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Tittel på prosjektet Kunnskap og kompetanse for klimavennlig og attraktiv 
byutvikling 
 

Sammendrag 
(skriv et kort sammendrag av 
prosjektet, opptil 1000 tegn. For 
lengre beskrivelser, legg til eget 
vedlegg). 

Vi foreslår et prosjekt som skal samle, utvikle, 
tilgjengeliggjøre og aktivt formidle kunnskap om 
samordnet areal- og transportutvikling for mer 
attraktive og klimavennlige byer. Kunnskapen skal 
samles i en veileder. Dette vil gi dem som lager og 
vedtar planer om areal- og transportutvikling et 
kunnskapsgrunnlag som verktøy. Dette mangler og er 
savnet i dag, og vil bidra til å heve fagfolkenes og 
andres kompetanse på feltet, og styrke deres 
argumentasjonskraft i planprosesser. Hensikten er å 
gjøre dem bedre i stand til å styre utviklingen i 
retninger som bidrar til reduserte klimagassutslipp. 
Prosjektet er utarbeidet, og skal gjennomføres, i nært 
samarbeid med viktige aktører. Dette skal sikre at 
veilederen blir brukbar, relevant og refererbar i 
planpraksis. Implementeringen skjer gjennom et 
omfattende formidlingsopplegg, der de involverte 
aktørene gjør vesentlige deler av formidlingen. 
Prosessen i gjennomføring av prosjektet vil i seg selv 
være en viktig lærings- og formidlingsarena. 
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Type prosjekt (kryss av)  

Pilot-/demonstrasjonsprosjekt X (vi gjør pilotstudie som del av prosjektet) 

Forprosjekt (planlegging av 
senere prosjekt) 

 

Utredning/analyse X  

Informasjonsprosjekt X (formidling utgjør en viktig del av prosjektet) 

Annet, beskriv nærmere X Tilgjengeliggjøring av eksisterende kunnskap er 
viktigst  

 

Prosjektlokalisering Norge, byområder 

Starttidspunkt  Mars 2014 

Avslutningstidspunkt Oktober 2017  



 

 

 

 

BESVARELSE VURDERINGSKRITERIER 
(legg ved vedlegg dersom behov, men beskriv likevel kort punktet det gjelder i skjemaet) 

 
 

Hovedmål 
Beskriv kort hvilken utfordring prosjektet vil bidra til å løse. 

 
Se punkt 2 i vedlegg 5 for grundigere redegjørelse. 
 
Forskning gjennom flere tiår har vist at de fysiske betingelsene for reisene – tetthet, lokalisering 
av arbeidsplasser, boliger og andre aktiviteter, samt egenskaper ved transportsystemene som 
forbinder disse – har stor innvirkning på transportmiddelvalg og biltrafikkmengder. Samordnet 
areal- og transportplanlegging har derfor vært en viktig strategi for å redusere biltrafikk og 
klimagassutslipp gjennom lang tid. Dette er ytterligere aktualisert gjennom politiske signaler i 
Stortingets klimamelding, i Nasjonal transportplan og i Miljøverndepartementets forslag til nye 
statlige planretningslinjer for bolig-, areal- og transportplanlegging. Likevel planlegges og styres 
mye av areal- og transportutviklingen i retninger som bidrar til vekst, heller enn reduksjon i 
biltrafikkmengdene. Det er flere grunner til at dette skjer. Ny norsk forskning viser imidlertid at 
mangel på et brukbart, relevant og refererbart kunnskapsgrunnlag, mangel på beskrivelser av 
analysemetoder, samt manglende kompetanse hos sentrale fagfolk er viktige barrierer mot at 
areal- og transportutviklingen dreies i mer klimavennlig retning. I dette inngår også 
(mis)forståelser om at klimavennlig byutvikling bidrar til mindre attraktive byer.  
 
Hovedmålsettingen med prosjektet er at areal- og transportsystemutviklingen i byområdene 
styres i retninger som gir redusert transportomfang og lavere bilandeler, og dermed reduksjon av 
transportrelaterte klimagassutslipp. Dette skal oppnås ved at kunnskapsgrunnlaget og 
kompetansen til de involverte bedres ved at det utarbeides en veileder for areal- og 
transportutvikling for klimavennlige og attraktive byer, og at kunnskapen og veilederen formidles 
aktivt til relevante fagmiljøer.  
 
Veilederen skal bli et brukbart, relevant og refererbart verktøy som planleggere og andre kan 
bruke i sitt arbeid med å styre byutviklingen i retninger som gir mer klimavennlige og attraktive 
byområder. Brukerne er planleggere og andre fagfolk (praktikere) som lager planer og som 
veileder andre, samt politikere som vedtar planene.  

 

Delmål 
Beskriv kort konkrete mål prosjektet skal realisere. Husk at prosjektet skal rapportere på i hvilken grad de ulike målene 

i prosjektet er oppnådd. 

