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Bakteppe

Oppdrag 5:

• De mellomstore byene har tilsvarende utfordringer som de store

• Styringssystemet for fremtidige byvekstavtaler bør være enklere enn for de fire største 
byområdene

Kap 5.3: Mellomstore byområder trenger en tydelig bypolitikk (….). Et overordnet mål bør 
være bærekraftige og attraktive byer. Dette vil kunne bidra til å redusere negative 
miljøeffekter av personbiltransporten, bedre folkehelsen, gi økt byliv, redusere 
investeringsbehovet for veiinfrastruktur og øke tilgjengeligheten for alle transportformer

Kap 5.4: Samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer om helhetlig virkemiddelbruk for areal-
og transportutvikling vil være mest effektivt, da de enkelte virkemidlene gir størst virkning 
om de inngår i en felles, langsiktig tiltakspakke.

Bompengeforliket: 

“For mindre byområder enn de 9 største er det ikke lagt opp til å inngå byvekstavtaler i
dagens NTP. I forbindelse med utarbeidelse av ny NTP vurderes andre måter bidra til
utviklingen av disse byområdene enn byvekstavtaler”



Viktige elementer å ta med fra byvekstavtalene:

• Forpliktende avtaler på tvers av forvaltningsnivå

• Forhandlinger – sitte ved samme bord

• Langsiktige avtaler

• Videreutviklet nullvekstmål

• Fokus på samordnet areal- og transportplanlegging

• Grundige utredninger i bunn

• Sterke økonomiske incentiver for å nå målene



Viktige elementer å ta med fra 
belønningsavtalene: 

• Enkelt styringssystem

• Enkelt rapporteringssystem

• Midler som kan brukes på en rekke ulike tiltak, inkludert drift 
av kollektivtransport, kampanjer m.m.



Næringslivet 
trenger avtaler!
• Regionbyene 

representerer store bo-
og arbeidsmarkeds-
regioner 
• Regionbyene er 

lokomotiver for store 
omland
• NHO og LO støtter opp 

om behovet for avtaler 
for  regionbyene



Mulige elementer i ny 
ordning (1)

•Avtaler på tvers av 
forvaltningsnivå

•Videreutviklet
nullvekstmål

• Statlig medfinansiering

• Lokal vilje til helhetlig
virkemiddelbruk



Mulige elementer i ny ordning (2)

• Byområder av en viss størrelse, > 40 000 innbyggere (tidl. NTP)

• Faglige utredninger i bunn (byanalyser, KVU o.l.), hvor mer
miljøvennlig reisemiddelfordeling er en sentral målsetting

• Smart og bærekraftig - Kan en ny avtalekategori bidra til:
• «Smart» utvikling i transportsektoren? 
• Fokus på flere dimensjoner av bærekraft, folkehelse, 

sosial utjevning?



Mulig styringssystem?

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

• Mest mulig lokal styring
- Statens/departementenes interesser ivaretas av fylkesmannen 

og/eller SVV
- Styringsgrupper som i bypakkene

• Utbetaling basert på måloppnåelse

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



Stor effekt
med lite 
midler!
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Mulig omtale i NTP 2022-2033? 

I tillegg til de ni utvalgte byområdene åpnes det for at flere regionbyer 
kan inngå langsiktige, forpliktende avtaler på tvers av 

forvaltningsnivåene, etter modell fra byvekstavtalene. Dette for å sikre 
bærekraftig transport, attraktiv byutvikling, bedre folkehelse og 

omstilling til lavutslippssamfunnet i hele landet.

Utforming og styring av en forenklet utgave av byvekstavtalene 
utredes nærmere, men videreutviklet nullvekstmål legges til grunn.



NTP 2022-2033

Regionbyene ønsker
å bidra til bærekraftig
utvikling i hele landet!


