke muligheter.  I Moss har de etablert en bylab der innbyggerne 
kan stikke innom og sette seg inn i planene for byutviklingen.

- Det er viktig å løfte blikket. Vårt perspektiv går helt frem til 2063, 
sa Terje Pettersen.

Mette Svanes

Bybanen skaper byutvikling 
Bergen omgir seg med en rekke store bydelssentra langs en akse fra sør 
mot nord. Denne langstrakte sentrumsstrukturen er grunnlaget for bybanen.

- Skal vi klare å betjene hele befolkningen må vi fortette i bydels sentraene, 
forklarte Mette Svanes fra Bergen kommune. Planen om en bybane fikk 
fart med Bergensprogrammet i 2002, et politisk forlik i bystyret som skulle 
sikre både vei- og baneløsninger. I 2005 aksepterte Stortinget at banen 
kunne finansieres med alternativ bruk av alternative riksvegmidler og 
bompengefinansiering.

- Bompenger var ikke noe problem, vi har hatt en bompengering siden 
1986, sa Svanes. Hovedbegrunnelsen for å bygge bybanen var behovet for 
en kollektivløsning på trafikkproblemene. Siden har det vist seg at bybanen, 
som i dag går sørover fra Bergen sentrum til Nesttun og snart til Lagunen, 
med et tredje byggetrinn til Flesland og et mer langsiktig mulig byggetrinn 
4 til Åsane, kanaliserer vekst og nyetablering til områder langs bybanen. 

- Det er langs banen det meste skjer. Til nå har det vært investert ti 
ganger så mye langs bybanen som det kostet å bygge den, slo hun fast.
Bybanen har også en forskjønnende effekt på bymiljøet, påpekte Svanes. 
Den forferdelige Bygarasjen skal rives og erstattes med studentboliger, 
kollektivterminal, service- og næringsbygg.



Trenger vi bilen i sentrum? 

Guro Berge

Guro Berge fra Vegvesenet fant lite relevant norsk forskningsmateriale 
på emnet sitt. Hun måtte gå til studier fra England og Nederland. 
Berge mente likevel å ha belegg for at handelsstanden overvurderer 
bilens og parkeringsmulighetenes betydning for varehandelens 
omsetning.  Reisevaneundersøkelsen viser at bilbruken ved innkjøpsreiser 
holder seg på samme høye nivå som før. Samtidig er attraktive handels-
tilbud avgjørende for å trekke folk til sentrum.

- Bedre veier og gratis parkering gjør at folk bruker bil til kjøpesentrene. 
Men studier fra Nederland viser at det ikke er noen sammenheng 
mellom parkeringskapasitet og omsetning, slo Berge fast. 
Høyere parkeringsavgift har heller ingen slik virkning, snarere til at 
oppholdet i kjøpesenteret gjøres kortere og at flere kunder handler.
Handelsstanden overvurderer også bilistenes kjøpelyst. Gående kjøper 
mer fordi de kommer ofte, viser materialet.
I London sa bare seks prosent at parkering var avgjørende for valget. 
Variert tilbud og hyggelig atmosfære i butikkene var viktigere.

- Viktigst for næringsutvikling og handel er at det skapes attraktive 
byrom. Byen skal gi plass til mennesker, ikke biler. Vi trenger å kunne 
bruke bil i sentrum, men vi trenger ikke biltrafikk. Dersom handels-
standen ønsker mer handel, må den etablere handel der folk befinner 
seg, sa Guro Berge.

Hans Cats

Grønn distribusjon i Oslo 
Hans Cats har ledet et pilotprosjekt i Oslo kommune for å få en mer 
miljøvennlig og effektiv varelevering i Oslo sentrum. 
Piloten gikk ut på å sette en elvarebil i drift i Bring-systemet, og optimal-
isere logistikken for bilen med GPS og en app og tildelt en egen trafik-
kleder. Alt sjåføren foretok seg ble registrert, batterikapasiteten ble målt 
og sjåføren spurt hvordan han opplevde arbeidsdagen. 

Og erfaringen? Batterikapasiteten var tilstrekkelig. Det ble lettere å 
parkere. Komforten ble bedre ved at bilen var lydløs. Gjennom opplegget 
lærte sjåføren økokjøring og betydningen av riktig veivalg. Han hadde 
ingen drivstoffutgifter. Sjåføren selv var så fornøyd at han selv gikk til 
anskaffelse av en elvarebil som han i dag bruker i ombringingen. 

Prosjektet fortsetter, fortalte Cats, blant annet ved å se på muligheten for 
å opprette et samlastingsanlegg i sentrum. Men viktigst blir det å avklare 
de juridiske forholdene rundt en kundes mulighet til å kreve at varen skal 
bringes på en spesiell, det vil i dette tilfellet si mer miljøvennlig, måte.



