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Side

Hvordan har 
rammeverket 
rundt 
byvekstavtalene 
utviklet seg? 
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Bymiljøavtaler + byutviklingsavtaler = byvekstavtaler
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Reforhandling og førstegangs avtaler

 (Re)forhandling: 
 Oslo/Akershus, Trondheimsregionen, Bergensregionen og Nord-Jæren

Førstegangs avtaler: 
 Grenland, Nedre Glomma, Buskerudbyen, Kristiansandsregionen, Tromsøregionen

Sentrale endringer:
 Omegnskommunene til kjernebyen tas i større grad inn i avtalene
Med større vektlegging av arealdimensjonen får Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet, samt Fylkesmannen viktigere roller  
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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

 66,4 mrd er satt av for perioden 2018-2029 gjennom byvekstavtaler, bymiljøavtaler og 
belønningsordningen

Åpen for ni større byområder 

 Landets fire største byområder gis 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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Nullvekstmålet

Veksten i persontransport i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, 
sykling og gange (klimaforliket)

Bymiljø-/byvekstavtalene er lansert som et av statens viktigste verktøy for å nå 
nullvekstmålet

Målet skal oppnås for hele byområdet, ikke bare kjernebyen
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Operasjonaliseringen av nullvekstmålet i avtalene

Gjeldende NTP
 ‘Nullvekst i persontransport med bil i byområdene er dels et mål for å redusere 

klimagassutslippene’ (s. 146).

 ‘Null- og lavutslippsbiler bruker like mye vegkapasitet og parkeringsareal som 
diesel- og bensinbiler, og bidrar til kø, ulykker, støy og svevestøv’ (s.147)

Nullvekstmålet tjener antagelig ikke som et insentiv for 
elektrifisering av bilparken eller for utforming av bedre 
godstransport i by, men slik målet er utformet sikrer det en bredere 
relevans og varighet
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Operasjonaliseringen av nullvekstmålet i avtalene

Målet stadfester ikke transport-reduksjon, kun nullvekst 

 I hvilken grad er det et ambisiøst mål for byområder med høy bilbruk og/eller 
lav befolkningsvekst? 

Godstransport inkluderes ikke

Målet fokuserer på kjørelengde, uavhengig av om bilbruken er knyttet til fossilt 
drivstoff eller ikke 

8



Side

Hvordan kan 
arealutvikling 
inkluderes i 
byvekstavtalene?
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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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Regional plan Oslo og Akershus 

 I byutviklingsavtalen stadfestes en 
felles forpliktelse til å handle i 
samsvar med regional plan
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2017: KS storbynettverk 
samler seg om felles uttalelse 
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Klare forventninger til blant annet:

• statlig lokalisering av egen virksomhet 
• bevissthet rundt statlige planretningslinjer
• prioritering av statens infrastrukturtiltak
• at staten gir storbyene flere virkemidler  
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Avgrensing av avtalenes rekkevidde

Utvikling av areal- og transportsystem er omfattende politikkfelt

Byvekstavtalene dekker noen dimensjoner av areal- og
transportsystemutvikling, noen dekkes i mindre grad

 Blant annet som resultat av organisatoriske forhold eller hvor langt et prosjekt har 
kommet når byvekstavtalen ble inngått

 Lokalisering av nytt sykehus på Nord-Jæren er et eksempel på et stort prosjekt som ikke
er sentralt i inngått byvekstavtale
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Lokalisering av nytt sykehus på Nord-Jæren
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Lokalisering av nytt sykehus på Nord-Jæren
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Eksisterende 
sykehus
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Lokalisering av nytt sykehus på Nord-Jæren
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Planlagt nytt 
sykehus
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Hvordan har areal blitt 
inkludert i byutredningene?

Byutredninger gir grunnlag for nye byvekstavtaler
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Byutredninger gir grunnlag for nye byvekstavtaler

 I byutredningene analyseres ulike virkemiddelpakker som kan bidra til å nå 
nullvekstmålet – at veksten i persontransporten tas med kollektivtrafikk, sykling 
og gåing 
Nullvekstmålet er oppnådd dersom trafikkarbeidet i 2030 (analyseåret) er på 

samme nivå som i 2016 (nåsituasjon) (ekskl. unntakstrafikken)
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Illustrasjonen er hentet fra Statens vegvesen og 
Jernbanedirektoratet, 2018;28.
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Byutredninger gir grunnlag for nye byvekstavtaler

 I byutredningene analyseres virkemiddelpakker som kan bidra til å nå 
nullvekstmålet – at veksten i persontransporten tas med kollektivtrafikk, sykling 
og gåing 
Nullvekstmålet er oppnådd dersom trafikkarbeidet i 2030 (analyseåret) er på 

samme nivå som i 2016 (nåsituasjon) (ekskl. unntakstrafikken)
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Illustrasjonen er hentet fra Statens vegvesen og 
Jernbanedirektoratet, 2018;28.