 
Prosjektet skal konkret: 
 
1) Utarbeide veileder om areal- og transportplanlegging for klimavennlige og attraktive byer, ved 
å: 
- samle, utvikle og tilgjengeliggjøre eksisterende teoretisk og empirisk kunnskap om areal- og 
transportutvikling for klimavennlige og attraktive byer (som til nå ikke har vært samlet på 
hensiktsmessige måter), som skal presenteres i veilederen   
- tette viktige kunnskapshull (definert av aktørene) gjennom kunnskapsutvikling, resultatene fra 
undersøkelsene vil inngå i veilederen 
- undersøke og beskrive metoder for plananalyser, og inkludere beskrivelsene i veilederen 
- undersøke og beskrive hvordan relevante verktøy i plan- og bygningsloven brukes, og kan 
brukes mer og bedre, for å oppnå mer klimavennlig byutvikling – anbefalinger inkluderes i 
veilederen 
- samle og presentere gode og dårlige eksempler på prosesser og planer, samt betingelser for 
gode prosesser og planer 
 
2) Gjennomføre pilotstudier, forbedre og ferdigstille veilederen 
En viktig del av prosjektet er at veilederen testes i konkrete pågående kommunale og 
fylkeskommunale planprosesser (fylkesplaner, kommuneplaner, reguleringsplaner), som 



 

 

 

 

pilotstudier. Hensikten er å få tilbakemeldinger om hvordan veilederen fungerer i praktisk bruk: 
om den er forståelig, brukbar, relevant og refererbar. Planprosesser for pilotstudier foreslås av 
aktørene. Forskerne vil følge pilotprosessene gjennom deltakende observasjon og intervjuer. De 
involverte vil også bli bedt om å egenrapportere sine erfaringer med å bruke veilederen. 
Resultatene brukes i arbeidet med å forbedre og ferdigstille veilederen. 
 
3) Gjennomføre et omfattende formidlingsarbeid for å implementere og forankre veilederen  
Det er laget et omfattende opplegg for tilgjengeliggjøring av kunnskapen og for aktiv formidling til 
fagmiljøene (se AP9 i vedlegg 5 for grundig beskrivelse, og i punkt måloppnåelse under for en 
opplisting). De involverte aktørene skal delta aktivt i prosjektet, ikke minst i formidling og 
forankring av kunnskapen, slik at kompetansenivået hos praktikerne heves. 
 

Hva er nytt og hvilke behov skal dekkes? 
Hvilken ny kunnskap gir prosjektet? Dersom lignende produkter eller tjenester allerede finnes, redegjør for disse og 

hva som skiller dem fra det nye produktet eller tjenesten. 

 
Se vedlegg 5 kapittel 2 for en grundigere redegjørelse. 
 
Ny norsk forskning har vist at mangel på tilgjengelig kunnskap og på kompetanse er en viktig 
barriere mot mer klimavennlig byutvikling. Prosjektet dreier seg i stor grad om å samle, 
syntetisere, tilgjengeliggjøre og aktivt formidle eksisterende kunnskap, for å redusere denne 
barrieren. I tillegg skal det utvikles ny kunnskap på områder som partnerne/ aktørene finner mest 
relevant.  
 
Det skal utvikles en veileder om areal- og transportutvikling for klimavennlige og attraktive byer. 
En slik veileder har vært etterlyst i lang tid, helt siden Miljøverndepartementet introduserte 
Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging i 1993. Prosjektet skal 
bidra til at dette behovet blir dekket.  
 
Prosjektet tar inn over seg erkjennelsen av at politikere, planleggere og andre ikke kan/vil gjøre 
de nødvendige grepene for å styre byutviklingen i klimavennlige retninger dersom de ikke kan se 
at denne utviklingen også bidrar til å styrke byområdenes attraktivitet. Aktørene understreket 
sterkt, i utviklingen av prosjektet, at det ligger en stor og viktig utfordringer i å vise/ 
sannsynliggjøre at prinsippene i en areal- og transportutvikling som gir redusert biltrafikk og 
klimagassutslipp også kan realiseres på måter som kan bidra til mer attraktiv byutvikling. Dette 
ble blant annet eksemplifisert med at ’fortetting’ for mange betyr ’skyskrapere’, mens det i 
realiteten kan bety den urbane utviklingen mot livlige og trivelige byer som mange etterstreber.  
 
Dette prosjektet tar inn over seg denne erkjennelsen, og streber derfor mot å produsere en 
veileder for klimavennlig OG attraktiv byutvikling – på tross av at dette gjør oppgaven betydelig 
vanskeligere. Dette fordi vi innser at det gjør sluttproduktet mer nyttig og virkningsfullt. 

