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Agenda 

• Status for innsatsområdene i ATP -noen 
utvalgte tema 

• Aktiviteter for ATP- 2012 og 2013 

• Videre innsats- hvordan rette arbeide videre? 

 



Mål for ATP-området 
Jf intensjonsavtalen: 
Vi vil 

–  få til en arealbruk og et lokaliseringsmønster som reduserer 
arealinngrep og transportbehovet og legger til rette for miljøvennlig 
transport 

 

– styrke kollektivtransport, sykkelbruk, gange og tilgjengelighet og 
stimulere til mer effektiv varetransport og gode fellesløsninger 

 

– styrke bruken av virkemidler som begrenser bilbruken 
 

– styrke samordning og samarbeid om arealbruk og transporttiltak for 
hele det funksjonelle, regionale byområdet eller etablere et slikt 
samarbeid der dette ikke finnes 

 

– integrere arbeidet med arealbruk og transporttiltak innenfor 
Framtidens byer med pågående eller påtenkte bypakker for transport, 
miljø og byutvikling  



ATP innsatsområder  
1. Belønningsordningen for økt kollektivtransport og 

redusert biltrafikk 
2. Utvikling av ATP-modellen 
3. Flere ladestasjoner 
4. Bypakker for koordinert by- og transportutvikling 
5. Regional planstrategi for Oslo og Akershus 
6. Analyser av handelens transport 
7. Sentrumsutvikling 
8. Regelverk for å begrense parkering 
9. Miljøvennlig transport i næringslivet 
10. Virkningene av handlingsprogrammene 
11. Bedre tilrettelegging for sykkel 

 



1. Belønningsordningen 
• 4-årige avtaler i de 4 byområdene:  

Kristiansandsregionen (2009-2012)  
Trondheimregionen (2009-2012) 
Buskerudbyen (2010-2013)  
Bergen (2011-2014)  

 

 

• Flere av byområdene har søkt om 4-årige avtale fra 2013 
Oslo, Trondheim, Stavanger, Kr.sand, Grenland, Nedre Glomma 
 

• Økonomisk støtte for 2012: 411 mill.kr 
 

• I 2013: foreslått 673,1 mill i støtte til både allerede 
inngåtte avtaler samt nye avtaler (ca 60 % økning) 
 



1. Belønningsordningen (2) 

• Evaluering av de langsiktige avtalene (Norheim m. fl 
2012) viste behov for: 
 

– Økt ramme og lengre avtaleperiode (10 år) 
 

– Todelt: premiere både virkemiddelbruk og 
måloppnåelse (i stedet for planer) 
 

– Se ordningen i sammenheng med bypakker 
(avtaleperiode og gjennomføring av tiltak)  

 

 
 



4. Bypakker 

• KVU: Faglig grunnlag for videre arbeid med bypakker 
(forpliktende avtaler om samlet innsats i byområdene)  

 

• Alle Framtidens byer er i gang med eller har ferdigstilte 
bypakker/KVU’er 
 

• De fleste KVU’ene har gjennomført KS1  
 

• I Trondheim ingen KVU, men Miljøpakke 1 og 2 er 
vedtatt  

 
 
 
 



4. Bypakker (2) 

 
Byområdene i 
Framtidens byer Kommuner Vedtatt Type dokument Status 

Oslo-regionen Oslo og Akershus-kommunene 2007, revidert i mai 
2012 

Revidert 
Oslopakke 3 Pågår 

Bergens-området 
Bergen, Fjell, Sund, Øygarden, Askøy, 
Meland, Lindås, Radøy, Osterøy, Vaksdal, 
Samnanger, og Os 

Mai 2011 KVU KS1 pågår 

Trondheims-
området Trondheim kommune  April 2008, revidert 

2012 Miljøpakken Ferdig 

Jæren Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg , 
Klepp, Time, Hå og Gjesdal 

Oktober 2009, 
revidert  
oktober 2012 

KVU *utarbeidet 
av Rogaland 
fylkeskommune 

KVU ferdig, KS1 
stoppet 

Kristiansand-
regionen 

Kristiansand, Songdalen, Sogne, Iveland og 
Vennesla (Vest-Agder) og Lillesand og 
Birkenes (Aust-Agder) 

Juni 2011 KVU KS1 ferdig 

Buskerudbyen Drammen, Lier, Nedre Eiker, Øvre Eiker, 
Kongsberg   KVU ikke ferdig Til høring SD 

2013 

Nedre Glomma Fredrikstad, Sarpsborg Mars 2010 KVU KS1 ferdig 

Grenland 
Porsgrunn, Skien, Bamble og (Siljan).  

Januar 1010 KVU KS1 ferdig 

Tromsø Tromsø Oktober 2010 KVU KS1 ferdig 

Bypakkeutredningen for MD (Kjørstad m.fl 2012) 



4. Bypakker (3) 
• Bypakkeutredning for MD (Kjørstad m.fl 2012) viste: 

– De fleste har samfunnsmål som ”vil alle godt” og få har 
klare effektmål 

– Byområdene når ikke nasjonal mål i klimaforliket med 
valgt konsept i KVU 
 

• Utredningen anbefaler følgende: 
– Mer langsiktige avtaler m/større mulighet til å fokusere på 

resultatmål 
– Prioritere økt satsing på drift 
– Premiere de som allerede har satset 
– Ha objektive og klare resultatmål 

 



7. Sentrumsutvikling 
• Byene arbeider med ulik prosjekter som bl.a: 

– Oppgradering av sentrum: Møteplasser, uterom, 
kollektivterminaler, m.v 
 

– Tilrettelegge for G/S kontra bil (gågater, fjerne parkering)  
 

