
REGIONAL PLANSTRATEGI

VEDTATT 19.12.16

Regional planstrategi for  
Akershus 2017-2020



AKERSHUS FYLKESKOMMUNE2

Regional planstrategi for Akershus 2017-2020



AKERSHUS FYLKESKOMMUNE 3

Regional planstrategi for Akershus 2017-2020

INNHOLD

Oppsummering ....................................................................................................................................................................................................... 4

1 Om regional planstrategi og regional planer ........................................................................................................................................ 6

2 Status for oppfølging av regional planstrategi 2013-2016 ............................................................................................................... 8

3 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging  ................................................................................................. 9

4 Viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer  .............................................................................................................................. 11

 4.1 Kunnskapsgrunnlaget for regional planstrategi 2017-2020 ................................................................................................... 11

 4.2 Sterk befolkningsvekst er en utfordring og en mulighet ......................................................................................................... 11

 4.3 Areal og transport ................................................................................................................................................................................... 15

 4.4 Utdanning og næringsutvikling  .......................................................................................................................................................16

 4.5 Klima og miljø ........................................................................................................................................................................................... 17

5 Prioriterte temaområder og planspørsmål for perioden 2017-2020 ..........................................................................................19

 5.1 Valg av plantema  ....................................................................................................................................................................................19

 5.2 Behovet for nye planer og revidering og oppfølging av vedtatte planer ........................................................................19

6 Oppfølging av prioriterte temaområder  ...............................................................................................................................................21

 6.1 Areal og transport ...................................................................................................................................................................................21

 6.2 Utdanning og næringsutvikling  ......................................................................................................................................................23

 6.3 Bomiljø, inkludering og mangfold ...................................................................................................................................................25

 6.4 Klima og miljø .......................................................................................................................................................................................... 27



AKERSHUS FYLKESKOMMUNE4

Regional planstrategi for Akershus 2017-2020

AKERSHUS FYLKESKOMMUNE4

OPPSUMMERING

REGIONAL PLANSTRATEGI 2017-2020 
Den regionale planstrategien fastsetter hvilke regionale planer som 

skal utarbeides eller revideres i perioden 2017-2020. Prioriteringen 

av planarbeid er basert på regionale utviklingstrekk og utfordringer i 

Akershussamfunnet, eksisterende planarbeid, og på innspill fra statli-

ge, fylkeskommunale og kommunale organer. 

Det er i planperioden 2013-16 vedtatt 6 regionale planer. Det er tre 

regionale planprosesser som skal gjennomføres i løpet av kommende 

planperioden, 2017-2020. Dette er regional plan for klima og energi, 

regional plan for kompetanse og regional plan for handel, service og 

senterstruktur.

For å nå målene i de regionale planene er det av stor betydning at 

fylket har fokus på å følge opp handlingsprogrammet i de regionale 

planene. Oppfølgingen skjer i samarbeid med aktører i ulike regionale 

partnerskap.

Regional planstrategi for 2017-2020 vil prioritere følgende planarbeid:

1. Samarbeid om oppfølging av regionale planer som allerede  
er vedtatt

2. Gjennomføring og ferdigstilling av pågående planprosesser

3. Det igangsettes ingen nye regionale planer utover det planbehovet 
som ble identifisert i regional planstrategi 2013-2016

4. Folkehelse og integrering er overgripende tema som skal følges 
opp i alle regionale planer.

5. Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus skal  
legge føringer for andre regionale planer.
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Oversikt over det regionale planarbeidet 2017-20

Vedtatt 2007 Planen vedtas 2016 Igangsettes i 2018

Bomiljø, inkludering og mangfold

Spor for framtiden regional 
plan for kulturminner og 
kulturmiljøer i Akershus

Revidering av plan og HP 
i 2017 Forventet vedtatt 
2018

Handlingsprogram  
konkretiseres i samarbeid  
med partnerskapet fra 2017

I påvente av region-
reformen utsettes 
planarbeidet til 2018

Regional plan for idrett,  
friluftsliv og fysisk  
aktivitet

Regional plan for 
Kystsonen for indre  
Oslofjord

Under utarbeidelse Planen vedtas i 2016 Vedtatt 2015

Klima og miljø

Regional plan for klima  
og energi

Planprogram er vedtatt og 
planprosess er igangsatt
Forventet vedtatt 2017

Oppfølging av HP  
i samarbeid med  
partnerskapet

Oppfølging av HP  
i samarbeid med  
partnerskapet
Ny revidering

Regional plan for  
masseforvaltning

Regional plan for  
vannforvaltning

Utdanning og næringsutvikling

Ny oppstart høsten 2016 Vedtatt 2015

Regional plan for 
kompetanse

Planprogram og planpro-
sess gjennomføres i 2017 
Forventet vedtatt 2018

Oppfølging av HP  
i samarbeid med  
partnerskapet

Regional plan for  
innovasjon og nyskapning

Areal og transport

Vedtatt 2015 Under utarbeidelse

Regional plan for areal  
og transport for Oslo  
og Akershus

Oppfølging av HP  
i samarbeid med  
partnerskapet

Under utarbeidelse
Sendes på høring  
våren 2017
Forventet vedtak 2017

Regional plan for handel, 
service og senterstruktur
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1 OM REGIONAL PLANSTRATEGI OG  
 REGIONAL PLANER

REGIONAL PLANSTRATEGI SKAL AVKLARE 
PLANBEHOVET FOR 2017-2020

Formålet med den Regional planstrategi er å avklare 
behovet for å revidere eksisterende regionale planer, 
eller igangsette nye regionale planer. Avklaringen om 
planbehov skal baseres på samfunnsutfordringer som 
krever avveiing og planavklaring mellom forskjellige 
interesser på tvers av sektor- og kommunegrenser.  

Denne avklaringen gjøres i samarbeid med stat, fylke 
og kommune, slik at de planene som prioriteres blir 
relevante og samfunnsnyttige og gir en merverdi for 
partene i utviklingen av Akershussamfunnet. 

Regional planstrategi er således et felles oversiktsdo-
kument for regional planlegging og et verktøy for å se 
de regionale utfordringene og politikkområdene i en 
helhetlig sammenheng. 

Regional planstrategi pbl. § 7-1 

Regional planmyndighet skal minst én gang i hver 
valgperiode, og senest innen ett år etter konstitu-
ering, utarbeide en regional planstrategi i samar-
beid med kommuner, statlige organer, organisa-
sjoner og institusjoner som blir berørt  
av planarbeidet.

Planstrategien skal redegjøre for viktige regionale 
utviklingstrekk og utfordringer, vurdere langsikti-
ge utviklingsmuligheter og ta stilling til langsikti-
ge utviklingsmål og hvilke spørsmål som skal tas 
opp gjennom videre regional planlegging.

Den regionale planstrategien skal inneholde en 
oversikt over hvordan de prioriterte planoppgave-
ne skal følges opp og opplegget for medvirkning 
i planarbeidet.

Kongen kan gi forskrift om innholdet i og opp-
legget for de enkelte delene av den regionale 
planleggingen.

DET REGIONALE UTVIKLINGSARBEIDET  
NEDFELLES I REGIONALE PLANER

Den regionale planleggingen er viktig for å tilpasse 
statlig politikk og nasjonale retningslinjer til lokale og 
regionale forhold. Regional og lokal kunnskap om ut-
fordringene er nødvendig for å kunne angi strategisk 
retning for samfunnsutviklingen i Akershus. 

En regional plan er et felles styringsverktøy for stat, 
fylke, kommune og private og offentlige aktører på 
et avgrenset tematisk område. De regionale planene 
bidrar i sum til forutsigbarhet og avklaringer i den 
regionale håndteringen av viktige samfunnsspørsmål.  

Gjennom regionale planprosesser avklares felles 
mål, strategisk retning og hvordan planen skal følges 
opp gjennom konkrete tiltak.  Dialogen om avveiing 
mellom de ulike samfunnsinteressene og samordning 
mellom kommunene, fylke, stat og andre private og of-
fentlige organer skal gi langsiktig og helhetlig retning 
i samfunnsutviklingen.

For at de regionale planene skal bli fulgt opp og gjen-
nomført er det avgjørende at alle forvaltningsnivå 
innenfor planområdet har et eierskap til de regionale 
planene. Arbeidet med de regionale planene må derfor 
forankres både politisk og administrativt. 

Forankring og medvirkning i det regionale planarbei-
det er viktig for å gi den regionale planen legitimitet 
og gjennomføringskraft. 
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Figur 2: Prosessen fram til ferdig regional plan

§ 8-3 Utarbeiding av regional plan 

Ved utarbeiding av regional plan skal regional 
planmyndighet samarbeide med berørte offent-
lige myndigheter og organisasjoner. Statlige 
organer og kommuner har rett og plikt til å delta i 
planleggingen når den berører deres virkeområde 
eller egne planer og vedtak.

Regional planmyndighet utarbeider forslag til 
planprogram i samarbeid med berørte kommu-
ner og statlige myndigheter, jf. § 4-1. Forslag til 
planprogram sendes på høring og legges ut til 
offentlig ettersyn med minst seks ukers frist. 

OPPFØLGING AV REGIONALE PLANER
De regionale planene skal inneholde et handlingspro-
gram som avklarer hvordan planen skal følges opp og 
hvem som har ansvaret for oppfølgingen. Handlings-
programmet rulleres årlig i samarbeid med partene i 
planarbeidet. For å nå målene i de regionale planene 
er det avgjørende at de enkelte partene i planarbeidet 
følger opp innenfor sine ansvarsområder. 

Den regionale planen kan også være underlaget til 
planarbeid på kommunalt og statlig nivå, der de regio-
nale planene konkretiseres med tiltaksrettede planer. 
En videreføring av regionale planer kan bidra til mer 
effektiv planlegging, hindre dobbeltarbeid og bidra til 
en mer målrettet styring av felles målsetninger. Dette 
er også i tråd med nasjonale føringer om å effektivi-
sere planleggingen, og ikke lage flere regionale planer 
enn nødvendig. 

§ 8-2. Virkning av regional plan

Regional plan skal legges til grunn for regionale 
organers virksomhet og for kommunal og statlig 
planlegging og virksomhet i regionen.

REGIONAL  
PLANSTRATEGI

PLANPROGRAM
PLANPROSESS OG 
PLANBEHANDLING

REGIONAL PLAN
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2 STATUS FOR OPPFØLGING AV  
 REGIONAL PLANSTRATEGI 2013-2016

Regional planstrategi for Akershus 2013-2016 ble ved-
tatt i fylkestinget 11.februar 2013. De valgte temaområ-
dene som ble prioritert i regional planlegging var: 

 � Utdanning og næringsutvikling

 � Bomiljø, mangfold og inkludering

 � Klima og miljø

 � Areal og transport

I regional planstrategi for 2013-2016 ble det besluttet at 
det skulle arbeides videre med ti regionale planer. Seks 
av disse planarbeidene er vedtatt.

Regional plan for handel, service og senterstruktur er 
i sluttfasen. Planforslaget sendes på høring våren 2017 
og forventes vedtatt høsten 2017. 

Et arbeid med en regional plan for klima og energi er 
igangsatt og skal ferdigstilles høsten 2017. Arbeidet er 
i en utredningsfase. Det vil i dette arbeidet legges opp 
til en bred prosess for å utforme en klima- og ener-
gipolitikk for fylket.

Regional planstrategi for 2013-2020 omtaler to regiona-
le planer hvor planarbeidet ennå ikke er påbegynt: 

Regional plan for utdanning og kompetanse sett i for-
hold til næringsutvikling er ikke igangsatt pga. av stor 
arbeidsmengde og manglende ressurser. 

