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Forord
Oslo og Akershus har, som en felles bolig- og arbeidsmarkedsregion, behov
for å finne felles strategier for den videre areal- og transportplanleggingen.
Strategiene må ha et langsiktig perspektiv, men må også kunne fungere
som styringsverktøy for de beslutninger som skal tas i nær framtid. Forslag
til areal- og transportstrategier for Oslo og Akershus omfatter både statlig,
fylkeskommunal og kommunal virkemiddelbruk.
Byutredningen for Oslo og Akershus er en del av det lokale arbeidet
med Nasjonal transportplan 2006-2015. Utredningen bygger på den strategiske areal- og transportanalysen ”Alt henger sammen”, datert mai 2002,
som ble lagt frem av lokale og statlige areal- og transportplanmyndigheter i
Oslo og Akershus. Parallelt med Byutredningen har Oslo kommune og
Akershus fylkeskommune utarbeidet høringsutkast til Oslo kommuneplan
og Akershus fylkesplan. Det er forsøkt å samordne disse tre dokumentene.
En prosjektgruppe og en koordineringsgruppe bestående av de statlige etater og lokale myndigheter har fulgt arbeidet med Byutredningen. En
oversikt over deltakerne i arbeidet er vist i vedlegg.
Byutredningen bygger også på foreløpige vurderinger og konklusjoner fra to parallelle utredninger:
◆

◆

Utvikling av driftskonsepter for kollektivtrafikken, som er en del av
Oslopakke 2
Trafikantbetaling etter 2007 (i regi av en egen styringsgruppe)

Byutredningen er laget på oppdrag fra den tverretatlige styringsgruppen
for Nasjonal transportplan og inngår som grunnlag for de statlige
transportetatenes videre arbeid med Nasjonal transportplan 2006-2015. Dokumentet vil bli behandlet i transportetatene sentralt i perioden fra 15. februar fram til styringsgruppen for Nasjonal transportplan tar stilling til
hvordan dette dokumentet skal benyttes i transportetatenes plandokument,
som skal foreligge i mai 2003.
Den lokalpolitiske diskusjonen om Byutredningen, høringen av Oslo
kommuneplan og Akershus fylkesplan, vil sammen med Stortingets behandling av Nasjonal transportplan i 2004, gi føringer for det videre arbeid
med handlingsprogrammer i de ulike transportetater.

Paul Runnestø

Sven Arild Hansen

Taale Stensbye

Jernbaneverket region øst

Kystverket distrikt 1

Statens vegvesen region øst

Oslo, 14. februar 2003
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Konklusjoner og anbefalinger

Byutredningen viderefører vurderingene i “Alt henger sammen”

Våren 2000 la lokale myndigheter og statlige transportetater fram den felles, strategiske areal- og transportanalysen ”Alt henger sammen”. Sammen
med de lokalpolitiske uttalelser utgjør denne analysen en felles plattform
for:
◆ Transportetatenes arbeid med Byutredningen, som del av arbeidet med
NTP 2006-15
◆ Akershus fylkeskommunes arbeid med fylkesplan 2004 – 2007
◆ Oslo kommunes arbeid med kommuneplan 2004
Byutredningen er utarbeidet i nær kontakt med lokale myndigheter.
Hovedfokus er byområdet og de tettbygde delene av regionen.
Håndtering av veksten er den største utfordringen

Befolkning og arbeidsplasser vokser i regionen. Aller mest vokser imidlertid biltrafikken. Arealutviklingen de senere år har i større grad enn tidligere
kommet i etablerte sentra og i kollektivknutepunktene, men fortsatt skjer en
stor andel av utbyggingen usentralt i regionen. Kollektivtrafikken har på
siste del av 1990-tallet hatt en mer positiv utvikling i Oslo enn i Akershus.
Mens man i Oslo har lykkes med å opprettholde kollektivandelen, har andelen sunket i Akershus. I begge fylker ser sykkelbruken ut til å gå ned.
Problemene knyttet til støy og lokal luftforurensing er betydelige og
krever økt oppmerksomhet framover. Antall alvorlige ulykker har gått ned,
men det er fortsatt langt igjen til 0-visjonen om ingen drepte og alvorlig
skadde i trafikken. Uklarhet omkring framtidig terminalsituasjon for gods i
regionen gir usikkerhet om hvordan statlige mål om å styrke sjøtransportens og jernbanens konkurransekraft i godstransportmarkedet kan oppnås
lokalt.
Mål om å begrense biltrafikkveksten står sentralt

Ulike lokalpolitiske vedtak uttrykker en enighet om å begrense biltrafikkveksten i regionen, men ambisjonsnivået varierer. Arbeidet med
Byutredningen viser at det vil være mulig å nå tilnærmet nullvekst i biltrafikken i et 15 års perspektiv, forutsatt en strammere og mer samordnet
virkemiddelbruk enn i dag.
Samarbeid om fem innsatsområder

En felles, samordnet virkemiddelbruk i hovedstadsregionen er nødvendig
for å nå vedtatte mål knyttet til areal- og transportpolitikken. Dette innebærer felles innsats knyttet til:
◆ Arealbruk
◆ Styrking av kollektiv- og gang-/sykkeltrafikken
◆ Regulering av biltrafikken
◆ Utvikling av transportinfrastrukturen i overensstemmelse med dette
◆ Videre utvikling av samarbeidsordninger og felles finansieringsløsninger

6

NTPNY.p65

6

27.02.03, 12:59

Et tettere og mer konsentrert utbyggingsmønster

I tråd med konklusjonene fra den strategisk analysen “Alt henger
sammen”, høringsutkast til Akershus fylkesplan 2004 –2007 og Oslo kommuneplan 2000 bør videre vekst i boligbygging og næringsliv i hovedsak
konsentreres til eksisterende sentra og tettsteder og langs etablerte hovedårer for kollektivtrafikken. For å lykkes med en slik arealbruksstrategi må
tiltak i transportsystemet gjennomføres:
◆ Bedre kollektivbetjening av disse områdene, bl.a gjennom økt frekvens i
tilbudet
◆ Bedre tilrettelegging for gående og syklende innenfor og til/fra disse
områdene
◆ Videre utvikling av det lokale vegnettet, både for å oppnå bedre miljømessige løsninger og for å kunne ta imot økt transportetterspørsel lokalt
i disse områdene
Et samordnet, forenklet og styrket kollektivtilbud

Parallelt med Byutredningen har det vært arbeidet med framtidige driftskonsepter for kollektivtrafikken i regionen. Følgende felles prinsipper ligger til grunn for dette arbeidet:
◆ Et samlet og integrert kollektivtransportnett
◆ Samordning og markedstilpasning av alle driftsarter
◆ Markedsrettet kombinasjon av ulike typer linjer
◆ Økt kjørehastighet og høy frekvens på stamnettet
Omfanget av parallellkjøring anbefales redusert. Satsing på bane må være
knyttet til de mest trafikksterke strekningene. Pendeltrafikk anbefales som
hovedgrep for linjeoppbygging for å oppnå bedre markedsdekning, økt
kapasitetsutnyttelse og redusert trengsel i knutepunktene. Stamlinjer med
høy framkommelighet og hyppige avganger prioriteres, og det legges opp
til bedre samspill mellom regionale og lokale linjer i kollektivknutepunkt.
Det er et betydelig effektiviseringspotensiale knyttet til gjennomføring av
disse hovedprinsippene. Økt kjørehastighet vil bedre systemets attraktivitet
og driftsøkonomi. Et vesentlig forbedret tilbud vil likevel kreve økt offentlig tilskudd.
Videre utbygging av infrastruktur for kollektivtrafikken anbefales rettet
mot:
◆ Utbygging av nye dobbeltspor for jernbane
◆ Fremkommelighetstiltak for kollektivtrafikken
◆ Noen nøkkelprosjekter på T-banenettet for å bedre tilbudet på tunge
trafikkrelasjoner
◆ Opprusting og utbygging av kollektivknutepunkt
Disse tiltakene prioriteres foran nye baneforlengelser. I tillegg må informasjonen til de reisende og markedsføringen av kollektivtilbudet bedres. Det
må arbeides videre med å sikre en mer helhetlig ruteplanlegging og en mer
forutsigbar finansiering av kollektivtrafikken i regionen. En omlegging av
rutetilbudet må styrke kollektivselskapenes inntjeningsmuligheter, for å
unngå økt tilskuddsbehov eller redusert tilbud.
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Tiltak for å sikre gående og syklende bedre vilkår

Potensialet for å få befolkningen i Oslo og Akershus til å gå og sykle mer
antas å være stort. Følgende tiltak anbefales for å bedre forholdene for gående og syklende:
◆ Videre utvikling av gågater
◆ Utvikling av gang-/sykkelårer i og til/fra sentra og kollektivknutepunkter samt fullføring av hovedsykkelvegnett i Oslo og Akershus
◆ Trygg sykkelparkering i sentra og kollektivknutepunkter
Biltrafikantbetaling etter 2007 er nødvendig for å nå mål om dempet
trafikkvekst

Fjerning av dagens bomring vil medføre økt vekst i biltrafikken. Fortsatt
trafikantbetaling i en eller annen form etter 2007 er således et viktig virkemiddel for å dempe biltrafikkveksten og for å sikre markedsgrunnlag for
kollektivtrafikken. Følgende konklusjoner kan trekkes fra utførte analyser
av ulike bompenge- og vegprisingsløsninger:
◆ Ordninger med tidsdifferensiert trafikantbetaling vil dempe biltrafikkveksten mest.
◆ Det skjer også en omfordeling av trafikken i tid, geografi og på transportmiddel med mulig behov for avbøtende tiltak for å dempe negative
lokale og fordelingsmessige virkninger.
◆ Flytting av dagens bomring gir små trafikale virkninger. Prislappen på
en slik flytting er stipulert til 400-700 millioner kroner, men ny teknologi og mer automatisert innkreving kan redusere kostnaden. Riving av
eksisterende bomring koster 200 millioner kroner.
Det anbefales å arbeide videre med løsninger for trafikantbetaling for politisk avklaring med sikte på å innføre en ny trafikantbetaling fra 2008. Vurderingene bør også omfatte strengere parkeringsreguleringer i områder
med god kollektivdekning.
Videre vegutbygging basert på kapasitetsmessig balanse

Framtidig ”stamme” i regionens hovedvegnett anbefales å være E18 i vest,
Ring 3 og E18 Festningstunnelen gjennom Oslo, E6 i nordøst og E6 i sør.
Videre utvikling av hovedvegnettet i regionen anbefales basert på følgende
prinsipper:
◆ Faste strukturer på hovedvegnettet i sentrale Oslo setter grenser for
hvilken trafikkøkning som kan skje i bykorridorene. Kritiske snitt er E18
Festningstunnelen og Tåsentunnelen på Ring 3. Det bør ikke bygges ut
mer kapasitet i korridorene inn mot Oslo enn det som lar seg avvikle
innenfor praktisk kapasitet i disse snittene.
◆ Framkommelighetstiltak for kollektivtrafikken på hovedvegnettet prioriteres høyt og utvikles i tråd med anbefalte driftskonsepter for
kollektivtransporten.
◆ Tiltak som legger til rette for ønsket arealutvikling i tettsteder/sentra,
trafikksikkerhets- og miljøtiltak, og tiltak som bedrer forholdene for
kollektivtrafikk og gående og syklende prioriteres foran utbygging av
strekningsvise tiltak.
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En vridning av innsats fra veginvesteringer til drift og vedlikehold

Det er konstatert et etterslep for drift og vedlikehold av veg- og gatenettet.
Nivået på drift-/vedlikeholdsmidler i 2003-budsjettene vil øke etterslepet.
Økt etterslep vil gi økte driftskostnader. Ny infrastruktur som tunneler,
kollektivterminaler og miljøgater er kostnadskrevende å drifte. Satsing på
slike tiltak øker derfor behovet for midler til drift og vedlikehold. Det vil
være samfunnsøkonomisk lønnsomt å ta inn i hvert fall deler av etterslepet.
Økt etterslep kan føre til økt behov for investeringsmidler når deler av vegnettet ikke lar seg reparere/vedlikeholde, og i stedet må bygges om eller
erstattes. Det legges derfor opp til økt satsing på drift og vedlikehold, med
vekt på bymiljøet og kollektivtrafikken.
Framtidig terminalsituasjon for gods må avklares

Næringslivets transportbehov er både knyttet til persontransport og til
gods- og varetransport. Demping av biltrafikkveksten vil være av stor betydning for næringslivets transporter. Godstransporten i Oslo og Akershus
er i hovedsak knyttet til næringslivets produksjon og de bosattes konsum i
regionen. Oslo-regionen har i tillegg en viktig funksjon som nasjonalt knutepunkt for godstransport. Vekst i befolkning og arbeidsplasser vil gi fortsatt vekst i gods- og varetransporten i området.
De to store godsterminalene i regionen er Oslo havn og Alnabruterminalen. En nedbygging av terminalene vil svekke sjø- og jernbanetransportens konkurransekraft, som igjen vil bety mer gods på veg. På den
annen side vil omforming av terminalområdene gi mulighet for byutvikling. Oslo havn har behov for forbedret atkomst fra E18 til Sjursøya. Det anbefales å få en avklaring av framtidig bruk etter 2011 før det tas endelig stilling
til en slik investering. Viken havneselskap AS utreder alternative regionale
havneløsninger. Statlige transportetater og regionale myndigheter bør inviteres til å delta i dette samarbeidet, da ulike løsninger kan ha store konsekvenser for statlig infrastruktur og regional utvikling.
Anbefalt strategi har fokus på miljø og trafikksikkerhet

