
Styringsmøte  15.09.2022



Agenda

1. Velkommen og godkjenning av referat fra 9. juni
2. Finansieringsløsninger

a. Siste nytt om regionvekstavtaler
b. Oppfølging av NTP-prosessen og arbeidet med tilskuddsordning

3. Forankringsmøter og påvirkningsarbeid
4. Forslag til indikatorsett for Mjøsbyen
5. Forslag til program, Dialog- og kunnskapssamling 8. november
6. Forslag til utredningsbehov om mobilitet og fritidsreiser
7. Eventuelt



Sak 2.a
Siste nytt om regionvekstavtaler



Sak 2.b
Oppfølging av NTP-prosessen og arbeidet 

med tilskuddsordning



Regjeringen fremskynder NTP med ett år

• De ønsker at:
• NTP treffer på Norges fremtidige transportbehov

• Realistiske økonomiske rammer det er mulig å følge opp

Ny Nasjonal transportplan kommer ett år tidligere - regjeringen.no

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-nasjonal-transportplan-kommer-ett-ar-tidligere/id2920588/


NTP 2025-36: Utredningsoppdrag fra SD og NFD

Ole Seegaard, NTP-koordinator - Utredning øst



Neste Nasjonale transportplan (NTP) legges fram våren 2024

• NTP legges fram ett år tidligere 
enn ordinær rullering, dvs. 
våren 2024

• Transportplanen har virkning for 
perioden 2025-2036

• Senere planer vil følge ny 
rullering



Arbeidet med neste NTP organiseres etter samme modell som 
inneværende NTP

• Prosessen styres av SD, i tett samarbeid med 
NFD som har ansvar for kystområdet

• Opprettes en samordningsgruppe for NTP 
som ledes av departementsråden i SD

• Koordineringsgruppen som virksomhetene 
opprettet i arbeidet med NTP 2022-2033 
beholdes

• Departementene vil ta en tydelig rolle mot 
eksterne aktører, og vil bl.a. avholde møter 
med fylker/byer/Sametinget, næringsliv og 
interesseorganisasjoner underveis i arbeidet

• SD og NFD legger til grunn at virksomhetene 
kan ha kontakt med eksterne aktører i 
tilfeller hvor dette bidrar til et bedre opplyst 
faglig beslutnings-grunnlag



Oppdrag fra Samferdselsdepartementet (SD) og Nærings- og 
fiskeridepartementet (NFD) knyttet til NTP

• SD og NFD legger opp til at det 
gis to hovedoppdrag til NTP, 
med ev. tilleggsoppdrag ved 
behov

1. Et utredningsoppdrag om det faglige underlaget 
for transportfremskrivninger, sentrale forut-
setninger for arbeidet, særskilte utredningstema
mv. 

• Oppdraget er gitt transportvirksomhetene 
06.09.2022, med frist 22.01.23

2. Et prioriteringsoppdrag om de faglige tilrådingene 
om prioriteringen av ressurser og gjennomføring av 
tiltak i transportsektoren over tolvårsperioden.

• Oppdraget gis virksomhetene sen høst 2022, 
med frist 30. mars 2023. 

• SD legger videre opp til at virksomhetene bes 
om å oppdatere tallgrunnlaget for 
prioriteringene der det er relevant innen en 
nærmere angitt frist høsten 2023. 