Regional plan for kystområdene langs Oslofjorden i 
Akershus ble av fylkesutvalget i mai 2014 (FU-55/14) 
vedtatt utsatt av hensyn til ressurser både internt i 
fylkeskommunen og i partnerskapet. 
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3 NASJONALE FORVENTNINGER TIL REGIONAL   
 OG KOMMUNAL PLANLEGGING 

Plan- og bygningslovens § 6-1 bestemmer at regjerin-
gen hvert fjerde år skal fastsette nasjonale forventnin-
ger til regional og kommunal planlegging. Regjerin-
gens forventninger for denne planperioden ble vedtatt 
i kongelig resolusjon 12. juni 2015. Regjeringen peker 
på mål, oppgaver og interesser som det er viktig at fyl-
keskommunene og kommunene tar opp i sin planleg-
ging for å bidra til å gjennomføre nasjonal politikk.

Forventningene er retningsgivende, men ikke bestem-
mende ved utarbeiding av planer, og skal følges opp av 
statlige organer i deres medvirkning i planleggingen. 
Forventningene formidler ikke alle statlige interesser, 
oppgaver og hensyn som planleggingen skal ivareta, 
og er avgrenset til planlegging etter plan- og byg-
ningsloven. 

GODE OG EFFEKTIVE PLANPROSESSER 
Regjeringen er opptatt av raskere prosesser for 
planlegging av bolig, næring og samferdsel. Samtidig 
ønsker regjeringene å styrke det lokale selvstyre i 
planleggingen. Dette betyr av fylkeskommunene og 
kommunene får økt ansvar for å sikre nasjonale og 
viktige regionale interesser gjennom planleggingen.

Plan – og bygningsloven gir fleksibilitet til å tilpasse 
planleggingen ette behov. Regjeringen mener at fyl-
keskommunene og kommunene bør bruke planstrate-
giene aktivt til å trekke opp de viktigste utfordringene 
for regional og lokal samfunnsplanlegging, og priori-
tere og målrette planleggingen deretter. Regjeringen 
er opptatt av at statlige myndigheter ikke skal kreve 
mer omfattende planlegging enn nødvendig. 

Planstrategiene skal være et fleksibelt redskap, og det 
er viktig at de sees i sammenheng med det pågående 
arbeidet med ny kommunestruktur. 

BÆREKRAFTIG AREAL OG SAMFUNNS- 
UTVIKLING
Regjeringen påpeker at omstillingen til et lavutslipps-
samfunn krever en langsiktig omstillingsevne og 
bruk av sterkere virkemidler enn vi har brukt til nå. 
Regjeringen fremhever at kommunene og fylkeskom-
munene har en sentral rolle som utviklingsaktør og 
planmyndighet i arbeidet for et sikkert, vekstkraftig og 
miljø- og klimavennlig samfunn.

Regjeringen oppfordrer fylkeskommunene til å legge 
til rette for bedre tilgang på kompetent og relevant 
arbeidskraft som møter det regionale arbeidsmarke-
dets behov. Regjeringen mener regional planlegging er 
et godt utgangspunkt for bedre samordning mellom 
forvaltningsnivåer og sektorer, og mellom private og 
offentlig aktører på dette feltet.

ATTRAKTIVE OG KLIMAVENNLIGE  
BY- OG TETTSTEDSOMRÅDER
Befolkningsveksten i byene og tettstedene fører til 
press på areal og infrastruktur, som gir utfordringer 
for trafikkavvikling, helse og miljø. Samtidig gir vek-
sten muligheter til å finne nye løsninger for byutvik-
ling, næringsutvikling og transport. God planlegging 
er avgjørende for å sikre effektiv arealbruk, et miljø-
vennlig transportsystem, tilstrekkelig boligbygging, 
sunne og trygge omgivelser og gode levekår for alle.

Regjeringen ønsker derfor at det utarbeides planer 
som samordner areal og transport. Gjennom planleg-
gingen skal det trekkes langsiktige grenser mellom 
by – og tettstedsområder og store sammenhengende 
landbruks, natur - og friluftsområder. 
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Det bør gjennom planleggingen tilrettelegges for 
levende by- og tettstedssentre med et variert tilbud av 
boliger, handel, tjenester og kultur som er viktig for 
byenes konkurransekraft. Helse og trivsel er knyttet til 
tilrettelegging for gode tettsteder. 

NASJONALE FØRINGER BLIR IVARETATT  
I REGIONAL PLANSTRATEGI FOR AKERSHUS
De fire temaområdene, og de regionale planene som 
er vedtatt eller under utarbeidelse i samsvar med 
regional planstrategi for Akershus 2013-2016, samsva-
rer godt med de nasjonale forventningene til regional 
planlegging.

KOMMUNE- OG REGIONREFORM
Regjeringen har satt i gang både en regionreform og 
en kommunereform. Dialogen om sammenslåing med 
nabokommuner og/eller nabofylker vil pågå fram til 
årsskiftet 2016/2017. Lovproposisjon om endringer i 
kommune- og fylkesstrukturen, samt om nye opp-
gaver og ansvar til nye folkevalgte regioner legges 
fram til behandling i Stortinget i juni 2017. Ny kommu-
ne- og regionstruktur vil tre i kraft fra 1. januar 2020. 

Dette innebærer at planperioden 2017-2020 i liten grad 
vil påvirkes av det pågående arbeidet med reformer. 
Det kan likevel være nyttig å starte en kartlegging av 
utfordringer knyttet til videre planarbeid i en større 
geografisk sammenheng. Det vil være naturlig å starte 
et slikt arbeid i 2017/18.
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4 VIKTIGE REGIONALE UTVIKLINGSTREKK  
 OG UTFORDRINGER 

I Regional planstrategi for Akershus i årene 2017-2020 vil spørsmålet være om vi nå ser 
langsiktige utviklingstrekk og utfordringer vi ikke overskuet i forrige periode som krever 
oppfølging gjennom regionalt planarbeid.

4.1 KUNNSKAPSGRUNNLAGET FOR REGIO-
NAL PLANSTRATEGI 2017-2020

Akershus fylkeskommune har utarbeidet et 
eget kunnskapsgrunnlag om viktige regionale 
utviklingstrekk og regionale utfordringer. Kunn-
skapsgrunnlaget er publisert i to hefter som er utgitt 
i serien Akershusstatistikk. Heftene (Tall og fakta om 
Akershus, del 1 og del 2) inneholder tall på kommune-, 
delregion- og fylkesnivå. 

Akershusstatistikk nr. 2/2015 omfatter tema som er 
særlig relevante for samfunnsplanleggingen. Heftet 
inneholder tall og fakta om befolkningsutviklingen; 
befolkningens utdanningsnivå og kompetanse;  
næringsliv og sysselsetting; oppvekst- og levekårsfor-
hold; helserelaterte levevaner; befolkningens helse-
tilstand; befolkningens tannhelse; kulturtilbud og 
befolkningens kulturbruk; befolkningens deltakelse i 
frivillig organisasjonsliv; samt boligbyggingen.

Akershusstatistikk nr. 2/2016 omfatter tema som er 
særlig relevante for den fysiske planleggingen (are-
alplanleggingen). Heftet inneholder tall og fakta om 
klima og miljø (klimagassutslipp, luft- og støyforu-
rensing); energiforbruk; samferdsel (befolkningens 
reisevaner, kollektivtrafikk, veitrafikk og ulykker, 
pendling); samt arealbruk i kommuner og tettsteder. 
Heftene gir en oversikt over helsetilstanden i fylket 
etter krav i folkehelseloven.

Begge heftene med tall og fakta om Akershus kan 
lastes ned herfra: http://www.akershus.no/ansvars-
omrader/statistikk-og-kart/om-statistikktjenesten/
statistikkhefter/

4.2 STERK BEFOLKNINGSVEKST ER EN UT-
FORDRING OG EN MULIGHET

Av de statlige planretningslinjene for samordnet 
bolig-, areal- og transportplanlegging fra 2014 framgår 
det at regionale analyser av befolkningsvekst og -sam-
mensetning og lokale og regionale analyser av bolig-
markedet bør inngå i grunnlaget for planleggingen.

I tillegg gir den demografiske utviklingen i Akershus 
føringer for fylkeskommunens og kommunenes dis-
ponering av økonomiske ressurser og er med på å sette 
rammene for utviklingsarbeid og fylkeskommunal 
tjenesteyting. 

BEFOLKNINGSVEKST 
Befolkningsveksten i Akershus har i de siste årene 
vært høy, og i løpet av 2016 forventes Akershus å pas-
sere 600 000 innbyggere. Akershus har økt sitt inn-
byggertall med nesten 37 prosent fra 1995 til 2016, og 
alle kommuner har hatt befolkningsvekst de siste tjue 
årene. Fra 1995 til 2015 var det høyest relativ befolk-
ningsvekst i Ullensaker (+83,8 %), fulgt av Gjerdrum, 
Ås og Sørum.

Innbyggertallet i Akershus øker for tiden med ca. 9 500 
personer årlig. Det har alltid vært omfattende inn- og 
utflytting mellom Oslo og Akershus. Personer med 
innvandrerbakgrunn utgjør godt over halvparten av 
flyttingen fra innlandet/nabofylker til Akershus, sær-
lig fra Oslo til Nedre Romerike.

Det siste tiåret er det imidlertid (arbeids)innvand-
ring som har vært den viktigste komponenten bak 
befolkningsveksten i Akershus, og i toppåret 2011 var 
nettoinnvandringen til Akershus på 5 500 personer. 
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Tabell: Gjennomsnittlig årlig befolkningsendring i Akershus 1999-2013. Faktisk årlig befolkningsendring 2014 og 2015

1999-2003 2004-2008 2009-2013 2014 2015

Årlig naturlig tilvekst / fødselsoverskudd 2582 2624 2537 2457 2511

Årlig innenlands nettoflytting 1987 2320 2817 3005 5005

Årlig nettoinnvandring 1109 2872 4309 3711 2111

Årlig samlet befolkningsøkning 5678 7826 9626 9173 9627

Dette er i ferd med å endres, og nettoinnvandringen 
til Akershus er sterkt avtakende. I stedet er det nå 
innflyttingen til Akershus fra andre deler av landet 

som vokser. Om krisen i oljenæringen vedvarer, er det 
rimelig å anta at dette vil være en drivkraft for forster-
ket tilflytting til Akershus fra resten av Norge.

Det forventes at befolkningen i Akershus vil fortsette 
å vokse kraftig. Fylkeskommunens egne prognoser 
tilsier at folketallet i Akershus kan øke med ytterligere 
1/3 (+32,2 %) fra 2013 til 2030. Da vil det være 760 000 
innbyggere i Akershus.

Det er først og fremst yngre mennesker som flytter 
over kommune- og fylkesgrenser, og den høye net-
toflyttingen til fylket, gir et «påfyll» av mennesker i 
yrkesaktiv alder.

Den vedvarende befolkningsveksten stiller krav til 
samordnet og langsiktig planlegging. Dette betyr at 
kommunene står ovenfor varierende utfordringer 
knyttet til veksten. 

Samtidig som det er en relativt ung befolkning i 
Akershus, vil det fremover bli stadig flere eldre. Grup-
pen av personer over 80 år kan øke med nærmere 85 
prosent fra 2013 til 2030. Disse utviklingstrekkene stil-
ler krav til tilrettelegging av tjeneste- og boligtilbud 
som kan ivareta enkeltpersoners livskvalitet. 