 

 

  



 

 

 

 

Aktivitetsplan 
Beskriv kort ulike aktiviteter som vil inngå i prosjektet. Synliggjør hvordan aktivitetene er koblet opp mot delmålene. 
Aktiviteter skal beskrive handlinger utført innenfor prosjektets rammer for å bidra til at prosjektet når sine mål. Gjør 

aktivitetsplanen så konkret som mulig slik at den blir et godt grunnlag for prosjektrapporteringen. Bruk malen på siste 
side til å beskrive koblingen mellom de ulike aktivitetene og budsjett.  

Hovedideen er at TØI, i samarbeid med involverte aktører, skal samle, utvikle, tilgjengeliggjøre 
og aktivt formidle eksisterende kunnskap om samordnet areal- og transportutvikling for 
klimavennlige og attraktive byer, samt å utvikle ny kunnskap på noen områder som aktørene 
prioriterer. Arbeidet er inndelt i ni arbeidspakker (se vedlegg 5 kapittel 3 for grundigere 
redegjørelse):   
AP1: Samling, videreutvikling og formidling av teoretisk kunnskap 

Her skal eksisterende teoretisk kunnskap om hvordan areal- og transportutvikling påvirker 

transportmengder, klimagassutslipp og attraktivitet (for befolkning, næringsliv) i byene samles og 

beskrives, i hovedsak gjennom litteraturstudier. Det finnes ingen god sammenstilling på norsk 

som forklarer hvordan og hvorfor ulike typer areal- og transportutvikling påvirker 

biltrafikkmengder, klimagassutslipp og attraktivitet – på måter som er brukbare, relevante og 

refererbare for planleggere og planpraksis. Vi vil samle og syntetisere internasjonal og norsk 

forskning på disse områdene, og forklare sammenhenger slik at de blir forståelige, relevante og 

brukbare for de som planlegger og styrer areal- og transportutviklingen. 
 
AP2: Samling, videreutvikling og formidling av empirisk kunnskap 

Samle empirisk kunnskap om hvordan areal- og transportutvikling påvirker klimagassutslipp og 

attraktivitet i byene gjennom litteraturstudier. Kunnskapen skal videre analyseres, systematiseres 

og presenteres på måter som gjør den brukbar, relevant og refererbar for planleggere og praksis. 

Det legges vekt på å bruke norske og nordiske undersøkelser, i tillegg til relevante internasjonale 

bidrag. Aktørene forventes å bidra med undersøkelser og lignende fra egne kommuner og 

fylkeskommuner og fra egen lesing.  
 
AP3: Utvikling av ny kunnskap - aktørstyrt 

I AP 3 vil aktørene definere hva som er de viktigste kunnskapshullene, og det vil bli gjennomført 

ny forskning for å tette kunnskapshullene som de involverte aktørene utpeker som mest sentrale. 

Dette kan for eksempel dreie seg om ulike spørsmål i mindre byer, om flerkjernestruktur i 

byområder, eller annet. Innholdet bestemmes av aktørene, og metodene defineres av 

problemstillingene. 
 
AP4: Undersøke, beskrive og formidle metoder for analyser og planlaging for klimavennlige og 
attraktive byer 

Metodene for plananalyser er knapt beskrevet og sannsynligvis for dårlig utviklet. Dette gjør 

metodene vanskelige å bruke for mange planleggere, spesielt de som ikke er spesialister på feltet, 

og det bidrar til mindre grad av etterprøvbarhet og troverdighet av plananalyser enn det som er 

nødvendig for at planleggingen skal være av god nok kvalitet. Beskrivelser og videreutvikling av 

metodene gjennomføres ved å studere analyser som er gjort i areal- og transportplanlegging, og å 

søke å forstå og beskrive hvordan analysene er gjort, helst i samarbeid med planleggerne som har 

gjort analysene. Intervjuer med planleggerne som gjennomfører analysene vil være viktig. 

Foreløpige beskrivelser av metoden diskuteres med de sentrale aktørene involvert i prosjektet, for 

å sikre at beskrivelsene er korrekte og at de er brukbare, transparente og refererbare i planpraksis. 
 
AP5: Undersøke og beskrive potensialet for de nye verktøyene i revidert plan- og bygningslov  

I denne delen av prosjektet vil de sentrale aktørene som er involvert være viktige kilder i 

diskusjoner om hvordan nye og eksisterende verktøyene kan brukes, hvordan de har vært forsøkt 

tatt i bruk, og hvilke erfaringer man har høstet. Et viktig spørsmål vil også være hva som er 

barrierer mot at de tas i bruk. Kunnskap om dette vil bli hentet inn gjennom diskusjoner i 

aktørgruppen, intervjuer med sentrale personer og dokumentstudier (planer). Hensikten er å 

komme frem til forslag om og eksempler på hvordan verktøyene kan tas i bruk på virkningsfulle 

måter som kan bidra til en utvikling mot mer attraktive og klimavennlige byer. 



