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Forord 

 

Utgangspunktet for helhetlige bymiljøavtaler er nullvekstmålet i Klimaforliket og i 

Nasjonalt transportplan 2014 – 2023: ”Veksten i persontransport i storbyområdene skal tas 

med kollektivtransport, sykkel og gange”.  Denne samlingen i nettverket for Areal - og 

transport i Framtidens byer er en av de siste i regi av det nasjonale utviklingsprogrammet 

som vil avsluttes dette året.   Regjeringen har uttalt at den vil forsterke klimaforliket. Det 

faglige arbeidet som vi gjør i forhold til areal - og transportplanlegging er derfor viktig. 

Hovedtemaet for denne samlingen er hvordan vi kan nå nullvekstmålet i biltrafikk. Vi har 

også valgt å ta opp den gangbare byen som eget tema.  

 

Pål Tore Berg, nettverksleder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT 

Denne rapporten gir en kortfattet oppsummering av det viktigste som 

kom fram på nettverkssamlingen i Tromsø 25. og 26. mars 2014. 

Referent: Tore Leite, Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Møteleder: Pål Tore Berg fra Samferdselsdepartementet, leder av ATP-nettverket  
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Helhetlige bymiljøavtaler  

Status  

 

Gjeldende Nasjonal transportplan (2014 – 2023) 

innfører bymiljøavtalen som ny samarbeidsform for å 

sikre en helhetlig bytransportpolitikk. Regjeringen vil 

føre en aktiv storbypolitikk og åpner for forpliktende 

avtaler mellom stat og kommune om boligbygging og 

bygging av infrastruktur som en del av bypakkene. 

 

Det er flere viktige problemstillinger som er blitt drøftet:  

 

 Areal er en ny og viktig dimensjon i 

bymiljøavtalene. Hvordan skal det håndteres?  

 Byene har i dag ulike styringsmodeller for sine 

bypakker. Kan det fortsette å være slik?  

 Hvem skal være med å forhandle om 

bymiljøavtalene? Dette må reflekteres i 

styringsmodell.  

 Det vil trolig være behov for tilleggsvurderinger 

i enkelte byområder.   

 Forholdet mellom Belønningsordningen og 

bymiljøavtaler må avklares.  

 Finansiering av fylkeskommunal infrastruktur 

for kollektivtransport må sikres. Forholdet 

mellom budsjettsystem og langsiktige avtaler 

må balanseres.  

 

De fire største byene får store midler til 

kollektivinfrastrukturtiltak, men må planlegge som om 

byene selv må betale for det. Bymiljøavtalene må ses i 

sammenheng med andre pågående prosesser som 

jernbanereform, kommunereform og opprettelsen av et 

eget vegselskap. Handlingsplanen for kollektivtransport 

legges frem første halvår 2014. Helhetlige 

bymiljøavtaler behandles i handlingsplanen for 

kollektivtransport. 

 

  

Regjeringen vil sørge for en forpliktende 
finansiering av viktige kollektivtransport-
løsninger i de største byene, fortrinnsvis 
gjennom å gi investeringstilskudd som 
dekker 50 prosent av investerings-
kostnadene.  

ÅSE NOSSUM 

SAMFERDSELSDEPARTEMENTET  
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Rammeverket 

 

Bymiljøavtalene gir mer penger til byene i NTP-

perioden. Det er satt av 3 125 mill. kr statlige midler i 

perioden 2014-2017. 

 

Finansiering av kollektivtiltak er nå overført til 

bymiljøavtalene. Avtalene forutsetter samarbeid på tvers 

av forvaltningsnivåene, der avtalepartene bidrar med 

finansiering. Pengene er ikke nok for å få hele effekten, 

men samlet virkemidler på alle nivåene skal sammen gi 

et resultat i tråd med klimaforliket. 

 

Vi trenger nye indikatorer for å måle helheten i avtalene. 