ET BOLIGMARKED UTE AV BALANSE?
I Akershus er det et betydelig avvik mellom dagens 
boligmasse og den boligmassen som best ivaretar 
behovet i 2030. Det betyr et stort behov for bygging 
av nye leiligheter i Akershus frem mot 2030. Ved å 
tilrettelegge for bygging av leiligheter kan man bidra 
til å dekke boligbehovet til et økende antall eldre og 
mindre husholdninger. En betydelig leilighetsutbyg-

ging vil bidra til å frigjøre eksisterende eneboliger og 
småhus, tilpasset barnefamilienes boligbehov.

I Oslo er tomtetilgangen mye mer begrenset og bolig-
prisene svært høye. Det er markedsmessig ikke mulig 
å bygge eneboliger/småhus i Oslo til overkommelige 
priser. Det betyr i praksis at den kommende boligtil-
førselen i Oslo må domineres av leiligheter.

I 2013 ble det anslått at det vil være behov for å bygge 
10 000 – 11 000 boliger per år i Oslo og Akershus frem 
mot år 2030. I 2014 og 2015 ble det ferdigstilt henholds-
vis 6750 og 6100 boliger i Oslo og Akershus, og siden 
årtusenskiftet er det i snitt ferdigstilt mindre enn 
6000 boliger per år i Oslo/Akershus. 

ASYLSØKERE OG FLYKTNINGER
Mye tyder på at den internasjonale migrasjonen vil 
øke i årene fremover. Det er særlig migrasjon forårsa-
ket av lokale og regionale konflikter som blir stadig 
mer omfattende. Det ble registrert 30 200 asylsøkere 
til Norge i 2015, hovedsakelig fra Syria, Afghanistan, 
Eritrea og Irak. UDI forventer at fra 10 000 til 60 000 
asylsøkere vil kunne komme til landet i løpet av 
2016. Asylsøkere som ennå ikke har fått innvilget 
oppholdstillatelse blir ikke registrert som bosatte i 
Norge, og dermed ikke som innvandret. Per 8. mars 
2016 hadde kommunene i Akershus vedtatt å bosette i 
overkant av 1300 flyktninger i 2016, og ytterligere 500 i 
2017. 320 av de nye bosatte i 2016-2017 vil være enslige 
mindreårige.
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INNVANDRERE INTEGRERES I DELER  
AV ARBEIDSMARKEDET 

65 % av deltakerne som gikk ut av introduksjons-
programmet for innvandrere i Akershus i 2014 var 
sysselsatt eller under utdanning ett år etter endt 
program. Denne andelen har vært høyere i Akershus 
enn landsgjennomsnittet de fire siste årene. Siden 
2011 har en stadig økende andel av mennene som 
har gått introduksjonsprogrammet for innvandrere i 
kommuner i Akershus kommet raskt ut i arbeid eller 
utdanning, mens andelen for kvinner derimot har 
vært avtakende. 

Flyktninger og familieinnvandrere flytter i stor grad 
i samsvar med sysselsettingsutviklingen ved å flytte 
i retning av sentrale arbeidsmarkeder. I Akershus, 
som har et stort og svært sammensatt arbeidsmarked, 
tilsier et snitt av fire ulike prognoser at arbeidsplass-
veksten vil kunne bli om lag 30 000 fra 2014 og fram 
mot år 2030.

Det har vært en sterk økning av innvandrere i syssel-
settingen i Norge, og da spesielt av arbeidsinnvandre-
re. Det foregår samtidig en omfordeling i selve syssel-
settingen, der innvandrere til en viss grad erstatter 
øvrig befolkning i en rekke hovednæringer i Norge:

Denne omvandlingen av arbeidsstyrken kan legge til 
rette for økt polarisering av ulike befolkningsgrupper, 
både i arbeidslivet og i boligmarkedet. I Oslo og Akers-
hus har vi de siste 15 årene sett at «rike» og «fattige» 
flytter fra hverandre, og at det er de nest rikeste (og 
nest fattigste) som nå klumper seg sammen. Ikke 
desto mindre er Oslo fortsatt en av de minst segreger-
te hovedstadsregionene i Europa, og de økonomiske 
forskjeller mellom folk har samlet sett ikke økt i Oslo 
og Akershus siden årtusenskiftet.

OM MANGFOLD OG INKLUDERING
Endringer i befolkningens sammensetning og levemå-
ter understreker betydningen av å prioritere arbeidet 
med inkludering og mangfold. Stadig flere innbyggere 
i Akershus er bærere av ulike kulturer. Forskjellige 
livsmønstre skaper behov for nye tjenester, boformer 
og stiller krav til urban samfunnsutvikling. Dette 
medfører utfordringer og muligheter innenfor de 
fleste politikkområder. Et velutviklet arbeids-, utdan-
nings-, kultur- og aktivitetstilbud og tilgang til gode 
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Figur 4: Endring i arbeidsstyrken etter landbakgrunn. Norge 2008-2014
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møtesteder kan være en forutsetning for inkludering. 
Å bygge ned barrierer for deltakelse og medvirkning er 
en kontinuerlig utfordring. 

Frivillig sektor er en viktig arena for å etablere nye 
sosiale nettverk, og for å skape lokal tilhørighet. Det 
er viktig å støtte opp om en frivillig sektor basert på 
demokratiforståelse og tillit. For idrettens organisa-
sjoner og kommuner er det en stor utfordring å sikre 
tilstrekkelig gode og tilgjengelige treningsarenaer for 
lagidretter, og områder for fysisk aktivitet for alle. I 
Akershus er det en betydelig underdekning av enkelte 
typer idrettsanlegg. Det er særlig behov for svømme-
haller eller fornyelse av eksisterende svømmehaller. 

KULTURMINNER OG KULTURMILJØER
Kulturminner og kulturmiljøer er uerstattelige kilder 
til kunnskap om den historiske utviklingen av våre fy-
siske omgivelser og om menneskenes forhold til hver-
andre og til naturen. De bidrar til å skape stedskarak-
ter og tilhørighet, og er med på å berike opplevelsene 
ved ferdsel i naturen eller i bebygde områder. En viktig 
utfordring blir å ta vare på historiske minnesmerker 
og kulturarv som kan bidra til å skape identitet og 
tilhørighet, også for nye innbyggere. Mange kan i dag 
ha en uklar oppfatning av hva som særpreger fylket. 
Kanskje er det Akershus som et mangfold av mennes-
ker som i århundrer har kommet tilflyttende som er 
det mest særpregede ved fylket? Det er en utfordring 
å ivareta kulturarven som en viktig ressurs, både ut 
fra egenverdi og som grunnlag for å utvikle kunnskap, 
identitet, lokalmiljø, opplevelse og verdiskaping. En 
særlig utfordring er å dreie perspektivet fra å se kul-
turminner som en hindring for tettstedsutvikling til å 
bruke disse verdiene som en ressurs for utviklingen.

Regjeringen har understreket i de nasjonale forvent-
ningene til regional og lokal planlegging at viktige 
verdier som naturmangfold og landskap, friluftsliv, 
kulturminner og kulturmiljø, må identifiseres og iva-
retas i regionale planer.

I 2007 vedtok fylkestinget i Akershus «Spor for framti-
den», en regional plan for kulturminner og kulturmil-
jøer i Akershus for perioden 2007-2018. Handlingspro-
grammet ble rullert i 2013. 

Hensikten med rulleringen var blant annet å styrke 
samarbeidet med lokalsamfunn, frivilligheten og 
museene.

IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET
På dette temaområdet har regjeringen de tydeligste 
forventningene rettet mot kommunene. Regjeringen 
forventer at kommunene sikrer trygge og helsefrem-
mende bo- og oppvekstmiljøer, og at de legger prin-
sippene om tilgjengelighet og universell utforming 
til grunn for den fysiske planleggingen. Regjeringen 
understreker i sine forventninger til kommunene at 
kommunene skal legge til rette for fysisk aktivitet 
og trivsel for hele befolkningen, ved å sikre sammen-
hengende grønne strukturer, åpne vannveier og nær 
tilgang til områder for lek, idrett, rekreasjon og nærfri-
luftsliv.

Akershus fylke scorer svært godt på alle parametre 
om helsetilstand sammenlignet med andre fylker. 
Akershus har et høyt utdanningsnivå og inntektsni-
vå, og en lav sykelighet. Men gjennomsnittet tilslører 
store delregionale og kommunale forskjeller, og ulike 
utfordringer.  

KULTUR- OG AKTIVITETSTILBUD 
Levende byer og tettsteder kjennetegnes gjerne av et 
rikt kultur- og aktivitetstilbud, og av frivillig arbeid 
og engasjement. Alt dette krever samordning av ulike 
interesser som blant annet omfatter kunst, kultur, 
kulturminner, idrett, friluftsliv, samt møteplasser. 
Det er allerede etablert flere ordninger for å ivareta 
kultursamarbeidet mellom forvaltningsnivåer, og 
mellom profesjonelle og frivillige aktører. Det er viktig 
at alle innbyggerne i fylket har mulighet til å delta i 
kulturlivet, og får anledning til å oppleve et mangfold 
av kulturuttrykk. Et bredt organisasjons- og kulturliv 
kan spille en viktig rolle for å styrke sosiale nettverk. 
Kunst og kulturopplevelser – det være seg om den er 
faglig forankret eller amatørmessig - er også knyttet 
til næringsutvikling og regional verdiskaping.
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4.3 AREAL OG TRANSPORT

OM KOMPLEKSITETEN I DEN FYSISKE  
PLANLEGGINGEN
Mange lokalsamfunn i Akershus har hatt en sterk 
vekst de siste tiårene. Samtidig har pendling mellom 
bo- og arbeidssteder økt kraftig. En vedvarende utfor-
dring i Akershus er å finne bærekraftige løsninger for 
arealbruk, transportløsninger og fortetting av tettsteder 
og knutepunkter. Både markedet og innbyggerne stiller 
høye krav til tettstedenes kvaliteter med hensyn til 
arbeidsplasser, kommunikasjon, kulturaktiviteter og et 
godt bomiljø. Samtidig stiller man store krav til tilgjen-
gelighet til sentrale tjenester og handelsvirksomhet. 

Økt befolkningsvekt og byggeaktiviteter, øker beho-
vet for byggeråstoff som pukk og grus. Mengden med 
overskuddsmasser som skal håndteres på forsvarlig 
vis, øker også.  Dette er ikke fornybare ressurser, og de 
må forvaltes i et langsiktig perspektiv. 

NATURFORVALTNING OG  
REKREASJONSOMRÅDER
En viktig utfordring i hovedstadsregionen er avveiin-
gen mellom ulike verne- og brukerinteresser. Oslo og 
Akershus har en vakker og variert flora og fauna, med 
mange sjeldne og truete arter. Arealtap og tekniske 
inngrep truer det biologiske mangfoldet. Kulturland-
skapet bidrar til å øke det biologiske mangfoldet og 
er derfor viktig å ta vare på.  Økosystembasert forvalt-
ningen av de høstbare artene er viktig for å bidra til 
stabile og gode økosystemer. Innlandsfiskeforvaltnin-
gen skal integreres i vannforvaltningen. 

Naturmangfoldloven, viltloven, laks -og innlandsfis-
keloven og plan- og bygningsloven er viktige verktøy i 
arbeidet for å ta vare på naturen.

Rundt 1,2 millioner mennesker har Marka som sitt 
nærmeste store turområde. Marka strekker seg over 
19 kommuner i fem fylker. Marka er av stor verdi for 
friluftsliv, naturopplevelse og idrett. 