Demping av trafikkveksten vil gi vesentlig virkning både for miljø og trafikksikkerhet. Skal nasjonale mål for støy og luftkvalitet nås, er det behov
for trafikkregulerende og avbøtende tiltak. I planperioden prioriteres tiltak
for å bedre utendørs støyforhold. Det er behov for tiltak som både er rettet
mot kjøretøyteknologi, vegdekker og trafikkhastighet. Det vil også bli større
fokus på nattestøy. 0-visjonen tilsier en fortsatt satsing på trafikksikkerhet,
med størst fokus på de alvorligste ulykkene. Den økte innsatsen fra NTP
2002-2011 videreføres i perioden 2006-2015. Det bør videre settes i gang et
arbeid med å utrede hva 0-visjonen innebærer for Oslo-området.
Behov for videre utvikling og styrking av det regionale samarbeidet

Det må arbeides videre med et mer helhetlig og samordnet opplegg for
kollektivtrafikken i regionen. Dette samarbeidet må i tillegg til infrastruktur
omfatte rutetilbud, billettsystemer, informasjon, felles finansierings ordninger og offentlig kjøp. Det lokale samarbeidet må også videreføres i forbindelse med arbeidet med handlingsprogrammene. Statlig innsats må
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innrettes i samsvar med lokal virkemiddelbruk og det bør knyttes gjensidige forpliktelser til dette. En samarbeidsmodell som omfatter at både innkrevingen og bruken av de trafikantbetalte midlene overlates til en nytt
samarbeidsorgan kan danne grunnlag for videre diskusjoner om dette.
Finansiering basert på trafikantbetaling etter 2007 åpner nye
muligheter

Biltrafikantbetaling gir betydelige inntekter. Det anbefales derfor også ut
fra finansielle hensyn å arbeide videre med ny trafikantbetaling med sikte
på å innføre en slik løsning fra 2008. Hvilke tiltak som kan være aktuelle å
inngå i en eventuell ny ”trafikantbetalingspakke” må vurderes videre i forbindelse med handlingsprogrammene for 2006-2015. Bompengeinnkreving
er regulert etter vegloven, noe som medfører at pengene kan brukes til infrastruktur på veg og bane og til drift og vedlikehold av veg- og gatenettet.
Ved en vegprisingsløsning hjemlet i vegtrafikkloven, vil de innkrevde midlene kunne brukes til lokale transportformål i videre forstand. Uansett løsning for en eventuell ny trafikantbetaling etter 2007 bør det sørges for at de
totale tilgjengelige midler til transportformål gir en økt satsing på både investering i infrastruktur, drift og vedlikehold av infrastruktur, drift av
kollektivsystemet og materiellkjøp.
Scenarier som grunnlag for å komme med anbefalinger

Som grunnlag for utforming av en bytransportstrategi for Oslo og Akershus
er det analysert to scenarier. Det ene scenariet forholder seg til en situasjon
der dagens bomring tas ned i 2007 som forutsatt. Det andre scenariet tar utgangspunkt i at det innføres en ny trafikantbetalingsordning fra 2008. Begge
scenariene er samfunnsøkonomisk lønnsomme, men scenario Utvidet, med
ny trafikantbetaling, gir betydelig høyere måloppnåelse i forhold til demping av biltrafikkveksten, styrket kollektivtrafikk og bedret miljø og trafikksikkerhet.

Figur 1.1
Konsekvenser av scenariene

*) Innebærer kun fullføring av prosjekter som er
påbegynt før 2006, og er sammenligningsalternativ
**) Kostnad = sum investerings- og
driftskostnader

Scenario 0*)

Scenario Basis

Scenario Utvidet

1. Vegtrafikkindeks,
økning fra 2001

+ 17 %

+ 16 %

+4%

2. Motorisert
kollektivandel

24 %

25 %

29 %

3. Økning i totaltantall
kollektivreiser fra 2001

+ 15 %

+ 17 %

+ 30 %

Transportutvikling

Samfunnsøkonomi
verdsatte elementer
-

27 mrd kr

58 mrd kr

Netto nytte (nytte - kostnad**)

-

11 mrd kr

14 mrd kr

Netto nytte / kostnad

-

0,67

0,45

Nytte

10

NTPNY.p65

10

27.02.03, 12:59

Forslag til økonomisk fordeling av rammene i de to
handlingsalternativene

Den økonomiske planrammen er basert på framskriving av 2003-budsjettene
for Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og de statlige etatene. I
handlingsalternativet som innebærer ny trafikantbetaling fra 2008 er det lagt
til grunn en økning i rammen på ca 10 mrd kr, basert på tidsdifferensierte
satser i dagens bomring. Det anbefales en fordeling av de totale økonomiske
rammene i de to handlingsalternativene som vist i figuren nedenfor. Det er i
figuren skilt mellom bundne midler og midler til fordeling/prioritering i
strategiene, fordelt på ulike bruksområder. Bundne prosjekter, dvs fullføring
av prosjekter startet opp før 2006 samt oppfylling av lovpålagte krav, prioriteres uansett ramme. I tillegg prioriteres prosjekter som oppfattes som “politisk bundne” så langt som mulig i begge rammer.
Innenfor en finansieringsramme basert på 2003-budsjettet er det satt
av noe økte midler til drift og vedlikehold av vegnettet, slik at etterslepet
ikke blir større enn i dag. Offentlig kjøp av kollektivtransport ligger på dagens nivå. 70 prosent av investeringene til infrastruktur foreslås brukt til
kollektivtrafikk inkl. jernbane. I tillegg til nye dobbeltspor prioriteres
framkommelighetstiltak, investeringer i knutepunkter og forbedringer av
øvrig banenett. De resterende 30 prosent av infrastrukturmidlene foreslås
brukt på veg- og gatenettet. Halvparten av veginvesteringene foreslås brukt
til strekningsvise tiltak, den andre halvdelen til trafikksikkerhets-, gang-/
sykkel- og miljøtiltak og tiltak for å bygge opp under ønsket arealutvikling i
sentra og tettsteder. 200 mill kr settes av til fjerning av bomringen.
I utvidet ramme økes innsats knyttet til drift og vedlikehold slik at
deler av etterslepet tas igjen. I tillegg økes offentlig kjøp av kollektivtransport med 5 mrd kr (20 prosent). Infrastrukturinvesteringene økes med om
lag 4,5 mrd kr (25 prosent). Økningen fordeles med halvparten hver på veg
og kollektiv.
De økte veginvesteringene fordeles likt på strekningsvise investeringer og tiltak rettet mot gang/sykkel, miljø, trafikksikkerhet og tilrettelegging
for ønsket arealutvikling i sentra og tettsteder. Økte midler til infrastruktur
for kollektivtrafikk benyttes stort sett til bane.

Figur 1.2

30

Midler til fordeling
25

26,0

Bundne midler

Forslag til fordeling av økonomiske rammer
i de to handlingsalternativene

21,0

Mrd kr i perioden 2006 - 2015
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15,0
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Innspill fra regionene i Akershus

I forbindelse med arbeidet med Nasjonal transportplan 2006-2015 og Akershus fylkesplan 2004-2007 har kommunene i Akershus samlet seg om felles,
regionvise innspill.
Både Vestområdet og Follorådet framhever behovet for utbygging av
dobbeltspor på jernbanen. Jernbaneverket har i dag en strategi som innebærer
at nye dobbeltspor vil være utbygget på strekningene Lysaker - Asker og
Kolbotn - Ski innen 2015. I tillegg vil strekningen Kolbotn - Oslo være påbegynt. Hele dobbeltsporutbyggingen antas fullført i 2018.
Regionene har kommet med sterke ønsker om et bedret kollektivtilbud.
I forslag til bytransportstrategi er det satt av betydelige midler til fremkommelighetstiltak for kollektivtrafikk og det foreslås å utvide tilbudet. Regionene
har også påpekt behov for samferdselsinvesteringer i kollektivknutepunktene.
Det er i bytransportstrategien foreslått satt av midler til dette for å bygge opp
under kommunenes arbeid med å utvikle tettstedsområdene rundt kollektivknutepunktene.
Regionene i Akershus peker på behov for utbygging av flere konkrete
prosjekter. Dette må det arbeides videre med i tilknytning til handlingsprogram for 2006-2015. Allerede nå er det imidlertid klart at forslagene bare
delvis kan gjennomføres før 2015 med de begrensede økonomiske rammer
som foreligger. I Byutredningen har det ikke vært fokus på tiltak for å utbedre
de deler av vegnettet i Akershus som ikke påvirker transportsystemet i byområdet. I forbindelse med utarbeidelse av handlingsprogram for 2006-2015 vil
imidlertid også slike tiltak bli vurdert.
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2

Arbeidets innhold og avgrensning

Byutredningen for Oslo og Akershus er en videreføring av den strategiske areal- og transportanalysen ”Alt henger sammen”

Byutredningen bygger videre på den strategiske areal- og transportanalysen,
presentert i rapporten ”Alt henger sammen” (mai 2002). Sammen med de
innkomne høringsuttalelser utgjør ”Alt henger sammen” en felles plattform
for:
◆

◆
◆

Transportetatenes arbeid med Byutredningen, som del av arbeidet med
NTP 2006-15
Akershus fylkeskommunes arbeid med fylkesplan for 2004 – 2007
Oslo kommunes arbeid med kommuneplan for 2004

Den strategiske analysen har vært til politisk behandling i Oslo kommune
og Akershus fylkeskommune.
I brev datert 27.08.2002 framholder Oslo kommune, ved byråden for
miljø og samferdsel, at det er positivt at man forsøker å etablere en felles
plattform for videre arbeid med Nasjonal transportplan og for diskusjon av
transport- og arealpolitiske spørsmål. Byråden peker også på de positive
sidene ved et regionalt samarbeid på tvers av fylkesgrensen, men samtidig
på at det er viktig å ta hensyn til ulikhetene i Oslo og Akershus. I brevet påpekes noen svakheter i analysen, blant annet knyttet til omtale av erfaringene av hovedvegutbyggingen, fremstillingen av offentlig kjøp og
parkeringspolitikk i Oslo. Det legges vekt på betydningen av å arbeide videre med utfordringene for godstransporten i samarbeid med godsoperatørene, og at dette arbeidet inngår som en del av en overordnet arealog transportstrategi.
Den politiske behandlingen i Hovedutvalget for samferdsel
(13.06.2002) og i Fylkesutvalget (25.06.02) i Akershus gir støtte for de hovedutfordringer som den strategiske analysen peker på. I høringsuttalelsen signaliserer fylkeskommunen at de i arbeidet med fylkesplanen vil ta ansvar
for å utarbeide felles mål og strategier for samordnet areal- og transportutvikling i samarbeid med kommunene og de statlige regionale aktørene.
Det pekes på bruk av partnerskap som egnet samarbeidsform. Videre vil
man vurdere nærmere hvilke virkemidler og strategier som er mulig å gjennomføre for å oppnå mål om begrenset vekst i biltrafikken. Fylkeskommunen understreker også betydningen av å tilrettelegge for gående og syklende. Det uttrykkes ønsker om å fortsette arbeidet med Oslopakke 2, med
bane som ryggrad og betjening av områder uten banetilknytning med buss/
minibuss. Det påpekes at det må arbeides videre med ordninger som sikrer
kollektivtrafikkens driftsgrunnlag og finansieringsordninger for å fullføre
Oslopakke 1 og 2. Fylkeskommunen vil fortsette samarbeidet omkring Oslopakke 1 og 2 og uttrykker i denne sammenheng ønske om å etablere et prosjekt-/plankontor underlagt folkevalgt styring.
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Byutredningen må også oppfylle krav fra sentralt hold til NTP-arbeidet

Arbeidet med Byutredningen er samkjørt med utarbeidelsen av Akershus
fylkesplan og Oslo kommuneplan, både gjennom felles kartleggings- og analysearbeid og felles drøftinger i Koordineringsgruppen for NTP og den tilhørende Prosjektgruppen. Koordineringsgruppen har vært referansegruppe
for arbeidet. Byutredningen utføres på oppdrag fra det sentrale NTP-sekretariatet. I tillegg til videre oppfølging av sentrale forhold pekt ut i ”Alt henger sammen”, omtaler Byutredningen forhold som de statlige transportetatene er bedt om å gi svar på gjennom retningslinjene for arbeidet med
NTP 2006-2015. I Byutredningen er det som hovedprinsipp valgt å henvise
til, framfor å gjenta, drøftinger i ”Alt henger sammen”.
Bred enighet om mål - veksten i etterspørsel etter transport er en felles
utfordring

Arbeidet med ”Alt henger sammen” avdekket bred enighet om de utfordringer man står overfor i areal- og transportutvikling i regionen. Det er også
enighet om overordnede mål for utviklingen, selv om det mangler eksakte,
felles målformuleringer. I ”Alt henger sammen” pekes håndtering av veksten i befolkning, arbeidsplasser og transportetterspørsel, først og fremst
biltrafikkveksten, ut som den viktigste utfordringen knyttet til den regionale
areal- og transportplanleggingen. Håndteringen av denne veksten har en
nøkkelrolle for mulighetene å nå mål knyttet til miljø, trafikksikkerhet og
framkommelighet/tilgjengelighet i transportsektoren.
Byutredningen konkretiserer fem innsatsområder for å håndtere
veksten

Det er gjennom grunnlagsarbeidet for ”Alt henger sammen” og den politiske behandling av dokumentet påvist bred administrativ og politisk enighet i regionen om behovet for å redusere biltrafikkveksten. Videre er det
konstatert at en strategi for håndtering av den voksende transportetterspørselen krever innsats på fem hovedområder:
◆
◆

◆

◆

◆

En arealutvikling som bidrar til å redusere behovet for bruk av egen bil
En styrking av alternativene til å bruke egen bil, dvs. kollektivtransport
og gang/sykkel
Regulering av biltrafikken, spesielt i sentralt beliggende deler av
regionen
En videre utvikling av transportinfrastrukturen som er i tråd med
ovenstående
Finansiering og organisering av en felles innsats knyttet til de fire
ovenstående områder

Disse fem innsatsområdene står sentralt i en felles statlig og lokal strategi for
areal- og transportutvikling i Oslo og Akershus. En viktig utfordring er å finne
fram til en samordnet innsats som kan redusere ulempene knyttet til transport,
samtidig som befolkningens levekår og næringslivets konkurransekraft ivaretas på best mulig måte. På noen områder, blant annet innen miljø og trafikksikkerhet, må de fem innsatsområdene suppleres med målrettede tiltak.

