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Innspill til St.m om bærekraftige byer og distrikt KOIV

I henhold til avtale med Bendicte Akre fikk Askøy kommune utsatt frist til å komme med innspill:
Formannskapet i Askøy kommune behandlet saken i møte den 04.10 2016 med følgende vedtak:
Innspill til Stortingsmelding om bærekraftige byer og sterke distrikt.
Askøy kommune er hverken storby eller distriktskommune, men inngår i byregionen Bergen. I
likhet med mange andre norske kommuner rundt storbyene er Askøy inne i en omstilling fra
spredtbygd landkommune til vekstkommune i en byregion. For disse kommunene medfører det
store endringer om en skal oppnå bærekraftig vekst i tråd med målene for samordnet bolig-,
areal- og transportplanlegging. Det skal bygges nye skoler, flere helse- og omsorgstjenester,
bedre veger, nye og flere gang/sykkelveger, flere boliger og det skal fortettes. Biltrafikken skal
reduseres, kollektivtilbudet skal styrkes og kommunesentrene skal transformeres fra bilbaserte
asfaltflater til attraktive bygdebyer med et mangfold av tilbud.
«Det blå kollektivfeltet»
En effektiv og god trafikkavvikling er viktig for byregionene. Satsing på kollektivtrafikk er et
overordnet mål og et sentralt virkemiddel for å klare å ta unna den trafikkveksten som
befolkningsveksten medfører. Norge har flere store fjordbyregioner, og det bør stimuleres til økt
bruk av hurtigbåt som en del av det samlede kollektivtilbudet. Med det vil man oppnå mindre
bil- og busstrafikk inn til bysentraene og dermed bedre bymiljø og mer effektiv trafikkavvikling.
Båt er også et attraktivt reisemiddel, både på grunn av komfort og redusert/ forutsigbar reisetid.
Skal en få flere til å velge kollektiv fremfor bil, er det viktig å kunne tilby høy kvalitet til de
reisende.
Askøy kommune har intensjon om satsing på fjordbybane og arealplanlegging i forhold til
kollektivtrafikk. Stat og fylkeskommune må bidra med sine virkemiddel inn i dette, for eksempel
gjennom offentlige innkjøp og anbudsrunder og forskningsmidler til utvikling av mer
miljøvennlige båter
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