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Hvordan få det til?

Hvordan praktiseres ABC-prinsippet i norske byer?

Hva er fylkeskommunenes muligheter til å samordne 

areal- og transportutvikling i retning vedtatte mål?

Hvordan kan de nye bymiljø- og byvekstavtalene påvirke 

dette?
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Hvordan praktiseres ABC-

prinsippet i norske byer?
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 Nederlandske 

lokaliseringsprinsipper 

 Behov for planprinsipper knyttet til 

næringsvirksomhet

 ABC for rett virksomhet på rett sted

 Parkeringsrestriksjoner og 

bilandeler

 Attraktive sentrum 

Kilde: Ministry of Housing, Physical Planning and Enviromnent, the Netherlands

Department of Urban Design and Planning - Marianne Knapskog 
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Norsk ABC

 Vår felles fremtid” og 

påfølgende rikspolitiske 

retningslinjer for samordna 

areal og 

transportplanlegging 

 Fortetting og vekst innenfra 

og ut

 Brukt på 2000 tallet og frem 

til i dag 

 Kunnskapsoverføring:
 Strategi og tankegods

 Konsulentrapporter

 Pilotprosjekter 

 Strategikart og avtaleverk Kilde: Asplan Viak
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Rett virksomhet på rett sted

Tilgjengelighetsprofil
 Stedet

 Basert på bil- og 
kollektivtilgjengelighet

 A: prioriterer kollektivtransport 
og parkeringsrestriksjoner 

 B: prioriterer kollektivtransport, 
noe parkeringsrestriksjoner og 
biltilgjengelig (35 prosent)

 C: prioriterer biltilgjengelig, 
ingen parkeringsrestriksjoner 

Mobiltetsprofil 

 Bedriften/ virksomheten
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Kilde: Strømmen 2001
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Tilgjengelighetskart i Trondheim, Drammen, 

Kristiansand and Stavanger-Sandnes

Kilde: Medalen, Norddal og Frøyen (2012)
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Case Stavanger

Kilde: Rogaland fylkeskommuneKilde: Medalen, Norddal og Frøyen (2012)
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Case Stavanger

Kilde: Stavanger kommuneKilde: Medalen, Norddal og Frøyen (2012)



Side

By Direkte 

ABC 

(terminolo

gi/ teori)

Indikativ bruk av ABC

Bystruktur Tilgjengelighet Kollektiv-

transport

Parkering Næringslokalisering

Trondheim I bruk Senterstruktur definert, 

tetthets-definisjoner og 

bestemmelser

Senterstruktur basert på 

tilgjengelighet, 

sykkelplanlegging 

Kollektivbue 

definert funksjonelt 

sett, hoved-

kollektivlinjer på 

kart

Parkeringsrestriksjoner 

basert på bystruktur og 

soner, maksimumskrav, 

parkeringsplan

Næringsareal definert, 

differensiert etter type 

næring, tetthetskrav, 

restriksjoner på handel, 

forholdet til sentrum og 

senterstruktur 

Stavanger Delvis i 

bruk 

Senterstruktur 

definert, 

tetthets-

definisjoner 

og 

bestemmelser

Senterstruktur 

basert på 

tilgjengelighet, 

sykkel-

planlegging, 

mobilitets-

planlegging 

Kollektiv-

korridor 

definert, 

hoved-

kollektiv-

linjer på 

kart

Parkerings-

restriksjoner 

basert på 

bystruktur og 

soner, 

maksimumkrav, 

parkeringsplan

Næringsareal 

definert, 

differensiert etter 

type næring, 

tetthetskrav, 

restriksjoner på 

handel, forholdet 

til sentrum og 

senterstruktur, 

mobilitets-

restriksjoner 
Drammen I bruk i 

kombinasjo

n med 

NACE 

statistikk

Senterstruktur definert Sykkelplanlegging Hovedkollektivlinje

r på kart

Parkeringsrestriksjoner 

basert på bystruktur og 

soner, maksimumskrav, 

parkeringsplan

Næringsareal definert, 

differensiert etter type 

næring

Kristiansand Ikke i bruk Senterstruktur definert Sykkelplanlegging Hovedkollektivlinje

r på kart, buss 

metro på strategisk 

kart

Parkeringsrestriksjoner 

basert på bystruktur og 

soner, maksimumskrav, 

parkeringsplan

Næringsareal definert, 

differensiert etter type 

næring
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Tre typer kunnskap brukt i planlegging

Kilde: Hunt and Shakley 1999
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Fylkeskommunenes muligheter til å 

styre areal- og transportutviklingen
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Det regionale nivået

Fylkeskommunen (FK) er viktig for måloppnåelse

 Nullvekst, attraktive byer, levende byer og folkehelse, mm.