Justert fremdrift for arbeidet med NTP

September 2022

SD og NFD sender 
utredningsoppdraget til 

virksomhetene

Sen høst 2022

SD  og NFD sender 
prioriteringsoppdraget til 

virksomhetene

22. jan 2023

Transportvirksomhetene 
leverer svar på utrednings-

oppdraget til SD

30. mars 2023

Transportvirksomhetene  
leverer svar på prioriterings-

oppdraget til SD

Høst 2023

Transportvirksomhetene 
sender oppdatert tallgrunnlag 

for prioritering til SD

Vår 2024

SD og NFD legger frem 
stortingsmeldingen om NTP



Strammere økonomisk handlingsrom

• Signaler fra SD og NFD om strammere 
økonomisk handlingsrom

• Krever økt kostnadsbevissthet for å 
realisere målene i transportpolitikken

• Økt fokus på drift og vedlikehold og 
utbedring av eksisterende infrastruktur

• Klima og miljø er ramme for arbeidet

• Utnytte teknologi, tenke utvikling av 
lengre strekninger over tid



Viderefører målstrukturen etablert i NTP 2022-2033

• SD og NFD viderefører målstrukturen i 
NTP 2022-2033

• Begrunne kostnader ved å vise til 
utfordringer, mål og ambisjoner

• Vurdere og synliggjøre evt. målkonflikter  

• Beskrive hva vi får igjen for pengene

• Målet om mer for pengene videreføres
• Omfatter kostnadseffektivitet i det enkelte 

prosjekt, i prioritering av prosjekter og all 
annen ressursbruk i virksomheten 

.



Utredningsoppdrag NTP 2025-2036 av 6. september 2022. Frist 
22.01.2023

Tidligere forberedende arbeid som legges til grunn:

1. Drivkrefter, trender og perspektiver 

2. Utfordringer på sentrale tema/samfunnsområder 

og i korridorer/geografiske områder

3. Teknologi

4. Analyseverktøy og forutsetninger i 

samfunnsøkonomiske analyser

5. Helhetlige analyser på tvers av tiltak og 

transportformer

● Fremtidige transportbehov - sentrale utviklingstrekk, 
avhengigheter og usikkerhet

● Analysegrunnlag – data, metoder og forutsetninger for 
samfunnsøkonomiske analyser og virkninger

● Mal for fremstilling av beslutningsrelevant informasjon, 
prosjektvis og samlet

● Kartlegge utfordringer

● Utfordringer og valg knyttet til sentrale tema

- Klima og miljø

- Samfunnssikkerhet og klimatilpasning

- Transportsikkerhet

- Godstransport, eksport og industri

- Bypolitikk

- Bompenger

- Teknologi

- TEN-T kjernenettverk i Norge

- Universell utforming

● Tverrsektorielle samfunnsøkonomiske analyser

NTP 2025-2037: https://www.regjeringen.no/ NTP-2025-2036

https://www.regjeringen.no/no/tema/transport-og-kommunikasjon/nasjonal-transportplan/ntp-2025-2036-i-arbeid/dokumenter-om-ntp-20252036/id2926116/


Tilskuddsordningen for klima- og miljøvennlig 
byutvikling og god framkommelighet 

«Det bør vurderes en utvidelse av 
ordningen til flere byområder ved 
neste rullering av NTP.»

• Ny fireårig tilskuddsordning i NTP 2022-2033 -
totalt 600 mill. kr tidlig i planperioden

• Hensikten er å legge til rette for en klima- og 
miljøvennlig byutvikling og god framkommelighet.

• De aktuelle byområdene er Bodø, Ålesund, 
Haugesund, Vestfoldbyen og Arendal/Grimstad 
(Nettverket bærekraftige regionbyer).

Flertallsmerknad fra Transport- og kommunikasjonskomiteens 

behandling av Nasjonal transportplan 2022-2033



Føringer for tilskuddsordningen og hva det betyr for Mjøsbyen

Alle kommunene må slutte seg til nullvekstmålet. 

Det må sikres lokal egenfinansiering og nødvendig 
virkemiddelbruk for å nå nullvekstmålet 

Vilje til å utvikle samarbeidsavtalen til en form for 
bypakke med felles portefølje

Sannsynliggjøre at Mjøsbystrategien er tilstrekkelig 
forpliktende (jf. krav om ATP etter PbL i byvekstavtalene)



Hva er nullvekstmålet?

