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Vedtatt at ATP Telemark fortsatt skal gjelde



Samordna 
areal- og transport-

planlegging

KORT FORTALT

Hva ligger i 
ATP Telemark?



RPS – Bærekraftige Telemark 2012-2016

BAKGRUNN



Innhold
• 4 planer samla i 1

- Fylkesveg
- Trafikksikkerhet
- Kollektivtrafikk
- Senterstruktur og stedsutvikling

• Retningslinjer og bestemmelser (areal)

• 4-årig handlingsprogram som følger opp
- 2015-2018 (del av vedtatt plan)
- 2019-2022
- 2023-2026

• Med budsjett for investeringer, drift 
(øremerka midler utover lønnsressurser), 
utviklingsarbeid og planveiledning

• Ansvar og muligheter for fylkeskommune, 
stat, kommune og andre



Overordna mål

• Befolkningsvekst skal skapes ved å velge 

løsninger som sikrer attraktivitet for 

bedrifter, beboere og besøkende

• Bærekraft skal skapes ved å velge areal-

og transportløsninger som fremmer 

miljøvennlig transport, trafikksikkerhet, 

god folkehelse og god samfunnsøkonomi



Resultatmål 2015

• Folketallsutviklinga skal være som 
landsgjennomsnittet

• Arbeidsmarkedsintegrasjonen skal øke med 10 % 
i regionene og eksternt

• Klimagassutslipp fra transportsektoren skal 
reduseres med 30 % innen 2020

• Flere og mer tilfredse kollektivpassasjerer, med 
prioritering av arbeids- og studentreiser
- By – hovedveier – omland 



5 overordna strategier

• Satse på hovedferdselsårer for større 
mobilitet for arbeidsreisende og 
næringstransport

• Trygging av skoleveger for bedre folkehelse 
og trivsel

• Styrke kollektivknutepunkt for et mer 
brukervennlig og effektivt kollektivtilbud

• Effektivisere transportsystemet for mer 
miljøvennlig transport, god forvaltning og 
god framkommelighet

• Styrke byer og tettsteder for trivsel, miljø og 
byutvikling



Fylkesveger – mål 

➢Effektivt og trygt fylkesveinett som 
binder bo-, besøks- og 
arbeidsmarkedsregioner tettere og 
tryggere sammen

➢Attraktivt å gå og sykle
o Andelen skal  øke fra 22% i RVU 2009 til 35% i 2025

➢Forfallet skal stoppes og ta igjen 
vedlikeholdsetterslepet



Trafikksikkerhet – mål 

➢Nullvisjonen

➢Alle kommuner trafikksikker kommune 
innen 2025 

➢Prioritere 
➢ Utforkjøring
➢ Myke trafikanter
➢ Skoleveg



Kollektivtrafikk – mål 

➢Flere og mer tilfredse passasjerer
o Øke kollektivandel totalt
o Hovedsatsing i byer og hovedferdselsårer
o Opprettholde i spredtbygde strøk

➢Prioritere arbeids- og studentreiser

➢Sikker og pålitelig elevtransport for de 
med rett til skyss

➢Redusere miljøbelastning fra 
transportsektoren
o Gjennomsnitt utslepp pr buss redusert med 25% fra 

2015 til 2018



Senterstruktur og stedsutvikling

➢Attraktive og tilgjengelige byer og 
tettsteder – motor i regional utvikling

➢Effektiv arealbruk som støtter opp om  
miljøvennlig transport og minimerer 
arealbeslag

o 70% av boliger i perioden innenfor kommunenes 
definerte tettstedsgrenser

o Handel og tjenester/større kontorarbeidsplasser 
innenfor sentrumsgrensene

Flerkjernet senterstruktur i Vest-Telemark, hierarkisk forøvrig



Attraktive, klimasmarte og inkluderende byer og tettsteders roller – hva virker?

Sentra har stort sett økt innbyggertall, også i kommuner med nedgang

Attraktivitet 
i

byer og 
bygdebyer

Folketallsutvikling
på grunnkretsnivå 
2002-2022
for byer/bygdebyer 
og kommuner.
Telemarksforskning

Kommunene i Vest-Telemark, 
med vekst i bygdebyene tross 
nedgang i kommunen

Kommunene i øvrige Telemark, 
med vekst i byer og bygdebyer 

BTV 2000-2004



Rullering av 
HP for 
2023-2026



Inngang til arbeidet 2023-2026

• Gjøre enkelt med utgangspunkt i det vi har

• Samme ansvarsfordeling

• Gjøre spissere og grønnere

• Oppdatere med nye vedtak, f.eks. RPS, 
arealnøytralitet og klimakutt 60 %

• Oppdatere i tråd med nye strategier og plan
- Vedtatt 2022:

Fylkesvegstrategi 
Båt- og fergestrategi

- Planlagt vedtatt 2023:
Kollektivstrategi utenfor bykjerner 
Sykkelstrategi 
Regional plan for trafikksikkerhet

- Andre sektorer – nye strategier



Arbeid med enkel rullering

JUNI - OKTOBER

Mai: felles HP -> hvert vårt

Juni: start enkel redigering

Aug.: forts.

