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Dagsorden

1. Godkjenning av dagsorden
2. Godkjenning av referat fra forrige møte, 24. november 2022
3. Kort orientering fra møte i ledergruppen 16. desember 2022
4. Bylogistikk – utviklingsprosjekt

i. Introduksjon – bakgrunn, behov, mål, prosjektorganisering, fremdrift

ii. Dialog om utviklingsprosjekt

5. Evaluering RP-ATP
6. Eventuelt

https://plansamarbeidet.no/oppfolging-av-regional-plan-for-areal-og-transport-2016-pagaende/h1-felles-areal-og-transportstruktur-i-bybandet/referat-og-presentasjoner-fra-moter-i-bybandssamarbeidet/
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Deloverskrift beige

3. Kort orientering fra møte i 
ledergruppen 16. desember 2022
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Bybåndssamarbeidet våren 2023

Møtegruppe og 

tidspunkt
Hovedtema for møtene Tema*

Arbeidsgruppen
19.01.2023
Kl. 9:15-11:30

Bylogistikk – utviklingsprosjekt 1,2, 5

Arbeidsgruppen
16.02.2023
Kl. 9:15-11:30

Evaluering av RP-ATP – vekstfordeling, 

kommuneplanlegging, utnyttelse, grønn grense

1, 5

Arbeidsgruppen
16.03.2023
Kl. 9:15-11:30

Evaluering av RP-ATP – handel, næring, (by)logistikk 5

Arbeidsgruppen
20.04.2023
Kl. 9:15-11:30

Evaluering av RP-ATP – mobilitet, styringsstruktur 

og handlingsprogram

4, 5

Arbeidsgruppen
25.05.2023
Kl. 9:15-11:30

Fra vei til gate 1, 2, 5, 6

Ledergruppen
13.06.2023
Kl. 9:00-12:00

Evaluering av RP-ATP

Orientering om arbeidsgruppens arbeid

*Liste over prioriterte temaer

1. Aktuelle områder for særlig 
bymessig fortetting/overordnet 
senter- og knutepunkthierarki 

2. Felles metoder og prinsipper for 
fortetting og transformasjon med 
fokus på kvalitet 

3. Sammenhengende forbindelser for 
gående og syklende i bybåndet 

4. Store samferdselsprosjekter i 
bybåndet 

5. Felles kunnskapsgrunnlag i 
bybåndet – kart og data

6. Sikre og styrke blågrønne 
strukturer og forbindelser i 
bybåndet



Oslo 2019

Det er lov å endre 
bakgrunnsfarge.

På sider med positiv 
logo benyttes alltid 
lyse bakgrunnsfarger.

Sørg alltid for god 
lesbarhet/kontrast 
og følg lovlige farge
kombinasjoner.

Deloverskrift beige

4. Bylogistikk – utviklingsprosjekt
Mål: konkludere behov, mål og prosjektorganisering

Delmål: sende inn søknad til klimasats med frist 1. mars
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Innledende diskusjoner i arbeidsgruppen har 
pekt på følgende behov:



Oslo 2019

Det er lov å endre 
bakgrunnsfarge.

På sider med positiv 
logo benyttes alltid 
lyse bakgrunnsfarger.

Sørg alltid for god 
lesbarhet/kontrast 
og følg lovlige farge
kombinasjoner.

Krav til bylogistikkprosjekt

Relevant for arbeidsgruppens aktører

Arbeidet supplerer relevante pågående og avsluttede prosjekter 
(bylogistikkprosjekter som for eksempel ViV, move21, 
energistasjonprosjektet, evaluering av RP-ATP, plangrunnlag mm.)

Overkommelig innenfor rammer av tilgjengelige ressurser

Avklart prosjektorganisering  i god tid før søknadsfrist

Innvilgelse av klimasatssøknad
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Bakgrunn/behov
• Overordnede mål med til dels 

interessekonflikt for bylogistikk (utslippsfri 
varetransport innen 2030, nullvekstmål, 
klima- og miljømål, mål om effektivt, 
tilgjengelig og miljøvennlig transportsystem, 
konkurransedyktig og bærekraftig region, 
arealeffektivt utbyggingsmønster). 

• Oppfølging av RP-ATP-mål og handlingspunkt 
H7 – behov for nærmere konkretisering og 
samordning av areal og mobilitet knyttet til 
håndtering av bydrift, varer og tjenester i 
bybåndet.

• Gods- og terminalstruktur flyttes lenger vekk 
fra etterspørrere, noe som fører til mer 
transport.