Vi har undersøkt hvordan arealutvikling har blitt inkludert i 
byutredningene og hvordan man har samarbeidet om å fastsette 

arealprognoser
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Areal som virkemiddel – retningslinjer

Retningslinjer for byutredningene ga noen føringer
Verktøy for transportanalyser og samfunnsøkonomiske 

beregninger utarbeidet av transportetatene skulle brukes
 Trafikkarbeidet for nåsituasjonen og for ulike 

virkemiddelpakker for analyseåret 2030 beregnes i 
regional transportmodell (RTM) 
Beregning av minst to ulike alternativer for 
fremtidig arealbruk, for å fange opp arealbruk 
som virkemiddel 
Befolkningsvekst som i SSBs 
befolkningsframskriving (MMMM)
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Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet (2017)
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Areal som virkemiddel 
– praktisk tilnærming i byutredningene

 Arealprognoser i byutredningene ble basert på arealplaner 
på ulike nivå 

 Alle har brukt kommuneplanens arealdel
 Noen har brukt regionale planer/strategier, reguleringsplaner
 Noen har brukt Egne prognoser (og boligbyggeprogram)

 I de ulike byutredningene har man definert ulike 
alternativer/scenarier

 Tett / spredt
 Følge kommuneplanen / ikke følge kommuneplanen
 Mer / mindre styring av utbygging

 Bruk av de regionale transportmodellene forutsetter at 
arealscenarier må omregnes til 

 Antall bosatte per grunnkrets i analyseåret  
 Antall ansatte per grunnkrets i analyseåret

 Ulike metoder og verktøy er brukt for å fastsette fremtidig 
antall ansatte og bosatte 

 INMAP, GIS, KOMPASS, EXCEL, boligfeltbaser etc.

 Fordeling av vekst er ulikt håndtert
 Jevn fordeling
 Videreføre av historisk vekst
 Økt fortetting
 Rangering av utbyggingsområder

 Utfordringer
 Noe diskusjon på grunn av manglende kunnskap om 

transportmodeller 
 Enklere å fordele vekst i befolkning enn vekst i 

arbeidsplasser
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Areal som virkemiddel – det har effekt

Byutredningene viser at 
arealbruk har betydning for å 
nå nullvekstmålet 
Flere påpeker at 2030 er for 
kortsiktig som prognoseår
Flere påpeker at man får et 
materiale til å si noe om 
arealbrukens samvirkning med 
andre virkemidler

22

Effekter av enkelttiltak på utkjørte kjøretøykilometer
Kilde: Byutredning Nedre Glomma. Hovedrapport. Statens vegvesen Region øst. Desember 2017
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Hvordan har 
samarbeidet mellom 
ulike aktører vært 
organisert? 
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Samarbeid om arealprognoser 
og transportmodeller i byutredningene

Byutredningene var en konkret bestilling med et tydelig mandat, dette ga sterk lokal 
forankring, tilgang til ressurser 
Ulike aktører samarbeidet i byutredningene 
Arealplanleggere og transportmodellørene har kommet tettere sammen
Etablert kontakt og samarbeid lokalt

Arbeidet med arealbruk har vært noe ulikt organisert 
 Fokuset har vært større på arealbruk i byutredningene enn i tidligere utredninger
 Flere opplever større eierskap til modellresultatene

 Flere påpeker at det er ønskelig å videreføre denne type samarbeid mellom 
aktørene i framtidig arbeid
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Fagfolk fra fylkeskommune og 
kommune
 Første gang de er med på et samarbeid av 

denne typen, der overordnet arealutvikling ses i 
sammenheng med transporttiltak i modellene
 Økt kunnskap om transportmodeller gjennom 

arbeidet
 Behov for ytterligere kompetanseheving
 Utfordring at arbeidet står og faller på resultatene 

fra modellkjøringene 
 Liten kunnskap om transportmodeller gjør det 

vanskelig å kvalitetsikre og videreformidle 
resultatene lokalt
 Dialogen på tvers av fagområder har vært viktig

 Liten erfaring med data som kunne brukes for å 
beskrive arealbruk og har i liten grad vært 
involvert i diskusjonene rundt arealbruk og 
arealscenarier
 Har mottatt data på fordeling av vekst fra andre
 Har bistått med modellteknisk rådgivning

 fokus på at arealdata skulle leveres på riktig format
 råd om hvilket nivå modellene gir resultater på
 råd om hvilke typer arealscenarier man burde 

utarbeide, for at man skulle se en effekt i 
modellkjøringene

 Arbeidet med arealbruk har vært mer ryddig og 
detaljert enn tidligere
 Behov for bedre innsikt i transportmodellens 

virkemåte og hvordan den responderer på 
endringer i arealbruk sammenlignet med hva 
man observerer i praksis.
 Dialogen på tvers av fagområder har vært viktig
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Fagfolk fra modellmiljøet
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Erfaringer fra byutredningene