• Veksten i persontransporten tas 
med kollektivtransport, sykling 
og gange

➢Det betyr at vi ikke skal kjøre 
mer bil enn i dag – selv om 
befolkningen øker



Det skal ikke så mye endring til

Hvis alle dropper én bilreise i uka 

kommer vi langt!



Søknadsprosess- muligheter og utfordringer

• Ny tilskuddsordning for klima- og miljøvennlig utvikling og god 
framkommelighet :
• Utfordring med trangere økonomiske rammer og stram framdrift,

• Positivt at Stortinget ønsker å vurdere utvidelse til flere byområder

• Den største krisen, klimakrisen, må løses før eller senere



Sak 2. Finansieringsløsninger 
- status NTP-prosess og regionvekstavtaler 

Forslag til vedtak:

Styringsgruppa tar informasjonen til orientering.



3.

Status i forankringsmøter fremover



Regionale fagmøter om 
nullvekstmålet

Forankringsmøter i formannskap, 
planutvalg og/eller kommunestyrer

November 2022
Styringsgruppas anbefaling 

om nullvekstmål for 
Mjøsbyen

Vår 2023
Styringsgruppas vedtak om 
nullvekstmål for Mjøsbyen

Videre arbeid med presisering 
av nullvekstmålet

Kommunale vedtak vinter 
2022/23 om nullvekstmål 

for Mjøsbyen

Oppfølging av nullvekstmålet ift. statlige krav og forslag til videre prosess



Mange grunner at vi kan lykkes!

• Transport- og kommunikasjonskomiteen har bedt om at utvidelse av den nye 
tilskuddsordningen vurderes  

• Samarbeidsavtalen for Mjøsbyen og ATP-strategien 

• Regjeringen er opptatt av å ta i bruk hele landet – bruke det for alt det er verdt

• NTP vektlegger små byers betydning: Nasjonal transportplan 2022-2033: små byer og 
deres omland er «[….] viktige knutepunkter for befolkning og næringsliv i sin region, og 
dermed for regjeringens regional- og distriktspolitiske mål om regional balanse.»

• Store transportmengder som følge av fritidsreiser, av nasjonal interesse

• Det er allerede tatt i bruk bompengefinansiering på hovedveiene i området 
(=bilrestriktivt tiltak som bygger opp under nullvekstmålet)



• Nasjonalt

- Partene forholdt seg aktivt til de ulike fasene i NTP-arbeidet.

- Det ble vist vilje til å følge opp statlige krav til beslutningsgrunnlag, egenfinansiering og virkemiddelbruk for å 
oppfylle målene. 

- alle regionbyene var i prosess med å vedta eller hadde vedtatt regional areal- og transportplan og hadde 
politiske vedtak om nullvekstmålet. 

- Det ble lagt en strategi for dialog med politisk og administrativ ledelse i Samferdselsdepartement og ledelsen i 
Vegdirektoratet.

• Lokalt

- Det ble lagt vekt på prosesser overfor politikere, administrasjon og næringsliv. 

- Det ble utviklet en tilpasset mediestrategi, og partene deltok aktivt på konferanser og nettverkssamlinger for å 
synliggjøre budskapet.

Suksesskriterier for påvirkningsarbeidet til 
Nettverket bærekraftige regionbyer  



Hvordan gjør vi dette fremover?

• Må vise vilje til å følge opp statlige betingelser. 

- Administrative og politiske forankringsmøter i høst

- Aktør- og arenakartlegging

- Strategi for dialog med politisk og administrativ ledelse i departementene og 
stortingspolitikere

- Tilpasset mediestrategi, for å synliggjøre budskapet.

- Utnytte kunnskapssamling 8. november

- Rapportering og regnskap, jfr. areal- og transportstrategien (indikatorer)



Innspillsrunde

• Hvordan bør vi jobbe med dette i vår sammenheng?

• Hvilke arenaer?

• Hvilke temaer er viktig å diskutere med aktørene?