Markaloven ble vedtatt i 2009. Formålet med loven er å 
fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse 
og idrett. Loven skal sikre Markas grenser og bevare 

et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø 
med kulturminner, samtidig som det skal tas hensyn 
til bærekraftig bruk til andre formål. Det er fortsatt 
kommunene som har det primære forvaltningsansvar 
for sine markaområder. 

Mulighet for naturopplevelser og tilgang til frilufts-
områder i nærmiljøet er viktig for den enkelte inn-
byggers livskvalitet. I Akershus er kulturlandskapet 
og tilgrensende skogsområder rundt tettstedene de 
nærmeste turområdene for mange innbyggere. Det er 
utfordrende å sikre befolkningens mulighet til å drive 
med friluftsaktiviteter i sine nærområder. Nærhet 
til naturen kan gi gode helseeffekter og bidra til en 
reduksjon av lange rekreasjonsreiser. Utvikling av syk-
kelveier, gang- og sykkelstier vil i tillegg være til nytte 
for utviklingen av et natur- og kulturbasert reiseliv.

KYSTSONEN
Strandsonen er et attraktivt område både til bolig-
formål, næringsvirksomhet, fritidsbebyggelse og 
friluftsliv. I følge tall fra Statistisk sentralbyrå er ca. 
27 prosent av arealet i strandsonen i Akershus i dag 
tilgjengelig for allmennheten. Det potensielt tilgjen-
gelige strandsonearealet i Akershus er redusert med 
1/8 siden årtusenskiftet. Industribygging, samferd-
selstiltak og hyttebygging med påfølgende områdeav-
grensning har bidratt til å minske tilgjengeligheten til 
strandsonen. På nasjonalt nivå er det lovregulert at det 
ikke skal bygges i en hundremeterssone langs kysten 
uten en godkjent reguleringsplan, men det gis stadig 
dispensasjoner fra dette prinsippet på kommunalt 
nivå. Konfliktnivået er til tider høyt, og det er en stor 
utfordring for kommunene å håndtere disse sakene. 

Det er et økende behov for småbåthavner. Utover å 
legge beslag på attraktive arealer, utgjør småbåthav-
ner også en betydelig miljøtrussel. Vi vet at båtplasser 
utgjør såkalte miljøgifts «hotspots» og de bidrar med 
store tilførsler av mikroplast. Man regner at det gjen-
nom vedlikehold av fritidsbåter, slippes ut omkring 
0,5 kg mikroplastpartikler per båteier. Dette tilsvarer 
mellom 600-800 kg plast per år i Oslo og Akershus (ba-
sert på antall båtplasser i fjorden). Majoriteten av dette 
går rett i havet (tilførsler fra elvene er ikke medregnet).
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4.4 UTDANNING OG NÆRINGSUTVIKLING

OVERORDNEDE FØRINGER

Regjeringen forventer at fylkeskommunene legger 
til rette for bedre tilgang på kompetent og relevant 
arbeidskraft som møter det regionale arbeidsmarke-
dets behov. Planleggingen skal skje i partnerskap med 
utdannings-, arbeidsmarkeds- og næringsaktørene, på 
tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. 

Samtidig forventer regjeringen at arealer for nærings-
utvikling lokaliseres ut fra hensynet til samordnet 
bolig-, areal- og transportplanlegging. I de statlige 
planretningslinjene for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging (2014) er det understreket at 
publikumsrettede private og offentlige tjenester, og 
arbeidsplassintensive virksomheter, kan lokaliseres ut 
fra en regional helhetsvurdering tilpasset eksisterende 
og planlagt senterstruktur og kollektivknutepunkter.

UTDANNING OG NÆRINGSLIVETS ETTERSPØR-
SEL ETTER ARBEIDSKRAFT
Det er et generelt høyt utdanningsnivå i Akershus, 
men det er store delregionale forskjeller i befolk-
ningens utdanningsnivå og ungdommenes valg av 
yrkesretning i videregående opplæring. Over tid ser vi 
at ulikhetene mellom delregionene blir gradvis min-
dre. Den underliggende, langsiktige tendensen er at 
andelen av den yrkesaktive befolkningen med univer-
sitets- og høyskoleutdanning øker, men at rekrutterin-
gen til yrkesfaglige utdanninger i videregående skole 
er avtakende.

Nasjonale prognoser viser at etterspørselen både etter 
personer med høyere utdanning og fag-/yrkesutdan-
ning vil øke i årene framover. Det vil være en utfor-
dring å sikre at Akershus får tilstrekkelig balanse i 
tilbudet og etterspørselen av arbeidskraft på de ulike 
etterspurte fagfeltene i årene fram mot 2030. Fylkes-
tinget i Akershus vedtok i 2014 og 2016 en detaljert 
plan for utviklingen og dimensjoneringen av den vide-
regående opplæringen i Akershus i et 20-årsperspektiv. 
Planen omfatter både utbyggingen av flere elevplasser, 
og sammensetningen av utdanningsprogram på hver 
enkelt videregående skole. For å møte de særlige utfor-
dringene innen yrkesfaglige utdanningsprogram har 
Akershus fylkesting vedtatt en egen strategiplan for 
2016 (Yrkesfagløftet i Akershus).

Hovedstadsregionen står ovenfor mange av de sam-
me utfordringene som landet forøvrig når det gjelder 
framtidas kompetansebehov. Rekruttering til tekno-
logi- og realfag, på alle nivåer, er en særlig stor utfor-
dring. Andelen som velger realfaglig utdanning er lav 
i Norge. I tillegg er det en økende knapphet på lærere 
med fordypning i realfag. Dette bidrar igjen til lavere 
tilgang på teknologi- og realfaglig kompetanse av høy 
kvalitet, noe som kan utvikle seg til en negativ spiral 
for utviklingen av regionens næringsliv. Det er derfor 
viktig at utdanningsinstitusjonene i samarbeid med 
næringslivet bidrar til å gjøre realfagene mer attrak-
tive, og til å redusere frafallet av studenter i løpet av 
studietiden også innen høyere utdanning. 

POTENSIALET FOR INNOVASJON  
OG NYSKAPNING
Hovedstadsregionens rolle ligger i å utnytte 
utviklingsmulighetene og fortrinnene som ligger i 
kombinasjonen av en stabil eller lavere andel unge i 
den yrkesaktive befolkningen (aldersgruppen 20-
44år), et kompetent næringsliv, tilgang til betydelige 
FoU-ressurser og et bredt universitets og høgskole-
tilbud. Det er et stort potensiale for mer forskning, 
innovasjon og en sterkere internasjonal orientering 
i regionens næringsliv. Oslo og Akershus utgjør til 
sammen et nasjonalt tyngdepunkt for kunnskapspro-
duksjon med 42 % av landets FoU-ressurser. Næringsli-
vet i regionen mottar tilsvarende andeler av de nasjo-
nale midlene til finansiering av FoU (18,8 milliarder i 
2009). God samhandling mellom virkemiddelapparat, 
næringsliv og FoU-miljøer er avgjørende for et nyska-
pende og konkurransedyktig næringsliv. 

I regional plan for innovasjon og nyskaping for Oslo 
og Akershus fram mot 2025, som ble vedtatt i 2015, er 
det vedtatt et handlingsprogram for 2016 som legger 
til rette for en slik innsats.
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4.5 KLIMA OG MILJØ

KLIMAPOLITISK FOREGANGSFYLKE 
Det skal være et overordnet premiss i Akershus fyl-
keskommunes planarbeid at miljøet skal tas vare på. 
Fylkestinget i Akershus har som ambisjon at Akershus 
skal være et klimapolitisk foregangsfylke, og vil bidra 
til at Osloregionen tar en foregangsrolle i det interna-
sjonale klimaarbeidet. Målt per innbygger er det ingen 
norske fylker som har lavere utslipp av klimagasser 
enn hovedstadsregionen. 

Akershus er en region i vekst. Utbygging og økt mo-
bilitet vil påvirke fremtidige klimagassutslipp. For å 
balansere den ventede befolkningstilveksten med økt 
person- og varetransport og forbruk og samtidig legge 

til rette for et lavutslippssamfunn kreves et helhetlig 
klimaarbeid. Arbeidet må ta utgangspunkt i Akershus 
sin demografi, transport- og pendlingsmønstre og 
lokaliseringen av økonomisk aktivitet. 

STORE, VEDVARENDE KLIMAGASSUTSLIPP  
FRA VEITRAFIKKEN 
Utslippsmål for avfall og oppvarming vil kunne nås, 
men utviklingen i transportsektoren er en vedvarende 
utfordring. Tall fra Statistisk sentralbyrå fra februar 
2016 viste at 72,3 prosent av klimagassutslipp i 2013 i 
Akershus kom fra vegtrafikken. På grunn av utslipps-
veksten fra transportsektoren vil det ikke være mulig 
å oppnå Kyoto-forpliktelsene i Osloregionen, dersom 
dagens utvikling fortsetter. Under er en oversikt over 
klimagassutslipp per sektor i 2013.

Tabell: Klimagassutslipp i Akershus, etter kilde (2009-2013). Angitt som 1000 tonn CO2-ekvivalenter.

Kilde 2009 2011 2013 Andel utslipp 2013

Veitrafikk:

Veitrafikk - lette kjøretøy 938 954 944 52,0

Veitrafikk - tunge kjøretøy 321 341 368 20,3

Dieseldrevne motorredskaper:

Dieseldrevne motorredskaper 69 82 75 4,1

Stasjonær forbrenning:

10,4

Oppvarming i andre næringer og husholdninger 178 156 105

Industri og bergverk - stasjonær forbrenning 60 72 71

Energiforsyning 12 14 8

Industri og bergverk - prosessutslipp 4 4 5

Jordbruk:

6,7Jordbruk - husdyr og husdyrgjødsel 69 69 64

Jordbruk - kunstgjødsel og annet jordbruk 59 61 57

Deponigass og avløp:

6,6Avløp og avløpsrensing 34 34 29

Avfallsdeponigass 76 95 90

Sum totalt 1820 1882 1816 100,00

Kilde: Statistisk sentralbyrå
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KLIMATILPASNING 
Klimautfordringene er store og økende. Vi kan for-
vente høyere temperaturer, økt årsnedbør og økt årlig 
avrenning i Akershus som følge av klimagassutslipp. 
Dette ventes å medføre store omkostninger, særlig på 
grunn av økt flomhyppighet og erosjon. Uforutsigbare, 
gradvise klimaendringer er en viktig grunn til at det er 
nødvendig å begynne arbeidet med å definere sårbar-
heten på lokalt og regionalt nivå, og til å finne fram til 
gode strategier for lokal og regional klimatilpasning.

Det er utarbeidet prognoser for fremtidig klima-
endringer frem til 2100. Disse viser en dobling av 
dagens årsmiddelnedbør, større nedbørsmengder i 
perioder om høsten/ vinteren og lengere tørre perio-
der om sommeren. I verst tenkelig prognose forventes 
50 prosent økning i antall ekstremværsituasjoner og 
at ekstremværet også kan bli mer ekstremt. Dersom 
prognosene slår til innebærer dette en risiko for mer 
alvorlige flomsituasjoner enn i dag, og økt risiko for 
erosjon langs mange vassdrag. Kraftige regnskyll kan 
gi påfølgende oversvømmelser og problemer med over-
vann i bebygde områder.

Forandringer i den lokale risikoen for flom, ekstrem-
nedbør, skred og fukt gjør at reguleringsplanarbeidet i 
kommunene må baseres på grundige risikovurderin-
ger. Her har kommunene ulike utfordringer. Sårbarhe-
ten i den bygningsmessige og fysiske infrastrukturen 
(infrastrukturens alder og kapasitet; omfanget av 
gjenbygde arealer) er for eksempel i utgangspunktet 
størst i Oppegård og på sentrale Romerike, og minst 
i de Romerikskommunene som grenser til bybån-
det, slik dette blir definert i regional plan for areal og 
transport i Oslo og Akershus. 