Statens vegvesens anbefalinger om et minimum 

indikatorsett for å måle trafikkutvikling og 

klimagassutslipp. I tillegg brukes indikatorer for 

innsatsområdene arealbruk og bilrestriktive tiltak. Vi 

foreslår å utvikle disse i samarbeid med KS og de fire 

største byene. Vi ønsker å ta det som gjøres lokalt og 

bruke indikatorer og evalueringskriterier fra dagens 

bypakker. Partene må følge opp rapporteringen som del 

av avtalene. Gåstrategi er en sentral del av 

bymiljøavtalene.  

 

Bymiljøavtalene skal baseres på forhandlinger mellom 

likeverdige avtaleparter: Staten kan ta initiativ til slike 

forhandlinger, men kommunene og fylkeskommunene 

kan også ta slikt initiativ. 

 

 

 

 

 

 

  

Sykkeltelling er en viktig sak. Men hvorfor 
ikke telle sykkelandelen manuelt, der 
sykkelregistrering ikke er tilstrekkelig?  
 

LARS AKSNES  

VEGDIREKTORATET 
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Arealdimensjonen i dagens planer   

Forslag til reviderte statlige planretningslinjer 

for samordnet bolig-, areal-, og 

transportplanlegging. Status etter 

høringsuttalelser 

 

Forslaget bygger på prinsippene fra gjeldene 

rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og 

transportplanlegging. Det fastlegger gode prinsipper for 

samordnet areal- og transport planlegging og gir føringer 

for rammene for utbyggingsmønster og transportsystem. 

Disse bør fastsettes i regionale planer som er i tråd med 

målene retningslinjene. Et stort flertall slutter seg til 

behovet for revisjonen av dagens rikspolitiske 

retningslinjer. Mange har forslag til endringer og 

justeringer, og disse spriker i ulike retninger avhengig av 

de roller og ansvar aktørene har i forhold til 

retningslinjene pr i dag.  

 

De fleste innspillene ser behov for regional planlegging. 

Retningslinjene differensierer mellom by- og 

tettstedsområder med stort befolkningspress og områder 

med mindre press. Flere mener at formuleringene gir for 

stor fleksibilitet og rom for skjønn i praktisering av 

retningslinjene. Viktige temaer for uttalelsene er 

boligbygging ved knutepunkter for å sikre miljøvennlig 

transport, men også mulige målkonflikter dette skaper 

blant annet i forhold til jordvern og ulike miljøverdier. 

Flere innspill tar opp betydningen av statlig lokalisering 

og ønsker at retningslinjene er tydelige om dette. Videre 

ønskes bedre kopling mellom helhetlige bymiljøavtaler, 

konseptvalgutredning, kvalitetssikring av prosjekter og 

planlegging etter plan- og bygningsloven.  

 

Høringsrunden tilsier ikke at det må gjøres store 

endringer, men det er et behov for å forenkle og korte 

ned dokumentet noe. Departementet vil jobbe videre 

med innspillene og legge fram reviderte 

planretningslinjer. 
 

 

  

Utkastet til planretningslinjer er godt 
samstemt med bymiljøavtalene og disse gir 
mye god støtte til nullvekstmålet.  

JØRGEN BRUN 

KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 
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Systematisk kartlegging av innholdet i 

kommuneplanenes arealdel.  

 

I hvilken grad innfrir dagens kommuneplaner kravene 

til rammer for inngåelse av kommende bymiljøavtaler 

etter retningslinjer gitt i NTP? 

 

  

Hva skal til for å bryte trenden møt økt bil-

trafikk?  Arealbruk virker på lang sikt: den påvirker hva 

som skjer fra i dag av og bestemmer i høy grad biltrafikken i 

framtiden. Dagens konkurranseflate mellom bil, kollektiv, 

sykkel og gange følger bl.a. av naturgitte forhold og vedtak 

for mange år siden. Kartleggingen kobler arealplanlegging 

og nullvekstmålet: Vurderingen av dagens planer er gjort for 

å formulere anbefalinger om krav til framtidig planlegging 

som grunnlag for bymiljøavtaler. Hverken «null-

vekstmålet» eller kriteriene Civitas har satt opp for 

vurdering var kjent da de aktuelle planene ble utarbeidet og 

vedtatt.  

