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Bærekraft og attraksjonskraft i småbyene – POLITIKK VIRKER!

Småbyer, bygdebyer og distrikt

Lokalisering! 

Pakker med organisering for 
langsiktig  gjennomføring

Næringshager

BYPAKKER for
MELLOMSTORE BYERBYPAKKE GRENLAND

SMÅBY- OG BYGDEPAKKER

Fortetting

VERDISKAPING GJENNOM 
GRØNN OMSTILLING

Politiske verktøy i utvikling

Miljøvennlig transport



Bærekraftige Telemark 2012-16 og 2016-20
med attraksjonskraft for bedrifter, besøk og bosetting
Vi får det vi prioriterer og bruker ressurser på - politikk virker!

Hva ble forankra i regionale planer?

VTfk 2020-2024

Å skape et bærekraftig velferdssamfunn

Å skape et økologisk bærekraftig samfunn
gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk 
og en forsvarlig ressursforvaltning

Å skape et sosialt bærekraftig samfunn

Å skape et trygt samfunn for alle



ATP Telemark
Satsingsområde: Styrke byer og tettsteder
❖ Tiltak: Småby- og bygdepakker som er 

klimasmarte, attraktive og inkluderende
➢Bygdepakke Midt-Telemark
➢ Småbypakke Rjukan by
➢ Småbypakke Kragerø bymiljø
➢ Småbypakke Notodden?
➢Regional bygdepakke Vest-Telemark?

Regionale og statlige bidrag som styrker småbyene og bygdebyenes regional rolle

➢Bypakke Grenland



ATP Telemark 2015-25 – overordna mål

• Befolkningsvekst skal skapes ved å velge 

løsninger som sikrer attraktivitet for 

bedrifter, beboere og besøkende

• Bærekraft skal skapes ved å velge areal-

og transportløsninger som fremmer 

miljøvennlig transport, trafikksikkerhet, 

god folkehelse og god samfunnsøkonomi



Bærekraft og attraksjonskraft i stedsutvikling – POLITIKK VIRKER!

Småbyer, bygdebyer og distrikt

Grønnstruktur og 
urbant landbruk

Integrering og mangfold

Effektiv satsing på miljøvennlig transport

Nye boformer, boliger og bomiljø

Gjenbruk, sirkulær økonomi og revitalisering av steder

Kultur, identitet og kvalitet i 
by- og bygdebyutvikling

Grønt skifte og næringshager 
i levende sentra

Nærfriluftsliv for alle

Involvering av barn og ungdom

Leik

Bygde-/byens rolle i 
regionen og vekstpotensial

Lokalisering! 

og forståelige fakta +/-

Verdikjeder og 
omstillingsarbeid

Politiske verktøy i utvikling

Klimatiltak og -tilpasning

Pakker med organisering for 
langsiktig  gjennomføring

Aktive eldre i utviklingsarbeid

Kollektivknutepunkt
Trygg, trivelig og effektiv 
gange og sykling

Møteplasser

Offentlige tjenester
i sentrum

Skoleskyss 

Næringstransport

Trafikksikkerhet

Nyskapende aktivitetsarenaer

Universell utforming



Attraksjonskraftmodellen anvendt i ATP - arbeid
Hvilke strukturelle forhold styrker – som vei, gs og kollektiv? Utenom strukturelle forhold – hva kan bidra til vekst?

Bedrift Besøk Bosted

Omdømme

Areal og 
bygninger

Stedlige 
fortrinn

Stedlig
identitet og 
kultur

Folkelig 
identitet og 
kultur

Attraksjonskraft gjennom stedsinnovasjon for bærekraftig vekst i BBB

Hvordan lokalisere bærekraftig? Hva har vi/hva vil vi få til, for hvem/målgrupper? Hva virker? 

Modeller fra Telemarksforsknings arbeid med Attraksjonskraft gjennom stedsinnovasjon i BTVØ

Tillit….