VANNFORVALTNING 
Fortetting og infrastrukturutvikling truer vannressur-
sene våre. Befolkningsveksten vil øke presset på drik-
kevann og gode overvanns- og avløpsløsninger. Utslipp 
av næringsstoffer og mikroorganismer fra kommunalt 
og spredt avløp er allerede betydelig, og et viktig mål er 
derfor å hindre ukontrollerte utslipp, både fra private 
og kommunale avløpsanlegg, samt tilrettelegge for 
bedre overvanns- og avløpsløsninger. 

I 2015 ble det vedtatt regionale planer for vannfor-
valtning i hele Norge. Akershus ligger i vannregionen 
Glomma(95%), den norske delen av Västerhavet, samt 
Vestre Viken.  Disse tre regionale planene ble vedtatt 
av fylkestinget i desember 2015. Hovedformålet med 
planene er å sørge for at vannmiljøet blir beskyttet og 
forvaltet på en bærekraftig måte. Dermed kan vannet 
inngå i det naturlige kretsløpet uten å bli varig påvir-
ket av menneskelig aktivitet (ved utslipp, fortetting av 
bebyggelse etc.).

Det vil være viktig å innarbeide disse regionale plane-
ne i all areal- og transportplanlegging, slik at vi får den 
helhetlige forvaltningen planen legger opp til. 



AKERSHUS FYLKESKOMMUNE 19

Regional planstrategi for Akershus 2017-2020

5 PRIORITERTE TEMAOMRÅDER OG PLAN- 
 SPØRSMÅL FOR PERIODEN 2017-2020

5.1 VALG AV PLANTEMA 
I analysen av utviklingstrekk og utfordringer er det 
tatt utgangspunkt i de politikkområdene som er prio-
ritert i regional planstrategi for 2013-2016.

De valgte temaer er:

 � Areal og transport

 � Utdanning og næringsutvikling 

 � Bomiljø, inkludering og mangfold

 � Klima og miljø

Grovt sett kan man si at Akershussamfunnet står 
ovenfor de samme utfordringer og problemstillinger 
som for fire år siden. Regionen har svært stor oms-
tillingsevne i møtet med ytre økonomisk og sosiale på-
virkninger. Utfordringene knyttet til vekst må løses, og 
muligheten veksten gir må utnyttes og videreutvikles. 

De regionale utfordringene henger nøye sammen både 
på tvers av sektorer og forvaltningsnivå. Mange tema 
og problemstillinger er vevd inn i hverandre og må ses 
fra ulike sider også over fylkets grenser. 

Regional plan for areal og transport for Oslo og Akers-
hus inneholder viktige strategiske og strukturelle fø-
ringer. Disse føringene skal legges til grunn for andre 
regionale planer.

FOLKEHELSE OG INTEGRERING SKAL  
VÆRE TVERRGÅENDE TEMA I ALLE  
REGIONALE PLANER
Både staten, fylkeskommunen og kommunene 
erkjenner at et helsefremmende fokus i alt vi gjør er 
viktig for å oppnå god samfunnsutvikling. Folkehelse 
bør derfor være et overordnet perspektiv i all regional 
planlegging. 

Integrering er et samfunnsoverskrivende tema som 
bør bli løftet inn som et overordnet perspektiv i alle 
de regionale planene. Fylkets evne til å tilrettelegge 
for et helsefremmende, mangfoldig og inkluderende 
samfunn vil ha stor betydning for den langsiktige 
samfunnsutviklingen. Det krever samarbeid på tvers 
av fagområder og forvaltningsnivå.

5.2 BEHOVET FOR NYE PLANER OG  
REVIDERING OG OPPFØLGING  
AV VEDTATTE PLANER

Det er i planperioden vedtatt 6 regionale planer, og det 
legges opp til å ferdigstille ytterligere tre til i løpet av 
2017/18. Disse skal omsettes til handling. Ut i fra utfor-
dringsbildet og de utviklingstrekk og utviklingsmulig-
heter vi ser i Akershussamfunnet er det ikke behov for 
å starte opp arbeid med nye regionale planer. 

For å nå målene i de regionale planene er det av stor 
betydning at partene i plansamarbeidet har fokus 
på å følge opp handlingsprogrammet i de regionale 
planene. En aktiv jobbing med oppfølging vil gi de 
regionale planene legitimitet og posisjon som strate-
gisk styringsverktøy. En slik oppfølging krever store 
ressurser fra både stat, fylke og kommuner. Akershus 
fylkeskommune vil her påta seg et spesielt ansvar for 
å tilrettelegge og bistå stat og kommune og ulike regi-
onale partnerskap i oppfølgingen av planene. 

Regional planstrategi for inneværende periode vil 
derfor prioritere:

 � Oppfølging av vedtatte regionale planer  
i samarbeid med partnerskapet

 � Ferdigstilling og gjennomføring av  
pågående planprosesser.

 � Det utarbeides ingen nye regionale planer 
utover det som er avklart i regional plan- 
strategi for 2013- 2016
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Regional plan Eier(e) Sentrale samarbeids-/  
partnerskapsaktører 

(2016-2020)
 

Perifere samarbeids-/  
partnerskapsaktører  

(2016-2020) 

Areal og transport Akershus fylkeskommune, 
Oslo kommune

Transportaktørene (statlige transport- 
etater, NSB, Ruter), fylkesmannen, 

kommunene

Nabofylker, regionråd, Samferd-
selsdepartementet, Kommu-

nal- og moderniseringsdepar-
tementet

Innovasjon og nyskaping Akershus fylkeskommune, 
Oslo kommune

Regionale virkemiddelaktører (Norges 
forskningsråd, Innovasjon Norge, Siva), 

næringslivsaktører, kommuner

Regionrådene

Vannforvaltning (Glomma ) Østfold fylkeskommune Akershus fylkeskommune, sektor-
myndigheter, kommuner

Masseforvaltning Akershus fylkeskommune Kommunene/regionrådene/fag-
gruppene, Oslo kommune, fylkes-

mannen, nabofylker, Direktoratet for 
mineralforvaltning, Norges geologiske 

undersøkelse, Norsk bergindustri, 
Maskinentreprenørenes forbund, store 

entreprenører

Aktører i FoU-systemet  
(foreløpig)

Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Akershus fylkeskommune Kommuner/regionråd, regionale frivillige 
organisasjoner – inklusive idrettskretsen 

og friluftsrådene

Fylkesmannen, offentlige 
nasjonale og regionale virke-

middelaktører, nabofylkene 
(primært Østfold og Oslo), 

forskningsmiljøer.

Handel, service og senterstruktur Akershus fylkeskommune Kommuner (inkl. Oslo), fylkesman-
nen i Oslo og Akershus, nærings- og 
handelsstandsforeninger, sentrums-

foreninger

Regionråd, transportaktørene

Klima og energi Akershus fylkeskommune Kommuner (inkl. Oslo), fylkesmannen i 
Oslo og Akershus, sektormyndigheter 

(samferdsel, bygg, energi, landbruk, 
avfall, næringsliv)

Nabofylker, evt. nabokommuner

Figur 5 gir en oversikt de ulike partene som deltar i 
oppfølging og gjennomføring av de regionale planene
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6.1 AREAL OG TRANSPORT

6.1.1 REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANS-
PORT FOR OSLO OG AKERSHUS

STATUS FOR PLANARBEIDET
Oslo og Akershus vedtok i desember 2015 en felles regi-
onal plan for areal og transport.

HOVEDMÅL

 � Osloregionen skal være en konkurransedyktig 
og bærekraftig region i Europa

 � Utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt 
basert på prinsipper om flerkjernet utvikling 
og bevaring av overordnet grønnstruktur

 � Transportsystemet skal på en rasjonell måte 
knytte den flerkjernete regionen

 � sammen, til resten av landet og til utlandet. 
Transportsystemet skal være effektivt, miljø-
vennlig, med tilgjengelighet for alle og med 
lavest mulig behov for biltransport

UNDERORDNETE MÅL
Gjennom plansamarbeidet skal:

 � Planen skal bidra til at de nasjonale og regio-
nale klima- og miljømålene blir oppfylt, inklu-
dert at all trafikkvekst skal skje med sykkel, 
gange og kollektivt.

 � Det legges til rette for å håndtere en sterk 
fremtidig vekst i befolkningen.

 � Jordbruksarealer i Oslo og Akershus forvaltes 
slik at det bidrar til å oppfylle de nasjonale 
målene om å halvere den årlige omdispone-
ringen av dyrka jord.

 � Naturmangfoldet i Oslo og Akershus forvaltes 
slik at det bidrar til å oppfylle de nasjonale 
målene om naturtyper og artsmangfold.

 � Næringslivets konkurransekraft bedres, ved at 
transporttilbudet for arbeids- og fritidsreiser 
samt varestrømmer (logistikk) forbedres.

 � Investeringer og prioriteringer i transportsys-
temet understøtte utviklingen av en effektiv 
arealbruk, og økte andeler av persontrafikken 
med kollektive transportmidler, sykkel og 
gange.

 � Byer og tettsteder i Oslo og Akershus utvikles 
med kvalitet og innhold, ved at økonomisk, 
sosial, fysisk og kulturell utvikling sees i sam-
menheng.

 � Målkonflikter identifiseres og avveies. Alle 
involverte parter forplikter seg til å følge opp 
føringer og samarbeide om å finne frem til 
gode løsninger og realisere dem.

ANDRE FELLES MÅL
Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har i 
tillegg felles mål om å halvere klimautslippene innen 
2030. Både Stortingets klimaforlik og Oslopakke 3 har 
som mål at persontransportveksten i området skal tas 
med kollektivtransport, gange og sykkel.

Det vil bidra til å opprettholde tilgjengelighet og mo-
bilitet også for dem som har behov for å bruke bil.

INNHOLD OG FØRINGER I PLANEN
Planperioden for regional plan for areal og transport 
i Oslo og Akershus går frem mot 2030, med perspektiv 
mot 2050. Planen inneholder overordnede mål, stra-
tegier og kart knyttet til en regional areal- og trans-
portstruktur, samt strategier og retningslinjer knyttet 
til henholdsvis arealbruk og transportsystem. Planen 
inneholder også et handlingsprogram, som definerer 
en del oppfølgingsoppgaver. 

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akers-
hus er en videreutvikling av dagens senterstruktur. 
Det er definert en regional areal- og transportstruktur 
med prioriterte vekstområder og videreutvikling av 

6 OPPFØLGING AV PRIORITERTE TEMAOMRÅDER 
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kollektivtransportsystemet. Strukturen skal priorite-
res av stat, fylke og kommuner og ligge til grunn for 
videre samarbeid.

Planen legger opp til at hoveddelen av veksten i kom-
munene skal konsentreres til de prioriterte vekstområ-
dene, og en tilsvarende klar begrensning på spredt vekst 
utenfor disse områdene. Vekst bør gå foran vern av jord-
bruksområder og regional blågrønn struktur i prioriterte 
vekstområder, mens vernet bør stå sterkere utenfor. 

For å bygge opp om den regionale areal- og trans-
portstrukturen, er det nødvendig både å styrke de 
reiseforbindelsene som er tunge i dag, og å gjøre noen 
strategiske kollektivprioriteringer. For å sikre dette er 
det definert noen prinsipper for hvordan kollektiv-
systemet skal utvikles.  Kollektivtransport, sykkel og 
gange må i økende grad prioriteres, og næringstrans-
porten må sikres plass i et begrenset veinett. 