Boligsoneparkering i Drammen 

Liv Marit Carlsen 

- Vi kom litt skjevt ut med innføringen av boligsoneparkering i Drammen, 
sa Liv Marit Carlsen i Buskerudbysamarbeidet.  Boligsoneparkering 
ble tema etter revidering av parkeringsvedtektene i Drammen i 2003. 
Ved benkeforslag i bystyret ble det vedtatt å innføre boligsoneparkering i 
et område som på den tiden ikke egnet seg for det. Videre, etter mye om 
og menn og protester, bestemte politikerne at detaljene rundt betalingen 
skulle overlates til beboerne selv.

- Vi påpekte overfor politikerne at dette var det samme som å starte et 
svartebørsmarked, sa Carlsen.  Det ble ryddet opp i og i 2010 ble første 
sone opprettet, i 2012 ble det også innført beboerparkering.

- På tre år har vi stille og rolig fjernet 730 parkeringsplasser som tidligere 
ble brukt som arbeidsplassparkering, sa Carlsen, som mener det er viktig 
å begynne der beboerne er mest positive og å ta seg tid til å få beboerne 
med på tiltaket. Hun regner med at det vil ta fire til fem år før behovet 
for boligparkering er dekket i de aktuelle områdene som gjenstår. Ordnin-
gen er evaluert av NTNU som finner at den bedrer bomiljøet, reduserer 
fremmedparkering, gjør det lett å finne parkeringsplass for dem som er 
med i ordningen, og gir et tryggere bomiljø. 

- Av mange blir avgiften sett på som beskatning. Vi beskyldes for å ville 
tjene penger på den, noe vi ikke gjør. I Drammen tar vi 150 kroner i 
måneden, og det er et betydelig apparat med tilsvarende kostnader som 
skal til for å drifte ordningen. Den som fronter en slik ordning må være 
forberedt på kritikk i begynnelsen, sa Liv Marit Carlsen.

Linda Kummel

Parkering i Sverige 
I Sverige er de tilbakeholdne med restriksjoner, og satser på å forbedre kollektivsystemet og legge til rette for syklister og 
fotgjengere på bekostning av bilistene, opplyste Linda Kummel, planarkitekt i Space scape. Særlig i Malmø. Der reiser få kollektivt, 
og der tilrettelegges det for sykling. Gateparkering for bil er skiftet ut med sykkelparkering, og i kontoranlegg bygges det langt 
flere sykkelparkeringsplasser enn bilparkeringsplasser, gjerne med dusjanlegg, skap til regntøy, låseanlegg, luftpumper og 
vedlikehold av syklene.

- Når det bygges sykkelparkeringsanlegg er det viktig med mange plasser, en familie trenger gjerne tre-fire. Det tar mye plass, ja, 
men mye mindre enn om tilsvarende mange skulle parkere med bil. Hver plass i en parkeringsgarasje koster mellom 300 000 og 
500 000 kroner å anlegge. For det beløpet kan du kjøpe årskort med kollektivtrafikken i 48 år, sa Linda Kummel.



Betale for å parkere på jobb?

Petter Christiansen

- Arbeidsgivere har betydelig påvirkning på sine ansattes reisemåte, 
slo Petter Christiansen fra TØI fast. Lokalisering av arbeidsplassen, 
antall parkeringsplasser og prisen på dem, er de viktigste faktorene.

- Parkeringsavgift påvirker reisemåten, og gratis parkering stimulerer 
etterspørselen etter parkeringsplasser utover det faktiske behovet, sa 
Christiansen. 70 prosent av arbeidsplassene i de største norske byene 
har gratis parkering. Med andre ord, bilistene blir subsidiert.

- Her har vi et stort potensial for å endre reisevanene, spørsmålet er om 
man kan pålegge private aktører å innføre betaling, sa han.
Vegdirektoratet har innført betaling og arbeidsplassen med 600 ansatte 
er lokalisert ved et godt kollektivknutepunkt. Resultatene tyder på at 
ansattes bilbruk er noe redusert etter innføring av betaling, mens flere 
bruker sykkel. 

- De fleste som har sluttet å parkere, er de som også kjører oftest og 
har relativt kort avstand og tjener på å bruke bil. Det er disse vi vil nå, 
mens de som bor lenger unna har mer å vinne på å reise kollektivt, sa 
Christiansen.  Etter innføringen av betaling har holdningene endret 
seg fra at en tredel til nesten halvparten av de ansatte er positive.
Innføring av parkeringsavgift reiser spørsmål, men uansett bør arbeids-
givere synliggjøre kostnadene ved parkering og vurdere både sin 
lokalisering og tiltak som gratis månedskort for å redusere bilbruken, 
konkluderte Petter Christiansen.

Oppsummering av gruppearbeidet 
•	 Følge opp de aktuelle problemstillingene rundt parkering, byutvikling 

og handelsutvikling som kom frem på samlingen
•	 Sammenstille parkerings politikken i de ulike byene og erfaring med 

lokalisering av virksomheter, samt mulighetene for å påvirke privat 
eiendomsutvikling.