POLITIKK VIRKER -
HVA skal vi prioritere for å få til samhandling for samordna areal 
og transportutvikling i Telemark

KR MÅL
EFFEKT

POLITIKK OG 
ILDSJELER

KUNNSKAP, 
FAG, ERFARING

PLAN MED 
HANDLINGSDEL

+

HANDLINGSDEL 2019-22

Store og små oppgaver og kreative prosesser – hva er x-faktorene? Hva gir bærekraftig utvikling?

med samhandling/samordning



Prosess med handlingsprogrammet 2019-22

Varsel om 
oppstart

for 
handlings-

programmet 
2019-22

Planprosess

i henhold til enkelt 
handlingsprogram 

med 
framdriftsplan

FORSLAG

til handlings-
program

Første gangs 
behandling

15. februar 
2018

Høring 

vår 2018

Vedtak 

Atp Telemarks 

handlingsprogram 
med 

investeringsprogra
m for 2019-22

24-25. oktober 2018

Frist 16. april 2018
Skrivefrist politisk sak 
24. august 2018

• 5. sept 2017 medvirkningsmøte i Bø
• Innspill fra kommuner og statlige/regionale myndigheter
• Medvirkning regionale råd og interne avdelinger Tfk nov/des 2017
• Behandling av forslag til HP januar/februar 2018, Tfk

19. mars 2018
Høringsmøte, Tfk



Samhandling og samskaping, heksa helix med ulike roller

privat

frivillig

borgerne

forsking/
kompetanse media

stat

offentlig ATP-ledelse 
og 

stedsledelse

kommune

fylke

inernasjonalt



ATP Telemark – overordna strategier
Skal være grunnlag for prioritering!

H Satse på hovedferdselsårer
for større mobilitet for arbeidsreisende og næringstransport

TS Trygging av skoleveger
for bedre folkehelse og trivsel

K Styrke kollektivknutepunkt
for mer brukervennlig og effektivt kollektivnett

ET Effektivisere transportsystemet
for mer miljøvenlig transport , god forvaltning og
god framkommelighet

BT Styrke byer og tettsteder
for trivsel, miljø og utvikling

Samhandlingstiltak – vises med X og x
I= investering, D=drift med beløp
og ellers er det strategisk utviklingsarbeid



Investeringsprogram



Forslag til HP for kollektiv



By- og tettstedstrukturen



Styrke byer og tettsteder
➢ Småby- og bygdepakker
➢ Fortetting med kvalitet
➢ Universelt utformede 

sentrumsnære turveger
➢ Gange og sykling



Småby- og bygdepakker



70/30 



Evjudalen – central park i Bø med uu turveg

Gevinstene ved å utvikle inkluderende og gåvennlige
steder for alle –tilgjengelighet/deltakelse og levekår

Bygdepakke Midt-Telemark
Bolyst – ROM i Bø
UU turveg, nærfriluftsliv og idrett



➢ Regionalt forum 
for stedsutvikling

➢ Småby- og 
bygdepakker

➢ Fortetting med 
kvalitet

➢ Universell 
utforming, 
sentrumsnære 
turveger og 
nedlagte jernbaner

➢ Gs-gruppa



Bakgrunn/ føringer

Forankring

Fylkestingets vedtak ATP Telemark, juni 2014

Føringer

Følge opp politiske vedtak i hovedutvalg og 
fylkesting våren 2014

Samarbeide tett med prosjekt fylkesveg, 
kollektiv/ kidII, stedsutvikling, plan, 
styringsdokument og bystrategi Grenland

Ressurser

Budsjett: 100 000 konsulentmidler

Personell: 0,65 årsverk

Årsmandat for ATP Telemark

Organisering

Prosjektansvarlig:
Bjørg Hilde 

Prosjektleder:
Aslaug (40%)

Prosjektmedarbeidere:

Ole (5%, fylkesveg), Hilde (5%, kollektivt), Lene (5%, stedsutvikling), 
Torbjørn (5%, plan), Kjell- Tore (5%, analyse)

Mål

Effektmål:
Befolkningsvekst skal skapes ved å velge løysingar som sikrar attraktivitet for bedrifter, 

bebuarar og besøkande.
Bærekraft skal skapes ved å velge areal- og transportlysingar som fremmer miljøvenleg 

transport, trafikksikkerhet, god folkehelse, og god samfunnsøkonomi

Prosjektmål
Gjennomført årleg handlingsprogram.