Byutredningene representerer en endring i hvordan arealbruk har blitt hensyntatt i 
transportmodellene (RTM), ved at kommunene og til dels fylkeskommunene har vært 
bidragsytere i å definere arealscenarier

Arealtiltak som gir en mer kompakt byutvikling og fortetting ved knutepunkter og 
viktige kollektivtraseer har effekt i transportmodellberegningene når det gjelder hva 
skal til for å nå nullvekstmålet for persontransport med bil

Det er fortsatt behov for gode retningslinjer og verktøy for å håndtere 
arealbruksdimensjonen i fremtidige samarbeid og utredninger

Arealinput og andre lokale data krever involvering fra kommunene og 
fylkeskommunene
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Kan og bør 
arbeidet med 
arealprognoser 
automatiseres? 

Fremtidig arbeid med arealprognoser
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DAGENS SITUASJON
Bosatte – Ansatte – Besøkende - Parkering

PROGNOSE ANALYSEÅR
Bosatte – Ansatte – Besøkende – Parkering

INPUT
Befolkningsstatistikk, Vof, FKB 

og andre registerdata

SAMLET UTVIKLING I 
PLANPERIODEN

Utbyggingsformål, utnyttingsgrad, 
parkeringsbestemmelser fra 

arealplaner
SOSI-arealplan
Bestemmelser
Beskrivelser

AREALBRUKS-
PROGNOSER

Samarbeid 
Metode/verktøy

ANDRE ANALYSEVERKTØY
ATP, Network analyst, Business analyst og 
andre GIS-verktøy, temakart, kommunale 

planregistre med mer

REGIONALE 
TRANSPORTMODELLER

(RTM)

UTVIKLING PLASSERT I TID
Prognoser for vekst i bosatte og ansatte, 

Prioritering av utbygging gitt i 
bestemmelser og beskrivelser i 

arealplaner
Markedsbaserte drivkrefter
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Datakilder 

Arealplaner på 
kommuneplannivå  
• Planbeskrivelse, 

plankart og 
bestemmelser og 
retningslinjer 

• Arealformål og SOSI 
standard 

• Områder for 
bebyggelse og anlegg 
og tilhørende 
egenskaper

Andre kommunale 
kilder 

• KOMPASS
• PANDA
• Matrikkel
• Baser

Statistikk fra 
Statistisk 
sentralbyrå
• KOSTRA (Kommune-

Stat-Rapportering)
• Virksomhets- og 

foretaksregisteret
• Befolkningsstatistikk 

og -framskrivinger
• Sysselsettings-

statistikk og –
framskrivinger

• Handels og 
servicesoner

Kartverkets 
kartdata
• Felles kartdatabase 

(FKB)
• N50

Andre kilder

• Den nasjonale 
reisevane-
undersøkelsen (RVU)

• Parkeringsregisteret i 
Vegdirektoratet

• Besøkstall/ 
Museumsstatistikken
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Baser
Boligfeltbaser

Antall boliger
Boligtypefordeling 
Planstatus 
Planlagt tidspunkt for innflytting

Næringsfeltbaser
Planstatus
Areal
 Ledig areal
Egnethet for arealkrevende bransjer
Eierforhold
 Tidsperspektiv
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Kilde: Trondheim kommune
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Behov for ny statistikk og registerdata 

Datakildene gir bare delvis svar på det vi er ute etter
 Fremtidig arealbruk oversatt til antall bosatte og ansatte 

Mer data må samles inn
Standardisering 
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Hvorfor skal dette automatiseres?

Gi grunnlag for å sammenligne byutredninger
Bidra til enklere prosesser og mindre arbeid med å lage arealbruksprognoser

MEN

Samarbeid er viktigere enn verktøy så lenge man har gode rutinebeskrivelser 
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Hvordan bør fremtidig 
organisering og 
samarbeid om 
arealprognoser være?
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Sentralt nivå Lokalt nivå
Verktøy og metoder Utvikling og drift Bruk

Kompetanse Opplæringstiltak (kurs og seminar) Kompetanseheving gjennom 
lokale fora og gjennom 

sentralt tilbudte 
opplæringstiltak

Prognose- og 
analysegrunnlag

Bruk av lokale arealbruksprognoser og 
annet analysegrunnlag i ulike 

utredninger, planprosesser, etc.

