Spørsmål og svar om

Innherredsbyen

Hva er Innherredsbyen?
Et samarbeid om en felles areal- og transportstrategi for
kommunene på Innherred (Steinkjer, Levanger, Verdal,
Inderøy, Frosta og Snåsa) og en arena for samhandling og
samarbeid mellom disse kommunene.
Mer om prosjektet →

Hvorfor samarbeider disse kommunene i
Innherredsbyen?
En felles samarbeidsarena, og en samordnet areal- og
transportstrategi vil kunne bidra til å koble regionen tettere
sammen, gi økt bruk av bærekraftig transport og utvikle
attraktive og levende byer og tettsteder som kompletterer
hverandre. Ved å stå samlet omkring areal- og
transportspørsmål er dessuten Innherred en tyngre og mer
konkurransedyktig aktør inn i regionale- og statlige
prioriteringer av samferdselsprosjekter.
Mer om hvorfor →

Hva er målene til prosjektet?
•
•
•
•
•
•

Regionen når nasjonale og regionale klima-,
transport- og arealmål
Innherredsbyen utvikles til et mer attraktivt og
funksjonelt bo- og arbeidsmarked
By- og tettsteder utvikles til kompakte og levende
sentrumsområder
Regionen oppnår økt konkurransekraft i nasjonale
prioriteringer av samferdselsprosjekter (NTP)
Sykling, gange og kollektivtransport gis
konkurransefortrinn
Ny kunnskap og kunnskapsdeling skal gi alle parter i
prosjektet økt kompetanse

Hva skal areal- og transportstrategien brukes til?
Den skal legges til grunn i fremtidig planarbeid, herunder
kommunenes arealplanlegging, fylkeskommunale
prioriteringer og statlig sektorplanlegging innen areal og
transport. Strategien skal være et grunnlag for forpliktende
avtaler mellom disse partene.

Hva skal samarbeidspartnerne få ut av prosjektet?
•

Større forståelse for hverandres ståsted og
synspunkter

•

En samordnet og tydelig stemme mot regionale- og
statlige myndigheter om areal- og transportspørsmål

•
•

Et regionalt tilpasset innhold i statlige føringer

•
•
•

Redusert konfliktnivå og færre innsigelser

•

Større gjennomslag i samferdselsplaner og
budsjetter

•

Viktig samarbeid for å nå nasjonale, regionale og
lokale mål innen klima, areal og transport

Økt kunnskapsnivå og innsikt i sammenhenger
mellom arealbruk og transport
Styrket omdømme gjennom godt samarbeid
Økt synlighet nasjonalt – posisjonering for nasjonale
prioriteringer og belønningsordninger

Hva får befolkningen ut av samarbeidet?
•

Mer attraktive, kompakte og levende byer og
tettsteder

•

Bedre tilrettelegging for gange, sykkel og kollektivt
slik at det blir mindre nødvendig å bruke bil

•
•

Tiltak for økt folkehelse
Et tettere bo- og arbeidsmarked med et variert
arbeids- og fritidstilbud

Hva får næringslivet ut av satsingen?
•
•
•
•

Økt forutsigbarhet innenfor kommunale planer og
investering i infrastruktur
Økt mobilitet og interaksjon mellom folk, varer og
tjenester i regionen
Et utvidet og velfungerende bo- og arbeidsmarked
Tilgang til kunnskap om areal og transport i
regionen

Hva betyr prosjektet for Trøndelag?
Hvor lenge skal prosjektet vare?
Areal- og transportstrategien skal etter planen vedtas
politisk i mai/juni 2021. Deretter skal innholdet i strategien
følges opp av handlingsprogram for å nå strategiens
målsettinger. Innherredsbyen har ambisjon om å forbli en
arena for samarbeid, samhandling og læring mellom
aktørene som er med i prosjektet.
Se fremdriftsplan →

Hvem samarbeider i prosjektet?
Kommunene, i tillegg til Trøndelag fylkeskommune,
Fylkesmannen i Trøndelag, Statens vegvesen,
Jernbanedirektoratet og AtB. I tillegg involveres næringsliv
og interesseorganisasjoner.

Innherredsbyen utvikles som et klart definert bo- og
arbeidsmarked og et tydelig tyngdepunkt nord for
Trondheim.

Hvordan får jeg innsyn i hva prosjektet holder
på med?
Alle sakspapirer, referater, vedtak, styringsdokumenter og
kunnskapsgrunnlag mv. legges ut fortløpende på
innherredsbyen.no.
Savner du noe, lurer på noe eller synes ting er uklart?
Ta gjerne kontakt med oss →

Hvilke roller har disse aktørene i prosjektet?
Kommunene og fylkeskommunen er prosjekteiere.
Fylkesmannen i Trøndelag, Statens vegvesen,
Jernbanedirektoratet og AtB bidrar inn i prosjektet med
kompetanse fra sine fagfelt.

Mer om organisering →
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