14

NTPNY.p65

14

27.02.03, 12:59

Utfordringer i den tetteste delen av Oslo og Akershus gis størst
oppmerksomhet i Byutredningen

I Byutredningen er det tatt utgangspunkt i utfordringene i de sentrale områdene av regionen. Fokus er viet utvikling og tiltak som påvirker byen og de
største transportvolumene. Dette gjør at Byutredningen ikke legger stor vekt
på å omtale tiltak mer perifert i regionen, med mindre de har regional betydning eller konsekvenser.
I arbeidet er det benyttet en transportanalysemodell som omfatter
hele Oslo og Akershus, samt eksterntrafikk til/fra omkringliggende områder. Dette gjør at selv om hovedfokus er på de tetteste delene av regionen, så
beregnes konsekvenser for hele området, både trafikalt og samfunnsøkonomisk.
Figur 2.1
Studieområdet, med avgrensning av tettsteder
og sentra i Oslo og Akershus. Av regionens
drøyt 980.000 tusen innbyggere bor nesten
790.000 i Oslo ”tettsted”.
Kilde:
Høringsutkast Akershus fylkesplan 2004 - 2007.

Byutredningen konkretiserer strategi, endelige prioriteringer av tiltak
fastlegges i handlingsprogrammene

I retningslinje 2 for NTP-arbeidet angis det at: ”Departementene ønsker å
videreutvikle Nasjonal transportplan i en mer strategisk retning, jfr. Retningslinje
1 der det heter at departementene vil ta sikte på at meldingen1 skal være mindre
detaljert på prosjektnivå enn planen for 2002-2011. Mer detaljerte prioriteringer
skal gjøres som en del av arbeidet med handlingsprogrammene.”

1

Stortingsmeldingen om Nasjonal transport-

plan (vår anmerkning).
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De sektorvise handlingsprogrammene vil først bli utarbeidet etter at
Stortinget våren 2004 har behandlet departementenes melding om Nasjonal
transportplan 2006-2015. I retningslinje 2 forutsettes det at ”fylkeskommunene medvirker til arbeidet med handlingsprogrammene, slik at det sikres kontinuitet i planarbeidet”.
I Byutredningen er det lagt vekt på at omtalen av infrastrukturprosjekter holdes på et strategisk nivå, det vil si at det i tillegg til viktige
prinsipper kun omtales nøkkelprosjekter i en total areal- og transportstrategi. Den mer detaljerte omtalen forutsettes å komme i
handlingsprogrammene.
Byutredningen er ett av flere bidrag til de statlige transportetatenes
underlag for Stortingsmelding om Nasjonal transportplan 2006 – 2015

Nasjonal transportplan er en felles langtidsplan for de statlige transportetatenes virksomhet på nasjonalt nivå. Et tverretatlig fellessekretariat er
ansvarlig for det totale arbeidet. Byutredningen for Oslo og Akershus oversendes det sentrale sekretariatet, som ett av flere viktige bidrag til etatenes
felles plandokument. Andre bidrag er tilsvarende utredninger utført i fem
andre byområder, utredning av det overordnede, nasjonale transportnettet
(Korridorutredningen), samt ulike, tematisk anlagte utredninger.
Transportetatenes nasjonale plandokument skal framlegges i mai
2003, som et grunnlag for departementenes videre arbeid med en Stortingsmelding. Transportetatenes landsdekkende planforslag vil bli sendt til
fylkespolitisk behandling, med svarfrist 1. oktober 2003. Departementene
vil framlegge Stortingsmelding om NTP 2006 – 2015 våren 2004. Meldingen
forventes å signalisere statlig innsats i Oslo og Akershus avveid mot andre
innsatsområder.
De statlige transportetatene i Oslo-området foreslår at den foreliggende Byutredning for Oslo og Akershus drøftes og behandles politisk lokalt. Dette foreslås fordi:
◆

◆

Byutredningen inneholder flere forslag til virkemiddelbruk, både på
lokalt og statlig nivå, og prioriteringer som trenger lokal oppslutning.
En lokalpolitisk drøfting før strategiene videreutvikles og konkretiseres
er ønskelig. Særlig er det ønskelig å få føringer for eventuell trafikantbetaling etter 2007, driftskonsepter for kollektivtrafikken og forslag til
prioriteringer av statlig innsats i storbyområdet. Dette er også en del av
forberedende arbeider til de statlige handlingsprogrammene som skal
utarbeides etter Stortingets behandling av Stortingsmelding om
Nasjonal transportplan 2006-2015.
En politisk drøfting av Byutredningen vil kunne virke som en forberedelse til høringen av det landsdekkende planforslaget fra transportetatene sentralt.
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3

MÅL

3.1

En rekke hensyn må tas i areal- og transportpolitikken

Det er bred enighet om hvilke hensyn og avveininger som må tas i areal- og
transportplanleggingen. Enigheten kan nedfelles i følgende felles overordnet
mål:
Arealbruk og transportsystem i Oslo og Akershus skal utvikles i en bærekraftig
retning for å fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, både på kort og
lang sikt, miljømessige gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og god tilgjengelighet til viktige målpunkt for befolkning og næringsliv.
Nasjonale mål legger vekt på sikkerhet og næringslivets transportbehov. Av hensyn til miljø, sikkerhet og kapasitetsutnyttelse arbeides det for
å få overført godstransport fra veg til sjø og bane, og det er et mål å styrke
kollektivtransportens konkurranseevne. Det er ikke satt konkrete nasjonale
mål for reduksjon i antall drepte eller alvorlig skadde, men innsatsen på
dette området vil blant annet baseres på innspill fra transportetatenes planarbeid i forbindelse med Nasjonal transportplan.
Nasjonale mål for lokal luftkvalitet er noe strengere formulert enn de
nylig vedtatte grenseverdiforskriftene etter forurensingsloven. Det nasjonale
målet for støy innebærer at støyplagen skal reduseres med 25 prosent innen
2010.
Våren 2002 la Regjeringen fram en tilleggsmelding om klimapolitikken (St.meld. nr. 15 (2001-2002)), hvor det framgår at regjeringen vil føre
en samferdselspolitikk som effektivt bidrar til å redusere klimagassutslippene fra sektoren. Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og Buskerud fylkeskommune har igangsatt et arbeid med en lokal klimahandlingsplan med fokus på nødvendige tiltak for å oppfylle Kyoto-forpliktelsene.
Dette vil kunne bety at det er nødvendig ikke bare å dempe biltrafikkveksten, men også å redusere biltrafikken i forhold til dagens situasjon.

3.2

Mål for håndtering av transportveksten

Mange ulike vedtatte mål om å dempe biltrafikkveksten

Det er bred enighet lokalt om at veksten i biltrafikk må dempes. Hvordan et
slik mål best formuleres, og hva ambisjonen skal være er likevel uklart.
Reiseaktivitet er begrunnet av annen aktivitet i samfunnet og påvirkes
av samfunnsutviklingen generelt. Samtidig er reiseomfanget et uttrykk for
hvordan arealbruken og samfunnet er organisert, og et uttrykk for transportsystemets utforming. Det finnes i dag en rekke ulike politisk vedtatte mål
knyttet til trafikkvekst. Målene kan inndeles i tre hovedgrupper:
◆
◆
◆

Mål om å ta all veksten kollektivt
Mål om å øke kollektivandelen
Mål om å dempe veksten i, eller redusere, biltrafikken

17

NTPNY.p65

17

27.02.03, 12:59

Målene oppfattes ikke å være rettet mot å dempe aktiviteten i samfunnet.
Hensikten er heller å beskytte omgivelsene (mennesker, by-, natur- og
kulturmiljøer) mot uønskede negative effekter av en voksende biltrafikk,
uten at dette i for stor grad går ut over aktiviteten i samfunnet. Summen av
de tre målene ovenfor kan være å redusere biltrafikk(vekst)en, men samtidig
søke å opprettholde en høy mobilitet i befolkningen.
Vanskelig å oppfylle et mål om å ”ta all vekst kollektivt”

Målet om ”å ta all veksten kollektivt” har i analysearbeidet vist seg som et
vanskelig håndterbart mål. Dette skyldes at mål av denne typen ikke er mulig å nå, uten samtidig å regulere bilbruken. Og når man regulerer bilbruken
skjer flere ting samtidig:
◆
◆
◆
◆
◆

Noen av bilreisene overføres til nye reisemål
Noen av bilreisene overføres til andre tidsperioder
Noen bilreiser overføres til kollektivtransport
Noen bilreiser overføres til gang-/sykkeltrafikk
Noen av bilreisene forsvinner helt

Det er således ingen entydig sammenheng mellom redusert biltrafikk og økt
kollektivtrafikk. Dette gjør at mål av typen ”ta all veksten kollektivt” er vanskelig å oppfylle. Følgelig bør man unngå denne typen målformuleringer, og
heller benytte andre mål som kan fange opp de intensjoner som ligger bak
mål av typen ”ta all veksten kollektivt”. Dette betyr å fokusere på mål om
økt kollektivandel og begrenset biltrafikkvekst.
Ulike planleggingsperspektiver gir behov for ulike mål

Ulike hensyn skal ivaretas gjennom areal- og transportplanleggingen. Dette
gjør det vanskelig å formulere kun ett mål om dempet biltrafikkvekst.
Eksempler på politikkområder hvor man kan ha behov for litt ulikt formulerte mål er:
◆

◆

◆

I klimapolitikken, hvor det er biltrafikkens totale volum og utslipp som
er viktig, uavhengig av når og hvor disse utslippene kommer.
I bypolitikken, hvor fokus er på å utvikle bærekraftige bysentra, bolig- og
næringsområder, samtidig med et behov for skjerme områder mot biltrafikk. Det betyr at det er behov for en geografisk differensiering av mål.
I transportpolitikken, hvor fokus er på de deler av nettet der det er trengsel, og på rushperiodene, som er dimensjonerende for transportsystemet.
Det betyr at det er behov for en tidsmessig differensiering av mål.

Behovet for differensiering er også knyttet til at geografiske forskjeller internt i regionen gjør det nødvendig å ha litt ulike ambisjoner knyttet til
demping av biltrafikkveksten.
Behov for målbare mål

Mål bør spesifiseres slik at de er mulige å måle, aller helst via allerede etablerte «måleapparater». Eksempler på etablerte «måleapparater» lokalt er
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vegtrafikkindeksen, kollektivtrafikkselskapenes passasjerstatistikk og
PROSAMs ulike tellinger, blant annet bygrense- og bomringtellingene. De
etablerte måleapparatene er best egnet til å måle motorisert trafikk, totalt og
i snitt. Mobilitet, dvs. reiseaktivitet pr. innbygger, fremskaffes i dag gjennom
reisevaneundersøkelser. Slike undersøkelser er dyre å gjennomføre, og det
er behov for videre arbeid for å få i gang et felles opplegg for slike undersøkelser i Oslo og Akershus. Diskusjon av innhold og ansvar for felles måleapparat bør videreføres i regi av Koordineringsgruppen, med PROSAM som
støttende instans.
Nødvendig med flere mål for håndtering av transportveksten

Ut fra drøftingen foran foreslås det etablert et sett av mål som er innbyrdes
konsistente og som det er mulig å måle med allerede etablerte ”måleapparater”. Ut fra den foranstående drøfting foreslås følgende tre felles målområder knyttet til håndtering av transportvekst:
1. Totalt volum utkjørte kjøretøykilometer - målt via vegtrafikkindeksen
2. Motorisert reisemiddelfordeling i ett eller to snitt (bygrense- og
bomringsnittene)
3. Antall kollektivreiser i Oslo og Akershus (antall reiser med OS/SL/NSB)
Vi har i dag ikke gode nok ordninger for å måle gang- og sykkeltrafikkens
utvikling.
Uklart hvilken ambisjon for redusert vekst i biltrafikken som bør velges

Lokalt vedtatte mål gjenspeiler litt ulike ambisjoner i forhold til å dempe
biltrafikkveksten. Størst ambisjon om å begrense biltrafikken har man i arbeidet med en regional klimahandlingsplan. I dette arbeidet har man som
mål at biltrafikken i 2010 skal være lavere i regionen enn den var i 1997. I
andre arbeider har man gjennom mål av typen ”all vekst kollektivt” signalisert en ambisjon om null-vekst i biltrafikken.
Det er vanskelig å anbefale en konkret ambisjon knyttet til det å
dempe veksten i biltrafikken. I Byutredningen er det sett på hva som må til
for å nå ulike ambisjonsnivåer. Et av scenariene, nærmere omtalt i kapittel 7,
antyder at det er mulig å oppnå tilnærmet nullvekst i biltrafikken fra 2001 til
2015. I dette scenariet er restriksjoner på bil i form av tidsdifferensierte bomtakster og noe økte parkeringsrestriksjoner kombinert med
kollektivtrafikksatsning og en tett arealbruk. I en trendutvikling antas
biltrafikkveksten å kunne bli ca 20 prosent.
Et felles mål som uttrykker ambisjoner om redusert vekst i bilbruk
bør knyttes til en strategi hvor virkemiddelbruken justeres og tilpasses underveis. Gradvis økning av innsatsen for å nå målet, må følges opp med innhenting av erfaringer med de tiltak og virkemidler man iverksetter. Ved behov kan man da justere både ambisjon og virkemiddelbruk.
Videre drøfting av ambisjon knyttet til biltrafikkveksten anbefales å
skje lokalt i forbindelse med den politiske behandling av Oslo kommuneplan og Akershus fylkesplan.