• EU krav om SUMP for byområder. EUs 
reviderte TEN-T retningslinjer og EUs nye 
strategi om bymobilitet. 
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Forslag til utviklingsprosjekt om bylogistikk 
Formål

• Overordnet mål: attraktive, miljøvennlige sentrumsområder og byer i bybåndet med 
lave klimagassutslipp, smarte arealløsninger og konkurransedyktig næringsliv 

• Prosjektformål: kunnskapsgrunnlag om helhetlig bylogistikk og planlegging i bybåndet

▪ Delmål:

▪ Sammenstilling av tilgjengelig kunnskap

▪ Opprydding i begreper

▪ Kunnskap om hvordan vi kan legge til rette for sambruk av arealer innenfor bylogistikk

Hensiktsmessige avgrensninger

• Massehåndtering holdes utenfor

• Persontransport holdes utenfor (move21)

• Arealbehov knyttet til energi- og ladeinfrastruktur ivaretas i pågående prosjekter 
(Osloregionen/Østlandssamarbeidet), men det er en klar overlapp

• Teknologisk innovasjon holdes utenfor (ViV)
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Forslag til utviklingsprosjekt om bylogistikk (forts.)

Sentrale problemstillinger

• Hvordan håndterer ulike aktører innenfor bybåndet bylogistikk i dag?

• Hvilke arealer vil være nødvendige til bylogistikkformål i bybåndet fremover?

• Hvordan kan slike arealer sikres i kommunal planlegging?

• Hvordan kan det legges til rette for økt sambruk av arealer til bylogistikk?

• Hvor bør eventuelle samlastterminaler innenfor bybåndet lokaliseres?

• Hvordan bør planmyndighet og transportaktører i bybåndet jobbe (i arealplaner) for 
å sikre en god samordning mellom areal og mobilitet knyttet til bydrift og vare- og 
tjenestehåndtering?

• Hvilken overordnet struktur for bylogistikk bør avklares på et interkommunalt nivå?

• Hvilken arealbruk er mest hensiktsmessig for best mulig måloppnåelse? For 
eksempel videreutvikling av havneområder vs. byutvikling.

• Hvilke arealbehov har logistikkaktører i sentrumsområder/bybåndet for å nå klima-
og miljømål? 
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Forslag til prosjektorganisering og prosjektperiode
endret iht. utsendt dokument

Prosjektgruppe

Eier/prosjektledelse

DOGA//GNIST

Bybåndssamarbeidets 

arbeidsgruppeNæringsaktører

Oppstart

aug 23

Utredningsfase

mai 23 – jun 25

sluttprodukt

des 25



Oslo 2019

Det er lov å endre 
bakgrunnsfarge.

På sider med positiv 
logo benyttes alltid 
lyse bakgrunnsfarger.

Sørg alltid for god 
lesbarhet/kontrast 
og følg lovlige farge
kombinasjoner.

Forslag til budsjettramme
justert iht. utsendt dokument

Økonomisk ramme

Egeninnsats Arbeidstimer fordelt på 
deltakende aktører

400 000

Innkjøp av konsulenttjenster Restmidler H7 223 000

Klimasats 600 000

Totalt 1 223 000
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Klimasatsordningen – innhold og krav til søknaden
Innhold i søknaden

• Hva går prosjektet ut på? 

• Hvilken klimaeffekt oppnås? 

• Hvordan vil dere jobbe?

• Hva trenger dere penger til? 

• Finansierings- og fremdriftsplan

Miljødirektoratet vektlegger

• Potensialet for utslippskutt

• Grad av omstilling til lavutslippssamfunnet

• Overføringsverdi

Krav og forutsetninger

• Politisk forankring av prosjektene

• Tilskuddet skal være utløsende for at tiltakene 
gjennomføres

• Tiltak det søkes støtte til skal bidra til reduserte 
klimagassutslipp, omstilling til lavutslippssamfunnet 
eller begge deler

Hvor mye kan vi få og hva må vi selv bidra med?

• Det vil avhenge av hva slags prosjekt vi legger opp til. 
Tre ulike søknadskategorier er relevant for 
bylogistikkprosjekt

Generell klimasatssøknad Planlegging –
Forprosjekt for klimagassreduserende tiltak

Planlegging –
Klimavennlig areal- og transportplanlegging

Inntil 50 % av kommunens kostnader for 
klimatiltaket

Inntil 50 % av totalkostnadene Inntil 50 prosent av totalkostnadene for den ekstra 
klimainnsatsen i planarbeidet. Støtten dekker det 
klimaarbeidet som kommer i tillegg til vanlig, god 
arealplanlegging

Maks søknadssum 8 millioner (minstesum 200 000) Maks søknadssum 300 000 (minstesum 150 000) Maks søknadssum 1,5 millioner (minstesum 200 
000)