 Krever samordning på tvers av geografi, sektorer og nivåer

FK har ansvar for

 Store deler av transportinfrastrukturen (v/k/s/g)

 Det meste av kollektivtilbudet

 Overordnet planlegging og styring av arealutviklingen

 Regional plan skal legges til grunn for regionale organers virksomhet 

og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen (pbl

§8-2)

Vanskelig posisjon:

 Fragmentert ansvarsfordeling – sektorer og nivåer
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Målsettinger – kunnskap - makt
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Målsettinger

Legitim 

kunnskap
Makt

Samordning 

Planlegging

Utvikling

Rammebetingelser
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Målsettinger – kunnskap - makt

Mål: Det vil alltid være målkonflikter

Kunnskap: Hvilken kunnskap som skal legges til grunn

Makt: 

 Direkte makt: For å vinne i ‘åpne kamper’

 Agendasettende makt: For å påvirke hva som blir viktige 

agendaer

 Strukturell makt: Definerer ‘the order of things’, og aktørenes 

roller i dette

 Om og hvordan makten utøves

 (Lukes 2005)
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Samordning og styring i et fragmentert 

system

16

Organisatorisk 

fragmentering 

(geografi, sektorer, 

nivåer)

Institusjon (kraft) 

som kan samordne 

og styre (pbl, FK)

Stead og Meijers (2009)
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Styrke FKs samordnende funksjon

Diverse endringer i pbl (2008)

 BU i formålsparagraf, Statlig forventningsdokument, regional 

planstrategi (avklaring mål)

 Styrket veilederrolle – kunnskapsformidling, veiledning 

(kunnskap)

 Bindende bestemmelse i fylkesplan (makt)

Revisjon av statlige planretningslinjer for samordnet bolig-

areal- og transportplanlegging (2014) (mål, makt)

FK overtok ansvar for 80 prosent av det statlige veinettet 

(2010) (mål, kunnskap, makt)
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Undersøkelser: Funket det?

Metoder

Casestudier: Intervjuer og dokumentstudier

Casene – og hvorfor de er valgt:

 Nordland: Har bindende bestemmelse i fylkesplan

 Vestfold: Har bindende bestemmelse i fylkesplan

 Hordaland: Har bindende bestemmelse i fylkesplan

 Sør-Trøndelag: IKAP – regionalt plansamarbeid

 Akershus: Har ny regional plan som skal iverksettes

 Buskerud: Buskerudbyen – regionalt plansamarbeid
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Målsettinger - målkonflikter

‘Miljø’ – overordnet 

Nullvekst i biltrafikk

Styrke kollektivtrafikk, 

sykkel og gåing

Gode byer og tettsteder

Fortetting - ikke spredning

Sentrumsutvikling

Jordvern

Kulturminnevern
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Lokalt – sak til sak(?)

Vekst i små kommuner

Vil tilby tomter overalt

Boligbygging overalt

Kjøpesenter og Big-boxer

Næringsparker

Vil si ja til alt

Vil bestemme SELV!

Mer vei (ulike grunner)
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Viktigste målkonflikter

 Fortetting i og ved sentrum

versus

 Legge til rette for bygging ‘overalt’ 

 Kjøpesentre/Bigboxer/’avlastningssentre’ 

versus

 ‘Styrke sentrum’

 I noen grad: Vei versus kollektivtrafikk, mv.

 Oppi dette: Jordvern og kulturminnevern
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Makt og legitimitet - endringer

Strukturell makt uendret
 Kommunene har råderett over arealutviklingen, KMD 

innsigelsesmyndighet, FK skal veilede og kan fremme 
innsigelser

FKs agendasettende makt er (potensielt) styrket
 Avklaring av og fokus på overordnede mål, som nullvekst

FKs direkte makt er (potensielt) styrket
 Bindende bestemmelser i regionale planer 

Mangler legitimitet til å styre
 Ikke overkommune!