 

Kartleggingen bygger på systematisk gjennomgang av 

plandokumenter, men vi trenger mer kunnskap om 

reisevaner og atferd. Noen, men ikke alle regionale planer 

gir føringer for kommunenes arealpolitikk. Det er 

utfordrende å vurdere i hvilken grad kommunene følger opp 

regionale planer. Regionalt transportnett er generelt et svakt 

premiss for kommunal planlegging. Kommuneplanene 

vurderer arealbehov og legger til rette for sentrumsnær 

fortetting, men tillater også bilbasert utbygging. Det er liten 

vilje til å styre lokalisering av handel og besøksintensive 

virksomheter i planene og det er kun tre av de største byene 

som i høy grad benytter tilgjengelige 

parkeringsvirkemidler.   

Vi må tegne opp bildet på hvor det går greit å leve uten bil. 

Dagens planer gir på langt nær nødvendig bidrag, så det er 

behov for å gjøre djerve endringer. Samtidig er det potensial 

for raskere og mer effektiv planlegging ved å lage en samlet 

regional areal- og transportplan som inkluderer 

konseptvalgutredning for transportsystemet. Det bør  stilles 

statlige krav til innhold gjennom bymiljøavtalene. All 

oppfølging bør tas inn i kommuneplan og det bør gis statlig 

belønning av resultater i den enkelte kommune. 

 

Arealbruk bør bli et sterkere premiss i 
transportplanleggingen, og transport et 
sterkere premiss i arealplanleggingen.  

RUNE OPHEIM 

CIVITAS 

 



 

 
 

7 

framtidensbyer.no 

 

 

Regionale og interkommunale areal- og 

transportplaner i ni norske byområder som 

grunnlag for helhetlige bymiljøavtaler  

 

  

Vurdering av Regionale areal- og transportplaner i ni norske 

byer er vurdert i samarbeid mellom Urbanet Analyse og 

Asplan Viak. Asplan Viak har kartlagt regionale planer og 

Urbanet regnet på effekten i noen byer. Buskerud og Nedre 

Glomma er undersøkt nærmere. 

 

Hva er effekten av en klar fortettingsstrategi for 

biltrafikken? I fortettingsalternativet i Buskerudbyen er 

befolkningsvekst størst rundt sentrale kollektivknutepunkt 

og togstasjonene. Denne veksten er tydelig konsentrert. I 

Nedre Glomma er det lagt til grunn en har markant 

fortetting i soner med høy befolkningstetthet. I Nedre 

Glomma kommer befolkningsveksten i områder med lav 

bilandel.  

 

Hvor stor andel av veksten skjer med bil? I Buskerud er 

andelen beregnet til 60 % i trendalternativet versus 59,7 % i 

fortettingsalternativet.  I Buskerud kjører du like mye bil 

uavhengig av hvor du bor.  Nedre Glomma er virkningen 

noe større: fra 61,9 % til 57,9 %. 

 

Effekten av arealtiltak blir  større med parkerings-

restriksjonen: Bilandelen kan gå ned med mellom 4 og 7 % 

slik at bilens andel av trafikkveksten reduseres. Dette kan gi 

en samlet samfunnsøkonomisk besparelse på 1,2 mrd 

kroner i de ni byområdene. 

 

Det er viktig å jobbe med effektiv arealbruk selv om 

virkningen av fortetting isolert sett er liten. Analysene viser 

at fortetting er nødvendig, men det må kombineres med en 

videreutvikling av tilbudet når trafikkgrunnlaget øker. Dette 

vil gi full effekt av en slik strategi. Fortetting alene er ikke 

nok for å nå målene om nullvekst i bytrafikk. Viktigst er det 

å fortette der kollektivtilbudet er godt: det vil si maks 10 

min til fots fra kollektivtransport og minimum 15 min ruter. 
 