19

NTPNY.p65

19

27.02.03, 12:59

4

TILSTANDSBESKRIVELSE

4.1

Håndtering av vekst er en hovedutfordring

I ”Alt henger sammen” er det framhevet at den vedvarende veksten i befolkning, arbeidsplasser og biltrafikk gir store utfordringer i regionen. Det
understrekes at veksten både har positive og negative sider, og at utfordringen er å opprettholde de positive sidene, og samtidig dempe de negative
konsekvensene. Figur 4.1 sammenstiller utviklingen siden 1980 fram til i
dag, samt den utvikling som forventes fram til 2015 (trendutvikling).
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Bildet som tegnes ovenfor, hvor Oslo og Akershus er håndtert samlet, er
mer statisk enn den faktiske utvikling, som har gjennomløpt litt ulike faser i
Oslo og Akershus. En nærmere omtale av historisk utvikling er gjort i kapittel 4.2 i ”Alt henger sammen”.

4.2

Utvikling i bosatte og arbeidsplasser

I ”Alt henger sammen” framheves følgende:
Det er et stort utbyggingspress i regionen.
◆ Det er stor innpendling til regionen. Daglig pendler 60.000 arbeidstagere
inn til området. To av tre pendlere skal til Oslo, en av tre til Akershus.
De fleste pendlerne er bosatt i Østfold og Buskerud. Det antas fortsatt
stor vekst i innpendling til regionen.
◆ Befolkningen i Oslo og Akershus er fordelt om lag 50/50 mellom Oslo og
Akershus, mens arbeidsplassene er fordelt med ca. to tredeler i Oslo og
en tredel i Akershus. Dette resulterer i innpendling til Oslo fra Akershus.
◆ Det er bred enighet om tett, sentral utvikling. Likevel har det vært stor
vekst i usentralt beliggende områder i perioden 1990-2000 både for
boliger og sysselsettingsvekst.
◆
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Boligbygging siden 1990 i Oslo og Akershus

På 1990 tallet har nybyggingen av boliger vært lav i Oslo/Akershus. Nybyggingen har imidlertid vært noe større i Akershus enn i Oslo. I 2000 og 2001
har boligbyggingen økt noe igjen både i Akershus, mens den fortsatt er lav i
Oslo. Figur 4.2 viser variasjon i boligbygging i de to fylkene i perioden fra
1990 til 2001. Befolkningsveksten har vært større enn boligbyggingen, og det
er et sterkt press i boligmarkedet, særlig i de sentralt beliggende deler av
regionen.
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Utbyggingspresset for ulike typer arbeidsplasser er forskjellig
i regionen

Veksten i antall arbeidsplasser har vært vesentlig større i Oslo enn i Akershus
i perioden 1990 - 2001. Innpendlingen til Oslo, og til viss grad Akershus, har
økt i perioden.
Arbeidsplassene i regionen er fordelt med 1/3 i Oslo indre by, 1/3 i
Oslo ytre by og 1/3 i Akershus. Det har utviklet seg en arbeidsdeling mellom Oslo og Akershus og Østlandet forøvrig når det gjelder næringssammensetning. I perioden 1995-2000 hadde Oslo og Akershus 82 prosent av
arbeidsplassveksten innen IKT-intensiv sektor på Østlandet (45.000 nye arbeidsplasser). Disse næringene etterspør sentral lokalisering og god tilgjengelighet. Gjenbruk av tidligere industriarealer i Oslo er utviklingsområder
for den IKT-intensive sektoren. Oslo som ”magnet” på Østlandet er et viktig
perspektiv i den regionale planleggingen. Parallelt med arbeidsplassveksten
i Oslo har innpendlingen økt, og da særlig fra fylker utenfor Akershus.
Nesten 30 prosent av sysselsettingsveksten i Oslo på 1990-tallet har
kommet i Oslo Sentrum. I tillegg har det vært sterk arbeidsplassvekst i bydelene rundt indre by, med store utbygginger på Lysaker, Skøyen, Gaustad,
Nydalen og Bryn. Av bydeler med tilbakegang i sysselsettingen peker Røa
og Grorud seg ut. I forhold til hvilke bransjer som har vokst i Oslo har disse
bydelene for dårlig sentralitet. Nærhet til Ring 3 og E18 og hovedakser i
kollektivtransportsystemet, synes å ha vært en viktig lokaliseringsfaktor for
etablering av nye kontorbygg på 1990-tallet. I Akershus har drøyt 50 prosent
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av arbeidsplassveksten kommet i områder med sentral lokalisering i forhold
til kollektivsystemet. Minst sentral utvikling har det vært på Nedre Romerike. Utviklingen i Akershus er bekymringsfull, da arbeidsplassens lokalisering er avgjørende for valg av transportmiddel.

4.3

Transportvolum og reisemiddelfordeling

Nesten alle reiser i Oslo og Akershus har start- og/eller endepunkt
i de to fylkene

Nesten alle reiser i Oslo og Akershus, både for person og godtransport, har
start- og/eller målpunkt i regionen. Under 1 prosent av alle personturer i
Oslo og Akershus er gjennomgående.
Av reisene over Oslo bygrense er 80 prosent turer mellom Oslo og
nabokommunene i Akershus. De øvrige 20 prosent er for en stor del reiser
til/fra øvrige kommuner i Akershus og reiser til/fra områder utenfor Akershus som ender i Oslo.
Selv om de eksterne reisene til Oslo er få i det store bildet, er de viktige for næringslivet, da de for en stor del er arbeidsreiser (innpendling).
Figur 4.3
Motoriserte personturer i Oslo og Akershus,
virkedøgn 2001 (1000 personturer).
Kilde:
Modellberegninger utført av Oslo kommune,
Plan- og bygningsetaten.
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Kollektivtransporten, og særlig jernbanen, har en viktig betydning for
personturer inn mot Oslo fra fylker utenfor Akershus. Nesten halvparten
reiser kollektivt og de togreisende utgjorde drøyt 75 prosent av de kollektivreisende i 2001. Bussreisende utgjorde 25 prosent.
Den motoriserte persontransporten i Oslo og Akershus er vist i figur
4.3. Framstillingen inkluderer ikke gang- og sykkeltrafikk, som utgjør om
lag en firedel av alle personturer i regionen og som alt overveiende foregår
lokalt.
Forskjell i reisemiddelfordeling for bosatte i Oslo og Akershus

TØIs nylig gjennomførte nasjonale reisevaneundersøkelse viser store forskjeller i reisemiddelbruk mellom bosatte i Oslo og Akershus. Bosatte i Oslo
går, sykler og reiser mer kollektivt enn bosatte i Akershus, som bruker bilen
i større grad. De senere år har bilbruken økt og kollektivandelen gått ned i
Akershus, mens det nesten har vært et konstant forhold mellom kollektivandel og bilandel i Oslo. Den nasjonale reisevaneundersøkelsen indikerer at
sykkeltrafikken har gått ned både i Oslo og Akershus siden 1998 (forrige
undersøkelse). Denne tendens viser seg også i resten av landet.
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Reisemiddelfordeling i Oslo og Akershus 2001.
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I ”Alt henger sammen” er det vist en reise-

middelfordeling som avviker noe fra den som
vises her. Dette skyldes at utvalgene er noe
forskjellige. I Alt henger sammen måtte utvalget
snevres noe inn for å kunne vise utvikling over
tid helt tilbake til 1977.

58 %
47 %

10 %
0%
Oslo

Akershus

Totalt

Forskjellene i reisemiddelfordeling mellom Oslo og Akershus har sammenheng med en mer konsentrert arealbruk, et bedre utviklet kollektivnett og et
større press på vegnettet i Oslo enn i Akershus. I tillegg er bilholdet om lag
en firedel høyere i Akershus enn i Oslo, mens det midt på 1980-tallet var det
samme i de to fylkene.
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4.4

Kollektiv- og gang-/sykkeltrafikk

Kollektivtrafikkens utvikling varierer over tid, og litt ulikt i
Oslo og Akershus

Figur 4.5 viser utvikling i kollektivreiser, offentlig kjøp (ekskl. statlig kjøp av
jernbanetjenester) og rutetilbud målt i vognkilometer i Oslo og Akershus.
Når de to fylkene sees under ett har antall kollektivreiser økt siden 1992. I
samme periode har offentlig kjøp variert fra år til år, og ruteproduksjonen
har vært relativt stabil når de to fylkene sees under ett.
Økningen i kollektivreiser fra 1992 til 1999 skjuler imidlertid betydelige variasjoner i utvikling mellom de to fylkene. Veksten i kollektivreiser de
siste årene er for en stor del knyttet til Oslo. Når det gjelder utvikling i offentlig kjøp og rutetilbud varierer dette fra år til år i begge fylker. Dette gjenspeiler lite forutsigbare og langsiktige rammevilkår for kollektivtrafikken.
Nedgangen i offentlig kjøp i 2000 og 2001 er knyttet til Akershus. I
Akershus fylkeskommunes langtidsbudsjett er det vist et fortsatt synkende
nivå på den delen av offentlig kjøp som ikke er knyttet til lovpålagt skoleskyss. Dette kan medføre ytterligere kutt i de minst lønnsomme bussrutene.
I Oslo viser ikke det offentlige kjøpet alene tilskuddet til kollektivtrafikken.
Enkelte år har kommunen gått inn med ekstra midler eller konvertert gjeld
til egenkapital for å styrke AS Oslo Sporveiers soliditet. I 2001 bidro Oslo
kommune ekstraordinært for å innhente vedlikeholdsetterslep.
Figur 4.5
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Utvikling i kollektivreiser, offentlig kjøp og
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Tross nedgangen i offentlig kjøp har den samlede ruteproduksjonen vært
relativt stabil over tid. Ruteproduksjonen har ikke bare sammenheng med
volum offentlig kjøp, men også:
◆

◆
◆
◆

Prisnivå for kollektivreiser, som ikke uten videre følger kostnadsutviklingen i perioden
At selskapene i løpet av perioden har effektivisert driften
At selskapene har hatt et varierende etterslep i økonomien fra år til år
At det har vært variasjoner i etterspørsel over tid
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Kollektivtrafikken i Oslo og Akershus sammenlignet med andre europeiske byer

I følge undersøkelsen ”BEST 2002”3 mener befolkningen i Oslo-området at
kollektivtrafikken er viktig for samfunnet, men at regionens kollektivtilbud
ikke tilfredsstiller publikums forventninger og at den gir publikum for lite
igjen for pengene. Undersøkelsene viser også at publikum i Oslo-området er
gjennomgående mindre tilfreds med kollektivtilbudet enn i de 9 andre europeiske byene hvor det er utført tilsvarende undersøkelser. En annen studie
gjennomført av TØI med utgangspunkt i en database fra International Union
of Public Transport4 viser at kollektivtrafikken i Oslo og Akershus har lavere
markedsandel og gir mindre bidrag til innbyggernes mobilitet enn i andre
byer i Europa. Det synes særlig å være et potensial for forbedring av frekvens og kjørehastighet.

3

Benchmarking in European Service of Public

Transport. Undersøkelsen omfatter følgende
byområder: Oslo/Akershus, Stockholm, København, Helsinki, Wien, Genève, Barcelona, Manchester og London.
4

TØI særtrykk 219/2001, sammenligning er

basert på data for perioden 1990-1995.
Omtalen er basert på bidrag fra driftsprosjekt
Oslopakke 2.

Gang- og sykkeltrafikk

Sykling og gange står i dag for drøyt 20 prosent av alle reiser i Oslo og
Akershus. Den nasjonale reisevaneundersøkelsen antyder en nedgang i
sykkelandeler de senere år. Andre kilder, blant annet PROSAMs
sykkeltellinger i Oslo, peker i den andre retningen. Det er behov for å
videreutvikle faktagrunnlaget på dette området.
I Oslo og Akershus skjer bare 4,5 prosent av alle arbeidsreiser med
sykkel, hele året sett under ett. Selv i “toppsesongen” skjer ikke mer enn 7
prosent av disse reisene med sykkel (RVU 2001). I tillegg skjer en god del
gang- eller sykkelreiser kombinert med kollektivreiser. I Akershus er andelen som sykler til den lokale jernbanestasjonen* på 20 prosent og andelen
som går 34 prosent (TØI-notat 1159/2000). I Oslo er andelen som sykler til
kollektivholdeplass lav, mens andelen gående er svært høy. Dette har sammenheng med at store deler av Oslos befolkning har mindre enn 1 km til
holdeplass.
Gang- og sykkeltrafikkens vilkår i Oslo og Akershus varierer sterkt,
fra områder med godt tilrettelagt tilbud til områder med nesten fraværende
tilbud. ”Plan for hovedsykkelvegnettet i Oslo” ble godkjent i Oslo bystyre i
september 1999. Hovedsykkelvegnettet i Oslo vil utgjøre 180 km og forutsettes ferdig utbygd innen 2008. I 2001 manglet ca 80 km tilrettelegging og nybygging før hovedsykkelvegnettet ansees fullført. I 2002 ble det etablert
bysykkelordning i Oslo. Det jobbes med attraktiv og sikker sykkelparkering
i kollektivknutepunktene. I Akershus har stat og kommuner investert i tilrettelegging for gang og sykkeltrafikk. Det er imidlertid store variasjoner i
standard og tilrettelegging mellom tettstedene i Akershus.