Minste kommunale innsats må tilsvare 200 000 
kroner

Minste kommunale innsats må tilsvare 150 000 
kroner

Minste kommunale innsats må tilsvare 200 000 
kroner
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Prosjekt om bylogistikk vil svare ut

Klimavennlig areal- og transportplanlegging på regionalt nivå

• Mindre beslag på arealer og mer effektiv arealbruk

• Sentral lokalisering av samlastterminaler vil muligens kunne gjøre at karbonrike arealer 
utenfor bybåndet blir bevart

• Tilrettelegging for at en økt andel næringsreiser gjøres utslippsfritt, sett i sammenheng 
med andre prosjekter som f. eks. foregangsby for tungtransport og 
energistasjonprosjektet

Støtte vil bidra til ytterligere å styrke klimahensyn i planleggingen, utover 
det kommunen ellers vil gjennomføre

Støtte vil bidra til et godt beslutningsgrunnlag og økt kompetanse om 
reduserte utslipp gjennom arealplanlegging i kommunen

Flere kommuner og aktører samarbeider om klimavennlig areal- og 
transportløsninger
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Tenke enda større?

GNIST

Mulighet gjennom klimasats til å søke om lønn til prosjektmedarbeider. 
Dette kan være frikjøp av interne medarbeidere for å sikre kontinuitet. 
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Diskusjon i 
arbeidsgruppen 

Runde rundt bordet – interesse, behov, 
endringsforslag

•

•

•

Spissing av prosjektidè
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Søknadsspørsmål

Hva er forventet klimagassreduserende effekt av tiltaket?

• Anslag med utgangspunkt i gjennomførte analyser og utredninger mtp. bylogistikkterminaler

og gevinster av konsolidering (Norconsult, Civitas, Kinver)

Hvordan strekker arbeidet seg utover det en kan forvente av ordinær, god 

arealplanlegging?

• Vekst på bybåndet , regional samhandling og planlegging og samarbeid med eksterne

Hvordan skal tiltaket bidra til en varig kvalitets-eller kompetanseheving i 

kommunen med tanke på klimavennlig areal- og transportplanlegging?

Hvilke registreringer eller tellinger kan gjennomføres for å fange opp effekten av 
tiltaket?
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Søknadsspørsmål del II

Gjennomføringsplan: hva skal gjøres, hvem er ansvarlig, når og hva er forventet 

tidsbruk?

Hvordan er tiltaket politisk forankret?

• Dersom flere søker sammen skal dette beskrives for hver kommune

Hvor integrert er hensynet til klimagassreduksjon i kommunens arbeid i dag? 

Avkrysningsbokser (obligatorisk): 
▪ Lite integrert

▪ Delvis integrert

▪ Betydelig integrert

Vil tiltaket bidra til at klimagassreduksjon blir mer integrert i kommunens arbeid? 
Hvordan?
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Søknadsspørsmål del III

Hvordan kan tiltaket bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet?

Kan tiltaket/deler av tiltaket gjennomføres med mindre tilskudd enn omsøkt?

• Valg: ja/nei. Hvis ja: På hvilken måte? Oppgi minstesum
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Forslag til arbeidsplan frem 
mot søknadsfrist 1. mars

Teams – kommunikasjonsplattform

Alle aktører jobber med forankring av 
prosjektsøknad i egen organisasjon

PBE ferdigstiller prosjektsøknad og søknaden
korrdineres internt i PBE

Bybåndsmøte om evaluering 16. februar – kort
orientering om bylogistikkprosjektet
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Avklaringer:

• Stiller din organisasjon i prosjektgruppen?

▪Ressursanslag: 3 dagsseminarer og 5-8 møter à 4 timer per 
år. Noe forberedelse til møtene må medregnes. 

▪Ja eller nei innen 23. februar

Etterskrift: PBE vil sende en formell invitasjon innen kort tid
med svarfrist. 

•Ønsker deres organisasjon å ha prosjektledelse eller være
mer aktivt involvert i søknadsskriving eller lignende? 

▪Meld fra til Lise (lise.Weltzien@pbe.oslo.kommune.no)

mailto:lise.Weltzien@pbe.oslo.kommune.no
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Deloverskrift beige

5. Evaluering RP-ATP
• Orientering om status for arbeidet

• Arbeidsgruppemøter med evaluering som tema

• Opplegg og forberedelser

Temabolk 1 Temabolk 2 Temabolk 3

vekstfordeling, 
kommuneplanlegging, 
utnyttelse, grønn 
grense

handel, næring, 
bylogistikk

Mobilitet, 
styringsstruktur og 
handlingsprogram

Gjennomgående tema: veiledning
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6. Eventuelt 

Bilde: Thomas Ekström
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