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Utfordringer

Kommentar:

Dekkende beskrivelse – kjenner oss godt igjen
Utgangspunktet er kanskje enda vanskeligere 
Enkelte mellomstore byområder er like store som de minste av de ni med byvekstavtale
Enkle beregninger viser at man i de mellomstore byområdene kan forvente en 

transportvekst på mellom 6 500 og 45 000 reiser per dag fram mot 2040. 





Mål – bærekraftige og attraktive byer

Kommentar:

 Godt og robust mål for mellomstore byer
 Dekker og ser flere forhold i sammenheng
 Mange mellomstore byer har nullvekstmål – skal disse skrotes?
 Klimagassutslipp pr. person fra transport i mindre byer er i snitt på høyde med de 

byene som er aktuelle for byvekstavtale  





Aktuelle virkemidler

Kommentarer:

 Skisserte virkemidler/strategier er gjenkjennelig – mye av dette gjøres i dag
 Samarbeid og helhetlig virkemiddelbruk er viktig, men da må det finnes 

tilgjengelige ressurser
Gåing og sykkel bra, men allikevel behov for et godt kollektivtilbud
 Felles, langsiktige tiltakspakker må være forpliktende og følges opp i 

handlingsplaner og budsjetter



Bypakker med større fokus på areal og byutvikling



Kommentarer:

Blanding av positive og restriktive virkemidler er nødvendig!
 Felles kunnskapsgrunnlag og RVU-forslag er bra
 Intensjonsavtaler er flott, men da må aktørene sette av ressurser til gjennomføring!
Bypakker kan være eneste mulighet for å skaffe tilstrekkelige midler til tiltak
Bredere mål for bypakkene er helt nødvendig
Krever lokalpolitisk mot og handlekraft å gå for bypakker i disse tider

 Forslag om å la mellomstore byområder med ambisjoner konkurrere om 
byvekstavtaler er bra!



Avslutning:

• Stort sprik mellom utfordringer, mål og tilgjengelige virkemidler i de 
mellomstore byområdene

• Viktig å ikke senke ambisjonene, men heller øke tilgangen på 
virkemidler

• Vi trenger en større verktøykasse - og vi må bruke den!

• Kan de nye fylkeskommunene ta/få et særlig ansvar for oppfølgingen 
av de mellomstore byområdene?



Takk for oppmerksomheten!
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