* I en sommermåned
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4.5

Dagens regulering av biltrafikken

I ”Alt henger sammen” gjennomgås ulike former for regulering av biltrafikken i dagens situasjon. Dette dreier seg både om parkeringspolitikk og
hastighetsreguleringer i form av trafikkstyring; skilting, signalprioriteringer
og ulike former for trafikksanering. I tillegg kan også køsituasjonen i rush
virke regulerende.
Det er i tilknytning til vurdering av ny biltrafikantbetaling etter 2007
beregnet at dagens bomring begrenser bilturene i dette snittet med om lag
10 prosent.
Parkeringsreguleringer benyttes både i Oslo og i kommunene i Akershus. Flere hensyn må balanseres i parkeringspolitikken. Parkeringsavgifter er
i noen tilfeller en viktig inntekstkilde for kommunene. Kommunene kan ved
normer styre antallet parkeringsplasser i tilknytning til nye utbygginger, både
slik at det begrenser bilbruken, men også for å sikre at parkerte biler ikke bruker gategrunn eller belaster naboeiendommer. Avgiftsparkering på gategrunn
kan virke begrensende på biltrafikken, men et like viktig hensyn er å sikre
tilgjenglighet til handel og service i sentrum og i tettstedene.
Oslo kommune fører en forholdsvis restriktiv parkeringspolitikk i Oslo
sentrum. Blant private eiere av parkeringsplasser i sentrum er trenden å
markedsprise disse parkeringsplassene. Oslo kommune har nylig revidert
sine parkeringsnormer for bolig, og det foreligger forslag om endringer for
næringsbygg. Revisjonen betyr skjerpelser, særlig for nye bygg i ytre by.
I Akershus er det store variasjoner i kommunenes parkeringspolitikk.
Flere kommuner har arbeidet med både revisjon av parkeringsnormer og
avgiftspolitikk i tettstedene og knutepunktene. Det mangler imidlertid en
regional parkeringspolitikk.

4.6

Erfaringer med hovedvegutbyggingen i Oslopakke 1

I ”Alt henger sammen” drøftes erfaringer med hovedvegutbyggingen. Intensjonen bak hovedvegutbyggingen gjennom Oslopakke 1, har vært å få bygget
ut et overordnet hovedvegnett som skal avlaste sekundærvegnettet og forbedre trafikksikkerheten og framkommeligheten for biltrafikken. Avlastningen
har vært særlig merkbar i Oslo sentrum og i noen tettsteder i Akershus. I tillegg har det gjennom Oslopakke 1 vært satset på utbygging og forbedringer i
kollektivtrafikksystemet.
Årlige fremkommelighetsmålinger viser at kjørehastigheten i rush på
hovedinnfartsårene E6 fra nord-øst, E18 fra sør og vest ikke er blitt vesentlig høyere som følge av hovedvegutbyggingen. Et unntak er imidlertid
fremkommelighet forbi deler av Oslo sentrum som følge av Festnings- og
Vålerengatunnelen. Utenom rush har hovedvegnettet i dag en høy
avviklingsstandard med kjørehastighet tilsvarende skiltet hastighet eller
høyere. De siste ti år har biltrafikkveksten i Oslo i hovedsak kommet på
hovedvegnettet. På Ring 2 og det kommunale vegnettet i sentrum har biltrafikken vært stabil de siste ti årene.
Nordøstkorridoren har i dag den største biltrafikkveksten over bygrensen inn mot Oslo. Bygging av ny rv 159 har gitt en markant trafikkøkning
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på denne vegen over bygrensen, hele 35 prosent fra 1996 til 2002. Deler av
trafikkveksten skyldes arealutvikling på Nedre Romerike, spesielt på Lillestrøm. Flytting av flyplassen har gitt 22 prosent trafikkøkning på E6 mot
Hvam i samme periode.
Årsdøgntrafikk (ÅDT) en retning

1996

2002

Vekst

Totalt over bomringen

226.000

244.000

8%

Riksveger over bomringen

184.000

203.000

10%

Kommunale veger over bomringen

41.600

40.700

-2,2%

4.7

Figur 4.6
Utvikling i trafikk over bomringsnittet
1996 og 2002

Hensynet til næringslivets transporter

Næringslivets transportbehov består både av persontransport og vare- og
godstransport. Arbeidsreisene utgjør om lag 20 prosent av den totale
persontransporten i regionen, i tillegg kommer reiser i arbeid (tjenestereiser), som utgjør ytterligere 5 prosent av den totale etterspørselen. Utviklingen i næringslivet i hovedstadsområdet med en dreining mot blant annet
IKT-intensive bedrifter vil bety en økende etterspørsel etter rasjonelle
persontransportløsninger, ikke minst bedre kollektivtrafikk. Også økt
pendling er en forventet utvikling av betydning.
Oslo og Akershus har stor betydning som nasjonalt knutepunkt for
godstransport. I 1999 ble det til sammen fraktet 86 millioner tonn gods inn
og ut av Oslo og Akershus. Import utgjør 4 millioner tonn og eksport 0,5
millioner tonn av denne mengden. I tillegg kommer den interne godsstrømmen som utgjorde 24 millioner tonn i 1999. Av den totale godsmengden går 12 millioner tonn (11 prosent) i transitt gjennom området til andre
fylker enn Oslo og Akershus. Godstransport på veg dominerer.
Nesten alt gods som fraktes i Oslo og Akershus er med andre ord gods
der sluttbrukeren er befolkning eller næringsliv lokalisert i Oslo og Akershus.
Det meste av distribusjonstrafikken i området er relativt korte transporter
hvor transport på veg dominerer. Vare og distribusjonstrafikken utgjør 12-14
prosent av total biltrafikk i Oslo og Akershus.
Lagerhaller over 1000 m2 er i Oslo hovedsaklig lokalisert i Groruddalen, østlige deler av Oslo havn og Nydalen. I Akershus finner vi flest slike
virksomheter i Ski, Bærum, Sørum og Skedsmo. Selv om denne type virksomhet er konsentrert til noen områder, betyr dette ikke nødvendigvis at den er
samlokalisert.
Viktig infrastruktur for godstransporter i Oslo og Akershus er
hovedvegnettet, jernbanenettet, inkludert Alnabruterminalen, og Oslo havn.
Vegtilknytningene mellom E18 Mosseveien og Oslo havn øst og syd er i dag
lite tilfredsstillende mht. tekniske krav for framføring av gods og hvor det er
konflikter mellom miljø og sikkerhet. Det er få restriksjoner for tungtransport
på veg i dag i Oslo og Akershus. Jernbanen har forholdsvis god kapasitet i
retning nord og øst. I retning sør mot kontinentet har strekningen Alnabru Ski begrensninger på når godstrafikken kan slippes frem. Oslotunnelen er en
permanent flaskehals for godstrafikken, som følge av sterke begrensninger på
godstogfremføring i rushtidene.
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I ”Alt henger sammen” pekes det på mulige konflikter mellom et ønske
om rasjonelle logistikkløsninger for godstransporten og videre byutvikling.
Dette gjelder særlig i tilknytning til de to store godsterminalområdene i regionen, Alnabruterminalen og Oslo havn.
Alnabruterminalen er det nasjonale jernbaneknutepunktet for godstransport i Norge. Samtidig er det et viktig knutepunkt for varedistribusjon
i Oslo-regionen. Det håndteres i dag nærmere 300.000 containere årlig på
denne terminalen. Cargo-Net, som foreløpig er den eneste godstogoperatøren i regionen, er i ferd med å avvikle vognlasttrafikken for å satse
på containertrafikk. Åpning for konkurranse på jernbanen vil kunne gi nye
aktører som finner marked i vognlast. Den delen av skiftestasjonen på
Alnabru som benyttes til vognlast, har i dag overkapasitet mens containeranlegget har for liten kapasitet.
Oslo havn er den største stykkgodshavnen i Norge. I tillegg transporteres både våt bulk (kjemikalier, oljeprodukter) og tørr bulk (salt, sement,
korn osv) over havnen. Det totale godsomslaget i Oslo havn var på 6,3 millioner tonn i 2000. Av dette utgjorde utenriks transport 4 millioner tonn.
Stykkgodstrafikken ved Oslo havn var samme år på 3,2 millioner tonn. Om
lag 52 prosent av stykkgodset ble fraktet i containere.

4.8

Miljø og trafikksikkerhet

Miljøutfordringer i Oslo og Akershus

Transport medfører belastninger på miljø og omgivelser, ikke bare i form av
støy og luftforurensing, men også i form av uønskede inngrep i by-, kulturog naturmiljøer. Over 50 prosent av klimagassutslippene i Oslo og Akershus kom i 1999 fra mobile kilder, og vegtrafikken er den dominerende
utslippskilden.
Omtrent 300.000 personer i Oslo og Akershus har høyere støynivå
enn 55 dBA utendørs ved sin bolig. Oppnåelse av nasjonalt mål om 25 prosent reduksjon i støyplagen vil forutsette betydelig økt innsats, særlig rettet
mot utendørs støynivåer.
Den voksende vegtrafikken er hovedårsaken til problemer med dårlig luftkvalitet i Oslo. På kalde vinterdager med lite vind (bakkeinversjon)
er det periodevis svært høye konsentrasjoner både av NO2 og svevestøv
(PM10) i lufta. Målinger og beregninger utført de siste år viser overskridelser av nasjonale mål for luftkvalitet, og periodevis svært høye konsentrasjoner av skadelige stoffer. Figur 4.7 viser at overskridelse av nasjonale mål
for svevestøv har et vesentlig større omfang enn overskridelsene av nasjonale mål for NO2. Svevestøvet skyldes en kombinasjon av utslipp fra kjøretøyer, vegslitasje med oppvirvling av veistøv og vedfyring i boligområder.
Figuren for svevestøv viser imidlertid noe høyere verdier i områder med
mye vedfyring enn hva faktiske målinger viser. Problemene er størst nær de
mest trafikkerte vegene.
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Nitrogendioksid (NO2)

Svevestøv (PM10)

Figur 4.7
Beregnet luftforurensing i Oslo-området i 2001.
Områder markert med orange og rødt viser
overskridelser av nasjonale mål. Kilde: Norsk
Institutt for luftundersøkelser, NILU.

Redusert antall alvorlig skadde og drepte i trafikken de siste år

De statlige transportetatenes trafikksikkerhetsarbeid tar utgangspunkt i
”nullvisjonen”, som er et bilde av en ønsket framtid hvor ingen blir drept
eller livsvarig skadd i trafikken. Innenfor transportsektoren er det i vegsystemet de fleste ulykkene skjer, og ulykkene har alvorligst utfall med
hensyn til dødsfall og alvorlige skader. Figur 4.8 viser at det i perioden 1997
til 2001 var en reduksjon i de alvorlige vegtrafikkulykkene i regionen, til
tross for at trafikken (og totalt antall ulykker) økte. I samme periode hadde
Statens vegvesen et mål om at antallet slike alvorlige ulykker skulle reduseres med en tredel. Selv om det var en positiv utvikling, ble dette målet ikke
nådd.
I 2002 ble 40 personer drept på vegene i Oslo og Akershus.

Figur 4.8
Antall drepte, meget alvorlig og alvorlig
skadde i vegtrafikken i Oslo og Akershus
sammenholdt med Statens vegvesens mål om
reduksjon
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4.9

Regionalt samarbeid og finansielle rammer

I hovedsak gode erfaringer med dagens samarbeid

Behovet for samarbeid er både knyttet til at utfordringene innenfor arealog transportpolitikken er av en felles, regional karakter, og til et behov for å
koordinere bruken av tiltak og virkemidler på tvers av administrative inndelinger. Erfaringene fra samarbeidet i Oslopakke 1 og 2, med
Koordineringsgruppene i en sentral rolle, er i hovedsak positive. Dette er et
godt utgangspunkt for videre samarbeid. I NTP-arbeidet er Koordineringsgruppen utvidet ved at blant annet representanter for regionrådene, fra
Kystverket og Oslo havn er trukket inn. ”Alt henger sammen” påpeker
også verdien av samarbeidet om PROSAM, og behovet for ytterligere styrking av dette samarbeidet.
Drøyt seks milliarder kroner brukes til samferdselsformål i
Oslo-området i 2003

Som del av det felles kartleggingsarbeidet knyttet til Byutredningen, Akershus fylkesplan og Oslo kommuneplan er det gjort en felles kartlegging av
økonomiske midler til samferdselsformål over offentlige budsjetter i 2003.
Ressursbruken er inndelt i tre hovedkategorier:
◆
◆
◆

Investeringer i infrastrukturen
Drift og vedlikehold av infrastrukturen
Offentlig kjøp av kollektive transporttjenester

Den samlede, økonomiske rammen for samferdselsformål i Oslo og Akershus er på 6,3 mrd kr. Midlene er fordelt om lag 50/50 mellom investeringer
og drift (sum drift infrastruktur og drift av kollektivtilbudet). Drøyt halvparten av midlene kommer over statlige budsjetter.
Tabell 4.9
Økonomiske midler til samferdsel i
offentlige budsjetter for Oslo/Akershus i 2003,
eks. planleggingsmidler. Alle tall oppgitt i
millioner 2003 kr.

Aktører

Invest infra

Ved/drift infra Off kjøp koll Sum

Ford aktører

Statens vegvesen

820

480

0

1300

3540
56%

Jernbaneverket

970

510

0

1480

Kystverket

10

0

0

10

Samferdselsdep.

0

0

750

750

Akershus fylkeskom.

50

110

475

635

1970

Oslo komumune, ord. 140

250

780

1170

31%

Oslo kom., ekstraord.