 
 

 

Fortetting i knutepunkter gir ikke 
nødvendigvis resultat i mellomstore byer og 
den må bygge opp under kollektivtransporten. 

BÅRD NORHEIM, 

URBANET ANALYSE  
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Hva mener byene det er viktig å jobbe med i forhold til null-vekstmålet og 

bymiljøavtaler  

 

Osloområdet  

 

Målet om nullvekst er et felles mål og innført som 

sideordnet hovedmål i Oslopakke 3. For revidert avtale 

2012 er det lagt til grunn økte takster i bomringen og 60% 

av midlene brukes til investering i og drift av kollektiv-

transporten.  I tillegg brukes andre virkemidler: Lokale 

driftstilskudd til kollektivtransporten har økt. Oslo har en 

restriktiv parkeringspolitikk. Andel som har gratis 

parkering jobb er lav. Regional areal- og transportplan 

skal vedtas neste året og vil være i tråd med målene for en 

helhetlig bymiljøavtale.  
  

En hovedutfordring er stor befolkningsvekst. Det er 

beregnet at forventet vekst i befolkning og arbeidsplasser 

vil gi 600 000 nye bilturer i 2030 om det ikke gjøres noen 

tiltak. Særlig utfordring i Akershus er kapasitetsproblemer 

på Fornebu. Nullvekst i bomringen gir lavere inntekter 

enn forutsatt og økte driftskostnader på kollektivsiden. 

Bymiljøavtalene er viktig for å støtte det vi gjør, og det 

bør ikke stilles vanskelige krav til dokumentasjon som 

forsinker framdriften. Det er viktig med godt samarbeid 

om prioritering, finansiering og gjennomføring av tiltak 

mellom bymiljøavtalen, belønningsmidlene og Oslo-

pakke 3. 

  

Aktuelle tiltak for bymiljøavtale i Oslo og Akershus er 

Fornebubanen og, på sikt, forlengelse av T-bane til Ahus 

og ny fellestunnel. Vi er også avhengig av å få finansiert 

tiltak på riksveg som gir løft i kapasitet i kollektiv-

systemet og god framkommelighet for buss. I tillegg må 

sykkelvegnett bli bedre og det må legges bedre til rette for  

de gående.  

 

 

  

I Oslo er nullvekstmålet i dag nådd for 
perioden 2007-2013. Veksten i biltrafikk på 
6 % i Akershus kan trolig knyttes til vekst i 
næringstrafikk. Dette er mye bedre enn det 
modellberegninger ville gitt.  

OLAV FOSLI 

 OSLOPAKKE 3- SEKRETARIATET  



 

 
 

9 

framtidensbyer.no 

 

 

 

Tromsø 

 

Tromsø har et bevisst forhold til samordnet areal- og 

transportplanlegging. Byspredningen er stoppet. 80 prosent av nye 

boliger er innenfor en radius på 4 km fra sentrum. Dette gir 

grunnlag for en høyere andel miljøvennlige reiser en dagens 40 

prosent. Vi har satt oss som mål om at denne andelen skal økes til 

50 prosent. Dette innebærer da nullvekst i biltrafikk. Utredningen 

Transportnett Tromsø skal være ferdig i 2015 og danner grunnlag 

for å forhandle om bymiljøavtale. 

 

Politisk og faglig engasjement gir oss noen utfordringer i forhold 

til arbeidet med hovedvegnett, kollektivtilbud, sykkel og gange: 

 

Hva har politikerne skrevet på sin agenda? Viktige stikkord er: 

  

 Valgfrihet 

 Ingen restriksjoner  

 Ingen nye avgifter  

 

Utfordringen er å oversette disse politiske ordene for faglig 

oppfølging av bymiljømålene:  

 

 Valgfrihet er å kunne velge bussen og sykkel for å 

fremme folkehelsen 

 Det vil være behov for økt omstillingsevne også i forhold 

til innbyggernes reisevaner  

 Ingen nye avgifter innebærer at det ikke blir mulig å 

finansiere nye veier  

 

Det blir viktig å tenke nytt og smart i forhold til transport i by: 

Kan vi gjøre det lettere for folk å bruke smartphone når de reiser 

kollektivt? Vi reiser mer og vi reiser mye. Vi må altså både ha 

vekst på kollektivtransport og gjennomføre tiltak i nærmiljøet 

som for folk til å holde seg mer i ro. 
 