 Bindende bestemmelser (nesten) kun for handel 
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Makt og legitimitet - endringer

Kunne gitt mer makt og legitimitet til å samordne og styre

Men - endringer i praktisering av innsigelser fra KMD

 Kommunene får medhold – FK taper hvis ‘direkte kamp’

 Alle involverte aktører er klar over dette

 Fylkesplan ‘virker ikke’

 Bindende bestemmelse ‘virker ikke’

FK mister totalt sett makt og legitimitet til å styre og 

samordne

Svar: Endringene ga ikke vesentlig effekt
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Men noe er på gang…

Nullvekstmålet høyere på agendaen 

 Fagkunnskap om areal- og transportutvikling får høyere status 
– FK bruker muligheten

Økt behov for regional samordning og styring – legitimitet til FK

 FK utøver agendasettende makt – initierer strategiske planer –
gir dem legitimitet til å peke retning og styre prosess

Prosessene viktige – målsetting, kunnskap og makt

Krav om konsensus – lite ‘effekt’

Hvis full effekt – stat og kommune må GI FK legitimitet til å 
samordne og styre

Bymiljøavtaler og byvekstavtaler
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Vitenskapelig artikkel på vei…
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Bymiljø - og byvekstavtaler
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Overordnet om bymiljø og byvekstavtalene

Avtaleverket er tenkt å etablere gjensidig forpliktende 

samarbeid mellom stat, fylke og kommune om areal- og 

transportutvikling

Bymiljø-/byvekstavtalene framsettes som et av statens 

viktigste virkemidler for å nå nullvekstmålet

66,4 mrd er satt av for perioden 2018-2029 gjennom 

byvekstavtaler, bymiljøavtaler og belønningsordningen
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Bymiljøavtaler + byutviklingsavtaler              

= byvekstavtaler
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En konsentrasjon rundt de ni største byområdene

Framtidens byer, belønningsordningen, bymiljøavtalene, 

byutviklingsavtalene, byvekstavtalene avgrenser seg alle 

til landets ni største byområder

Bymiljø-/byvekstavtalene gir landets fire største 

byområder har anledning til å søke om investeringsstøtte 

til ‘fylkeskommunal kollektivinfrastruktur av stor nasjonal 

interesse’:

 Fornebubanen i Oslo og Akershus, bybane i Bergen, 

superbussløsning i Trondheim og bussvei i Stavanger
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Forhold til eksisterende bypakker

Bymiljø-/byvekstavtalene tar utgangspunkt i og bygger på 

eksisterende bypakker

 I Trondheim sitt avtaledokument står det at bymiljøavtalen 

omfatter hele porteføljen i deres bypakke som kalt 

Miljøpakken.
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Likeverdighet og gjensidig forpliktelse

NTP 2014-2023 framhever bymiljøavtalene som en ny 

arbeidsform, der staten, fylkeskommunene og 

kommunene skal oppfattes som likeverdige parter

 Sammen skal de definere og gjensidig forplikte seg til å følge 

opp felles mål fastsatt i avtalene
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Noen av arealforpliktelsene i 

byutviklingsavtale for Oslo og Akershus 

 ‘Denne byutviklingsavtalen skal konkretisere hvordan 

partene vil samhandle for å følge opp føringene i Regional 

plan for areal og transport i Oslo og Akershus’ 

Staten: 

 at statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging legges til grunn for lokalisering av statlige 

virksomheter

Akershus FK og Oslo kommune: 

 å arbeide for et arealeffektivt utbyggingsmønster
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Indikatorer og årlig rapportering

Med avtalene har det blitt utarbeidet et indikatorsystem og

et system for årlig rapportering

Partene kan si opp avtalen og unnlate å bevilge midler 

dersom:

 parter ikke følger opp sine forpliktelser

 utviklingen ikke er i tråd med målsettingen
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Nullvekst – skjær i sjøen?

Hvis nullvekstmålets innretning fører til at 

næringstransport ikke fanges opp i tilstrekkelig grad

Hvis handlingsrommet i for stor grad er innsnevret av 

tidligere vedtak og inngåtte avtaler 

 Hvis store statlige arbeidsplasser lokaliseres utenfor 

byområdene
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Nullvekst - i medvind mot måloppnåelse?

Hvis avtalene innebærer en større forpliktelse til å følge 

regionale areal- og transportplaner

Hvis avtalene innebærer en større forpliktelse fra staten

Hvis avtalene bidrar til en styrking av kollektivtransporten 

gjennom avklaring av langvarige diskusjoner knyttet til 

driftskostnader

34



Side

Takk!
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