90

0

75

165

Bompenger 01

500

0

0

500

850

Trafikantbetaling 02

200

0

150

350

13%

Sum

2780

1350

2230

6360

Fordeling formål

44%

21%

35%

100%
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Det er særlig stor usikkerhet knyttet til tallgrunnlaget for drift av jernbane,
hvor:
◆ Statens offentlige kjøp av jernbanetjenester i Oslo-området er grovt
anslått til 630 mill.kr i 2003. I tillegg kommer statlig kjøp knyttet til flytog
og ungdoms-/studentkort
◆ Drift og vedlikehold av jernbanenettet i Oslo/Akershus er anslått å
kreve 60 prosent av Region Østs totale midler. I tillegg er drift/vedlikehold av Gardermobanen tatt med. Jernbanens budsjetter er imidlertid
ikke fordelt fylkesvis og anslagene er grove.
Gjeldende bompengeavtale utløper i 2007. De siste årene av perioden vil en
betydelig del av midlene gå til nedbetaling av lån. Den ekstraordinære finansieringen knyttet til Oslopakke 2 vil dels opphøre samtidig som bomringen tas ned (bidrag fra biltrafikken), og dels i 2011, da de kollektivreisendes ekstraordinære påslag på billetten (midler til ekstraordinært
materiellkjøp) er forutsatt tatt bort.
Etterslep på drift- og vedlikeholdssiden

Tilstrekkelige midler til drift og vedlikehold er viktig for å ivareta den kapital som er nedlagt i infrastrukturen. Dagens nivå på bevilgninger til drift og
vedlikehold av vegnettet er for lavt for å gjøre de nødvendige utbedringer
av allerede oppstått etterslep, og unngå at nytt etterslep oppstår. Manglende midler til utbedring av etterslep fører til at driftskostnadene øker.
Behov for økte midler til drift og vedlikehold er også knyttet til at det bygges nye anlegg, og at en del av disse, særlig vegtunneler, er dyre å drifte.
Som del av kartleggingen av økonomiske rammer er det forsøkt å
identifisere mulig etterslep på drift og vedlikehold av infrastruktur. Totalt
sett er det beregnet et vedlikeholdsmessig etterslep pr 1. januar 2003 i størrelsesorden 1 mrd kr. Fram mot 2015 er etterslepet stipulert å ha vokst til
om lag 2 mrd kr, hvis rammene opprettholdes på 2003-nivå. Etterslepet er
knyttet til veg- og gatenettet.
Vintervedlikehold og utskifting av tunnelutstyr er tiltak som vanskelig kan nedprioriteres selv ved lave rammer. Dette har gjort at manglende
bevilgninger først og fremst har gått ut over reasfaltering, vegoppmerking,
samt vedlikehold av bruer, murer, signalanlegg, grøntanlegg og støyskjermer. Det er også for disse elementene at etterslepet er størst og vil
vokse mest. En fortsatt økning i etterslepet på vegnettet vil kunne føre til
økte behov for investeringsmidler på sikt. Når elementer ikke lenger lar seg
vedlikeholde må de erstattes eller bygges om.
AS Oslo Sporveier vurderer at vedlikeholdsetterslepet på kjøreveien
til T-bane og bybane er innhentet før inngangen til neste NTP-periode.
Dette finansieres som spleiselag mellom staten, Oslo kommune og Sporveien. Når etterslepet er innhentet, blir målet å ha en vedlikeholdsstandard
som gjør at nytt etterslep ikke oppstår.
For jernbanens del anses det samlede nivået for vedlikeholdsmidler
tildelt over statsbudsjettet å være tilstrekkelig. Dagens etterslep planlegges
tatt inn gjennom en effektivisering av bruken av vedlikeholdsmidlene.
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5 STRATEGIER
5.1

Arealutvikling i eksisterende sentra og områder med god
kollektivbetjening

Viktig å få til en arealutvikling som bidrar til redusert transportbehov

I de aller fleste av dagens overordnede planer er det stor enighet om en
arealutvikling som innebærer:
◆
◆

◆

◆

Videre utvikling av en sterkere regional senterstruktur
Konsentrasjon av aktivitet i tettsteder og i områder med god kollektivbetjening
Publikumsrettede og arbeidsintensive arbeidsplasser lokaliseres
sentralt i forhold til kollektivnett og -knutepunkter
Utbygging, innfylling og fortetting konsentreres til dagens utbyggingsområder

En oppfølging av disse omforente prinsippene har betydning både for å
dempe etterspørselen etter motorisert transport og for å tilrettelegge for økt
bruk av kollektivtransport. Kommunene har stor innflytelse på arealbruken
som planmyndighet.
Utfordringer knyttet til gjennomføringen av arealutviklingsstrategiene

Viktige beslutninger om arealutvikling foretas både av private og offentlige
aktører. Det er i dag en tendens at markedet søker i retning av sentral lokalisering. Samtidig peker andre trender i andre retninger. Eksempelvis må
mange flytte ut av de sentrale delene av Oslo-området for å ha råd til å
kjøpe bolig.
Arealutviklingen må innebære fortetting og utvikling lokalt i knutepunkter/sentra for at man regionalt skal få effekter på det totale trafikkvolumet. Dette medfører at man lokalt får trafikkøkning mens man regionalt får redusert trafikkveksten. Tett arealutvikling innebærer en utfordring
i forhold til å få til gode lokale trafikkløsninger som i tilstrekkelig grad
skjermer og gir et funksjonelt lokalmiljø. Dette gjelder både i Oslo (Bryn,
Nydalen, Ensjø) og tettsteder i Akershus. Arealutvikling i sentra og ved
kollektivknutepunkter gjør det enklere å tilby et godt kollektivtilbud. Det er
også i slike områder det er naturlig å bruke trafikkregulering som virkemiddel for å håndtere trafikken og prioritere mellom ulike trafikantgrupper
(gågater, gatetun, parkering, prioritering av kollektivtrafikk osv.).
Fortetting kan ofte være mer komplisert å gjennomføre enn spredt
utbygging for den enkelte kommune. Samtidighet i forbedring av
transportinfrastruktur, kollektivtilbud og utvikling av arealbruken i knutepunktene er en særlig utfordring fordi ulike aktører er ansvarlige for henholdsvis infrastruktur, kollektivtilbud og arealbruk. Sammenhengene er
flere:
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◆

◆

◆

5.2

Tett utvikling forutsetter investeringer lokalt i vegnett, gang/sykkel
veger og kollektivtilbud. For å kunne realisere en ønsket, tett arealutvikling er kommunene derfor avhengig av forsikringer om når slike
samferdselstiltak vil komme.
Ved utbygging i sentra og kollektivknutepunkter øker presset på vegog kollektivinfrastrukturen. Knutepunktene er samtidig viktige deler i
et totalt transportnett. Nettverksvirkninger må derfor være en del av
beslutningsgrunnlaget ved arealutvikling.
Fortetting kan være i konflikt med andre hensyn som jordvern, ønsker
om å utnytte eksisterende infrastruktur som vann- og avløp, skoler,
sykehjem, mv. Boligbygging i tettstedene og kollektivknutepunktene
kan også være i konflikt med ønsket om å tilby rimelige boliger.

Et mer konkurransedyktig kollektivtilbud

5.2.1 Utvikling av regionens kollektivtilbud baseres på nye
dobbeltspor
Framtidig jernbanetilbud

Strategi for styrking av kollektivtilbudet er utarbeidet av Driftsprosjekt
Oslopakke 2 5 og tar utgangspunkt i at nye dobbeltspor Skøyen – Asker og
Oslo – Ski er fullt utbygget, selv om fullføringen forventes å komme etter
2015. I arbeidet er følgende utvikling av jernbanetilbudet lagt til grunn:
◆

◆

◆

5

Driftsprosjektets rapport vil foreligge juni 2003

Nye dobbeltspor vil gi økt banekapasitet, kjøretidsreduksjoner og bedret
punktlighet i togtilbudet. Fullstoppende lokaltog og raske knutepunktstoppende lokaltog vil etter utbygging av nye dobbeltspor gå på hver sin
bane.
Fullstoppende lokaltog forutsettes å betjene lokalstasjonene langs
dagens dobbeltspor med kvartersruter på dagtid og seks avganger i
timen i rushperiodene.
Ved de skisserte ruteoppleggene vil det være mulig å framføre 2 godstog
pr. time på de nye dobbeltsporene og i Oslotunnelen.

Økt satsing på pendeltog gjennom Oslo og integrasjon av regiontog/fjerntog og flytog/nærtrafikktog er en viktig del av jernbanestrategien.
Utbyggingsrekkefølge for nye dobbeltspor

Jernbaneverkets prioriteringer av utbyggingsrekkefølge for delprosjekter
på strekningene Oslo - Ski og Skøyen - Asker er basert på analyser av
utbyggingsetapper og kapasitetsvurderinger som viser at utbygging av de
ytre delene først vil gi mest effekt med hensyn til kapasitet og reisetid. Samtidig viser kapasitetsanalysene at full effekt av prosjektene med hensyn til
økt kapasitet, økt fleksibilitet i toggangen, bedret punktlighet og reduserte
kjøretider først er mulig å oppnå etter at dobbeltsporene Skøyen-Asker og
Oslo - Ski er fullført i sin helhet. Utbyggingen er foreløpig planlagt gjennomført i følgende etapper:
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* Oslo - Kolbotn og Skøyen - Lysaker

Sandvika-Asker

(9,5 km)

2001-2005

er ikke ferdig planlagt og endelig byggetid

Lysaker stasjon

(0,9 km)

2005-2008

Lysaker-Sandvika

(7,0 km)

2007-2010

Ski stasjon

(1 km)

2006-2008

Kolbotn-Ski

(11 km)

2008-2012

Oslo-Kolbotn

(12 km)

2012-2017*

Skøyen-Lysaker

(2,1 km)

2015-2018*

er foreløpig ikke vurdert.

5.2.2 Utvikling av et samordnet driftskonsept forutsatt nye
dobbeltspor

Planlegging og utvikling av et samordnet og optimalisert konsept for
kollektivtrafikken i Oslo og Akershus er en omfattende og kompleks oppgave. Utviklingen av løsninger for 2015 må skje i en løpende prosess de
kommende år. I Driftsprosjekt Oslopakke 2 er man enige om å legge til
grunn fire hovedprinsipper for videre utvikling av kollektivnettet. Disse
gjennomgås nedenfor.
A) Etablering av et samlet og integrert kollektivnett

Dagens kollektivnett er i stor grad preget av fokus på sentrumsrettede reiser. For å oppnå økt kollektivandel og bedre dekning av viktige områder
utenom Oslo sentrum må det utvikles et nettverk av kollektivlinjer i alle
deler av regionen. Dette vil gjøre kollektivtrafikken mer konkurransedyktig
på flere reiserelasjoner. Følgende utvikling av kollektivnettet bør legges til
grunn:
◆

◆

◆

◆

◆

Bedre samspill mellom regionale og lokale kollektivlinjer. Regionale
linjer skal gi de reisende hyppige og raske tilbud mellom regionale
knutepunkter. Lokale, fullstoppende linjer skal betjene lokale reiser til
og fra knutepunkter og mellom lokale reisemål.
Satsing på regionale knutepunkter der radielle og tverrgående stamlinjer
krysser hverandre for å bedre lokal tilgjengelighet og omstigningen
mellom transportmidler.
Sterkere radielle korridorer inn mot Ring 3 for å dekke bykorridorene
bedre.
Sterkere tverrforbindelser i de sentrale delene av Oslo, dvs. innenfor
Ring 3.
Sterkere tverrforbindelser i Oslo ytre by og i Akershus, der busstilbudet
forsterkes på tvers av banesystemet.

B) Samordning og markedstilpasning av de ulike driftsarter

Dårlig samordning mellom driftsarter og selskaper gir økte kostnader knyttet til drift av kollektivsystemet. Manglende samordning gir parallellkjøring, lav kapasitetsutnyttelse og et mer komplisert tilbud for de reisende. Oppdelingen av ansvaret for ulike transportmidler og grupper av
linjer kan gjøre det vanskelig å utvikle et samlet nettverk som omtalt ovenfor. Det er derfor vesentlig å arbeide for å få et mer helhetlig og samordnet
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opplegg for kollektivtrafikken i regionen. Det er viktig at omlegging av rutestrukturen styrker inntjeningsmulighetene, for å unngå økt tilskuddsbehov
eller redusert tilbud. Følgende anbefales:
◆

◆

◆

◆

Valg av driftsart tilpasses trafikkgrunnlag og transportoppgave. Baneløsninger bør foretrekkes på strekninger med så mange kollektivreiser at
infrastrukturen og kapasiteten i vognmateriellet kan utnyttes, og det er
mulig å anlegge nye spor uten alt for høye kostnader. I andre områder
bør det satses på buss.
Kapasitet må tilpasses trafikkgrunnlaget og trafikantenes behov for høy
frekvens. Flere avganger bør prioriteres fremfor større tog eller busser
når kapasiteten må økes.
”Åpne dører” i et samordnet linjenett. Både SL-busser i Oslo og Flytoget
kjører med ”lukkede dører” på en rekke strekninger. Dette gir dårlig
samlet kapasitetsutnyttelse, et oppdelt og komplisert tilbud til de
reisende og er samtidig kostnadskrevende.
Redusert omfang av parallellkjøring. Dagens parallellkjøring mellom
forskjellige busstyper og mellom bane og buss anbefales redusert.
I stedet bør busslinjer legges om for å dekke nye reiserelasjoner, og linjer
bør samkjøres slik at litt færre linjer kjøres oftere.

Nettverk av lokale og regionale linjer:

Ulikt stoppmønster:

Figur 5.1

Regionale linjer stopper
i alle knutepunkter
linjen passerer

Illustrasjon av viktige prinsipper som grunnlag
for forbedring av kollektivnettet

Lokallinjer stopper
på alle holdeplasser
linjen passerer

Samle driftsressursene bedre:

Høy frekvens på strekningene gir høyfrekvent nettverk:

Oppnå bedre frekvens
på strekningene og kollektivtilbud
som er enklere å skjønne

Nettverket kan brukes av kollektivtrafikanten slik vegnettet
brukes av bilisten, omstigning åpner nye reiseforbindelser
fremfor å være barriere

FØR

3
1

2

ETTER
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C) Markedsrettet kombinasjon av ulike typer linjer

Kollektivnettet bygges opp av flere ulike typer linjer tilpasset markedets
behov, arealutvikling og trafikksystemet i ulike områder. For alle driftsarter
legges det opp til:
◆

◆

◆

Pendeltrafikk bør brukes som hovedgrep for linjeoppbygging. Linjer som
pendler gjennom knutepunkter og sentra vil bedre markedsdekningen,
øke kapasitetsutnyttelsen og redusere trengselen i knutepunktene.
Stamlinjer - kollektivtrafikkens bidrag til bystrukturen. Banesystemet og
de tyngste busslinjene vil utgjøre stamnettet. Nettet skal ha høy frekvens
og faste rutetider, og bør gjøres til en premiss for byutvikling og
transportsystem. Offentlige investeringer bør i stor grad kanaliseres til
dette nettet.
Kombinasjon av knutepunktstoppende og lokale linjer. I alle transportkorridorer må det være en kombinasjon av regionale, knutepunktstoppende linjer for lange reiser og lokale, fullstoppende tilbud for korte
reiser. Dette gjelder både bane og buss.

