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Sosialt bærekraftig 

samfunn og tettsteder 

der det er godt å bo og 

leve for alle.

Reduserte klimautslipp.

Regional balanse



Økt velferd, inkludering og 

samarbeid

Bedre boligpolitikk 

Bedre transportatferd

Økt handel og liv i sentrum



Økt velferd, inkludering og samarbeid

Innbyggerne opplever inkludering og 

fellesskap. Er fornøyde med lokalmiljøet 

der de bor. Opplever at egen kunnskap, 

behov og ressurser verdsettes.

Eksempel



Bolig og fritidsboliger 

Innbyggerne får muligheten til egnede 

boliger i gode bomiljøer, tilknyttet 

sentrum, gjennom større variasjon i 

boligtilbud. Balanse i og relasjon til 

fritidsbebyggelse. 



Bedre transportatferd

Innbyggerne går, sykler, og bruker 

kollektivtilbud mer i hverdagen. Redusert 

interntrafikk i sentrum. 



Økt handel og liv i sentrum

Innbyggerne bruker mer og trives bedre i 

sentrum. 



Sosialt bærekraftig 

samfunn og tettsteder 

der det er godt å bo og 

leve for alle.

Reduserte klimautslipp.

Regional balanse

Økt velferd, inkludering og 

samarbeid

Bedre boligpolitikk 

Bedre transportatferd

Økt handel og liv i sentrum





Tiltak som støtter opp under 

hverandre innenfor

Velferd, inkludering og 

samarbeid

Bolig og fritidsbolig

Trafikk

Handel og liv i sentrum



TETTSTEDSPAKKE: 

Godt kunnskapsgrunnlag for 

felles forståelse av 

utfordringsbilde, og for 

målrettede tiltak

Samarbeid på tvers av etater

og nivå



Prosjektgruppe med kommunale, 

regionale og statlige aktører. 

Tverrsektoriell samarbeidsgruppe 

internt i kommunen

Plattform for å samskape med 

innbyggere, kultur og næringsliv. 

Økonomiske midler internt og 

eksternt

Kommunens roller: Myndighet, 

retningsgivende, tilrettelegger, 

fasiliterer



Indikatorer

Økt velferd, inkludering 

og samarbeid?

Bedre boligtilbud? 

Bedre transportatferd?

Økt handel og liv i 

sentrum?



Indikatorer

Økt velferd, inkludering 

og samarbeid?

Bedre boligtilbud? 

Bedre transportatferd?

Økt handel og liv i 

sentrum?



Tettstedspakke som noe nytt? 
Eller en tilnærming som setter det 

kommunen allerede gjør i sammenheng?



Vil finne blant annet beskrivelser av: 
• Metodikken

• Eksemplene - tettstedene

• ATP-notat

• Parkeringskartlegging

• Living Labs

• Spørreundersøkelser 

• Om måling og indikatorer

• Fylkeskommunens rolle

• Suksesskriterier

• … …

Kom gjerne med innspill!



www.distriktssenteret.no

Takk! 