 

 

 

 

 
AP 6: Samle og presentere gode og dårlige eksempler, analysere og beskrive betingelser for å 
lykkes 

I denne arbeidspakken bidrar kommuner, fylkeskommuner og andre med gode så vel som dårlige 

eksempler på plan- og analyseprosesser, samt analyser og planer, som er ment å bidra til mer 

attraktive og klimavennlige byer. Dette skal tjene som eksempler i veilederen. TØI vil kartlegge 

ulike betingelser knyttet til prosessene og planene, slik at eksemplene også kan brukes som 

datagrunnlag i analyser om betingelser for å lykkes i slikt planarbeid. Betingelser for gode 

prosesser og planer vil bli presentert i veilederen.  
 
AP 7: Utarbeiding av Veileder: Areal- og transportplanlegging for klimavennlige og attraktive byer 
(foreløpig versjon) som samler og fremstiller kunnskapen fra AP 1 – 6 på brukbare, relevante og 
refererbare måter  

Resultatene fra AP 1 – 6 samles og systematiseres i Veileder: Areal- og transportplanlegging for 

klimavennlige og attraktive byer. Veilederen skrives på et nivå og i en form som interesserte 

fagfolk, som ikke nødvendigvis er eksperter på feltet, skal ha nytte av. Viktige målsettinger er at 

den skal presentere stoffet på måter som gjør det tilgjengelig for praktikerne, den skal være 

relevant og oppleves som brukbar. Veilederen skal holde et høyt nok vitenskapelig nivå til at den 

er refererbar. Dette innebærer som et minimum at det gis nødvendige referanser for å 

dokumentere så vel teoretiske som empiriske påstander. Veilederen er ment å være et verktøy 

(kunnskapsgrunnlag) for planleggere og andre fagfolk som de skal kunne benytte når de lager 

planer i ulike kontekster, og ikke en beskrivelse av ’den klimavennlige og attraktive byen’.  
 
AP 8: Pilotstudier (testing av veilederen i konkrete planprosesser for å avdekke forbedrings-
muligheter med tanke på brukbarhet, relevans, og refererbarhet), ferdigstilling av veilederen 

En viktig del av prosjektet er at veilederen testes i konkrete pågående kommunale og 

fylkeskommunale planprosesser (fylkesplaner, kommuneplaner, reguleringsplaner), som 

pilotstudier. Hensikten er å få tilbakemeldinger om hvordan veilederen fungerer i praktisk bruk: 

om den er forståelig, brukbar, relevant og refererbar. Planprosesser for pilotstudier foreslås av 

aktørene. Forskerne vil følge pilotprosessene gjennom deltakende observasjon og intervjuer. De 

involverte vil også bli bedt om å egenrapportere sine erfaringer med å bruke veilederen. 

Resultatene skal brukes i arbeidet med å forbedre og ferdigstille veilederen. Når pilotstudiene er 

gjennomført ferdigstilles veilederen. Det vil bli innhentet ekspertise på layout, design og 

formidling for å bidra til at veilederen får høy kvalitet.  
 
AP 9: Implementering: Publisering av veileder på papir og nett, formidling gjennom flere kanaler, 
aktiv formidling via involverte aktører 

- Utarbeide en utfyllende TØI-rapport, fritt tilgjengelig 

- Publisere artikler i relevante populærvitenskapelige fagtidsskrifter (som Plan, samferdsel, 

Kommunal rapport) 

- Gjennomføre to åpne konferanser/seminarer, hvorav en er avslutningskonferansen 

- Aktiv hjemmeside gjennom hele prosjektet (med blogg) 

- Formidling via aktørene til relevante brukere (som de har veilederansvar overfor samt 

egen organisasjon)  

- Utarbeiding av kursopplegg som kan gjennomføres av Tekna, KS eller andre  

- Forelesninger/ innlegg av TØI-forskere og andre involverte på relevante fagseminarer og -

konferanser 

- Utarbeiding av powerpointpresentasjon av innhold i veilederen, som formidles vidt og 

som kan brukes av alle 

- Læring og kunnskapsspredning mellom involverte aktører gjennom samarbeid i prosjektet 

- Nordiske miljøer (de som kan lese norsk) kan også ta del i kunnskapen og materialet som 

utarbeides 

- Formidling til det internasjonale forskningsmiljøet gjennom paper på en internasjonal 

konferanse og en vitenskapelig artikkel 



 

 

 

 

Måling av resultat 
Beskriv hvordan du vil måle og rapportere resultatene i prosjektet. Prosjektet kan rapportere direkte og indirekte på 

hovedmål, delmål og utvalgte prosjektaktiviteter. Beskriv om det skal benyttes ekstern bistand til måling og evaluering 
av resultater. 

Se vedlegg 5, kapittel 3, for en grundigere redegjørelse. 
 