Kommunikasjon, status i arbeidet med flyer



Flyers 

• Skal sikre at viktige aktører har samme informasjon og kan formidle 
denne

• Skal inneholde informasjon om:
• Hva er Mjøsbyen og hvem som er med

• Om hva vi ønsker å oppnå (Konkurransedyktig og bærekraftig region med 
attraktive steder og grønne reiser)

• Hvordan vi tenker å oppnå dette

• To versjoner:
• En kort versjon for stortingsrepresentanter, næringslivet og andre 

samarbeidspartnere

• En lengre versjon for kommuner og fylkeskommunen



Sak 3. Forankringsmøter og påvirkningsarbeid

Forslag til vedtak

Styringsgruppa ønsker å synliggjøre Mjøsbysamarbeidet ovenfor sentrale myndigheter knyttet til NTP-

prosessen. Styringsgruppa vedtar å gjennomføre politisk dialogmøte med sentrale myndigheter i høst 

basert på innspill gitt i møtet.

Hensikt med saken

Sekretariatet ønsker styringsgruppas tilbakemelding om foreslått henvendelse til 

sentrale myndigheter, og evt. andre aktiviteter knyttet til videre påvirkningsarbeid.



Sak 4
Forslag til indikatorsett for Mjøsbyen



Om prosessen

• Innspill fra workshop 24. mai ligger til grunn for indikatorsettet
• Bearbeidet i henhold til prinsipper for utvikling av indikatorer:

▪ Være basert på data som er robuste, målbare og tilgjengelige, som samles jevnlig og systematisk, 
og er mest mulig heldekkende. 

▪ Være enkle og forståelige, og begrenset i antall.

▪ Bidra til å kommunisere og formidle sentrale sammenhenger i utviklingen.

▪ Være sammenlignbare på tvers av byer og regioner, historisk over tid. 

• Uke 37: Behandles på styringsmøtet (15. september)

• Rapportering og regnskap fra og med 2023



Om indikatorene

• Indikatorer som er tilpasset målstrukturen i Areal- og 
transportstrategi for Mjøsbyen, inkludert nullvekstmålet, innen:
• Nullvekstmål

• Konkurransedyktig og bærekraftig region

• Transportsystem som knytter flerkjernet region bedre sammen

• Effektive areal og knutepunkter med enkle overganger til sykkel og gange

• Klimanøytralitet



Sak 4.  Forslag til indikatorsett for Mjøsbyen

Forslag til vedtak:

Styringsgruppa vedtar forslag til indikatorsett basert på innspill gitt i møtet.

Hensikt med saken
Vedtak om indikatorer for oppfølging av måloppnåelse i Mjøsbyen.



Sak 5
Dialog- og kunnskapssamling 8. november,

- innspill til tema, innledere, foredragsholdere



Forslag til hovedtema og innledninger
Hovedtema:
• Grønne reiser Mjøsbyen

Innledninger:
• Om Mjøsbyens areal- og transportstrategien om konkurransedyktig region 

og attraktive byer og tettsteder, grønn mobilitet og finansieringsordninger
• Hvorfor er Mjøsbyen viktig for næringslivet? 
• Eksempel på samarbeid offentlig og privat næringsliv 
• Eksempel på grønn mobilitet
• Finansieringsordninger
• De unges stemmer



Forslag til innledere

• Fylkesordføreren om ATS

• Ordfører fra en kommune som har erfaring med den nye tilskuddsordningen (Ålesund)

• Næringslivet om viktigheten av Mjøsbyen (Gjøvikregionen utvikling og Elverum vekst)

• Paneldebatt: Stortingsrepresentanter, næringsliv, fylkesordfører

• Statssekretær i KDD om regjeringens ambisjoner og oppfølging av regionvekstavtaler

• Eksempler på grønne reiser:
• Entrè Øyer
• Kolumbus
• VY
• Sintef

• Mobilitetstrender for fremtiden v/representant fra et ungdomsråd /organisasjon/student 

• Faginnlegg fra Norconsult (tilskuddsordninger/ mobilitet/byutvikling, fokus muligheter)



Forslag til målgrupper

• Stortingsrepresentanter

• Fylkesting

• Kommunestyrer

• Næringslivet

• Øvrige samarbeidspartnere i Mjøsbyen



Sak 5. Dialog- og kunnskapssamling

Forslag til vedtak:

Sekretariatet jobber videre med forslag til program basert på innspill gitt i møtet.