 

  

Tromsø har 110 busser per time i rushtiden 
gjennom krysset Sjøgata/Fr.Langesgate.   

PER HAREIDE 

TROMSØ KOMMUNE  

 

 

 

  



 

 
 

10 

framtidensbyer.no 

 

 

Trondheim  

 

 

  

Miljøpakken samsvarer godt med målene for 

bymiljøavtalene. Trondheim ønsker at bymiljøavtale for 

Trondheimsregionen kan være en tilleggsfinansiering for 

miljøpakken. Jo færre føringer på midlene,  jo lettere å 

tenke helhetlige løsninger. Vi opplever at Miljøpakken har 

et greit styringssystem og ønsker å bygge på dette ved 

inngåelse av bymiljøavtaler.  

 

Det er mulig å nå målet om nullvekst i biltrafikken.  Vi har 

en kraftig økning i kollektivtrafikken (over 50 prosent de 

siste 5 år) og vi har hatt en nedgang i biltrafikken gjennom 

bomstasjonene som kom i 2010.  

 

Veksten i regionen gir oss 250 000 nye reiser mot 2050. 

Det trengs derfor en dobling av miljøvennlige reiser. 

Nullvekst i personbiltrafikk krever sterke restriktive 

virkemidler som det er politisk krevende å samle støtte til. 

Bompengesystemet er mye diskutert av nabokommuner og 

ville antagelig ikke vært innført, hvis man var avhengig av 

flertallsvedtak i regionen. Det pågår imidlertid et positivt 

samarbeid i regionen om den interkommunal arealplanen.   

 

Trondheim har flere utfordringer: Vi møter press og 

lobbying fra utbyggere. Utbygging av hovedvegnett gir økt 

biltilgjengelighet, som må det må kompenseres for. 

Dobbeltspor på jernbane fra Trondheim til Stjørdal er en 

lokal prioritet. Samtidig utredes dobling av vegkapasiteten. 

Og Statens vegvesen er raskere enn Jernbaneverket til å 

planlegge… 

 

Trondheim har mål om å fordoble sykkelandelen gjennom 

systematisk planlegging og utbygging av helhetlige traseer. 

Dette er en viktig del av miljøpakken. Vi satser på å 

ferdigstille minst en ny helhetlig rute hvert år. 
 

 

  

 

  

Betydelig trafikkvekst forutsetter vesentlige 
ressurser til både investeringer og drift. Hver 
ny passasjer koster, og det må sikres at 
bymiljøavtaler/belønningsmidler også kan 
benyttes til drift.   
 

 TORE LANGMYHR 

TRONDHEIM KOMMUNE 



 

 
 

11 

framtidensbyer.no 

 

 

 

Fagrådet for bærekraftig byutvikling sine 12 råd for byvekst, bykvalitet og byutvikling. 

 

Oppgaven som fagrådet har fått er fritt: Rådet har ikke hatt politiske føringer eller vært  
bunnet av dagens praksis. Det var ikke intern enighet og friske diskusjoner. Rådene ser  
på statens muligheter og roller i bypolitikken: både rammeverket som gis i lovverket,  staten  
som forvaltningsenhet og som byggherre. Rådene er gruppert rundt temaene byvekst,  
bykvalitet og byplanlegging. Rådets arbeid er nå avsluttet og rådene ble overlevert til  
regjeringens byministerne: Jan Tore Sanner og Tine Sundtoft.   
 