Leveranser:
Rullering av handlingsprogram kvart år med politisk sak.
Bidrag til andre prosjekt og aktivitetar i avdelinga. 
Leveranser innanfor utviklingsoppgåver, sjå handlingsplan.

(Starte arbeidet med nytt handlingsprogram med investeringsprogram for 2019-22, sjå eige 
mandat)

Dato: Godkjent xx.06.2016

Omfang

Start prosjekt: 01.01.2016

Slutt prosjekt:  31.12.2016



Bakgrunn/føringer

Forankring

Reg. plan, hp for areal og transport i Telemark

Reg. plan, hp for areal og transport i Grenland

Reg. plan, hp for næring og 
nyskaping/rullering verdiskaping

Nasjonalt forum for stedsutvikling (dep/dir.)

Føringer

Inkludere tema og trekke inn kompetanse på 
folkehelse, nærfriluftsliv, kultur, 
næringsutvikling, gange, sykling og 
kollektivknutepunkt, klima, internasjonale 
koblinger for prosjektene. Vektlegge særpreg 
i Telemark, verdensarven og regionalparken.

Være aktiv for nye koblinger/satsingsområder der 
stedsutvikling kan bidra til å nå mål for bærekraftig 
regional utvikling, attraksjonskraft og klimasmarte 
løsninger.

Ressurser

Budsjett:

Kommunale veiledningsmidler: 22 700 kr 

Forskning Bygdepakke Bø.: 100 000 kr

Regionale utviklingsmidler: ? kr

(Søke eksternt (KMD, HB mfl) v anledninger)

Personell: 0,8 årsverk

Mandat Stedsutvikling 2018

Organisering

Prosjektansvarlig: Hildegunn Sørbø

Prosjektleder: Lene Hennum

Prosjektmedarbeidere: Sylvi Berg Holene, Kjersti Berg, Fredrik Dale Refling

Ressursgruppe: Hilde F Andersen (kollektivknutepunkt), Ole Martin Haukland? og Birgitte Hellstrøm/Marte 

(samordna areal og transport), Kjersti Ulriksen/Heidi Hamadi (folkehelse, levekår), Ole Bjørn Bårnes (nærfriluftsliv), 
Therese Surdal Lahus/Marte Aksnes (idrett og spillemidler), Line Ruud Ørslien (kunst og kultur), Gunnhild Randen 
(kulturminnevern), Geir Morten Johansen (næring), Mona Birgitte Rasmussen (reiseliv, Telemark sykkelfylke nr 1), 
Dawn Marie Syvertsen (internasjonalt), Nils Thorbjørn Myhren (voksen-/opplæring), Ingrid Strande (vannforvaltning), 
Frida Sviland (Telemarkskanalen regionalpark), Alexander Ytteborg (verdensarvområdet), Marianne Haukås (klima), 
Tove Fjerdingstad (bibliotek), Heidi Jønholt (urbant landbruk og verdikjeder), Roger Jensen (barn og unge, uu/ fm)

Mål

Effektmål

Økt bosetting, næring og aktivitet i byer og tettsteder med trivsel og tilgjengelighet for alle

Resultatmål 

• Inspirere, veilede og bidra til gjennomføring av stedsutviklingsprosjekt i kommunene i tråd 
med regionale planer. Koble på tverrfaglige ressurser (RG) fra fylkeskommunen.

• Følge opp fortettingsarbeidet forankra i atp, som starta høsten 2017 med case i kommunene.

• Følge opp pilotarbeidet Bygdepakke Bø og forskningsprogrammet med TØI, Tettstedpakker 
for attraktiv, inkluderende og klimavennlig stedsutvikling (søknad 2018).

• Implementere forskningsprogrammet Attraksjonskraft gjennom stedsinnovasjon i plan- og 
prosjektarbeid. Bidra i regionale planprosesser med plan- og stedsutviklingstema og atp.

• Stimulere kommunene til å søke statlige program. Følge opp sluttarbeid med 
byregionprogrammet og søke muligheter i Meld til St. Bærekraftige byer og sterke distrikt. 

• Gjennomføre regionale nettverksmøter; BTVØ(AA)-seminar og tematiske i Telemark.