Det er satt opp konkrete beskrivelser av hva slags resultater prosjektet skal levere: 
1) Samle, systematisere og utvikle teoretisk, empirisk og metodisk kunnskap, samt erfaringer fra 
planpraksis  
2) Utarbeide veileder, gjøre denne tilgjengelig på nett og papir.  
3) Utarbeide et sammendrag som skal være tilpasset politikere og andre som ikke er fagfolk på 
dette området, som eget dokument 
4) Implementering av veilederen gjennom aktiv formidling:  

- Utarbeide en utfyllende TØI-rapport, fritt tilgjengelig 
- Publisere artikler i relevante populærvitenskapelige fagtidsskrifter (som Plan, samferdsel, 

Kommunal rapport) 
- Gjennomføre to åpne konferanser/seminarer, hvorav en er avslutningskonferansen 
- Aktiv hjemmeside gjennom hele prosjektet (med blogg) 
- Formidling via aktørene til relevante brukere (som de har veilederansvar overfor samt 

egen organisasjon)  
- Utarbeiding av kursopplegg som kan gjennomføres av Tekna, KS eller andre  
- Forelesninger/ innlegg av TØI-forskere og andre involverte på relevante fagseminarer og 

-konferanser 
- Utarbeiding av powerpointpresentasjon av innhold i veilederen, som formidles vidt og 

som kan brukes av alle 
- Læring og kunnskapsspredning mellom involverte aktører gjennom samarbeid i prosjektet 
- Nordiske miljøer (de som kan lese norsk) kan også ta del i kunnskapen og materialet som 

utarbeides 
- Formidling til det internasjonale forskningsmiljøet gjennom paper på en internasjonal 

konferanse og en vitenskapelig artikkel 
 
Prosjektet kan måles på om det leverer disse resultatene. 

Forventet CO2-reduksjon 
Beskriv hvordan hovedmålet med prosjektet/sluttproduktet vil kunne bidra til å oppnå reduserte CO2-utslipp. I de 
prosjekter hvor det er mulig ber vi om at det anslås prosjektets potensial for CO2-reduksjon. Oppgi potensial for 

reduksjon på kort sikt (0-5 år), mellomlang (5-15 år) og på lang sikt (>15 år) og tydeliggjør hvordan dette vil bidra til å 
redusere Norges CO2-utslipp. Vis hvordan beregningen er gjort.   

Areal- og transportutvikling, eller byutvikling, er langsomme prosesser. Det samme er 
kunnskapsutvikling og kunnskapsspredning. Det er derfor tvilsomt om prosjektet kan gi målbare 
endringer i klimagassutslipp i byområdene på kort sikt. Men bedre kunnskap og økt kompetanse 
på dette området er helt nødvendige betingelser for å dreie areal- og transportutviklingen i 
retninger som gir redusert biltrafikk og klimagassutslipp. På mellomlang og lang sikt vil prosjektet 
og produktene det produserer sannsynligvis bidra til store reduksjoner i klimagassutslipp fra 
transportsektoren. Det er imidlertid vanskelig å gi gode, tallfestede overslag på dette.  

 

Andre positive miljøeffekter av prosjektet  
Positive miljøeffekter i tillegg til redusert CO2-utslipp teller positivt. 

Bedret kunnskap og kompetanse på dette området skal også bidra til en byutvikling som er mer 
attraktiv for befolkning og næringsliv, gitt som triveligere by- og bomiljøer, mindre biltrafikk i by- 
og bomiljøer, redusert støy og lokal luftforurensing, redusert arealforbruk (redusert nedbygging 
av landbruks-, natur- og friluftsområder), mv. 

  



 

 

 

 

Annen samfunnsnytte  
Beskriv eventuelt andre resultater/positive følger som prosjektet frambringer, både samfunnsøkonomisk nytte og andre 

forhold. 
Klimavennlig og attraktiv byutvikling bedrer forholdene for å sykle og gå. Bedre folkehelse 
oppnås ved at flere går og sykler i stedet for å kjøre bil. 
Redusert biltrafikk gir økt trygghet og trivsel, redusert trafikkfare, ulykkestall, barrierevirkninger 
og kostnader til bygging, drift og vedlikehold av veier i byområdene.  
Redusert bilavhengighet gir bedre tilgjengelighet for alle (når bilavhengighet og avstander 
reduseres) og bedre transportkvalitet. 
En dreining av byutviklingen i mindre energikrevende retninger kan også forstås som tilpasning til 
klimaendringer (transition towards more resilient cities), dersom man går ut fra at dette betyr at 
man i fremtiden må klare seg med et lavere energiforbruk til transport. 

Bedriftsøkonomiske forhold/forretningsmodell  
Prosjekter som tar sikte på å utvikle produkter som på sikt vil kunne omsettes, bør diskutere forretningsidé, marked, 
kunde og potensial for lønnsomhet. Prosjekter som har en forretningsplan klar, bør vedlegge denne. Prosjekter som 
skal teste ut nye løsninger bør drøfte eventuelle merkostnader forbundet med disse sammenliknet med tradisjonelle 

tilnærminger. 

