
3. Hvorfor en areal- og 
transportstrategi for 
Innherredsbyen?



Hvorfor?

• Ansvar er splittet opp !
• Vi når ikke målene våre, f eks innenfor klima, jordvern, mobilitet, attraktivitet !
• Fravær av gode samhandlingsarenaer ?
• Vi er oss selv nærmest og er opptatt med vårt ?
• Fravær av incentivordninger for å arbeide for nasjonale mål ?

• Osland og Kråkenes: Den etablerte organisasjonsstruktur er formålstjenlig 
dersom man ønsker fortsatt vekst i personbiltrafikken, og samtidig finner det 
formålstjenlig at ingen klart kan stilles til ansvar for denne utviklingen.



Hvorfor?

• RPR for ATP 1993
• Palnforsøk med fylkesdelplaner
• Forvaltningsforsøk med alternativ organisering av arealbruk og transport 

2000-
• Belønningsordningen 2004-
• Bymiljøavtaler / Byvekstavtaler 2014-
• Nye incentivordninger for mellomstore byområder 2022 ???



Bakgrunn og erfaringer 



Visjon og mål



Demografi

4 hovedtrender i Norge 
ifølge SSB er;
• aldring
• Innvandring (har avtatt 

betydelig de senere år)
• Befolkningsvekst,
• Sentralisering

• ….og mindre 
husholdningsstørrelser 

Aktuelle spørsmål 
å utrede: 
• Hva skaper 

attraktivitet?
• Hvilke flytte-

kjeder ser vi for 
Innherred?

• Sentralisering 
eller de-
sentralisert 
sentralisering?



Typisk utvikling – aldersstruktur

Aktuelle spørsmål 
å utrede: 
• Hvilke boliger 

vil etterspørres 
i fremtiden?

• Hvordan legger 
vi til rette?

• Hvor og 
hvordan er 
nærings-
utviklingen?

• Omsorgsbyrde!



Eksempel: 
Mjøndalen
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Noen argumenter

1. Statlige føringer uansett – en regional strategi kan gi 
føringene et regionalt tilpasset innhold 

2. Større forståelse for hverandres ståsted og synspunkter; 
utvikle regional tenkning

3. Redusert konfliktnivå – færre innsigelser

4. Økt kunnskapsnivå – bedre innsikt i sammenhenger 
mellom arealbruk og transport

5. Bedre måloppnåelse - pga økt kunnskapsnivå; lettere å få 
gjennomslag for strategier som fører til måloppnåelse

6. Styrket omdømme – gjennom å utvikle godt samarbeid



Noen argumenter

7. Det lønner seg – større gjennomslag i samferdselsplaner
og -budsjetter

8. Mer attraktive, kompakte og levende byer og tettsteder



Noen argumenter

9. Ved å ”stå sammen” - mer synlige nasjonalt: 
Konkurransekraft og bærekraft!

10. Redusere sannsynligheten for ”spillsituasjoner” mellom 
kommuner – tydeligere lokaliseringspolitikk som gir
forutsigbarhet overfor næringslivet

11. Skape visjoner sammen + Det er mer moro å samarbeide 
enn ikke å gjøre det!

12. Strategi eller plan – spiller det noen rolle?
”The plan is nothing – planning is everything”







Trafikkutvikling Buskerudbyen 2013-2018
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Belønningsmidler Buskerudbyen 2010-2017

2010: 30 mill kr

2011: 60 mill kr

2012: 90 mill kr

2013: 100 mill kr

2014: 73 mill kr

2015: 90 mill kr

2016: 95 mill kr

2017: 100 mill kr

2018: 86 mill kr

2019: 80 mill kr

I alt 2010-19: ca 800 mill kr

«Tilsagn fra Erna» om videreføring i 2020 og 2021 => 

opprettholde et styrket busstilbud i byområdet



Hvor skal vi og hvordan kommer vi dit?

• Flere muligheter avhengig av de ulike tema i prosjektet 

Forhold som påvirker

valg av framgangs-

måte i planlegging

Enighet om mål

Ja, klare Nei, uklare

Enighet

om årsaks-
virknings-

forhold

Ja, 
fullstendig

Situasjon 1: 
Programmering. 

Synoptisk
framgangsmåte eller

ikke-utopisk

planlegging kan være
egnet

Situasjon 3: 
Forhandling. 

Forhandlingsplan-
legging, advokat-

planlegging eller

transaktiv planlegging
kan være egnet.

Nei, 
ufullstendig

Situasjon 2: 
Eksperimentering. 

Inkrementell
framgangsmåte eller

pilot / forsøk kan være

egnet

Situasjon 4: Kaos. 
Forskning og utredning

er nødvendig.



a) Hvilken nytte kan dette arbeidet ha for din 
organisasjon?

Levanger: 
• Gjennom dette prosjektet få mer kunnskap om å finne gode løsninger i eget planarbeid. 
• Bedre kunnskap gir bedre grunnlag for å beslutte framtidsløsninger. 
• Utfordrende med nasjonale føringer i forhold til jordvern, og prosjektet kan bidra med 

kunnskap for å sikre riktige prioriteringer. 
• Trafikkbilde i Levanger sentrum oppleves som utfordrende, håper prosjektet kan bidra med å 

finne løsninger. Konsekvenser av ny E6?