•	 Sette statlig lokali sering på dagsordenen med et kritisk blikk på uheldig 
statlig lokalisering

•	 Jobbe mot å sette mer håndfaste mål i de overordnede planene, måle 
dem mot effekten på klimagassutslipp, og bygge det inn i planverktøyet. 

•	 Få mer kunnskap om hvordan planer kan loses inn til politikerne – 
legge rapporter ved de politiske sakspapirene.

•	 Sikre et ATP-nettverk etter at FB avsluttes.
•	 Be om nye og skarpere forskrifter som underbygger klimamålet.
•	 Begynne å prioritere mellom de mange prosjektene som er lansert 

med tanke på å komme i mål med flest mulig.



Velkommen til ATP-nettverkssamling i Framtidens byer
Byenes arbeid med ATP – prosjekter, erfaringer og veien videre

STED: Quality Hotel FREDRIKSTAD TID: 4.- 5. MARS 2013

Møteleder: Pål Tore Berg/Åse Nossum, SD, leder av ATP-nettverket

PROGRAM DAG 1
10.00-10.15  Velkommen

Del I:  Status for byenes arbeid med ATP

10.15-10.45  Framtidens byer - aktivitet i kommunene 
 2011-12. Oppsummering av tiltak, indikatorer  
 og holdninger 
 v/ Rune Opheim, Civitas

10.45-11.15  Status for byenes arbeid med innsatsområdene 
 v/ Tanja Loftsgarden, Urbanet Analyse, 
 fagkoordinator for ATP-nettverket

11.15-11.30  Diskusjon og spørsmål

11.30-12.30  Lunsj

Del II: Orientering om og befaring i Nedre Glomma  
 (Fredrikstad)

12.30-13.00  Samarbeidsavtale og Bypakke i Nedre Glomma  
 v/ Jan Lasse Hansen, Fredrikstad kommune  
 og Håkon Vindenes, Statens vegvesen

13.00-13.30  Arbeid med by- og sentrumsutvikling 
 i Sarpsborg 
 v/ Karoline Bergdal, Sarpsborg kommune

13.30- 14.00  Overordnet strategi for Fredrikstad sentrum 
 v/ Marianne Aune og Trine H. Nygaard, 
 Fredrikstad kommune

14.15-15.15  Befaring i Fredrikstad sentrum

Del III:  Sentrumsutvikling - 
 Hvordan skape gode sentrumsområder?

15.30-16.00  Hva må til for å utforme gode sentrumsområder? 
 v/ Terje Pettersen, Moss kommune

16.00-16.30  Bybanen og byutvikling - Hvordan kan 
 kollektivtransporten bidra til å utvikle 
 attraktive bydelssentra? 
 v/ Mette Svanes, Bergen kommune

16.30-16.45  Kaffepause

16.45-17.15  Attraktive sentrumsområder for byliv. Trenger  
 vi bilen i sentrum- hva med andre trafikanter? 
 v/ Guro Berge, Vegdirektoratet

17.15-17.45  Hvordan legge til rette for mer effektiv 
 varetransport? Grønn bydistribusjon i Oslo 
 v/ Hans Cats Myhre og Helge Jensen, Oslo kommune

17.45-18.00  Avsluttende diskusjon og spørsmål

19.30  Middag

PROGRAM DAG 2
Del I: Sentrumsutvikling- Parkering som 
 virkemiddel for bærekraftige by- og 
 sentrumsområder

09.15-09.45  Innføring av boligsoneparkering - 
 Erfaringer fra Drammen 
 v/ Liv Marit Carlsen, Buskerudbysamarbeidet

09.45-10.00  Kaffepause

10.00-10.30  Parkeringsnormer i Norge og Sverige - 
 Erfaringer fra Malmö og Norra Djurgårdsstaden 
 v/ Linda Kummel, Spacescape

10.30-11.15  Hvordan påvirker parkeringsrestriksjoner  
 ansattes reisevaner? 
 v/Petter Christiansen, TØI

11.15-11.45  Spørsmål og diskusjon

11.45-12.00  Kaffepause

Del II: Framtidens byer: Vegen videre -  
 Hvordan bør arbeidet rettes framover?

12.00-12.30  Hvordan bør arbeidet innrettes fremover 
 for best måloppnåelse? 
 Pål Tore Berg innleder til diskusjon i grupper

12.30-13.15  Gruppearbeid/diskusjon 
 Hvordan bør arbeidet rettes framover ift  
 satsningsområder? Hvilke rolle bør/kan 
 Framtidens byer ha? Hvordan sikre 
 gjennomføring av planer?

13.15-13.30  Oppsummering av gruppearbeidet

13.30  Avslutning og lunsj