Ikke aktuelt. 
 

Nødvendigheten av støtten fra Transnova 
Beskriv hvorfor prosjektet ikke ville blitt gjennomført uten støtte fra Transnova. Store foretak skal dokumentere at 
prosjektet blir større eller utføres hurtigere med støtte. Dokumentasjonen skal vise prosjektets lønnsomhet med og 

uten støtte. Dersom prosjektet kun omhandler investeringsfasen av en aktivitet skal dokumentasjonen også inneholde 
lønnsomhetsberegninger fra driftsfasen. Denne dokumentasjonen skal vedlegges søknaden. 

Det er nødvendig med støtte fra Transnova for å kunne gjøre dette betydelige kunnskaps- og 
kompetanseløftet når det gjelder overordnet areal- og transportutvikling (byutvikling) for mer 
klimavennlige og attraktive byer.  
 
Prosjektet er organisert som et spleiselag mellom mange aktører. Ingen av disse kan initiere og 
gjennomføre et slikt prosjekt alene. Det er viktig for aktørenes mulighet til å delta i prosjektet at 
det organiseres og gjennomføres som et Transnova-prosjekt. Organisering som Transnova-
prosjekt gir legitimitet til prosjektet og til at de ulike aktørene kan bidra økonomisk til prosjektet. 
Uten slik støtte mister prosjektet den legitimiteten som gjør det mulig for de mange interesserte 
aktørene å gå inn med midler i prosjektet. Støtte fra Transnova har dermed klar utløsende effekt 
for dette prosjektet.  
 
Videre er prosjektet ekstra krevende fordi det reflekterer erkjennelsen av at det er nødvendig å 
se klimavennlig og attraktiv byutvikling i sammenheng. Det krever ekstra ressurser. Det er derfor 
stort behov for den finansieringen Transnova kan bidra med, og det vil være utløsende for 
prosjektet.  

Hindre for videreføring/utbredelse av teknologien/tiltaket 
Beskriv hva som kan hindre at teknologien/tiltaket tas i bruk i stor skala. 

Ny norsk forskning har vist at kunnskaps- og kompetansemangel blant fagfolk når det gjelder 
areal- og transportutvikling for klimavennlige og attraktive byer er en viktig barriere mot å dreie 
byutviklingen sterkere i mer klimavennlige retninger. Dette er sterkt bekreftet av de involverte 
aktørene. Prosjektet vil spille en sterk rolle i å redusere denne barrieren. 

 

Prosjektets risikoprofil 
Beskriv hvilke faktorer som kan hindre et vellykket resultat av prosjektet og vurder hva som er mest kritisk. 

Prosjektet krever god samordning og godt samarbeid mellom de involverte aktørene for å sikre 
god gjennomføring, forankring og formidling. Risikoen ligger slik sett i at samordningen og 
samarbeidet ikke blir optimalt. Samarbeidet så langt tyder på at risikoen er lav. 

 

  



 

 

 

 

Spredning av informasjon  
Det er viktig at omverdenen får vite hvilke resultater prosjektet har oppnådd. Beskriv eventuelt hvordan prosjektet vil 

formidle sine resultater til omverdenen. 

Prosjektet dreier seg i stor grad om tilgjengeliggjøring og formidling av kunnskap. Det er 
utarbeidet en omfattende og vel gjennomtenkt plan for formidling:  

- Utarbeiding av veileder som gjøres fritt tilgjengelig for alle på nett og papir 
- Utarbeiding av en syntese/ et sammendrag av prosjektet rettet mot politikere og andre 

som ikke er fagfolk på dette feltet 
- Formidling via aktørene til relevante brukere som de har veilederansvar overfor, samt til 

egen organisasjon 
- En mer utfyllende TØI-rapport, fritt tilgjengelig 
- Artikler i relevante populærvitenskapelige fagtidsskrifter (som Plan, Samferdsel, 

Kommunal rapport) 
- To åpne konferanser/seminarer, hvorav en er avslutningskonferansen 
- Aktiv hjemmeside gjennom hele prosjektet (blogg) 
- Utarbeiding av kursopplegg som kan gjennomføres av Tekna, KS eller andre  
- Forelesninger/ innlegg av TØI-forskere og andre involverte på relevante fagseminarer og 

konferanser 
- Utarbeiding av powerpointpresentasjon av innhold i veilederen, som formidles vidt og 

som kan brukes av alle 
- Læring og kunnskapsspredning mellom involverte aktører gjennom samarbeid i prosjektet 
- Nordiske miljøer (de som kan lese norsk) kan også ta del i kunnskapen og materialet som 

utarbeides 
- Formidling til det internasjonale forskningsmiljøet gjennom paper på en internasjonal 

konferanse og en vitenskapelig artikkel 
 
Se prosjektbeskrivelse i vedlegg 5, kapittel 3, AP9 for mer utfyllende beskrivelser. Se også 
budsjett, der formidling utgjør den største enkeltposten. Aktørene har understreket at de vil være 
aktivt involvert i formidlingen, og har derfor på eget initiativ lagt inn vesentlig egeninnsats på 
dette punktet.  