Fastsetting av lokale 
arealbruksprognoser og 

analysegrunnlag.
Bruk i ulike utredninger, 

planprosesser etc.
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Organisering og samarbeid lokalt

Mål og oppgave
 Faglig samarbeid og informasjonsutveksling mellom stat og kommunesektor knyttet til 

areal- og transportanalyser
Sikre ressurseffektivitet ved at de lokale aktørene benytter det samme grunnlaget i 

ulike utredninger 
 Fastsette oppdatert modell- og datagrunnlag til bruk transportmodellene 

 arealprognoser, referansebaner og annet

Løsning
Et forpliktende samarbeid som involverer en rekke aktører med ulike ansvarsområder
Et fast samarbeid over tid
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Samarbeid og organisering 
om arealbruksprognoser på lokalt nivå
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Samarbeid og organisering på sentralt nivå

Mål og oppgave
Faglig samarbeid og informasjonsutveksling mellom stat og kommunesektor 

knyttet til areal- og transportanalyser
Sikre at det utvikles felles verktøy og metoder for arealprognoser som kan 

brukes av alle regioner og kommuner, samt tilbys opplæringstiltak knyttet til 
dette

Løsning

Planmyndighetene og transportmyndighetene representerer to 
ulike alternativ til organisering og samarbeid på sentralt nivå

37



Side

Ansvar hos 
planmyndighetene?
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Ansvar hos transportmyndighetene?
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Samarbeid og organisering på sentralt nivå -
anbefaling

Tar man utgangspunkt i den tydelige koblingen til 
transportmodellene, er det hensiktsmessig at ansvar for verktøy og 
metoder for arealprognoser legges til NTP-samarbeidet som ledes 
av transportmyndighetene

Dersom man har ambisjoner ut over transportmodellene, er det 
hensiktsmessig at organiseringen trekkes ut av NTP-samarbeidet 
og organiseres uavhengig av dette og ledes av planmyndighetene
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Hvilke endringer vil 
trolig komme for 
inndeling av områder 
omfattet av 
byvekstavtalene?
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Integrasjon av areal i byvekstavtalene

Samferdselsdepartementet (SD) og Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (KMD) har nå sammen den sentrale ledelsen 
av arbeidet med byvekstavtaler
 KMD har et særskilt ansvar for at arealsiden blir ivaretatt
 Tilskuddsordning med støtte til prosjekter som bidrar til arbeidet med å utvikle arealtiltak 

som bygger opp under nullvekstmålet

Fylkesmannen deltar i forhandlingen av byvekstavtalene og vil ha et 
hovedansvar fra statens side for oppfølging av arealdelen
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Kommunal deltakelse i byvekstavtalene

Byvekstavtalene bygger på tidligere bypakker

Disse har forskjellig struktur og i en første fase har det vært åpent for 
betydelige forskjeller i bymiljø-/byvekstavtalene

Ser vi på Oslo/Akershus, Nord-Jæren og Trondheimsområdet så har alle disse
representasjon av kommunenivå, fylkesnivå og statlig nivå

 Likevel illustrerer de tydelige forskjeller i styringsstruktrur
 Ved (re)forhandling vil byvekstavtalene for de fire største byområdene bli likere
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Tre avtalers geografiske avgrensning
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Nye geografiske avtaleområder

Omegnskommunene til kjernebyen(e) inn i forhandlingene

 Oslo, Bærum, Skedsmo og Oppegård kommuner: Flere signerende kommuner, men 
Oslo/Akershus fremdeles avtaleområdet

 Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg: Samme antall signerende kommuner 

 Bergen, Askøy, Fjell, Lindås og Os kommuner: Flere signerende kommuner - større 
avtaleområde

 Trondheim, Melhus, Malvik og Stjørdal kommuner: Flere signerende kommuner - større 
avtaleområde
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Endringer avtalenes geografiske avgrensning
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Endringer avtalenes geografiske avgrensning
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Nullvekst skal oppnås 
innenfor avtaleområdet

Avtaleområde

Område ikke 
omfattet av 
nullvekstmålet

Nullvekst skal oppnås 
innenfor avtaleområdet
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Avslutning
 Integrasjon av areal og transport, samt inkludering av omegnskommuner er 

ønskelig, med det også viktig å være klar over kompleksiteten det medfører

Samarbeidene som er etablert gjennom byutredningene – der kommunene og 
til dels fylkeskommunene har deltatt i å fastsette arealprognoser – bør 
videreføres

Det er fortsatt behov for gode retningslinjer og verktøy for å håndtere 
arealbruksdimensjonen i fremtidige samarbeid og utredninger

Dette blir enda viktigere når flere kommuner skal fastsette og bli enige om 
arealprognoser 
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Du kan lese mer her 
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