• Følge opp og koble på ressurser fra Nasjonalt forum for stedsutvikling til prosjekt i Telemark, 
spesielt KMD, Distriktssenteret, Husbanken, RA, Hdir og relevante dep/dir.

• Utvikle veilednings- og inspirasjonsmateriell etter behov og bruke www.telemark.no . 

• Bidra til at gode prosjekt fra Telemark synes på www.stedsutvikling.no , 
www.distriktssenteret.no og www.universellutforming.org .

• Orientere og legge til rette for offensiv politikk på stedsledelse, by- og stedsutvikling.

Dato: 1. februar 2018

Omfang

Start prosjekt: 01.01.2018

Slutt prosjekt:  31.12.2018

http://www.telemark.no/
http://www.stedsutvikling.no/
http://www.distriktssenteret.no/
http://www.universellutforming.org/


Hva Bø/Midt-Telemark gjort? Relevant kunnskapsbygging



Partnerksap med arbeidspakker



• Handlingsprogram med økonomi for gåvennlige steder
• GÅ for partnerskap som fremmer kunnskap og gjennomføringskraft i arbeid med rett 

lokalisering, innhold og tilrettelegging for attraksjonskraft i byer og bygdebyer
• Samarbeid om stedsutvikling og framkommelighet med vekt på mjuke trafikanter for 

klimavennlige løsninger, god samfunnsøkonomi, næringsutvikling, besøk, bomiljø, 
livskvalitet og folkehelse



Målretta planstrategier og planer som gir gjennomføringskraft for

bærekraftige og attraktive kommuner i  nytt fylke
Hvordan jobbe bedre? – resultat gjennom samhandling er viktig!

Analyser
Beskrivelser og evalueringer, 

analyse og konklusjoner for å kunne 
prioritere

Plan
Handlingsdel

Plan
Handlingsdel

Plan
Handlingsdel

Planstrategi
Visjoner, mål og planer som 

verktøy for retning

Prosjekt og tiltak Prosjekt og tiltak Prosjekt og tiltak

F eks pakker for bærekraftig vekstkraft som bosted, 
bedriftssted og for fritid/besøk

Samordna stat?!



2 av 3 kommuner vil få 
befolkningsnedgang de neste 20 årene 
med nøytral attraktivitet.

Kilde: Knut Vareide, Telemarksforskning

RESSURSER TIL Å SKAPE 
ATTRAKSJONSKRAFT 
OG LIVSSTILFLYTTING

UNIKE, TROVERDIGE og ATTRAKTIVE STEDER



Innbyggertall vekst 2020-2050 – HVA har eller gjør de som lykkes?



Organisering for stedsinnovasjon i stedsutvikling og pakker

• Nasjonalt forum for stedsutvikling – verdifull og motiverende samordning og 
dialog mellom dep./dir.           fk kommunene

• BTVØ(AA) stedsutvikling       Plan & utvikling i Vestfold og Telemark fylke
• Stedsutvikling i ATP-Telemark-området

- Kystkultur
- Fjellregionen
- Industriaksen
- Sogelandet
- Vannveiene
- Det urbane Telemark
- PAKKER?



Bærekraftige byer og sterke distrikt i hierarkiske og flerkjerna 
senterstrukturområder

Hva kjennetegner transportløsningene, stedene og bomiljøene i dag?
Er alt lokalisert slik at vi kan gå og sykle i hverdagen?
Hvilke planer og vedtak, aktører, samarbeidsformer, 
virkemidler og tiltak styrker byregioner, byer og bygdebyers
attraksjonskraft, evne til inkludering og klimavennlige løsninger, 
slik at vi får bærekraftig urban utvikling i neste handlingsprogramperiode?
Hvilken betydning har off./privat samarbeid og lokalisering?
Samordna batp – styre boligveksten 70/30 og 80/20

Hvilke løsninger og arbeidsformer funker?
Hvilken rolle kan fylkeskommunen spille?
Hvordan støtte kommunene i god stedsledelse, 
for å nå lokale, regionale og nasjonale mål?
Tettstedpakke forskningsprogrammets anbefalinger?