Andre opplysninger  
Jfr. utlysning eller viktig informasjon som ikke passer inn i kategoriene ovenfor. 

Aktørene /partnerne har vært aktivt involvert i utarbeiding av søknaden. Blant annet deltok 11 
aktører på et møte 29. august hos TØI for å diskutere innhold i og form på søknaden. Vesentlige 
endringer ble gjort etter møtet, og i det videre arbeidet med utvikling av søknaden. 

 

  



 

 

 

 

 

AKTIV SAMARBEIDSPARTNER 
Partner som har forpliktet seg til å bidra faglig eller økonomisk, som eventuelt også har rettigheter i prosjektet. 

Firma Kontaktperson Rolle i prosjektet Org.nr. Tlf. 

Vestfold 
fylkeskommune Per Kvaale Caspersen 

Ansvarlig søker/ 
prosjektleder/ 
økonomisk bidragsyter 944 025 391 

 
33 34 40 45 
95 07 15 42 

Transportøkonomisk 
institutt Aud Tennøy Faglig ansvarlig 959 056 773 

22 57 38 00 
90 03 82 20 

Oppland 
fylkeskommune 

  
Kristin Loe Kjelstad 

Deltager og økonomisk 
bidragsyter 

  
961 382 335 

61 28 92 77 
41 29 82 20 

Hedmark 
fylkeskommune Anders Paulsen 

Deltager og økonomisk 
bidragsyter 942 116 217 

62 54 40 00 
90 15 42 22 

Rogaland 
fylkeskommune Lars Olav Tjeldflaat 

Deltager og økonomisk 
bidragsyter 974 778 491 

 
51 51 66 59 

Buskerud 
fylkeskommune Kristin Østerhus 

Deltager og økonomisk 
bidragsyter  

32 80 87 20 
95 21 09 87 

Hordaland 
fylkeskommune Hans-Christian Engum 

Deltager og økonomisk 
bidragsyter  

55 23 90 22 
97 14 78 48 

Akershus 
fylkeskommune Jon Steineke 

Deltager og økonomisk 
bidragsyter 958 381 492  

 
22055603 

Statens vegvesen 
Nina Fjeldheim 
Hoelseter 

Deltager og økonomisk 
bidragsyter 971 032 081 

 
24 05 80 85 

Jernbaneverket Arne Stølan 
Deltager og økonomisk 
bidragsyter 

 
971 033 533 

 
40 03 93 65 

Miljøvern-
departementet Ivar Tvede Deltager 972 417 882 

 
22 24 59 18 

Fylkesmannen i Oslo 
og Akershus Carolin Schulze Deltager 974 761 319 

 
22 00 36 71 

Fylkesmannen i 
Hordaland 

Gudrun E. 
Stefansdottir Deltager  974 760 665 

 
55 57 23 85 

tel:974778491


 

 

 

 

KOSTNADER OG FINANSIERING 
(detaljert budsjett med oversikt over kostnader og finansiering fordelt per år legges ved) 

 

 

SAMLEDE PROSJEKTKOSTNADER  

Kostnader   

Personalkostnader  1.500.000 

Innkjøp/leie av tjenester (hovedsakelig 
TØI) 

3.205.000 

Investeringer/leie av materiell og utstyr   

Andre driftskostnader, f.eks. reiser og 
møter 

300.000 

Totale kostnader 5.005.000 

    

FINANSIERING  

Egenfinansiering  

Egenkapital 1.400.000 

Egeninnsats i kroner  2100 timer x ca 720 
kr/time = 1500000 

Sum egenfinansiering 2.900.000 

Ekstern finansiering  

Støtte fra Transnova**  1.305.000 

Annen offentlig støtte  800.000 

Annen finansiering   

Sum ekstern finansiering 2.105.000 

Sum finansiering 5.005.000 

*timesats beregnes som 1,2 promille av årslønn, maksimalt 1100 kroner per time.  
**mva inngår ikke i støtten fra Transnova. 
 

Kontonummer 

7058 06 49260 

 

Obligatoriske vedlegg til søknaden Vedl.nr. 

