
Bærekraftige regionbyer , 
små penger - store resultater

Dialog- og kunnskapssamling Mjøsbyen
8. november 2022

Tore Johan Øvstebø (KrF), 
Leder styringsgruppen i nettverket
og leder styringsgruppe Bypakke Ålesund

Nettverk
for
bærekraftige
regionbyer



Nettverk for nye byvekstavtalar

Signering av intensjonsavtale 
10. januar 2018



Nettverket vil

«- at det utformes en statlig politikk 
også for de mellomstore 
byområdene.

«- jobbe aktivt i pågående prosess 
med utforming av ny Nasjonal 
Transportplan 2022 -2033»

«Vi er forberedt på at det vil bli stilt 
krav om å innfri nasjonale mål og 
forventninger.»



byvekstavtaler er eit så bra verktøy, 
at det må brukast i fleire byområde!

- forpliktande
- langsiktig
- målretta



Politisk styringsgruppe
Håkon Møller (MDG) Leder PBU, Bodø

Tore Johan Øvstebø (KrF) leder Bypakke Ålesund
Arne Thomassen (H) Fylkesordfører Agder

Kåre Pettersen (V) Vestfold og Telemark
Arne-Christian Mohn (Ap) Ordfører Haugesund

Administrativ gruppe
Fagpersoner fra alle de fem byregionene: 
• Kommuneplanleggere
• Prosrosjektledere bypakker
• Plan- og samferdsel fylkeskommuner



Gjennomslaget
• Har samarbeidet siden 2018

• Målet er å utvikle bærekraftige 
regionbyer og å være et verktøy 
for bærekraftige vekst I hele 
landet. 

• Har delvis oppnådd vårt mål om å 
komme med i NTP, gjennom 
etablering av “Tilskuddsordning 
for klima- og miljøvennlig 
byutvikling og god 
framkommelig» i NTP 2022-2033. 



NTP 2022-33 Kap. 10.7

«Det etableres en ny, fireårig 
tilskuddsordning for klima- og 
miljøvennlig byutvikling og god 
framkommelighet i Bodø, 
Ålesund, Haugesund, 
Arendal/Grimstad og 
Vestfoldbyen innenfor en 
ramme på om lag 600 mill. 
kroner.»



NTP - 600 mill over 4 år

• Bodø
• Ålesund
• Haugesund
• Arendal/ Grimstad
• Vestfoldbyen

Mindre investeringer
• Gangvei
• Sykkelvei
• Kollektivtiltak

Forutsetning:
• Bypakke/bompenger
• Nullvekst

Statsbudsjett 2022
30 mill

Bodø : 15 mill
Ålesund: 15 mill

Statsbudsjett 2023
30 mill



Regjeringen og 
regionbyene har

felles mål og 
forpliktelser. 

Samarbeid er 
løsningen på flere
av utfordringene

vi står ovenfor.



Sterke 
regionbyer 

gir 
bærekraftig 
vekst i hele 

landet

Regionbyene – kan
få til mye for lite!

•Grundige og pålitelige
analyser

•Forpliktende samarbeid –
stat, fylke og kommune

•Forutsigbar og langsiktig
planlegging og 
finansiering

•Nullvekstmålet er styrende



Vi vil bidra!



• Byutvikling

• Trygg og rask transport 
med buss og bil

• Trygg ferdsel for mjuke
trafikantar

• Prioritert buss i lyskryss

• Praktiske knutepunkt

• Nye sykkelvegar







Hovedtiltak

07.11.2022



Sentrumsutvikling

Ny Brosundbro, ny gate posthuskrysset-Waterfront, gangveger, 280 mill

Gateterminalen, moderne og effektiv 
bussterminal, 80 mill



Kollektiv, sykkel og gange





Ålesund 2022

Bruk av tilskuddsmidler til ruteomlegging
- Et av mange tiltak for raskere buss
- Pris: NOK  15 mill.
- Spart reisetid: 3-7 minutter



Oppsummert - strategi

1. Ta ansvar lokalt – utfordre sentralt
• Samarbeid tett i regionen om felles 

planverk
• Legg eit grundig fundament 

(byanalyse)
• Vedta forpliktande klimamål
• Vedta forpliktande tiltak - bypakker

2. Dokumenter at vi spelar på lag med 
fylkeskommune og stat

3. Fortsatt dialog med tydelig melding: Vi vil 
bidra – og må ha forpilktande samarbeid.