Sept.: avklaringer, redigering

budsjettrammer

Okt.: utsjekk og ferdigstillelse

Utsjekk internt og i planforum

OKTOBER

3. SIK

4. NIK, KRIIF

5. Planforum

17. Eiendom
18. Innspillsfrist

Bearbeide tekst, politisk sak og 
presentasjon

26. Skrivefrist

Vedtak

NOVEMBER

7. Sak sendes ut

15. PFU

16. ER

17. VTU

22. HNR

23. HS

24. HKFTI

24. HKAP – eier/vedtak

30. FU

1. des. HUT 

13. des. FT

Prosess



Politikk virker – handlingsprogrammet som verktøy



Hvordan er handlingsprogrammet bygd opp?
• Liggende tabell som dekker «alt»

• Reviderte satsingsområder i 3 hovedbolker
- Attraktiv, klimasmart og inkluderende by- og tettstedsutvikling
- Kollektiv og mobilitet
- Fylkeskommunal infrastruktur
- Annet: Indikatorer, påvirkningsarbeid statlig infrastruktur, nettverk

• Hvilke 5 strategigrep styrkes i ulike tiltak (X/x)?
- Hovedferdselsårer – Trygge Skoleveger – Knutepunkt
- Effektiv Transportsystem – Byer og Tettsteder

• Budsjettmidler – drift (D), investering (I)

• Gjennomføringsansvar (stat, fylke, kommune, andre)

• Hva vil vi oppnå?

• Hvordan gjør vi det?



Nytt handlingsprogram 
– får vi til grønn omstilling?

TEST FORSIDE. Småbypakke Rjukan by ønsker fart på sykling i verdensarvbyen igjen. Ukjent fotograf/NIA Alle barn sykler, opplæring og holdningsskapende arbeid i barneskolene. Foto Birgitte Finne Høifødt, VTfk

+

Fortid og framtid



Forslag til 
HP 2023-2026
til behandling

Satsingsområder



Satsingsområda
forutan statleg infrastruktur med utdrag frå gjeldande NTP

Attraktiv, klimasmart og inkluderande 
by- og tettstadsutvikling 

Kollektiv og mobilitet Fylkeskommunal 
infrastruktur og 
trafikktryggleik

Andre område

➢ Hierarkisk og fleirkjerna senterstruktur
➢ Arealnøytralitet
➢ Tydelege tettstad- og sentrumsgrenser
➢ Reduserte klimagassutslepp frå byar og tettstader 
➢ Rett lokalisering
➢ Fortetting med høg kvalitet
➢ Småby- og bygdepakker
➢ Grøn mobilitet
➢ Sentrumsnære universelt utforma turvegar 

og andre helsefremmande nærmiljøtiltak
➢ Urbant landbruk
➢ Trivelege bustadmiljø for ulike aldrar
➢ Eventyrlege stader
➢ Nasjonal og internasjonal kunnskapsdeling

Følgje opp regionale planar for folkehelse og 
trafikksikkerheit og strategiar for sykkel, fylkesveg, ferje 
og båt, kollektiv utanfor bykjernar, kultur, næring, 
reiseliv og opplevingar, nasjonal strategi for gange og 
for urbant landbruk,
og samarbeidsavtalen med Distriktssenteret

➢ Lokalt kollektivtilbod
➢ Trafikkplanar for 

kollektivtransport
➢ Skuleskyss
➢ Kollektiv infrastruktur
➢ Knutepunktsutvikling
➢ Berekraftig kollektivtransport
➢ Informasjon og billettprodukt
➢ Samarbeid om mobilitet

Følge opp strategiar for kollektiv 
utanfor bykjernar, for ferje og båt 
og reiseliv og opplevingar

➢ Ivareta vegkapitalen
➢ Nullvisjon
➢ Berekraftige og klimatilpassa 

løysingar
➢ Infrastruktur for grøn 

mobilitet

Følge opp nasjonal gåstrategi, 
strategiar for sykkel, for fylkesveg 
og trafikksikkerheitsplanen

➢ Indikatorar
➢ Fagnettverk generelt

➢ Statleg infrastruktur

Samandrag frå gjeldande 
NTP for Telemark ligg 
ved



FN-måla

• Gjennomføring av tiltak som vist i 
handlingsprogrammet skal bidra til 
måloppnåelse av bærekraftmål, som

➢ nr. 3 om folkehelse
➢ nr. 8 arbeidsliv
➢ nr. 9 innovasjon og infrastruktur
➢ nr. 11 bærekraftig utvikling av byer og samfunn
➢ nr. 12 bærekraftig forbruk
➢ nr. 13 om å stoppe klimaendringene
➢ nr. 14 og 15 liv i vann og på land, og ikke minst 
➢ nr. 17 om å samarbeide for å nå måla



Tilgjengelig budsjett påvirker ambisjonsnivå og resultat

• Fylkesveg, ferje og båt, kollektiv i områder 
med lave passasjertall, sykkel og 
trafikksikkerhet følger strategiene og 
planen med handlingsprogram

• For by- og stedsutvikling i 13 kommuner er 
0,9 mill. prioritert til 
- partnerskap i småby- og bygdepakker
- fortetting med høy kvalitet
- sentrumsnære universelt utforma turveger

• Tall kan endres gjennom framtidige 
budsjettvedtak, ny NTP og nasjonale 
satsingsområder

Budsjett til grønn mobilitet i Telemark utenfor byområdet i Grenland 
er sammensatt slik:

0,1 mill. er søkbart tilskudd til gå- og sykkelstrategisk arbeid som ledd 
i stedsutvikling (f.eks. småbypakke Rjukan by, Sykkelbygda Dalen). 
0,25 mill. er prioritert til årlig sykkelbyavtale med bygdepakke Midt-
Telemark. 0,75 mill. er tilskudd til sykkel og gange. 
Til sammen 1,1 mill. årlig.

Tiltak by- og stadutvikling 2023 2024 2025 2026 

Fortetting med høg kvalitet 0,4 0,4 0,4 0,4 

Småby- og bygdepakker 0,3 0,3 0,3 0,3 

Grøn mobilitet 1,1 1,1 1,1 1,1 

UU-turvegar 0,2 0,2 0,2 0,2 

 Ambisjoner fram til 2026 ?



vtfk.no

Takk for oss!

hilde.f.andersen@vtfk.no og lene.hennum@vtfk.no
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