Aktivitet/budsjettplan (vedlagt mal) 1 

Skatteattest (Attest om restanse på skatt/avgift mv.) fra 
kemneren (gjelder ikke kommuner og fylkeskommuner) 

- 

Mva-attest (Attest om restanse på skatt/avgift mv.) fra det 
regionale skattekontoret (gjelder ikke kommuner og 
fylkeskommuner) 

- 

Egenerklæring HMS (gjelder ikke kommuner og 
fylkeskommuner) 

- 

Revidert og/eller godkjent årsregnskap (gjelder ikke 
kommuner og fylkeskommuner) 

- 

CV’er på sentrale personer i prosjektet 2 

Budsjett (detaljert kostnads- og finansieringsplan) 3 

Framdrifts-/aktivitetsplan 4 

Dokumentasjon av nødvendighet for støtte (gjelder kun store 
foretak) 

- 

Andre vedlegg: Prosjektbeskrivelse 5 

Andre vedlegg: Intensjonsbrev fra aktørene 6 



 

 

 

 

 
NB: Søknader som mangler obligatoriske vedlegg kan bli avvist på formelt grunnlag. 
Unntaket er hvis det står i søknaden at vedlegg blir ettersendt, og at de ettersendes 
uoppfordret på e-post innen en uke. 

 
Ferdig utfylt søknad sendes til firmapost@vegvesen.no  
Oppgi følgende i emnefeltet: Saksnummer 2013074696. 

 
Dersom deler av søknaden skal unntas offentlighet, påfør dette tydelig med håndskrift på 
første side, marker i søknaden hva som skal unntas offentlighet, og send pr. brevpost til:  
 
Transnova  
Statens vegvesen  
Vegdirektoratet  
Postboks 8142 Dep 
0033 Oslo 
Merk konvolutt: Saksnummer 2013074696 
 
 

Til slutt ber vi om noen opplysninger til bruk i Transnovas informasjonsarbeid 
 

Hvordan ble du kjent med denne 

programutlysningen? 

Sett kryss (eller 

beskriv i nederste rute 

dersom alternativene 

ikke er dekkende)  

Nettannonse tu.no (Teknisk Ukeblad på 

internett) 

 

Annonse Transportforum (papirutgaven)  

Annonse Samferdsel (papirutgaven)  

Annonse Samferdsel og Infrastruktur 

(papirutgaven) 

 

Transnova.no  

Transnovas nyhetsbrev på epost 

 

X 

Transnovas offentliggjøring via Facebook    

Transnovas offentliggjøring via Twitter  

Transnovas presentasjon på 

søkerkonferanse  

 

Transnovas presentasjon på andre 

konferanser, seminar eller lignende  

 

Noen tipset meg om det 

 

 

Husker ikke 

  

 

Andre måter – vennligst beskriv 

 

 

 

mailto:firmapost@vegvesen.no


 

 

 

 

Vedlegg 1: 
 

Aktivitetsplan (se grundigere beskrivelse i vedlegg 3) Budsjett  

 

År/periode Delmål Aktivitet 
Personalkostnad

er 
Innkjøp/leie av 

tjenester 

Investeringer/lei
e av materiell og 

utstyr 

Andre 
driftskostnader, 
f.eks. reiser og 

møter 

 
 2014 

AP1:Samle, systematisere og 
formidler teoretisk kunnskap 

 Litteraturstudier, formidle dette 
forståelig, relevant og refererbart 

50.000 400.000 
    

 
 2014 - 
2015 

AP2:Samle, systematisere og 
formidle empirisk kunnskap 

 Litteratur- og dokumentstudier, 
formidle dette forståelig, relevant 
og refererbart 

100.000 400.000 
    

  2015-
2016  AP3:Utvikle ny kunnskap – aktørstyrt 

Forskning - metoder avhenger av 
problemstilling, formidling 

100.000 350.000 
    

  2014- 
2015 

 AP4:Undersøke, beskrive og 
formidle metoder 

Dokumentstudier, intervjuer, 
analyse, formidling 

100.000 400.000 
  

 
 2015 AP5: Potensialet til nye verktøy i pbl 

 Dokumentstudier, intervjuer, 
formidling 

0 0 
    

  2015-
2016 

AP6:Innsamling og formidling av 
eksempler 

Dokumentstudier, intervjuer, 
formidling 

100.000 300.000 
    

 2015-
2016 AP7:Utarbeiding av foreløpig veileder  Utarbeiding av veileder - foreløpig 

100.000 405.000 
  

 2016-
2017 

AP8:Pilotstudier (testing av veileder),  
forbedring og ferdigstilling veileder 

Deltagende observasjon, intervjuer, 
egenrapportering– ferdigstilling  

100.000 350.000 
  

  2014-
2017  AP9:Implementering, formidling 

 Omfattende formidling av og 
gjennom prosjektet  

650.000 300.000 
  100.000  

 2014-
2017 

Samarbeid, kunnskapsutveksling, 
formidling Møter, administrasjon, reiser  

200.000 300.000 
 

200.000 
Sum 

  

Totale kostnader 1.500.000 3.205.000  0  300.000 5.005.000 

 