D) Økt kjørehastighet og høyere frekvens i stamnettet

To viktige forbedringspunkter i forhold til driftsøkonomi og marked er:
◆

◆

5.3

6

Gang-/sykkeltrafikkens potensial og behov er
vurdert i forbindelse med byutredningen.

Vurderingene er nedfelt i notatet “Hvordan og
hvor mye sykkel og gange kan erstatte
biltrafikk i byområdet Oslo-Akershus”,
Trond Berget, januar 2003

Kjørehastighet og punktlighet bør forbedres vesentlig. Dette gjelder
særlig for buss og trikk i sentrale Oslo, på innfartsårer og ved kollektivknutepunkter. Dobbeltsporutbyggingen vil gi bedre punktlighet på
jernbanen.
Avgangsfrekvensene bør økes markant. Det bør tilstrebes 6-10
avganger pr time i stamlinjenettet i rushtidene, delvis også på dagtid,
avhengig av driftsart og etterspørsel.

Forbedring av forholdene for gående og syklende

For å øke andelen som går og sykler vil det være nødvendig å gjennomføre tiltak som gjør at disse transportformene oppfattes som mer trygge og
attraktive enn i dag. Potensialet for økt sykkelbruk og gange er først og fremst
knyttet til korte bilreiser. Bilreiser under 5 km utgjør til sammen 46 prosent av
alle bilreiser i Oslo og Akershus. Det kan være potensiale for å overføre omtrent 25 prosent av disse til gange eller sykling.6
I strategien prioriteres tilrettelegging for gange og sykling inn mot
kollektivknutepunkter, lokalsentre, arbeidsplasskonsentrasjoner og steder
som er målpunkt for barn og unge. Strategien må også omfatte videre utbygging av hovedsykkelvegnettet. Det bør dessuten arbeides for å etablere
fleksible og enkle ordninger for kombinasjon av kollektivtransport og sykling. Restriksjoner på bilbruk vil kunne ha positiv virkning på økt sykkelbruk og gange på korte reiser, fordi dette er reiser som kollektivtrafikken
har problemer med å fange opp.
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5.4

Regulering av biltrafikken

I “Alt henger sammen” er det konstatert at dersom vedtatte mål knyttet til
areal- og transportpolitikken skal nås, må bilbruken reguleres strengere enn
i dag.
Ulike biltrafikantbetalingsordninger er vurdert

Gjeldende avtale om bompengeinnkreving i Oslo-området utløper i 20077 .
Behovet for å vurdere biltrafikantbetaling som virkemiddel for å begrense
biltrafikkveksten har ført til at mulige løsninger for ny trafikantbetaling fra
2008 er utredet i regi av en egen styringsgruppe8 . Dette arbeidet er støttet
av politiske vedtak. Blant annet har Akershus fylkesting bedt om utredning
av biltrafikantrestriksjoner i uttalelsen til “Alt henger sammen”.
Av mulige nye biltrafikantbetalingsordninger er det løsninger som
innebærer bomring eller vegprising som er de mest interessante som
trafikkregulerende virkemiddel.
Analysene viser at en bomring nærmere bygrensa vil fange opp færre
trafikanter og dermed gi mindre biltrafikkreduksjon enn dagens bomring.
En bomring flyttet mot bygrensa vil heller ikke gi vesentlig endring i totalt
trafikkarbeid. Heller ikke en flytting av bomringen til innenfor Ring 3 vil gi
vesentlig reduksjon i totalt trafikkarbeid sammenlignet med en opprettholdelse av dagens bomring. En bomring innenfor Ring 3 vil imidlertid medføre at trafikkveksten i de sentrale områder av Oslo reduseres. Til gjengjeld
fører en slik løsning til en økning av trafikken på Ring 3 som vil gi store
kapasitetsproblemer. Vegprising i de samme snitt regulerer trafikken mer
enn bomringløsninger. Tidsdifferensierte takster gir større trafikkreduksjon
i rush enn flate takster, og er derfor å anbefale for å oppnå mål knyttet til
regulering av biltrafikken.
For å unngå utilsiktede negative effekter av biltrafikantbetaling bør
ordningen kombineres med den foreslåtte arealbruksstrategien, et bedre
kollektivtilbud og en bedre tilrettelegging for gående og syklende. På denne
måten kan man unngå at mobiliteten svekkes, og at det oppstår en uønsket
omfordeling av reisemønsteret for å unngå å kysse innkrevingssnittet.
Beregninger viser at ved å ta bort dagens bomring ved utgangen av
2007 vil føre til en trafikkvekst på 10 prosent i bomringsnittet. En form for
biltrafikantbetaling også etter 2007 vil derfor være et viktig virkemiddel for
å nå målet om dempet biltrafikkvekst. Det anbefales at det arbeides videre
med aktuelle løsninger med sikte på å innføre en eller annen form for ny
biltrafikantbetaling fra 2008. Det videre arbeidet må også omfatte utredning
av ny teknologi og mer automatisert innkreving, og mulige avbøtende tiltak
for å dempe negative lokale og fordelingsmessige forhold.

7

Jf St.prp. nr 96 (1987-88) Om hovedvegnettet i

Oslo-området
8

”Brukerfinansiering etter 2007: Nye bom-

penge- og vegprisingsalternativer i Oslo-området”, Scandiaconsult.

Behov for en strammere, felles regional parkeringspolitikk

Oslo har en forholdsvis restriktiv parkeringspolitikk i sentrum. Blant kommunene i Akershus er det stor variasjon i parkeringspolitikken. For å unngå
skjevheter i de lokale restriksjoner/tilbud, er det nødvendig at det utarbeides en felles regional parkeringspolitikk i områder med god kollektivdekning. I Akershus fylkesplan tas det initiativ til dette.
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5.5

En tilpasset utbygging av transportinfrastrukturen

5.5.1 Strategi for utvikling av infrastruktur for kollektivtrafikken

Driftsprosjekt Oslopakke 2 har vurdert hvilken infrastruktur kollektivtrafikken bør utvikles til å kunne realisere det driftskonseptet som er drøftet i kapittel 5.2:
◆

◆

◆

◆

Framkommelighetstiltak for buss og trikk i de sentrale delene av Oslo er
nødvendig for å få opp punktligheten og hastigheten på kollektivtrafikken og er en forutsetning for å kunne legge om til større grad av
pendeldrift.
Oppgradering av eksisterende baner og nybygging av baner på trafikktunge reiserelasjoner, herunder bygging av nye dobbeltspor på jernbanen.
Framkommelighetstiltak for buss i hovedkorridorene og inn mot viktige
kollektivknutepunkter.
Utbygging av kollektivknutepunkter for å lette omstigning og heve
standarden.

Mange av de mest aktuelle infrastrukturprosjektene krever nærmere utredning som grunnlag for valg av løsning og prioriteringer. Planlegging av
dette forutsettes å skje i regi av Oslopakke 2.
5.5.2 Strategi for utbygging av hovedvegnettet

Hovedelementer i strategien er:
◆

◆

◆

◆

Videre utvikling av hovedvegnettet baseres på et prinsipp om
kapasitetsmessig balanse. Faste strukturer på hovedvegnettet utgjør
kritiske snitt som setter grenser for trafikkøkning. Videre vegutbygging i
korridorene må tilpasses slike rammer. Festningstunnelen på E18 og
Tåsentunnelen på Ring 3 er kritiske snitt i dagens vegnett.
Framtidig vekst i biltrafikken i sentrale deler av Oslo kanaliseres til E18
og Ring 3. Sentrale Oslo skjermes mot ytterligere biltrafikkvekst.
I tillegg til bundne prosjekter foreslås E6 mot sør og Ring 3, særlig de
østre deler, høyt prioritert.
Det legges stor vekt på å gjennomføre tiltak på vegnettet i tettsteder og
knutepunkter, både for å legge til rette for arealutvikling og forbedre
transportsystemet lokalt. I tillegg prioriteres gang-/sykkelveger og tiltak
for å bedre trafikksikkerhet og miljø.

Kapasitetsmessig balanse

Festningstunnelen vil sammen med den planlagte Bjørvikatunnelen begrense mulig trafikkvekst på E18. Festningstunnelen har en praktisk
kapasitetsreserve i forhold til dagens situasjon på om lag 20 prosent på
døgnbasis. Det er viktig å unngå at Festningstunnelen får en så stor trafikkbelastning at en konstant dårlig trafikkavvikling inntreffer. På Ring 3 vil
Nydalsbrua/Tåsentunnelen utgjøre begrensningen i kapasiteten, forutsatt
at tunnel mellom Økern og Sinsen (6 felt) bygges ut som planlagt.
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Kapasitetsreserven er ca 25 prosent på døgnbasis. Skal denne kapasiteten
kunne utnyttes, må det skje forbedringer i de kryssene som utveksler stor
trafikk av/på Ring 3. Ved utbygging av et hovedvegsystem som skal utnytte reservekapasiteten i Festningstunnelen og Tåsentunnelen, er utfordringen å sørge for at denne kapasiteten utnyttes av de turene som naturlig
bør gå på hovedvegene.

Figur 5.2
Strategi for videre utvikling av hovedvegnettet,
prinsippskisse ”styrking av stolen”

Hovedvegnett i Oslo indre sone (innenfor Ring 3)

I indre sone foreslås det å styrke E18 og Ring 3, slik at framtidig biltrafikkvekst primært skjer på disse vegene. Bjørvikatunnel med tilhørende lokalvegsystem er det enkelttiltaket som betyr mest. Ring 1 og 2 forbeholdes en
fordelerfunksjon og bør optimaliseres for å kunne gi akseptabel
fremkommelighet for kollektivtrafikk. For å avlaste Ring 2 er det viktig å
opprettholde forbindelsene mellom Ring 2 og Ring 3. Forbindelsene mellom
Ring 1 og Ring 2 bør opprettholde dagens gatefunksjoner, men bør gis en
fysisk utforming avhengig av gatens preg. Innenfor Ring 1 legges Oslo
kommunes vedtatte gatebruksplan til grunn.
Hovedvegnett i Vestkorridoren

De lokale vegene som forbinder Ring 2 og Ring 3 i Vestkorridoren belaster
boligområder på Frogner og Majorstuen, som verken kapasitetsmessig i
rush eller i forhold til miljøbelastningen bør ha trafikkøkning ut over dagens belastning.
Ring 3 har reservekapasitet på den vestre strekningen, både i Granfoss- og Smestadtunnelen. Kapasitetsreserven bør utnyttes til å fange opp
flere lange turer øst-vest slik at Ring 3 kan avlaste E18. Strategien legger
derfor opp til en styrking av Ring 3 som den nordre øst-vest forbindelsen i
bybåndet.
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På bakgrunn av forventet byutvikling på Filipstad og i Bjørvika kan E18
vestfra bare utnytte deler av den ledige kapasiteten i Festningstunnelen.
Også kapasiteten på lokalvegnettet i Oslo gir føringer for utforming av ny
E18 og lokalvegnett i vestkorridoren.
Hovedvegnett i Sørkorridoren

I tillegg til Mosseveien og Svartdalstunnelen går flere lokale veger fra Ekeberg-platået og Østensjøbyen mot indre sone. Av denne trafikken går omlag
40 prosent på det lokale vegnettet. Bortsett fra Østensjøveien har lokalvegene ledig kapasitet, men de møter et gatenett i indre sone med svært
liten kapasitetsreserve.
Av hensyn til kapasiteten i Festningstunnelen bør Mosseveien ikke
bygges ut med større kapasitet enn det veien har i dag. En fremtidig økning
av biltrafikken i Sørkorridoren må i hovedsak komme på E6 og fordeles
videre mot Ring 3 fra Ryen. Strategien legger derfor opp til en satsing på E6
og de østre deler av Ring 3, både avviklings- og miljømessig.
Hovedvegnett i Nordøstkorridoren

Fra Groruddalen mot indre sone går tre riksveger, rv 4 Trondheimsveien, rv
163 Østre Aker vei og E6/rv 190 Strømsveien. Disse har til sammen 14 kjørefelt, med stor kapasitetsreserve. Gatenettet i indre sone og den østre delen
av Ring 3, som skal fordele trafikken fra de tre vegene, vil være svært sårbare for en eventuell oppfylling av denne kapasitetsreserven. For å dempe
en slik mulig vekst og dermed forbedre forholdene på Ring 3, legger strategien opp til at Trondheimsveien bygges ned. Dette kombineres med en ”forenklet” Fossumdiagonal (kortest mulig tunnel og 2 felt for bil) og kryssforbedringer med mulig kollektivprioritering på Østre Aker veg. Det bør
også legges opp til visse forbedringer i Alnaområdet, blant annet tiltak som
bedrer adkomstforholdene til Alnabruterminalen.
Forholdet til Oslopakke 1

Gjennom behandlingen av St.prp. nr 96 (1987-88) Om hovedvegnettet i
Oslo-området (Oslopakke 1) er det inngått en avtale om finansiering av en
hovedvegutbygging i Oslo og Akershus. Flere av de viste prosjektene i
Oslopakke 1 er gjennomført, mens andre ikke er det. I strategien for utbygging av hovedvegnettet er det tatt utgangspunkt i en utbygging av vegnettet i kapasitetsmessig balanse, og ikke i gjenstående prosjekter fra Oslopakke 1. Strategien er i hovedsak den samme uavhengig av om det blir vedtatt ny trafikantbetaling etter 2007 eller ei. En eventuell ny trafikantbetalingsordning vil først og fremst påvirke utbyggingstakten.
Dersom det blir vedtatt ny trafikantbetaling etter 2007, bør vurderingen av aktuelle prosjekter for gjennomføring ta utgangspunkt i forslaget til
strategi for utbygging av hovedvegnettet. Om de gjenstående prosjektene
fra Oslopakke 1 skal gjennomføres som en del av ny trafikantbetalingsordning bør dermed vurderes ut fra i hvilken grad de er tilpasset strategiforslaget.
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Etterslep i forhold til drift og vedlikehold av vegnettet

Tilstrekkelige midler til drift og vedlikehold er viktig for å ivareta den kapital som er nedlagt i infrastrukturen, og for å oppfylle krav til
framkommelighet, trafikksikkerhet og miljø. I kapittel 4 er det redegjort for
at det foreligger et vedlikeholdsetterslep på veg- og gatenettet i Oslo og
Akershus. For å unngå økt etterslep bør det sørges for tilstrekkelige midler
til løpende drift og vedlikehold. Det anbefales videre at det legges opp til
en vridning av midler fra investering til drift og vedlikehold for å ta igjen
deler av vedlikeholdsetterslepet. Hensynet til bymiljøet samt forbedringer
for kollektivtrafikken foreslås høyest prioritert ved innhenting av etterslep.