OPPFØLGING I PLANEN OG HANDLINGS- 
PROGRAMMET
Planens mål, strategier, retningslinjer og handlings-
program må følges opp gjennom ordinære plan- og 
beslutningsprosesser i 22 kommuner i Akershus, 
Akershus fylkeskommune, Oslo kommune og hos 
statlige myndigheter. 

Den regionale planen med retningslinjer for arealbruk 
kan etter plan- og bygningsloven § 5-4 legges til grunn 
for innsigelse til arealplaner, dersom planforslag er i 
strid med planen. 

Prioriterte oppgaver for perioden vil blant annet være:

 � Samarbeid om strategisk areal og transport-
planlegging i bybåndet, og konkretisering 
av hva som ligger i avtaler, ivaretas gjennom 
videre arbeid som er definert i handlings- 
programmet.

 � Revidering av kommuneplaner iht. forvent-
ninger i handlingsprogrammet 

 � Utarbeide samferdselsplan med handlings-
program som følger opp strategier og  
retningslinjer i planen. 

 � Viktige områder for friluftsliv og blågrønn 
struktur samt kulturminneverdier skal  
kartlegges

6.1.2 REGIONAL PLAN FOR HANDEL, SERVICE 
OG SENTERSTRUKTUR I AKERSHUS

STATUS FOR PLANARBEIDET:
Planarbeidet er en revidering av en eksisterende 
fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur 
som skriver seg fra 2001. Samtidig er dette regionale 
planarbeidet en direkte oppfølging og konkretisering 
av føringene som er lagt av regional plan for areal og 
transport i Oslo og Akershus, som ble vedtatt desem-
ber 2015. Planarbeidet pågår med mål om å kunne 
ferdigstilles våren 2017, da et forslag til regional plan 
for handel, service og senterstruktur i Akershus skal 
sendes ut på høring.

FORMÅL MED PLANEN:
er identisk med formålet med regional plan for areal 
og transport, det vil si:

 � å styrke eksisterende tettsteds- og bysentre, 

 � å unngå en utvikling som fører til unødvendig 
by- og tettstedsspredning, 

 � å bidra til effektiv arealbruk og miljøvennlige 
transportvalg,

 � å motvirke økt bilavhengighet og redusert 
tilgjengelighet for den delen av befolkningen 
som ikke disponerer bil. 

 
Hensikten er å oppnå en mer robust og bærekraftig 
utvikling i byer og tettsteder. Dette formålet er 
sammenfallende med målsettingene for gjeldende 
fylkesdelplan (2001) og den rikspolitiske bestem-
melsen for kjøpesentre (2008). 
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Det tas hensyn til særlige delregionale ulikheter og 
utfordringer i Akershus i denne planprosessen, og 
senterstrukturen som er etablert i regional plan for 
areal og transport i Oslo og Akershus legges til grunn 
for dette planarbeidet.

En regional plan for handel, service og senterstruktur 
er et regionalt styringsinstrument som er etterspurt 
av kommunene. Virkemidler som regionale planret-
ningslinjer og regionale planbestemmelser drøftes i 
planarbeidet, for å balansere de ulike styringsutfor-
dringene knyttet til en bærekraftig regional utvikling.

AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER:
Den regionale planen skal tydeliggjøre sammenhenger 
mellom arealplanlegging og transportbehovet i den 
regionale planleggingen. Det skal legges særlig vekt på 
fortetting i byer og tettsteder, og på å sikre at et bredt 
offentlig og privat tjenestetilbud gjøres tilgjengelig for 
den delen av befolkningen som ikke disponerer bil. 

I planarbeidet vil det foretas en nærmere drøfting av 
betydningen lokalisering av arbeidsintensive bedrifter 
og handel har for både tettstedsutviklingen, transport-
behov og reisemiddelvalg.

Planen skal trekke opp mål, strategier og tiltak for 
lokalisering av offentlig og privat tjenesteyting i 
Akershus. Det skal avklares om den regionale planen 
for handel, service og senterstruktur skal inneholde 
en ny regional planbestemmelse for kjøpesentre som 
erstatter gjeldende rikspolitiske bestemmelse.

ORGANISERING OG MEDVIRKNING 
Planprogrammet for arbeidet ble vedtatt av fylkes-
tinget våren 2013.  Fram til høsten 2015 ble innholdet 
i dette planarbeidet løpende avstemt med arbeidet i 
plansekretariatet for regional plan for areal og trans-
port i Oslo og Akershus, for å sikre at disse ble kom-
plementære.  Denne samordningen har bidratt til at 
kunnskapsgrunnlaget for dette planarbeidet har blitt 
velinformert, men har også periodevis ført til noe 
redusert framdrift i planarbeidet.

For å sikre bred medvirkning og lokal involvering 
i den regionale planprosessen ble det avholdt flere 

drøftinger om deler av kunnskapsgrunnlaget i et bredt 
regionalt partnerskap våren 2014. Høsten 2015 ble 
det dessuten avholdt en planfaglig møteserie på tre 
møter, hvor planfaglig ansatte i et utvalg Akershus-
kommuner deltok. Her ble utformingen av aktuelle 
virkemidler (regionale planretningslinjer, sentrums-
områdeavgrensninger samt bruk av regionale plan-
bestemmelser) diskutert. 

OPPFØLGING AV PLANEN
I handlingsprogrammet for den regionale planen legges 
det første operative året inn tiltak som først og fremst 
vil kreve oppfølging i samarbeid med kommunene.

6.2 UTDANNING OG NÆRINGSUTVIKLING 

6.2.1 REGIONAL PLAN FOR INNOVASJON OG 
NYSKAPING I OSLO OG AKERSHUS  
FRAM MOT 2025

STATUS FOR PLANARBEIDET
Den regionale planen ble vedtatt av fylkestinget i 
Akershus i juni 2015, og av Oslo bystyre i desember 
2015.  Oslo kommune fikk ny politisk ledelse etter 
kommune- og fylkestingsvalget i september 2015, og 
dette påvirket den politiske behandlingen av den regi-
onale planen i Oslo.

FORMÅL MED PLANEN
Regional plan for innovasjon og nyskaping for Oslo og 
Akershus har som formål å 

 � gi et oppdatert bilde av Oslo - og Akershus-
regionens konkurranseevne. Dette gjøres ved 
å se på hvilke deler av næringslivet og hvilke 
bransjer som bidrar mest til den samlede 
attraktivitet som lokaliseringssted og som har 
et internasjonalt potensial 

 � etablere føringer for hvordan fylkene kan 
være med på å styrke næringslivets inter-
nasjonale konkurranseevne og attraktivitet i 
samarbeid med forsknings- og kunnskapsmil-
jøer og det offentlige
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INNHOLD OG FØRINGER 
Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har 
involvert aktører som ønsker, vil, og kan bidra med 
aktiviteter og gjennomføringsvilje som understøtter 
planens formål og målsettinger. De samarbeidende 
aktørene har vært fra næringslivet, akademia, inno-
vasjonsmiljøer og det offentlige, og har bidratt i å iden-
tifisere prioriterte innsatsområder og relevante tiltak.

Aktuelle tiltak er organisert i fem prioriterte innsats-
områder. Innsatsområdene er:

 � Klynger og nettverksutvikling 

 � Entreprenørskap og vekstbedrifter 

 � Leverandørutvikling og tjenesteinnovasjon

 � Tidligfase finansiering 

 � Kommersialisering av forskningsresultater

I tillegg pågår det et systematisk arbeid for å styr-
ke den regionale innovasjonsplattformen i Oslo og 
Akershus. I 2016 blir tiltak innen kommersialisering 
av forskningsresultater prioritert.

OPPFØLGING AV PLANEN
Akershus fylkeskommune og Oslo kommune har 
etablert et regionalt partnerskap med de sentrale 
virkemiddelaktørene Innovasjon Norge, Norges 
Forskningsråd og Siva for å forankre den regionale 
planens handlingsprogram. Det regionale partner-
skapet i Oslo og Akershus har hatt jevnlige møter 
fra og med høsten 2015 for å utvikle samarbeidsfor-
men sin, og samtidig for å konkretisere innholdet 
i handlingsprogrammet for 2016 for den regionale 
planen. Handlingsprogrammet for 2016 ble vedtatt av 
fylkesutvalget i mai 2016. Det tar opp i seg, og bygger 
videre på en rekke etablerte samarbeidsaktivite-
ter, bl.a. regionalt innovasjonsprogram for Oslo og 
Akershus 2016.

For å ivareta den regionale planens intensjoner er 
det nødvendig at samarbeidet på politisk nivå også 
ivaretas. På samme måte som i oppfølgingen av regi-
onal plan for areal og transport skal det opprettes et 
politisk samarbeidsråd hvor representanter for poli-

tisk posisjon og opposisjon i Akershus fylke og Oslo 
kommune er representert.

6.2.2 REGIONAL PLAN FOR KOMPETANSE 

STATUS FOR PLANARBEIDET
I regional planstrategi for 2011-2012 ble det vedtatt at 
det skulle utarbeides en regional plan for utdanning 
og kompetanse sett i forhold til næringsutvikling.  Det 
ble utarbeidet et forslag til planprogram i 2012, men 
planarbeidet ble ikke videreført. Flere av målsetningene 
om utdanning og næringsutvikling er ivaretatt i andre 
regionale planer og fylkeskommunale strategiplaner. 

Planarbeidet tas opp igjen og det igangsettes en plan-
prosess i 2016, men med en justert innretning. Den 
regionale planen forventes vedtatt våren 2018. 

FORMÅL MED PLANEN:
Den regionale planen for kompetanse skal bidra til 
mennesker og virksomheter har en kompetanse som 
gjør at Akershus kan møte omstillingskrav i utdan-
ning og næringsliv for å sikre et konkurransedyktig 
næringsliv og en effektiv og god offentlig sektor. 

VIKTIG DELMÅL PLANEN VIL DA VÆRE Å:
a) Presentere og videreutvikle klare spilleregler for 
hvordan samarbeidet mellom kommune, fylkeskom-
mune fagskoler, universitet og høyskoler bør være for 
å fremme kompetansen i befolkningen i Akershus.

b) styrke og forplikte samarbeidet mellom arbeidsliv, 
skole, og høyere utdanningsinstitusjoner som kan gi 
synergier i arbeidet med kompetanseutvikling.

c) I den regionale planen skal integrering og folke-
helse være overgripende tema for alle regional plan-
legging. Økende internasjonal migrasjon gjør det bl.a. 
nødvendig med mer effektive kvalifiseringsløp for 
flyktninger og innvandrere. Det er derfor ønskelig med 
mer effektiv validering av innvandreres kompetanse, 
for å motvirke tendensene til økt polarisering som vi 
nå ser i arbeidsmarkedet, både nasjonalt og regionalt. 
I arbeidet med kompetanseplanen blir det derfor et 
viktig tema å stimulerer til at innvandreres medbrak-
te kompetanse utnyttes og utvikles.
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Regjeringens nasjonale kompetansestrategi legges til 
grunn for arbeidet. Arbeidet skal avklare hva som ikke 
allerede dekkes av Akershus fylkeskommunes egne 
pågående utviklingsprosjekter og regionale og nasjo-
nale prosjekter og planer. 

AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER:

 � Styrke samarbeidet mellom arbeidsliv, skole 
og utdanningsinstitusjoner som kan gi syner-
gier i arbeidet med kompetanseutvikling 

 � Den regionale forankringen og – institusjona-
lisering av høyere utdanningsinstitusjoner 

 � Drift og finansiering av fagskolene i Oslo og 
Akershus 

 � Vurdering av egne nordiske sentre for fagut-
danning 

 � Karriere/yrkesveiledning

 � Hospitering i arbeidslivet som del av utdan-
ningsløpet, også i høyere utdanning (bachelor 
og masternivå)

ORGANISERING OG MEDVIRKNING:
Det vil bli lagt stor vekt på å sikre bred medvirkning 
og lokal involvering i den regionale planprosessen. 
Det skal arbeides for at berørte myndigheter, etater, 
institusjoner, arbeidslivs- og næringsinteresser blir 
involvert i beslutningsprosessen gjennom måten 
planarbeidet blir organisert på.

6.3 BOMILJØ, INKLUDERING OG MANGFOLD

6.3.1 REGIONAL PLAN FOR KULTURMINNER OG 
KULTURMILJØER I AKERSHUS 2007- 2018 
- SPOR FOR FRAMTIDEN 

STATUS FOR PLANARBEIDET
Planen ble vedtatt i 2007 og fikk status som regional 
plan i 2011. Et nytt handlingsprogram med tiltak ble 
vedtatt i 2013.

Det tas sikte på å videreføre den regionale planen med 
nødvendige oppdateringer og endringer.  Det prioriteres 
å arbeide med strategier i planen og utarbeide et nytt 
handlingsprogram for 2018-2021. Arbeidet starter i 2017.

FORMÅL MED PLANEN:
Planen er et redskap til å ta vare på og bruke de store 
kulturminneverdiene i fylket på en god og langsik-
tig måte. Den avklarer roller og ansvar, og gir større 
forutsigbarhet for kommunene og utbyggere. Den 
legger grunnlag for god dialog og godt samarbeid med 
kommunene, fylkesmannen, museer, frivillige organi-
sasjoner, fagmiljøer og næringsliv. 

INNHOLD OG FØRINGER  
Planen angir mål og strategier samt oppfølgingstil-
tak innenfor planens fire innsatsområder; bevaring, 
forvaltning, formidling og verdiskaping. Planen har en 
oppslagsdel med virkemidler og retningslinjer, samt 
oversikt over kulturminne, kulturmiljøer og kultur-
landskap av nasjonal/regional verdi.

Planen legges til grunn for fylkeskommunens arbeid 
med kulturminner, og er retningsgivende for hvordan 
kommunene, fylkesmannen og annen statlig virksom-
het skal håndtere saker som berører kulturminner. 
Planen skal stimulere til å bruke kulturarven i arbei-
det med verdiskaping og i utviklingen av regionen og 
de enkelte lokalsamfunn.

AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER OG GREP  
VED RULLERING:
Kulturminnenes verdi i den regionale 
utviklingstenkningen vil være hovedfokus. I videre 
planarbeid skal kulturminner og kulturmiljøer foku-
seres på som et aspekt ved tettstedsutvikling. Det skal 
settes større fokus på kulturminnenes potensial som 
ressurs for stedsutvikling. Vider vil en i planen spisse 
strategiene og temaene med utgangspunkt i regional 
plan for areal og transport for Oslo og Akershus.  Inn-
satsen skal rettes mot identifisering, verdivurdering 
og aktivering av kulturminneverdier i tettstedene og 
vern i det øvrige landskapet, jf vedtak i fylkestinget i 
2013 om gradering av kulturminner. Bruk av egnete 
kartleggings- og analyseverktøy vil være sentralt.
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ORGANISERING OG MEDVIRKNING:
I løpet av de siste årene har det vært betydelig dialog 
og samhandling med kommuneadministrasjoner 
og museene om kulturminnetemaet. I arbeidet med 
å utforme medvirkningsprosessen for det videre 
planarbeidet vil vi bygge videre på dette nettverket. 
Forslag til handlingsprogram vil bli sendt på høring til 
involverte parter. 

OPPFØLGING AV PLANEN
Planen med handlingsprogram følges opp i den dagli-
ge saksbehandlingen.

6.3.2 REGIONAL PLAN FOR FYSISK AKTIVITET 
IDRETT, FRILUFTSLIV I AKERSHUS 

STATUS FOR PLANARBEIDET
Forslag til Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og 
friluftsliv i Akershus 2016-2030 var på offentlig etter-
syn til oktober 2016. Forventet vedtak i desember 2016.

MÅL MED PLANEN
Planens visjon er «Aktiv i Akershus hele livet» og 
målene skal bidra til at Akershus er en fysisk aktiv 
ledende region innen 2030.  

Planen setter ord på hvordan regional utvikling av 
fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus skal 
bidra til en: 

 � ny, langsiktig og samlet satsing som løser 
felles behov i regionen

 � koordinert samhandling for å nå målene, der 
alle aktører bidrar med sin del

 
Planen skal:

 � gi tydelige mål og strategier for prioriterte 
utviklingsområder

 � gi styringskraft og merverdi ut over kommu-
nenes planer

 � gi best mulig bruk og nytte av tilgjengelige 
virkemidler

INNHOLD OG FØRINGER 
Planforslaget er inndelt i en strategisk del og en hand-
lingsdel.

Planforslagets strategiske del skal gi anbefalinger og 
føringer som skal bidra til et trendskifte for økt fysisk 
aktivitet, idrett og friluftsliv, og gi styringskraft og mer-
verdi for regional utvikling ut over kommunenes planer. 

Planen definer fem strategiske utviklingsområder som 
skal være grunnlaget for utformingen av strategier  
og tiltak: 

 � Innovative og kreative – i møte med framtiden

 � Aktive og inkluderende – hele livet

 � Regionale anlegg og rekreasjonsområder  
– i og på tvers av kommuner 

 � Nærhet til aktivitetsarenaer – i byer  
og tettsteder

 � Aktive forflytninger – på sykkel og til fots

ORGANISERING OG MEDVIRKNING
Det har vært gjennomført en bred planprosess der 
både stat, fylke, kommuner og frivillige organisasjoner 
har deltatt.  Planarbeidet har hatt en styringsgruppe 
på rådmannsnivå som har vært ledet av Akershus fyl-
keskommune. Det faglige arbeidet har vært koordinert 
av en prosjektgruppe med representanter fra kommu-
nene og fylkeskommunen for fagområdene folkehelse, 
idrett, friluftsliv og samfunnsplanlegging. 

Planarbeidet har også blitt tilført kunnskap og 
kompetanse gjennom et oppstartmøte og flere åpne 
dialog- og temamøter. Det har vært bred deltagelse fra 
kommuner, frivillige organisasjoner, statlige aktører 
på fylkesnivå, og bidrag fra Helsedirektoratet, Kli-
ma- og miljødepartementet og Kulturdepartementet.  
Det har dessuten vært flere samrådsmøter med ulike 
ressursgrupper fra frivillige organisasjoner, kommu-
nale fagmiljøer og med fylkeselevrådet. Til sammen 
har dette bidratt med verdifulle innspill til planen og 
kunnskapsgrunnlaget for fysisk aktivitet, idrett og 
friluftsliv i Akershus. 
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Politisk har hovedutvalget for kultur, frivillighet og 
folkehelse, i tillegg til eldrerådet, vært involvert i 
prosessen ut over de politiske beslutningsmøtene. 
Planarbeidet har blitt drøftet i møte mellom idrettens 
representanter og politiske representanter for kom-
munene og fylkeskommunen.

OPPFØLGING AV PLANEN
Handlingsprogrammer vil inneholde delprogrammer 
som i hovedsak følger opp de fem utviklingsområdene 
på prosjekt- og tiltaksnivå, og aktiviteter, anlegg og 
tilrettelegging med regional betydning. Handlingspro-
grammet rulleres årlig. Det gir mulighet til å vurdere 
prioritering av tiltak og ressurser, og samarbeidsaktø-
renes oppfølging av planen. 

6.4 KLIMA OG MILJØ

6.4.1 REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING 
2016-2021 - GLOMMA VANNREGION  
– REVIDERING

STATUS FOR PLANARBEIDET 
Planen ble vedtatt i fylkestinget desember 2015 og skal 
i løpet av august 2016 godkjennes av klima og miljøde-
partementet i samarbeid med øvrige departementer.

Planen har et tilhørende tiltaksprogram og årlige 
handlingsprogram. Det skal gjøres årlige rapporter på 
tiltaksgjennomføring.

Planen skal rulleres i 2021 og arbeidet med rullering 
starter i løpet av perioden. 

FORMÅL MED PLANEN: 
Planen skal sikre en helhetlig beskyttelse, god miljø-
tilstand og bærekraftig bruk av alle vannforekomster 
i Glomma vannregion. Det innebærer at alt ferskvann 
og kystvann innen 2021 minst skal ha god økolo-
gisk og kjemisk tilstand; for grunnvann: minst god 
kjemisk og kvantitativ tilstand (tilstrekkelig fyllings-
grad). For sterkt modifiserte vannforekomster gjelder 
kravet om minst god kjemisk tilstand og godt økolo-
gisk potensial. 

INNHOLD OG FØRINGER 
Utfordringen er å identifisere vesentlige utfordringer i 
vannområdene, gjennomføre tiltaksanalyser med for-
slag til forbedringstiltak. Arbeidet forutsetter formid-
ling og forankring, og vil kreve innsats fra kommuner, 
sektormyndigheter og privat sektor. 

Gjeldende forvaltningsplan. har en planperiode på 
seks år fra 2016- 2021, og planperiode 3 varer fra 2021 til 
2027. Det er vannregionmyndigheten (Østfold fylkes-
kommune) som koordinerer dette arbeidet.

ORGANISERING OG MEDVIRKNING:  
Fylkeskommunen er prosessansvarlig for arbeidet 
i følgende fem vannområder med areal i Akershus: 
Leira-Nitelva, Øyeren, Hurdalsvassdraget, Indre Oslo-
fjord Vest og Pura (Bunnefjorden med vassdrag). Vann-
områdene eies av kommunen med areal i området og 
består av representanter fra stat, fylke og kommuner.

Akershus fylkeskommune samarbeider og koordine-
rer kommunene, Fylkesmannen som fagmyndighet, 
vannregionmyndigheten og Miljødirektoratet (som 
nasjonal fagmyndighet og koordinator). Det legges 
opp til god dialog med næringsinteressene og andre 
interessenter gjennom egne møter. 

OPPFØLGING AV PLANEN
Tiltakene i tiltaksprogrammet følges opp gjennom 
at vannområdene utarbeider årlige handlingsplaner 
hvor tiltak konkretiseres og gjennomføringen rap-
porteres til fylkeskommunen. Årlige rapporter på 
lokalt og regionalt nivå utarbeides og presenteres i 
kommune og fylke. Samarbeidet med fagmyndigheten 
(Fylkesmannen i Oslo og Akershus) er avgjørende.
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6.4.2 REGIONAL PLAN FOR  
MASSEFORVALTNING 

STATUS FOR PLANARBEIDET
Den regionale planen er forventet vedtatt høsten 2016.

FORMÅL MED PLANEN 

1. Sikre byggeråstoff og uttaksområder for  
fremtidige behov i Akershus.  

2. Sikre arealer for massemottak, gjenvinning og 
lovlig deponering. Stimulere til at all plassering 
av masser og deponering skjer på sikkert og 
lovlig vis. 