 

RÅD: Fortett eksisterende byer i stedet for å bygge nye. Fortett 

eksisterende byer med eksisterende infrastruktur. Viktige prinsipper 

er byomdannelse og gjenbruk. Offentlige institusjoner må ligge i byen 

for å generere byliv og arbeidsplasser.  

 

RÅD: Sikre en varig byggegrense mot byenes viktigste natur- og 

friluftsområder.  

 

RÅD: Gratis innfartsparkering. Sentrale kollektivknutepunkter med 

innfartsparkeringsplasser. Det må gjøres attraktivt å nå disse med 

andre modi enn privatbil.  

 

RÅD: Byen gjøres gangbar. Det må gjøres attraktivt å gå.  

Faglig råd foreslår bylivsregnskap for å kartlegge hvor attraktiv byen 

er for fotgjengere.  

 

RÅD: Byen skal ha attraktive offentlige rom og et aktivt gateliv.  Det 

er nødvendig at det er nok folk som beveger seg på gateplan. Staten 

kan påvirke dette gjennom egne bygg og overordnede retningslinjer. 

Staten kan bidra ved å utvikle egne plasser i byen. For eksempel kan 

temporær byrom brukes for å skape gateliv.  

 

RÅD: Fremme handel, kultur og næring i sentrum. Sentrum må være 

trygg og trivelig. Kjøpesenterpolitikken kan forvaltes strengere enn i 

dag. Kjøpesentrene har konkurransefortrinn gjennom avgiftsfrie 

parkeringsplasser. Rådet foreslår å vurdere avgiftsparkering for å 

hindre slike fortrinn. 

 

RÅD: Samordne byplanlegging for klima, miljø og folkehelse. Både 

fortetting og sammenhengende grøntdrag kan fremme fysisk og 

mental helse. Rådet anbefaler helseregnskap for klima og 

transportplanlegging og konsekvensvurdering av tiltak for å fremme 

innbyggernes helse.  
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RÅD: Staten må ta mer ansvar og utøve mer styring av byregionene.  

Sektorinteressene er sterke og hindrer hverandre i å finne de beste 

løsningene. Det er både rasjonelt og bærekraftig å samordne. Rådet 

anbefaler å sikre samordning gjennom et regionalt styringsorgan. Det 

kan være nødvendig å styrke kommunene gjennom 

kompetanseheving innenfor planlegging og arkitektur.  

 

RÅD: Bedre offentlig tilrettelegging for boligbygging i by. Det er 

behov for mer ressurser og fagfolk for å sikre økt boligbygging i by. 

Det handler ikke bare om boligforsyning, men det bør være et tydelig 

mål om å skape boligkvalitet. Det er i dag kritisk mangel på 

utleieboliger. Rådet anbefaler at husbanken må styrkes og rettes mot 

leiemarkeder. Det bør gis statlig støtte til kommuner som oppnår 

variert boligsammensetning. Kommunene må flytte grenser og tenke 

nytt ved å blande selveie og utleie. Dette for å skape en variert 

demografi.  

 

RÅD: Stimulere boligprosjekter som bidrar til bærekraftig by.  Rådet 

foreslår å belønne prosjekter som går utover lovkravene.  

 

RÅD: Styrke byforskningen.  Rådet anbefaler et program som retter 

seg mot en felles nordisk arena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KJERSTI NERSETH 

ARKITEKT/LEDER AV FAGLIG RÅD FOR BYUTVIKLING 

 

 
Det må fokuseres på by som by: Hva er viktig for byens 
utvikling? Faglig byråd viser til at byene kan bruke sitt 
handlingsrom, men går ikke inn for å si hva kommunene 
skal gjøre. Fokus på hvordan staten kan bidra med egne 
virkemidler. Det resulterte i en del råd som er sterkt 
politiske, men rapporten kan også brukes som en à la 
carte-meny.  

