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Utfordringer for framtidens transportsystem 
 

Hovedrapport fra analyse- og strategifasen – 25. februar 2015 

  

Miljøvennlige, sikre og 
tilgjengelige byområder er 
ett av hovedsatsings-
områdene 



Muligheter og utfordringer  

• Sterk befolkningsvekst i  de største                                                                   
byområdene  

• Urbanisering gir muligheter til å                                                                         
planlegge for byområder som                                                                           
det er godt å bo i 

• Miljø- og kapasitetsutfordringer                                                                                
tilsier at transportveksten må tas 
med kollektivtransport, sykkel og 
gange 

• Men det skjer ikke av seg selv! 
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Ambisiøse mål for byområdene 

• Nullvekstmålet for personbiltrafikken 
må videreføres 

• Målet bør gjelde alle større byområder  

• Det bør settes konkrete mål for 
overgang til lav- og 
nullutslippsteknologi for person- og 
godstransport – alle transportformer 
• EUs mål om tilnærmet CO2-fri 

varedistribusjon i by innen 2030 bør 
følges opp 

 

 

Illustrasjon: http://alainfassottedotcom.files.wordpress.com/2013/02/goal.jpg 



Stort potensial for gåing og sykling 

 Kollektivtransport kan ta 40-50 
prosent av veksten i antall reiser 

 Gange: 40-50 prosent 

 Sykkel: 10-20 prosent                            

•Kollektivtransport må ta det 
meste av veksten i 
transportarbeid  



Dagens satsing bør videreføres og forsterkes 

Tre hovedgrep for å       
øke gjennomførings-
kraften:  

1) Satse mer 

2) Satse helhetlig 

3) Satse smartere 

Foto: Knut Opeide 



Befolkningen i byene vokser – behov for økt statlig 
satsing for å møte det økte kapasitetsbehovet – gjelder 
både drift og investering, både gående, syklende og 
kollektivtransport 

 

Jernbanesatsing: 240-300 
mrd. kr 

Anlegg for syklende og 
gående: 30 til 50 mrd. kr 

Kollektivtransport utenom 
jernbane: minst 50-200 
mrd. kr  

 
 
Investerings-
behov mot 
2030 og 2050 

Satse mer! 



Tilskuddsbehovet blir en vel så stor utfordring 
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Det store spørsmålet: hvordan finansiere 
tilskudds- og investeringsbehovet framover?  

• Fylkeskommunene har per i dag ikke 
rammer til å dekke økningen 
tilskuddsbehovet 

• Staten må bidra mer, men hvordan? 
Rammetilskudd vs øremerking 

• Takstene dekker 40-50 prosent av 
tilskuddsbehovet 

• Rushtidstrafikken er dyr! – penger å spare 
på å spre trafikken mer over døgnet, men 
politisk kontroversielt.  

 



Finansiering en utfordring også internasjonalt  

• Ingen «quick fix» - løsninger – dessverre!   

• Alternativ til finansiering over skatteseddelen?  
• Nottingham: P-avgift ved arbeidsplasser for på finansiere bybane/trikk (WPL)  

• Frankrike: Transportskatt betalt at bedrifter som ligger nær kollektivtransport 
(Versement Transport)  

• Stockholm: Offentlig-privat samarbeid om metroutbygging 

• Schaffhausen: lovpålagt at en viss del av p-avgiften skal gå til 
kollektivtransport 

• Oslo og Trondheim: Bompenger til kollektivinvestering og drift 

 

 



Bred faglig enighet om nødvendigheten av 
kombinerte virkemidler 
• Tilbudsforbedring, fremkommelighet for 

gående, syklende og kollektivtransport 
må til – men også fortetting, 
parkeringsregulering og prising 

• Reduserer både investerings- og 
tilskuddsbehovet og gir best 
måloppnåelse.  

• Krever samarbeid på  tvers av 
forvaltingsnivåene 

 



Måloppnåelse forutsetter helhetlig 
virkemiddelbruk 
Bymiljøavtalene er et svar på 
behovet for samordning av 
virkemiddelbruk, langsiktighet 
og gjensidige forpliktelser 

 

Vi anbefaler 

• Videreføring 

• Større helhet 

• Flere byområder 

 

 



Per i dag er følgende avklart (1):  
Det blir bymiljøavtaler! 

Mål 

• Nullvekstmålet skal ligge til grunn for avtalen 

Oppfølging/styring 

• Vegdirektoratets anbefaling om indikatorer 

• Styringssystem og porteføljestyring etter modell fra Oslopakke 3 

Videre prosess 

• Det er de fire største byområdene som først vil inviteres til forhandlinger om 
bymiljøavtaler. 

• Oslo/Akershus er først til forhandlingsbordet, deretter de tre andre største 
byområdene 



Per i dag er følgende avklart (2):  
Finansiering 

• Det er aktuelt å gi statlig finansieringstilskudd på 50 prosent til 

• Fornebubanen 

• Bybanen til Åsane i Bergen 

• Superbussløsning i Trondheim 

• Bussvei 2020 i Stavanger 

• Belønningsmidler vil fases inn i avtalen  

• Et system for bompengefinansiering skal være etablert  

 

11.03.2015 



Bymiljøavtalene: Hva skjer nå?  

• Statens vegvesen skal være statens 
representant i forhandlingene og lede 
styringsgruppene 

• Forhandlingsmandat fra regjeringen 
ventes i løpet av kort tid 

• Jernbaneverket skal være med der 
jernbane er en del av 
transportsystemet i byene 

• Sikte på forhandlinger med de fire 
største byområdene i 2015 



Større helhet og flere byområder 

• Bør inngå:  

• Løsninger som sikrer enhetlig driftsstandard 
på hovedsykkelvegnettet 

• Tilskudd til kollektivtransport 

• På sikt: bylogistikk og godstransport, med mål 
om overgang til lav-/nullutslipp 

• Flere byområder – forutsatt miljø- og 
kapasitetsutfordringer som tilsier at 
nullvekstmål for personbiltrafikken er 
formålstjenlig 

Foto: Umeå kommun 

http://intranett.vegvesen.no/Etat/_image/567797.jpg?_encoded=2f66666666666678302f35382f29303038286874646977656c616373&_ts=1436cd6e7e0


Arealbruksutvikling for mer konsentrerte 
byområder 
 
• Bymiljøavtalene bør brukes som 

instrument for å sikre oppfølging 
av regionale areal- og 
transportplaner 

• Regjeringen har varslet at 
utviklingsavtaler vil være et 
instrument for oppfølging av 
arealpolitikken 



Statens rolle?  

• Være med på spleiselaget – både 
finansielt og faglig  

• Nullvekstmålet skal ligge til grunn, 
og det er resultatene som skal telle  

• Flere veier til målet: Ulike 
byområder = ulike behov = ulike 
løsninger! Det er byene selv om 
sitter med nøkkelen.  



Takk for oppmerksomheten! 
Strategirapporten kan lastes ned her:  www.ntp.dep.no 

 

http://www.ntp.dep.no/
http://www.ntp.dep.no/
http://www.ntp.dep.no/

