
 

 

 

Nettverkssamling - areal og transport, Kristiansand, 9.-10. desember 2010 

Referat (Ane Kvamshagen/ Hanne B Norli) 

Samlingen var denne gang spesielt viet to tema: 

1) Nasjonal transportplan og byenes innspill til prosessen 

2) Samarbeid og involvering av næringslivet 

I tillegg fikk vi forberedte presentasjoner fra Kristiansandsregionen som belyste både 

transportutvikling, KVU-arbeid og arealstrategier. Østfold fylkeskommune presenterte 

prosjekt om arealregnskap og TransNova ga en presentasjon av status for sitt arbeid. 

Herunder følger en kort oppsummering. Vi foretar en egen evaluering av samlingen, 

hvor vi ber om deltakernes tilbakemeldinger. Disse vil bli oppsummert i et eget notat 

som grunnlag for forberedelse av neste samling. For øvrig blir presentasjonene lagt ut 

på Fremtidens byers hjemmeside. 

OPPSUMMERING  

Snapshot Kristiansand 

Engasjert diskusjon i etterkant av presentasjoner av oppfølging av belønningsavtalen, 

konseptvalgutredning og regional arealplan for Kristiansandregionen, der det blant 

annet ble stilt spørsmål ved om Sørlandsparken burde satses på som avlastningsby (og 

ikke bare et avlastningssenter for handel), om hva slags by Kristiansand skal være etc. 

Arealbruk er altså et tema som mange ønsker å diskutere. Diskusjonen viser at det er 

behov for fortsatt fokus på arealpolitikk, og metoder for å vurdere konsekvenser av 

arealstrategier i forhold til transportutvikling og måloppnåelse i Fremtidens byer. 

Statlige virkemidler i samferdselssektoren 

Orientering om NTP v/Jan Fredrik Lund i Statens vegvesen som utfordret byene til å 

komme med et felles innspill til nasjonal transportplan. Dette ble det arbeidet med i 

de påfølgende gruppearbeidene, og i etterkant ble det besluttet å lage et felles 

innspill basert på punktene oppsummert i ppt-presentasjon av gruppe 3 (Jomar 

Langeland). Gruppearbeidet fikk mindre tid enn planlagt, men samtidig kom flere av 

byene med godt forberedte innlegg til arbeidet. Tor Medalen tok op seg oppgaven å 

formulere et forslag til felles innspill med utgangspunkt i dette innen fristen den 

15.desember (endelig brev følger vedlagt). 

Arealregnskap Nedre Glomma 

Presentasjonen av arealregnskap for Nedre Glomma utløste også diskusjoner rundt 

arealbruk og betydningen av å følge utviklingen tett, som en indikator på om man er 



på rett vei ift ATP-mål. Forholdet mellom fortetting og jordvern fikk en kort 

diskusjon. Samtidig tok både Fredrikstad og Bærum opp dilemmaer knyttet til 

sammenhengen mellom arealbruksutvikling og sosial infrastruktur. Dette er et tema 

det bør være mer fokus på, og som er kompliserende for i ATP arbeidet.  

”Arealkonkurranse” mellom kommunene ble også trukket frem som et tema som 

vanskeliggjør optimal arealutvikling, selv når man i utgangspunktet har enighet om 

overordnede regionale arealstrategier.  

Transnova 

Eva Solvi gikk gjennom status i programmet og eksempler på prosjekter. Dette er et 

positivt program som motiverer til handling i tråd med målene i Fremtidens byer. Men 

det påpekes fra byene at søknadsprosessene for å få utlyst støtte til tiltak oppfattes 

som svært tungvint, og at de derfor bør forenkles. 

Samarbeid og involvering av næringslivet 

Intensjonsavtalen mellom næringslivets organisasjoner og staten har i følgeTorheim i 

MD ikke medført så mange samarbeidsprosjekter som ønsket. Et sentralt spørsmål er 

hva som er egnede prosjekter. Og hvordan kan vi få til bedre samarbeid? Det 

igangsatte prosjektet for sentrumsutvikling i Drammen og Trondheim er et relevant 

prosjekt der partene sammen diskuterer seg frem til felles ståsted ift hva som er 

sentrums hovedutfordringer. Prosjektet for å utvikle bedre handelsanalysemodeller er 

viktig ut fra mål om å komme frem til et felles utgangspunkt for diskusjon om retning.  

Erfaringer fra Grenland viser at det viktigste er å være åpen og utadvendt, gå i dialog 

og bli enige om felles mål. Dette ble understreket av NHO-representanten som ønsker 

at næringslivet blir inkludert i diskusjonene på et tidlig tidspunkt. Dette vil også øke 

samarbeidsviljen. En interessant observasjon fra Drammen er at den gjennomsnittlige 

Drammenser ser ut til å være mer positivt innstilt til ulike typer miljøtiltak fordi de 

nå har erfart den gode effekten av en rekke miljøtiltak som er blitt gjennomført de 

siste tyve årene.  

Det har blitt tett med møter i desember for mange og Handelsanalyseseminar i 

Trondheim 15. desember hadde få påmeldinger fra ATP-nettverket i byene. 

Presentasjonen og en oppsummering av dette seminaret vil gjøres tilgjengelige på 

Fremtidens byers hjemmesider. Temaet vil følges videre mot neste samling. 
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