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Dagsorden
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1. Velkommen

2. Status for arbeidet i bybåndssamarbeidet (H1)

i. Smakebiter fra arbeidsgruppemøtene høsten 2022

ii. Sluttleveranse - knutepunktprosjektet

3. Kort oppsummering av hovedfunn fra indikatorrapporteringen 

for RP-ATP 2020 (H2)

4. Bybåndssamarbeidet våren 2023

i. Kort orientering om evaluering av RP-ATP

ii. Forslag til møteplan våren 2023

iii.Sluttprodukter i bybåndsregi våren 2023

iv.Innspill/diskusjon

5. Eventuelt
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Faginnlegg og fagdiskusjoner

Erfaringsutveksling

Kartleggingsarbeid

Kunnskapsproduksjon

• Konkrete resultater/«sluttprodukter» 
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H1: Samarbeid om strategisk areal- og 
transportplanlegging i bybåndet
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Deloverskrift beige

2. Status for arbeidet i bybåndssamarbeidet

Smakebiter fra arbeidsgruppemøtene høsten 2022
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Møterekke høsten 2022
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Møtegruppe 

og tidspunkt
Hovedtema for møtene Tema*

Arbeidsgruppen

1. september

kl. 9:15-11:30

Blågrønne strukturer/GS-nettverk 3, 5, 6

Arbeidsgruppen

22. september

kl. 9:15-11:30

Formidling og forankring av regional 

plans mål, retningslinjer og strategier

1, 2, 5

Arbeidsgruppen

27. oktober

kl. 9:15-11:30

Bylogistikk, handel og regional 

næringsutvikling

2, 5 

Arbeidsgruppen

24. november 

kl. 9:15-11:30

Parkering 1, 2, 5

Ledergruppen

15. desember 

kl. 9:30-11:30

Ledermøte

*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
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Blågrønne strukturer//sammenhengende gang- og 
sykkelveinett
Arbeidsmøte 1. september 2022
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Friluftslivets Ferdselsårer 
og Kartlegging av 
regionale 
friluftslivsområder

SVV’s arbeid med sykkel i 
hovedstadsområdet
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Formidling og forankring av regional plans mål, 
retningslinjer og strategier
Arbeidsgruppemøte 22. september 2022
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Bylogistikk, handel og regional næringsutvikling
Arbeidsmøte 27. oktober 2022

Lenke: https://storymaps.arcgis.com/stories/76de4e968e9c4d65b136ef5bdd5feb73

lenke:%20https://storymaps.arcgis.com/stories/76de4e968e9c4d65b136ef5bdd5feb73
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Bylogistikk, handel og regional næringsutvikling
Arbeidsmøte 27. oktober 2022



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.

16.12.2022 10

Parkering
Arbeidsmøte 24. november 2022
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Deloverskrift beige

2.i Sluttleveranse for prosjekter

Parkeringsprosjektet

Knutepunktprosjektet
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Deloverskrift beige

3. Kort oppsummering av hovedfunn fra 
indikatorrapporteringen for RP-ATP 2020 (H2)
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H2 – Felles system for å følge måloppnåelse

Et felles system for å måle om 
utviklingen i regionen er i tråd 
med den regionale planen

44 indikatorer fordelt på syv hovedtema

Kunnskapsgrunnlag for videre oppfølging

Årlig rapportering (hvert annet år for enkelte 
av indikatorene)

Rapportering for 2016-2020 → Generell 
positiv areal- og transportutvikling i regionen

Pågående formidlingsarbeid

Pågående arbeid med rapportering for året 
2021 
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H2 – Felles system for å følge 
måloppnåelse
Resultater 2020

Vekst skjer i hovedsak i tettsteder (SSB definisjon)

Nedadgående trend i omfang av omdisponert 
jordbruksareal

Økning i andel av nybygde boliger som er større 
boligbygg, nedgang i andel eneboliger

Andelen av boligmassen innenfor anbefalt 
gangavstand har økt både innenfor og utenfor 
bybåndet

Liten nedgang i andel av alle arbeidsplasser 
innenfor anbefalt gangavstand, hovedsakelig 
nedgang i Akershus
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H2 – Felles system for å følge 
måloppnåelse
Resultater 2020

Mer nytt næringsareal etableres innenfor anbefalt 
gangavstand, men variasjoner etter type næring

Økning i områdeutnyttelse innenfor anbefalt 
gangavstand og prioriterte vekstområder

Indikatorer knyttet til transport påvirket av korona

• Færre kollektivreiser, men økt tilfredshet med tilbudet

• Tilfredshet med sykkeltilrettelegging øker

Mindre utslipp fra veitrafikk og bedre luftkvalitet

Lenke til 2020-rapporten
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https://experience.arcgis.com/experience/d9abea91bc4a4b389dd5d64a3133787a
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Deloverskrift beige

4. Bybåndssamarbeidet våren 2023
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i. Kort orientering om evaluering av RP-ATP

ii. Forslag til møteplan våren 2023

iii. Sluttprodukter i bybåndsregi våren 2023

iv. Innspill/diskusjon
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Evaluering av RP-ATP

Formål: økt kunnskap om hvordan den regionale planen for areal og transport 
bidrar til måloppnåelse, og å identifisere læringspunkter og forbedringspunkter

• Evaluering av planens virkemidler (juridiske og ikke-juridiske) og mål

• Evaluering av prosessuelle virkemidler (veiledning, styringsstruktur med mer)

• Metodikk: kvantitativ og kvalitativ metode

• Evalueringen vil gjennomføres med bruk av eksterne konsulenter og av interne ressurser

• Evalueringen skal være ferdig august 2023

16.12.2022 19
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Forslag til møteplan våren 2023
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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, bylogistikk 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. 9:30-11:00

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
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Sluttprodukter våren 2023

Utviklingsprosjekt om bylogistikk

• Bakgrunn/behov

▪ Oppfølgingsarbeid H7 (utredninger)

▪ EU krav om SUMP for byområder

▪ Klima- og miljøvennlig varetransport og 
levering som ikke kolliderer med mål om å 
skape attraktive by- og sentrumsområder, 
og som i sum sparer arealer i bybåndet

• Formål

▪ Helhetlig SUMP/SULP for bybåndet

▪ Utslippsfri varetransport innen 2030, 
nullvekstmål og klima- og miljømål, mål om 
effektivt, tilgjengelig og miljøvennlig 
transportsystem

16.12.2022 21
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Sluttprodukter våren 2023 (forts.)

• Økonomisk ramme

▪ 223 000 + egeninnsats fordelt på prosjektdeltakere. 

▪ Søke klimasatsmidler (tentativ sum 400 000)?

• Organisering og fremdrift

▪ PBE hovedsøker og prosjekteier (?)

▪ Prosjektgruppe med aktører/GNIST-program? 

▪ Arbeidsgruppen er referansegruppe. I tillegg kan det nedsettes en ekstern 
referansegruppe. 

▪ Prosjektperiode: mai 2023 - mai 2025

16.12.2022 22
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5. Eventuelt 
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