
Byregionprosjektet:
2015 - 2018

Robuste bærekraftige regionsenter i ein 
felles bu- og arbeidsmarknadsregion

- eit samarbeidsprosjekt mellom kommunane Fjell, Os, Lindås og 
Meland

Prosjektleiar Eli Janette Fosso, Fjell kommune.



Tre tema/kunnskapsområder:

1. Attraktive bustadstilbod og bumiljø i 
regionsentra (fokus på barne- og 
ungdomsfamiliar)

2. Attraktivitet for næringslivet og tiltak for å 
fremma næringsutviklinga

1. Fremma sykkel/gange som 
framkomstmiddel i regionsentra



Prosess, gjennomføring og mål 

Sykkel-/gange i,  
rundt og til 

regionsentra

-Anbodsinvitasjon

-Prosess mot konkret 
sykkelvegprosjekt

- Prosess mot sykkelby

Kunnskapshenting
Prosess

Medverknad
Sykkelby Implementering i strategiar 

og planar

Næringsutvikling 
i/rundt 

regionsentra

-Anbodinvitasjon

«nullpunkt» + GAP»

-Studietur ByR-Kristiansandregionen

Kunnskapshenting
Prosess

Medverknad
Utarbeiding av 

«tiltaksmanual»
Implementering i strategiar 

og planar

Bustad/bukvalitet/

bumiljø i 
regionsentra

-Eigne analysar av 
bef.samansetting regionsentra

-Anbodinvitasjon

-Prosess mot pilotprosjekt

-Prosess mot tema 
«sentrumsutstrekning»

Kunnskapshenting
Prosess

Medverknad

Prosess

Medverknad
Implementering i strategiar 

og planar

Eksister-
ande 
område-
planar, 

Pågåand
e 
planarbe
id

Strategia
r innan 
tema-
/innsats-
områda

H-2015    V-2016              H-2016 V-2017                         H-2017 V-2018-> 

Godkjent prosjektplan Leverandørar bestemt Kunnskapshenting m/medverknad avslutta
Implementering og 
synlege resultat

Konkretisering
Organisering

Her e’ vi!



Kunnskapsgrunnlag sykkel

MÅL: SYKKELBY, trygg parkering, sykkelveiprosjekt

Plan- og strategiarbeid –
kommunalt og regionalt



Signering sykkelbyen Straume

Pr. dato vert det arbeidd med konkrete utbetringar av 
sykkelvegar. Arbeidet vert vidareført i sykkelbyavtalen



Kunnskapsgrunnlag næringsutvikling

MÅL: TILTAKSMANUAL FOR NÆRINGSUTVIKLING
Oppfølging i plan- og strategiarbeid



Kunnskapsgrunnlag bustader og bumiljø 
m/fokus på barne- og ungdomsfamiliar

Barne- ungdomsfamiliar:

• Bur i og ønskjer å bu i eine/tomannsbustader
• Uttrykker skepsis til fortetting i form av små/dyre 

leilegheiter
• Leilegheitstilbode er ikkje tilpassa barnefamiliar – for 

små og for dyre!
• Nærleik til natur/sjø tett på byen er viktig og må tas 

vare på/gjerast tilgjengeleg for meir bruk
• Må utviklast meir parkanlegg, grøntstrukturar, 

møteplassar, benkar og leikeplassar i sentrum
• Lokal identitet/bygdeidentiteten må takast meir 

vare på!
• Bilar/trafikk er ein stor utfordring – skapar 

utryggheit!
• Satse på meir sykkel/gange i regionsentra
• Fleire lokale arbeidsplassar – jf. pendlings- og 

trafikkutfordringar og høgt utdanningsnivå 



Kunnskap inn i arealplanar
Fjell kommune: 
• Rullering KDP Straume og ny KDP for Nordre 

Litlesotra

Os kommune:
• Ny områdeplan for Osøyro

Lindås kommune: 
• Vedteken områdeplan for sentrum av Knarvik. Ny 

KDP for Knarvik – Alversund under utarbeiding

Meland kommune:
• Områdeplan for Midtmarka-Flatemyra er under 

utarbeiding. 

Dialogmøte mellom pol., adm. og utbyggjarar 8. juni