– Business Improvement District (BID): samarbeid og 
finansiering av sentrumsutvikling 
 

• I tillegg arbeides det med prosjekter innenfor: 
– Bedre bymiljø: levende by, skape gode byrom og 

møteplasser, historiske byrom, Blå-grønn by, G/S m.v 
 

– Future Built/Framtidens bygg : 
Områdeprosjekter/pilotprosjekter  



8. Parkering 

• Egen del om parkering i morgen med tema: 
– Transnova-prosjekt, p-normer, boligsoneparkering, 

parkeringsrestriksjoner for ansatte, osv 
 

• Tema som opptar de fleste byene, og flere 
arbeider med: 
– Felles parkeringspolitikk i byområdene 
– Revidere/begrense parkeringsnormene sine 

 



8. Parkering (2) 
• Kartlegging av byenes parkeringsnormer (Loftsgarden og 

Ruud 2012): 
 

– Utforming av normene varierer stort mellom byene 
• Bruk av min-, maks- og absolutte krav 
• Soneinndeling (indre, ytre by osv) 
• Bruk av enhet (plass pr. boenhet/plass pr. 100/1000 m2BRA)  
• Grad av strenghet (lav norm) 

 

– Stort spenn mellom byene på utforming: vanskelig å 
sammenligne:  
Men; noen byer har mer restriktive normer (f.eks: Oslo og Trondheim) 



10. Virkninger av 
handlingsprogrammene 

• Utfordring å vurdere måloppnåelse av tiltak i 
handlingsprogrammene 
 

• Ikke tilstrekkelig datagrunnlag/verktøy (særlig for ATP) 
• Manglende (oppdatert) data for transportmiddelfordeling, koll, 

sykkel, bil, m.v  (RVU, tellinger, statistikk) 
• Ulike modeller og verktøy for å måle effekt: RTM, ATP-modellen, 

KVIKKT (Civitas’ klimamodell), m.v 
 

• For å vurdere effekt av FB: Behov for sammenlignbart 
datagrunnlag og et godt egnet verktøy 



Aktiviteter i 2012 

• Januar: Seminar om KVU/bypakker 
 

• August: Seminar om Transportanalyser  
– Utveksling av erfaringer og kunnskap om  

verktøybruken i byområdene 
 

• Oktober: Studietur til Nord-Tyskland 
– TRANSFORMASJON I BY – FRA VISJON TIL VIRKELIGHET 

 



Kva skjer i 2013? 
FB: 

• Fellessamling med de andre nettverkene i Sandnes 15.-16. 
april: NTP som tema  
 

• Kommende samlinger til høsten? 
• Tema som f.eks: Sykkel, BID, miljøvennlig transport i 

næringslivet, indikatorer/vurdering av måloppnåelse, 
bypakker, andre?  
 
 

Andre seminar/samlinger: 
• Samlinger i Bedre bymiljø, andre nettverkene, Future Built, 

Grønn byvekst m.v 
• Parkeringskonferanse i regi av VD/Virke: 24. mai 



Hvordan bør «innspurten» i FB 
være? 

For å sikre at FB er på rett veg: 
– Trekke noen erfaringer av arbeidet så langt/status 

for nettverkene  
 

Bruke erfaringene til å spisse arbeidet ytterligere 
Sikre at FB-prosjektet gir nytte for byene 
Gir god «effekt» ift mål 

 
 

  Følgeevalueringen? 
 

 



Temaer som bør diskuteres 

ATP-nettverket som samarbeidsforum 
– Hvordan fungerer FB som et nettverk for utveksling 

av erfaringer og kunnskap?  
 

– Hvordan sikre bedre kunnskapsutveksling av 
byenes erfaringer og kunnskap av ulike tema? 
 

– Behov for mer og bedre dokumentasjon og 
formidling (kartlegging/rapportering)? 
 

– Behov for en «kunnskapsbank»? 
 



Temaer som bør diskuteres (2) 

Videre arbeid med ATP-nettverket 

– Hvilke oppgaver/tema bør prioriteres videre? 

– Hvordan bør arbeides rettes framover? 
 

– Hvordan sikre videre arbeid med og oppfølging av 
prosjektene etter prosjektet er over? 
 

– Behov for et fortsatt nettverk etter FB? 



Temaer som bør diskuteres (3) 
Mål og måloppnåelse for ATP 
 

– Hvordan sikre sammenheng m/ mål og måloppnåelse?  
 

– Hvilke virkemidler har byene for å nå målene, og hvilke 
mangler? Tas i bruk? 
 

– Hvordan sikre at planer og prosjekter som planlegges 
gjennomføres? Forpliktende samarbeid/avtaler? 

• F.eks: Se nærmere på reg. plansamarbeid og planstrategier, 
regionale areal- og transportplaner, forpliktende avtaler 
 

 



Oppsummering 
• Byene arbeider m/mange prosjekter innenfor ATP 

(både innenfor/utenfor FB) 
 
 

• Innsatsområdene er i ulik grad relevante for byene: 
– Sentrale temaer for de fleste: Bypakker, 

belønningsordningen, sentrumsutvikling, parkering 
 
 

• For å lykkes videre: 
– Prioritere noen innsatsområder: nytte for byene og god 

«effekt» ift mål med FB 
– Behov for å kunne vurdere virkning av tiltak i 

handlingsprogram 



TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN! 
 
 
 
 
 

Tanja Loftsgarden 
www.urbanet.no 
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