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Sterke 
regionbyer 

gir 
bærekraftig 
vekst i hele 

landet



Vekst og 
mobilitet

Regionbyene, som de store 
byene, opplever vekst som 
betyr økt mobilitet.



Klimakutt i 
transport
sektoren

Kun
500 kr 

per tonn 
CO2

Norge når ikke utslippsmålene 
hvis regionbyene mislykkes 
med omstilling



Færre biler gir mindre kø og 
attraktive regionbyer i hele 
landet

Nullvekst-
målet – et 
kinderegg



Bred enighet om at regionbyene trenger nye løsninger!

Bompenge-
forliket: 

«I forbindelse med 
utarbeidelse av ny NTP 
vurderes andre måter å 
bidra til utviklingen av 

disse byområdene»

NTP 2022-
2033 - Svar 

på Oppdrag 5

«De mellomstore 
byene har tilsvarende 

utfordringer som 
de store byene...»Klikk for å legge til tekst



«De fem neste byene, Bodø, 
Ålesund, Haugesund, 
Arendal-Grimstad og 

Vestfoldbyene, har utviklet 
planer som gjør at de enten 
kan gå inn i byvekstavtaler 
eller lignende avtaler, og de 
har utviklet en bevissthet og 

en politisk modenhet i 
forhold til å videreutvikle en 

fornuftig bypolitikk også i 
de områdene»

Bjørne Grimsrud, direktør Statens vegvesen Økonomi og 
virksomhetsstyring, i «Bylunsj: De viktigste erfaringene ved 
byvekstavtalene», 10. november 2020



Partnerskap for bærekraftig 
utvikling av regionbyene

• Avtaler på tvers av forvaltningsnivå

• Nullvekstmålet

• Tilskudd til grønn transport (kollektivdrift, sykkelvei osv)

• Lokal vilje til helhetlig virkemiddelbruk

• Enkelt styringssystem

• Faglige utredninger

• Smart og bærekraftig

Ny 
avtale-

kategori



Mulig 
styringssystem
• Mest mulig lokal styring

- Styringsgrupper som i bypakkene

- Staten representert lokalt ved 
Statsforvalter/SVV

- Politisk deltakelse fra statlig nivå ved inngåelse 
av avtalen og utbetaling av midler

• Utbetaling basert på måloppnåelse

• Enklest mulig indikatorsett (nullvekstmålet + 
evt. noen få andre)



Mulig omtale i NTP 2022-2033? 

Det åpnes for at flere byer kan inngå langsiktige, 
forpliktende avtaler på tvers av forvaltningsnivåene, 
etter modell fra byvekstavtalene. Aktuelle byområder 
må ha tilsvarende utfordringer som de største.

Dette omfatter regionbyene Bodø, Ålesund, Haugesund, 
Arendal/Grimstad og Vestfoldbyene. 

Det etableres en forenklet variant av dagens 
byvekstavtaler, men nullvekstmålet skal fortsatt legges 
til grunn. Dette for å sikre bærekraftig byutvikling, en 
samordnet areal- og transportpolitikk, og grønn vekst i 
hele landet. 



Vi vil bidra!



Sterke 
regionbyer gir 

bærekraftig 
vekst i hele 

landet