 

 

 

 

 

 

 

BÅRD NORDHEIM  

URBANET ANALYSE 

FAGLIG RÅD FOR BYUTVIKLING 

Rapporten tar opp samordning som utfordring. Denne 
ufordringen gjaldt også rådet selv: Nyttig at det var så 
bredt sammensatt: Det var forfriskende og frustrerende 
samtidig. Rådet hadde ingen store ambisjon om å vise 
hvordan det skulle gjøres, men konkret vise hva der er 
mulig å gjøre.  
 

 

 

TONE HUSE 

UNIVERSITETET I TROMSØ 

FAGLIG RÅD FOR BYUTVIKLING  
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Gangbare byer  

 

Nasjonal gåstrategi  

 

 

Staten har laget nasjonal gåstrategi som underlag til 

etatenes forslag til NTP: Målet er at flere skal gå. Vi 

har en aktiv gånasjon: 22 prosent hele reiser til fots. 

Tankevekkende er at familier med barn går mindre.  

Gåing i hverdagen er hovedfokus. Derfor må det 

være attraktivt å få for alle. 

 

Det er gode  argumenter for å satse på gående: 

 

 Tilrettelegging for gående gir økt handel i 

sentrum 

 Frihet til å kunne velge annet enn bil 

 Å gå er sunt  

 

Det bør oppfordres til at partene inkluderer 

gåstrategi og sykkelregnskap i bymiljøavtalene. Vi 

må innarbeide hensyn til gående i kommunale 

planer.   

 

Gåstrategien skal bidra til at statlige, regionale og 

lokale myndigheter, i samarbeid med organisasjoner 

og private aktører, tilrettelegger for at det skal være 

attraktivt å gå for alle og at flere skal gå mer. Det 

viktigste nå er å lage lokale gåstrategier. I lokale 

gåstrategier lager vi gatebruksplaner, definerer et 

hovednett for gående, sikrer snarveger og setter krav 

til stedskvalitet. 
 

 

Å styre arealbruk er en viktig premiss: Vi 
bor ikke tett nok! FNs råd til byutviklere er: 
”Move people closer together” .  Vi må 
planlegge med utgangspunkt i menneskene 
og skape 10 minutters-byen.  
 

GURO BERGE 

VEGDIREKTORATET 
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Kommunenes arbeid med tilrettelegging for gange.  

 

Fredrikstad  

 

 

Fredrikstad har ingen gåstrategi enda. Likevel 

jobber vi aktivt for å få flere til å gå:  

 

 Vi har jobbet med barnetråkk i 

miljøbyprosjektet. Denne har igjen gitt 

innspill til trafikksikkerhetsplanen.  

 Vi har gangsatt gåbuss for skolebarn.  

 Gratis ferge har gitt over dobling av belegg 

og binder den gangbare byen bedre 

sammen. 

 

I arbeidet med kommunedelplan for Fredrikstad 

byområde var gange et tema på drøftingsmøter: Å 

være fotgjenger er mer en å gå, det er også å være 

sosial, observere, trimme, handle og få impulser.  

 

Det ble brukt bilder fra sentrum for å bevisstgjøre 

politikerne om at gåing ikke bare handler om antall 

meter, men hvordan disse er utformet.  

 

Gjennom prosjektet Bylaboratorium Case Fredrik-

stad ønsker vi å belyse Fredrikstads potensial som 

nærhetsby med utgangspunkt i menneskets 

hverdagsbehov. Vi vil skape bedre bystruktur for 

syklende og gående ved å spørre:  

 

 Hvordan stimulere til optimalisering av 

sammenhenger?  

 Hvordan se hva mangler?  

 Hva må prioriteres først?  
 

”Hvis vi ikke kan gå –

mister vi bysentrumets sosiale dimensjon” Jan Gehl

 

Avstand handler ikke alltid om antall 
meter – men hvordan vi opplever det å 
gå disse meterne. Tilrettelegging for 
gående handler om å reparere byveven. 
 

 

TRINE NYGAARD 

FREDRIKSTAD KOMMUNE  
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Kristiansand  

 

 

På tross av kraftig vekst i befolkningen opplever også 

Kristiansand nullvekst i biltrafikken. Vi har også gjort mye 

på gange, men siste årene har vi hatt et bredere fokus. 