3. Sørge for størst mulig gjenbruksandel av  
gjenvinnbare masser.

4. Redusere miljø- og samfunnsbelastning  
fra masseuttak, massehåndtering og  
massetransport.

INNHOLD OG FØRINGER  
Målene i planen konkretiseres i strategier som peker 
på hvordan målene skal nås: 

 � Overordnede strategier med vekt på økt 
kompetanse, samarbeid og dialog, juridiske 
virkemidler og utvikling av framtidige løsninger. 

 � Strategier for å sikre arealer for uttak av byg-
geråstoff med vekt på mer kunnskap om byg-
geråstoff i fylket, vurdering av forekomstenes 
egnethet og konfliktnivå samt sikre forekom-
stene i aktuelle planer og planprosesser.  

 � Strategier for å sikre arealer for overskudds-
masser med vekt på lokalisering i et regionalt 
perspektiv og sikre disse arealene i aktuelle 
planer og prosesser. 

 � Strategier for økt gjenbruk av overskudds-
masser.

 � Regionale planretningslinjer som gir føringer 
for arealplanleggingen og ressursforvaltin-
gen i den enkelte kommune i akershus. De er 
tydelige for å gi mest mulig forutsigbarhet 
og lik planbehandling i fylket. Det skal likevel 
være rom for lokale tilpasninger ut fra situa-
sjonen i hver enkelt kommune og plansak.

ORGANISERING OG MEDVIRKNING
Arbeidet med Regional plan for masseforvaltning i 
Akershus har vært organisert med en administrativ 
styringsgruppe og prosjektgruppe. Det er gjennomført 
to dialogseminar, samt orientert om arbeidet i de fire 
regionrådene i noen kommuner.

OPPFØLGING AV PLANEN
Planen følges opp med et handlingsprogram 2016-
2020. Av de 30 foreslåtte tiltakene, er oppdatert data-
grunnlag, utarbeidelse av veiledning og videreføring 
av samarbeid og dialog viktige tiltak.  Tiltakene 
fordeler seg på de ulike strategiene. De viktigste sam-
arbeidspartnerne er kommunene, Kommunene/regi-
onrådene/faggruppene, Oslo kommune, fylkesman-
nen, nabofylker, Direktoratet for mineralforvaltning, 
Norges geologiske undersøkelse, Norsk bergindustri, 
Maskinentreprenørenes forbund og andre store entre-
prenører.

6.4.3 REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI I 
AKERSHUS - PÅ VEI MOT ET FOSSILFRITT 
AKERSHUS I 2050

STATUS FOR PLANARBEIDET:
Planprogrammet ble vedtatt i april 2016. Planarbeidet 
er under utarbeidelse. Planen forventes vedtatt desem-
ber 2017.

FORMÅL MED PLANEN: 
I gjeldende temaplan er ambisjonen å være et 
klimapolitisk foregangsfylke. For å innfri ambisjonen 
skal Akershus redusere sine klimagassutslipp med 50 
prosent sammenlignet med 1991 innen 2030. Videre 
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skal utslipp fra transportsektoren reduseres med 20 
prosent innen 2030 og utslipp fra stasjonær forbren-
ning og avfallshåndtering skal reduseres med 80 
prosent hver innen 2030.

Arbeidet med en ny regional plan for klima og energi 
har to hovedformål.

1. Oppdatere klimamålene: Planarbeidet vil 
avdekke om målene bør endres, gitt endrede 
føringer på nasjonalt, regionalt eller lokalt nivå, 
eller endret kunnskap om mulig måloppnåelse. 

2. Utvikle strategier og identifisere tiltak for å 
nå klimamålene. Tiltak og ansvar for gjen-
nomføring vil utarbeides i de årlige hand-
lingsprogrammene. Det er videre bestemt 
at bevilgning til klimatiltak i Miljøfondet skal 
kobles direkte til måloppnåelse av klima- 
målene i den regionale planen.

AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER:
Regional plan for klima og energi skal danne grunnlag 
for hvordan vi tar oss fra dagens nåsituasjon til et fos-
silfritt lavutslippssamfunn i Akershus i 2050. For å nå 
dette målet, skal det i planprosessen utarbeides ulike 
strategier og tiltak. 

Strategiene for å redusere klimagassutslippene for de 
ulike sektorene (jf kap.5) vil være en kombinasjon av 
følgende tilnærminger:       

 � Lavkarbonenergiforsyning; det vil si produk-
sjon av fornybar energi samt omlegging fra 
fossile til fornybare energikilder

 � Økt energieffektivisering; det vil si redusert 
og smartere energibruk 

 � Karbonlagring; det vil si at man hindrer at 
karbon blir sluppet ut i atmosfæren

 � Samarbeid og kompetanse; det vil si å sikre 
og utvikle samarbeid og kompetanse om 
å utarbeide, gjennomføre og evaluere den 
regionale planen

Planprogrammet skisserer 6 (+1) satsingsområder: 
Reduksjon av direkte klimagassutslipp i: 

 � Transport

 � Stasjonær energi (bruk og produksjon)

 � Avfall og avløp

 � Landbruk (jordbruk og skogbruk)

 � Indirekte utslipp i offentlig sektor

 � Samarbeid og kompetanse 

 
Planprosessen skal avklare hvordan arbeidet med kli-
matilpasning skal koordineres og samordnes mellom 
stat, fylkes og kommune. 

ORGANISERING OG MEDVIRKNING:
Det foreslås en administrativ styringsgruppe for plan-
prosessen, ledet av fylkesrådmann eller den han be-
myndiger, med representanter fra fylkets delregioner 
på rådmannsnivå. Styregruppen har ansvar for veivalg 
og prosess og påser at planarbeidet har god politisk 
forankring i fylket. 

Til prosjektledelsen knyttes en prosjektgruppe med 
representanter fra fylkeskommunen, delregionene i 
Akershus og Fylkesmannen, som et minimum. I plan-
prosessen skal det legges til rette for dialog og med-
virkning fra Akershuskommunene, Oslo kommune, 
næringslivet, aktuelle organisasjoner og regional stat. 
Det tas sikte på å gjennomføre et sentralt dialogsemi-
nar i planperioden. En oppsummering av seminaret 
rapporteres til hovedutvalget.

I planprosessen kan det være aktuelt å etablere sekto-
rielle og tverrsektorielle ressursgrupper som innkalles 
ved behov. Sektorgrupper vil kunne gi viktige faglige 
bidrag til planen, og er aktuelle for temaer som trans-
port, bygg, landbruk og avfall. Gruppene vil dessuten 
bidra til sterkere forankring og eierskap til planen, og 
til relevant kompetanse ved plangjennomføring. 
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OPPFØLGING: 
I løpet av planprosessen vil det utarbeides et hand-
lingsprogram med tilhørende tiltak som skal gjen-
nomføres og ansvaret for iverksetting. Tiltak i hand-
lingsprogrammet vil kobles direkte mot tiltak som gis 
støtte i Miljøfondet.

6.4.4 KYSTSONEPLAN FOR INDRE OSLOFJORD

STATUS FOR PLANARBEID:
I regional planstrategi 2013 – 2016 ble det vedtatt at det 
skulle utarbeides en kystsoneplan med oppstart 2014. 
FU vedtok i sak 55/2014 at planarbeidet skulle utset-
tes til revidering av regional planstrategi. Årsaken til 
utsettelsen var at flere regionale planarbeid var i gang 
som krevde store ressurser både ute partnerskapet og 
Akershus fylkeskommune som planeier. 

Da kystsonen i Akershus grenser opp mot både Øst-
fold, Oslo og Buskerud kan der være nyttig å avklare 
om en det bør utarbeidet en felles regional plan for 
indre Oslofjord. I forbindelse med regionreformen 
arbeides det med ulike alternativer for sammenslåing 
av fylkene. I den forbindelse kan det være nyttig å av-
vente igangsetting av en kystsoneplan til resultatet av 
regionreformen foreligger. Kystsoneplanen for Indre 
Oslofjord utsettes til 2018.

FORMÅL MED PLANEN
Hensikten er å forebygge interessemotsetninger i 
kystsonen, inklusive sjøområder. Planen skal avklare 
interesser og arealbehov for en mest mulig bærekraf-
tig bruk av kystsonen langs Oslofjorden, som natur- og 
rekreasjonsområde og for næringer knyttet til kyst-
sonen. Planen skal følge opp statlig planretningslinjer 
for differensiert forvaltning av strandsonen langs 
sjøen på et overordnet nivå. 

AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER 

 � Avklare en strategisk utvikling av strandsonen 
i forhold til vekst og vern.

 � Ivareta hensyn til natur- og kulturmiljø, frilufts-
liv, landskap og andre allmenne interesser.

 � Vurdere tiltak for en levende og bærekraftig 
kystnæring/-kultur.

 � Kartlegge og avklare behov for regulering, 
sikring og tilrettelegging av arealer til fritids 
og friluftslivsformål.

 � Kyststier videreføres – som sammenheng-
ende regionale ferdselsårer (for å supplere 
Oslos ambisjon i sjøfronten).

 � Kartlegge eksisterende og behov for småbåt-
havner, og hvordan en kan samarbeide om 
strategier for bruk og utbygging og utvidelse.

 � Innarbeide statlig planretningslinjer for diffe-
rensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.

 � Kartlegge og tilrettelegge arealer for eldre- 
og funksjonshemmedes tilgang til kystområ-
dene langs Oslofjorden i Akershus.

 � Tiltak for å redusere forurensning i kystsonen.

ORGANISERING OG MEDVIRKNING
Arbeidet med planen utsettes til 2018. Samarbeid og 
geografisk avgrensning vil avklares i forbindelse med 
revidering av regional planstrategi i 2020.
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Areal og transport

Klima og miljø Utdanning og  
næringsutvikling

Bomiljø,  
inkludering og 

mangfold

Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus

Vedtatt 2015

Regional plan for handel, service og senterstruktur

Forventes vedtatt 2017

Regional plan for  
vannforvaltning

Vedtatt 2015

Regional plan for  
innovasjon og  

nyskapning

Vedtatt 2015

Regional plan for  
kulturminner og kultur-

miljøer i Akershus

Vedtatt 2007/ rev. 2017

Regional plan for  
masseforvaltning

Vedtatt 2016

Regional plan for  
kompetanse 

Under utarbeidelse

Regional plan for  
idrett, friluftsliv og 

fysisk aktivitet

Vedtatt 2016

Regional plan for  
klima og energi

Under utarbeidelse

Regional plan for  
kystsonene  

i indre Oslofjord

Utsettes til 2018



AKERSHUS FYLKESKOMMUNE
Postboks 1200 Sentrum
0107 Oslo
Tlf: 22 05 50 00
E-post: postmottak@afk.no
www.akershus.no

BESØKSADRESSE
Schweigaards gate 4
Galleriet
Oslo


	oppsummering
	1	Om regional planstrategi og 
	regional planer
	2	Status for oppfølging av 
	regional planstrategi 2013-2016
	3	Nasjonale forventninger til regional 			og kommunal planlegging 
	4	Viktige regionale utviklingstrekk 
	og utfordringer 


	4.1	Kunnskapsgrunnlaget for regional planstrategi 2017-2020
	4.2	Sterk befolkningsvekst er en utfordring og en mulighet
	4.3	Areal og transport
	4.4	Utdanning og næringsutvikling
Overordnede føringer
	4.5	Klima og miljø
	5	Prioriterte temaområder og plan-
	spørsmål for perioden 2017-2020

	5.1	Valg av plantema 
	5.2	Behovet for nye planer og 
revidering og oppfølging 
av vedtatte planer
	6	Oppfølging av prioriterte temaområder 

	6.1	Areal og transport
	6.2	Utdanning og næringsutvikling 
	6.3	Bomiljø, inkludering og mangfold
	6.4	Klima og miljø