Steinkjer: 
• Unngå at byene sette opp mot hverandre blant annet i forhold til næringsutvikling. 
• Framsnakking av hverandre. 
• Statlige føringer vs individuelle behov/ kommunens behov. Hva er riktig byutvikling, og hva er 

motivasjonen? Hva er det faktiske behovet for eksempel i forhold til parkeringsplasser. 
• Utvikling av kunnskapsgrunnlag er viktig.



a) Hvilken nytte kan dette arbeidet ha for din 
organisasjon?

Verdal: 
• Mangler et godt kollektivtilbud, og spesielt bybuss. Bidra til holdningsarbeid i forhold til å reise 

kollektivt. 
• Bidra til at ulike aktører skjønner hverandres behov, eksempler på dette er behov for 

pendlerparkering ved Verdal stasjon vs lagring av gods/hensetting tog. 
• Knutepunktutvikling. Stengning av jernbaneovergang i sentrum, hvilke konsekvenser får 

dette?

Inderøy: 
• Nytte av kunnskapsgrunnlaget og resultatet av RVU. Slik kunnskap er vanskelig å lage selv. 
• Spesielt er dette med pendling interessant. Ønsker å se sammenheng mellom kollektiv, gange 

og sykkel. Det er små forhold, og bruk av privatbil er en nødvendighet. 
• Ønsker å ha fokus på særpreget, og ønsker en bevissthet på hvordan dette skal dyrkes fram. 
• Prosjektet kan bidra til å utvikle samarbeid på sikt.



a) Hvilken nytte kan dette arbeidet ha for din 
organisasjon?

AtB: 
• Interessert i få mer kunnskap om Innherred med tanke om reisemønster og behov, og som igjen 

kan bidra til å forbedre tilbudet. 
• Knutepunktutvikling Steinkjer, Verdal, Levanger og Røra er sentralt.

Statens vegvesen: 
• Har nytte av oppnåelse av enighet på Innherred. 
• SVV har et sektoransvar, og hvor enighet er viktig. Dette gir forutsigbarhet for alle parter. 
• Lettere å prioritere når enighet ligger i bunnen. Eksempelvis skal det skal være en sykkelløsning 

langs hele ny E6, og det er behov for å utvikle og tilrettelegge. Det er satt av midler til dette 
arbeidet, og dette arbeidet kan samordnes.



a) Hvilken nytte kan dette arbeidet ha for din 
organisasjon?
FM: 
• Arbeidet drar i samme retning som de statlige føringene. 
• Opptatt av kobling RPA; jordvern, fortetting, knutepunktutvikling. 
• Arbeidet i prosjektet er viktig som innspill, og er med og gir et regionalt avtrykk. 
• Samordning av prosesser er med og gir mer tyngde.

Jernbanedirektoratet: 
• To tyngdepunkt, Trondheimsområdet og Innherred. 
• Har mye kunnskap om Trondheimsområdet, men ønsker mer kunnskap om Innherred. Dette er 

viktig for framtidig utvikling. 
• Ønsker å få kommunene til å bygge opp under en satsning av kollektivtilbudet. Ser for seg en 

trinnvis utvikling. 
• Ikke mulig med en redusert reisetid med det første, men starter med økning av frekvens. KVU 

ligger i bunnen, max 1 t 20 min mot 2 t i dag. 
• Jobber med bedre tog i retning av nullutslipp. Veldig positivt.



b) Hvilke kunnskapsbidrag kan prosjektet 
bidra med til i din organisasjon?
c) Hva kan din organisasjon bidra med til 
prosjektarbeidet?

FM: 
• Sektormyndighet på mange områder. Kan bidra til sy sammen motstridene interesser. 
• Er med i byvekstarbeidet fra Trondheim – har erfaringer som kan deles. 
• Kan også ta med Innherredsbyen inn i ulike prosesser, og kan være et talerør.

AtB: 
• Sitter med statistikk/faktiske tall – har kunnskap om dagens reiser/utvikling. 
• Selskapet er et mobilitetsselskap, og har noe arbeid på gang med elsparkesykkelordning i 

Levanger.



b) Hvilke kunnskapsbidrag kan prosjektet 
bidra med til i din organisasjon?
c) Hva kan din organisasjon bidra med til 
prosjektarbeidet?
Jernbanedirektoratet: 
• bidra med jernbanekunnskap – hvordan systemet fungerer. 
• Har tall som kan deles – dagens bruk. 
• Bidra til å se jernbanens rolle med tilstøtende kollektivmidler, herunder knutepunktutvikling.

Statens vegvesen: 
• Har brukt mye ressurser på de 9 største byområdene, og kan dele erfaringer fra dette. 
• Blant annet bidra med å se sammenhenger. Har modellverktøy, men som må utvikles/tilpasses. 
• Kan (muligens) bidra med planleggingsmidler, og gi innspill til statsbudsjettet. 
• SVV er i omorganisering, og framtidig rolle må utvikles.



b) Hvilke kunnskapsbidrag kan prosjektet 
bidra med til i din organisasjon?
c) Hva kan din organisasjon bidra med til 
prosjektarbeidet?

Kommunene: 
• Bidra med lokalkunnskap. 
• Dele kunnskapsgrunnlag og bidra til å dra i samme retning. 
• Bidra med holdningsskapende arbeid.