Sak 6
Forslag til utredningsbehov om mobilitet og fritidsreiser



Mobilitet og fritidsreiser – behov for kunnskap

I Mjøsbyen:

➢Snart 100 000 fritidsboliger

➢Økning i fritidsreiser

➢Ønske om flere grønne reiser

Mjøsbyen trenger mer kunnskap om:

➢Dagens reisevaner for hytteeiere

➢Potensiale for mer miljøvennlige 
reisevaner



Vi trenger å vite mer om:

• Reisevaner
• Til og fra hytter

• Mens de er på hytta (før, under og etter 
pandemien)

• Lokal og eksterne reiser

• Trafikktall på lokale og regionale veier

• Hyttevolum og lokalisering av evt. nye 
hytter og hytteområder.

=> Mulige fremtidige tiltak for å 
tilrettelegge for grønne reiser



Sak 6. Forslag til utredningsbehov om mobilitet
og fritidsreiser

Forslag til utredningsbehov om mobilitet og fritidsreiser

Forslag til vedtak

Sekretariatet arbeidere videre med kunnskapsinnhenting om mobilitet og 

fritidsreiser basert på innspill gitt i møtet. Tidligere avsatte midler fra 

strategifasen kan brukes til videre utredningsarbeid.

Hensikt med saken
Innspill til forslag om utredningsbehov knyttet til mobilitet og fritidsreiser. 



Sak 7

Eventuelt 



Milepæl- og fremdriftsplan for 2022 – Versjon august

Mars/april Mai/juni Juli/august September/oktober November/desember

Samarbeidsmøte 
09.02

Styringsmøte 
09.06

Styringsmøte
17.03 

Samarbeidsmøte 
07.04 (teams)

Inngåelse av kontrakt  -
konsulentbistand 

Planlegging/ igangsetting 
av utredninger i henhold til 

prioriteringer i HP

Prosess og 
forankringsmøter 

knyttet til 
finansieringsløsninger, 

herunder faglig 
grunnlag for 

nullvekstmålet og 
indikatorarbeid

Arbeidssamling om indikatorsett 
og finansieringsløsninger.
Ferdigstillelse av flyer om 

behovet for tilskuddsmidler, 
tilslutning til å gå videre med 
nullvekstmålet og forslag til 

videre indikatorarbeid

Januar/februar

• Gjennomføre forankringsmøter 
om nullvekstmålet og ATS.  
• Besøksrunder om 
forventningsavklaringer,

kartlegging av kontakter /arenaer.
• Videre arbeid knyttet til 

kunnskapsgrunnlag 
(nullvekstmålet)

• Vedtak om indikatorsett 
(fremskyndet)

Samarbeidsmøte
26.08

Samarbeidsmøte/ 
arbeidssamling

24.05

Samarbeidsmøte
05.12 (teams)

Styringsmøte
15.09

Styringsmøte
22.11

• Gjennomføre politiske 
forankringsmøter

• Arrangere dialog- og 
kunnskapssamling i november. 

• Styringsgruppens anbefaling 
om nullvekstmålet 

• Samle kommunens arbeid 
med arealplan og transport.  

• Forslag til aktivitetsplan og 
budsjett for 2023. 

Samarbeidsmøte
25.10

• Gjennomføre 
forankringsmøter om 

nullvekstmålet og ATS-arbeid.
• Besøksrunder om 
forventningsavklaringer,
kartlegging av kontakter 

/arenaer.