Blant annet har vi laget en gåstrategi for eldre og startet 

arbeid med gåstrategi som del av arbeidet med 

bymiljøavtalen.  

 

Vi har særlig identifisert viktige gangveiakser. Et formål 

med gåstrategien for eldre har vært å utvikle metode og 

planverktøy. Arbeidet har munnet ut i en handlingsplan. 

Kartleggingsarbeidet har blant annet munnet ut i et 

forventningspress om benker. Dette var noe som de eldre 

ønsket seg, sammen med bedre vintervedlikehold og 

atskilte gang- og sykkelveger. Eldre trenger også ofte et 

lite knuff for å komme ut. Et av de anbefalte tiltak var 

derfor etablering av gågrupper.  

 

Kristiansand deltar i SMS-prosjektet: Stedsutvikling, 

medvirkning og sosiale møteplasser. Dette er et nordisk 

kunnskapsprosjekt som skal bidra til en sosialt 

bærekraftig stedsutvikling og fremme sosial integrasjon. I 

prosjektet ser vi blant annet på urbant friluftsliv langs elve-

strandpromenaden og langs Grimsbekken blitt rustet opp 

til å bli en urban friluftsløype.   

 

Kristiansand jobber vi med kartlegging av snarveier til 

bussholdeplasser og skole mer. Det er brukt 2 mill kroner 

på dette de siste årene.  
 

 

Eldre fotgjengere er redde for å bli kjørt ned 
av syklister. De ønsker redere fortau når det 
er flere folk. De opplever knuffing og har 
behov for nedsenkede fortauskanter for 
rullatorer som skal frem. 
 

ØYSTEIN HOLVIK 
KRISTIANSAND  KOMMUNE 
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Tromsø  

 

 

Tromsø har en egne ski- og gåstrategi som er rettet mot 

dagliglivets transportbehov. 30 km skiløyper kan om 

vinteren brukes av 40 000 mennesker på Tromsøya. Byen 

har tatt vare på grøntområdet med markagrensa og marka 

ligger innenfor bydelene – midt på øya. Dette gir byen en 

stor sentral park, nesten som Central Park på Manhatten… 

 

Tromsømarkaprosjektet har som mål å fremme rekreasjon, 

friluftsliv og fysisk aktivitet. Men  marka har også vist seg 

å kunne tjene som miljøvennlig kommunikasjonsåre for 

hele befolkningen i byen. Fylkeskommunen, universitetet, 

sykehuset og kommunen er partnere i styringsgruppa som 

sammen har realisert oppgradering av skiløyper og 

sykkelveger i marka. For å legge nytt grusdekke er det 

funnet smarte løsninger, som å bruke asfaltutlegger. Denne 

tåler massiv bruk og rask legging.  

 

I dag er det plass til to klassiske skispor og et midtfelt for 

skøyting. I tillegg er det avsatt halvannen meter for 

fotgjengere for å unngå tråkk i sporene og konflikter 

mellom de ulike brukerne.  På sommeren er løypenettet 

byens viktigste transportåre for syklister. Det er lagt til 

rette for små snarveier. Skilting med tidsangivelser viser at 

løypene gir rask og ikke minst kalkulerbar reisetid. Tellere 

har målt 600 000 passeringer i året på to steder. Dette gir 

1000 færre biler på veinettet.  

 

I en konkurranse -  ”skiløper mot taxi” -  kom skiløperen 

raskest fram – til drosjesjåførens milde fortvilelse. 
 

Sammen for et varmt og livskraftig 

Tromsø

 

På Universitetet i Tromsø er det skistativ 
ettersom studentene ofte tar skiene fatt for å 
komme seg til forelesning.  
 

HENRIK ROMSAAS 

TROMSØ KOMMUNE  
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Klimaforliket: veksten i persontransport i de store byområdene skal tas 
med kollektiv, sykkel og gange 
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