5.6

Tilrettelegging for næringslivets transportbehov

Næringslivets persontransporter – stadig viktigere i Oslo og Akershus

Næringslivets transporter består både av gods- og varetransport og av
persontransport. Strategiene knyttet til arealbruk, kollektivtransport, begrensninger på bil og utvikling av infrastrukturen vil ha positive virkninger
for næringslivets transporter. Bedret persontransporttilbud og muligheter
for bedret fremkommelighet på vegnettet som følge av begrensninger på
privat bilbruk, kan spare næringslivet for store kostnader.
Oslo kommune har, i samarbeid med både stat og frivillige organisasjoner, tatt initiativ til samarbeid med næringslivet om mest mulig miljøvennlige persontransporter, mobility managment. Det antas å ligge store
gevinster både for miljøet og bedriftene i en slik satsning. Det foreslås at
dette arbeidet videreføres og intensiveres.
Usikre rammebetingelser for næringslivets godstransporter

Det pågår planarbeid knyttet til lokalisering av containerhavn i indre Oslofjord etter 2011, lokalisering av ferjeterminal i Oslo og til alternativ anvendelse av Alnabruterminalen. På grunn av usikkerheter knyttet til lokalisering av terminaler, bør en strategi for utvikling av transportsystemet i Oslo
og Akershus være robust overfor ulike fremtidsbilder.
Videre utvikling og bruk av attraktive sentrumsnære arealer i Oslo er
i konflikt med ønsker om mest mulig rasjonell logistikk for godstransportene. Det er derfor viktig at det samarbeides om å klargjøre og kommunisere
godtransportens rolle og behov i en framtidig by- og regionutvikling. En
måte å gjøre dette på er å etablere et fast forum med offentlige og private
aktører som har fokus på kunnskapsutvikling, og som gis mulighet å
komme i inngrep med planprosessene.
Containerhavn i indre Oslofjord etter 2011?

Viken havneselskap AS har fått i oppgave å utrede alternative regionale
havneløsninger, og skal rapportere innen utgangen av 2003. Regionale myndigheter og de statlige transportetatene bør inviteres til dette samarbeidet,
siden ulike løsninger kan ha store konsekvenser for statlig infrastruktur,
arealbruk, næringsutvikling og regional utvikling.
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9

Notat:

Godstransporter i Oslo og Akershus for perioden 2006-2015, Asplan Viak

En vurdering av konsekvenser for Oslo og Akershus av ulike
havnelokaliseringer9 konkluderer med at containerhavn på Sjursøya er
mest gunstig sett ut fra rasjonell logistikk, minst mulig miljøulemper langs
vegnettet og mål om mest mulig gods på sjø. Utflytting av virksomhet fra
Oslo havn kan bety spredning av gods på flere havner, og gjennom dette en
svekking av jernbanens muligheter til å fange opp dette godset, med mindre man klarer å samle dette godset i en ny sentralhavn. Manglende
jernbanekapasitet i Oslotunnelen gjør at havnelokalisering på vestsiden av
Oslofjorden kan gi mer godstrafikk på veg enn en lokalisering på østsiden.
Spørsmålet om framtidig lokalisering av containerhavn representerer
en stor usikkerhet for videre utvikling av transportsystemet i Oslo og
Akershus både for statlige, kommunale og private aktører. Forholdsvis
store investeringer og tilrettelegginger for containerhavn på Sjursøya vil bli
foretatt i løpet av de nærmeste årene. Tilrettelegginger på vegnettet, eventuelt også på jernbane, i dette området må ses i lys av den korte tidshorisont
Fjordbyvedtaket skisserer for Sjursøya som containerhavn.
Videre utvikling av Alnabruterminalen

For å oppfylle nasjonale målsettinger for godstransport er det avgjørende at
Norge har et velfungerende nasjonalt godsknutepunkt med gode muligheter for kombinerte transporter. Alnabruterminalen har en god lokalisering i
jernbanenettet, og nærheten til Oslo havn gir et potensiale for økning av
kombinerte transporter. På den annen side vil omforming av terminalområdet gi mulighet for byutvikling.
Mulighetene for å finne ledige tomter med god topografi og muligheter for tilkobling til jernbanenettet slik at Alnabruterminalen kan
relokaliseres i Osloregionen er små. Det er også behov for tilrettelegging for
lokaldistribusjon på veg fra en ny terminal. Jernbaneverket anbefaler å etablere en ny containerterminal på Alnabru for å imøtekomme en sannsynlig
vekst i containertransport
Strategi for lokalisering av terminaler og lagervirksomhet i regionen

Lokalisering av containerhavn, fremtidsutsiktene på Alnabru og byutvikling generelt vil påvirke øvrig terminal- og lagerlokaliseringer i regionen. Det mangler en felles regional strategi for lokalisering av slik virksomhet. Det antas å ligge stort potensiale i samlokalisering for å tilrettelegge for
samordning og effektivisering av lokaldistribusjonen i regionen. For å
skape forutsigbarhet for arealkrevende bedrifter, er det viktig å skape et
regionalt tilbud av arealer med god tilknytning til det overordnede
transportsystemet.
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5.7

Håndtering av miljø og trafikksikkerhet

Transportsystemet må tilpasses lokale forhold. Tiltak som demper trafikkveksten vil gi vesentlige gevinster for miljøet. Videre er det viktig å unngå å
bygge seg inn i nye miljøproblemer.
Beregninger av luftkvalitet viser at det er nødvendig å sette inn tiltak
for å nå nasjonale mål og forskriftsfestede krav til lokal luftkvalitet med
hensyn til nitrogendioksid og svevestøv. Nye miljøkrav til kjøretøyer og
drivstoff vil på sikt kunne redusere utslippene fra vegtrafikken. Oslo kommune, Akershus og Buskerud fylkeskommune har i fellesskap satt klima på
dagsorden. Mål om reduserte klimagassutslipp medfører at veksten i
personbiltrafikk må reduseres, varetransporten effektiviseres og at det må
settes i verk virkemidler for å øke andelen kjøretøyer med alternative drivstoffer.
Nytt EU-direktiv om støy vil bli gjort gjeldende i Norge fra 2004.
Dette vil blant annet medføre større fokus på støynivåer om natten fra
tunge kjøretøy og skinnegående trafikk. Teknologisk utvikling av dekk og
motor vil på sikt ha effekt på støyemisjonen fra det enkelte kjøretøy.
Avgiftssystemet kan brukes til å stimulere bruk av støysvake dekk og motor. Det kan være aktuelt å prøve støysvake vegdekker i Oslo-området, men
dette forutsetter høy andel biler uten piggdekk. Det er aktuelt å øke innsatsen på skjerming der det er høy utendørs støybelastning i følsomme områder. Skinnesliping kan redusere støy fra hjulslag på skinnegående trafikk,
men forutsetter regelmessig vedlikehold og økte ressurser til drift.
Nullvisjonen tilsier en fortsatt økt satsing på trafikksikkerhet, med
fokus på de alvorligste ulykkene. Den økte innsatsen fra NTP 2002-2011
foreslås videreført i perioden 2006-2015. De vurderinger og anbefalinger
som gjøres på bakgrunn av nullvisjonen på landsbasis er til en viss grad
best tilpasset transporter utenom byer. Det anbefales derfor at det settes i
gang et arbeid med å utrede hva nullvisjonen kan innebære for
bytransportsystemet i Oslo-området.

5.8

Videre samarbeid og framtidige finansieringsløsninger

5.8.1 Videre regionalt samarbeid

Arbeidet med byutredningen bygger på flere delanalyser som det vil være
nødvendig å arbeide videre med. Dette gjelder først og fremst mulige løsninger for ny biltrafikantbetaling etter 2007, driftskonsepter for kollektivtrafikken og problemstillinger knyttet til næringslivets transporter, særlig
godstransport og logistikk. Videreføringen av disse utredningsoppgavene
bør skje gjennom et regionalt samarbeid. I tillegg er det aktuelt med videre
samarbeid knyttet til oppfølgingen av Akershus fylkesplan og Oslo kommuneplan, og til de statlige transportetaters handlingsprogram for 20062015. Det er videre nødvendig å opprettholde et samarbeid knyttet til
optimalisering av driftsopplegget i kollektivsektoren. Dette samarbeidet må
omfatte rutetilbud, billettsystemer, informasjon og offentlig kjøp.
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10

“Brukerfinansiering etter 2007:

Nye penger - nye muligheter?”, ECON Senter for
økonomisk analyse, 2002

I retningslinjene for arbeidet med NTP 2006-2015 har departementene lagt vekt på at den statlige innsatsen må innrettes i sammenheng med
den lokale virkemiddelbruken og at det knyttes gjensidige forpliktelser til
dette. Blant annet gjennom det lokale arbeidet med den strategiske areal- og
transportanalysen “Alt henger sammen”, er det avdekket behov for mer
langsiktige og forutsigbare finansieringssystemer enn det vi har i dag. I
forbindelse med utredningene av mulige nye løsninger for biltrafikantbetaling etter 2007, er det sett på muligheter for å kunne bruke inntektene
fra en slik løsning som “gulrot” for å stimulere aktørene i hovedstadsområdet til å inngå avtaler om finansiering og drift av transportnettet og samordne virkemidlene forøvrig. Det foreligger egen rapport fra dette arbeidet.10
I rapporten anbefales det å arbeide videre med en modell som omfatter at både innkrevingen og bruken av de trafikantbetalte midlene overlates
til et nytt samarbeidsorgan. Dette vil bidra til koordinert virkemiddelbruk
og stabil finansiering. For å sikre organet tilstrekkelig innflytelse bør det
være politisk sammensatt, og Samferdselsdepartementet bør være organets
oppdragsgiver. Samarbeidsorganet foreslås å ha myndighet til å fastlegge
satsene i trafikantbetalingsordningen, og til å disponere inntektene. Videre
bør organet ha myndighet til å inngå avtaler med aktørene om bidrag til
prosjekter og tiltak. Dette kan være alt fra utbygging av bestemte
infrastrukturprosjekter til ikke-finansielle virkemidler for å få til et mer effektivt transportsystem. Dersom en av partene ikke avsetter de avtalte ressurser til et tiltak, vil tiltaket heller ikke få midler fra trafikantbetalingen.
Det anbefales å arbeide videre med utredning av en organisering der
midlene fra en eventuell ny trafikantbetalingsordning kan brukes til å stimulere aktørene til samarbeid, for å få til forpliktende samarbeid og en mer
samordnet transportpolitikk. Den foreslåtte modellen kan danne et grunnlag for videre diskusjoner om dette.
5.8.2 Framtidige finansieringsløsninger

11

“Brukerfinansiering etter 2007:

Nye bompenge- og vegprisingsalternativer i Osloområdet”, Scandiaconsult AS, 2002

Dagens bompengeinnkreving i Oslo-området gir i 2003 ca 500 mill kr til
investering i infrastrukturtiltak i Oslo og Akershus (Oslopakke 1). I tillegg
kommer knapt 200 mill kr knyttet til Oslopakke 2, som i sin helhet brukes
til infrastrukturtiltak for kollektivtrafikken. Bompengeavtalen forutsetter
også økt innsats fra staten. Å ta ned bomringen ved utgangen av 2007 som
forutsatt, vil kunne føre til betydelig reduksjon i midler til infrastrukturtiltak i Oslo og Akershus. Bortfall av midler må også sees i sammenheng
med at det er avdekket et større behov for midler til drift og vedlikehold av
veg- og gatenettet i enn det som ligger i dagens rammer, og at en økt satsing på kollektivtransport vil kunne gi behov for et større offentlig kjøp enn
i dag. Disse finansielle hensynene er en av årsakene til at det er utredet
ulike løsninger for ny biltrafikantbetaling etter 2007. Dette underbygges
også av flere politiske vedtak, blant annet har Akershus fylkeskommune i
uttalelsen til “Alt henger sammen” bedt om en utredning av biltrafikantbetaling. I utredningen av trafikantbetalingsløsninger11 er det sett på ulike
bompengeløsninger, både prosjektrettede bompengeløsninger og bomringer, og på vegprisingsløsninger.
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Bompenger og vegprising har ulik hensikt og det er også forskjeller
knyttet til hva inntekten kan benyttes til. Hovedhensikten med bompenger
er finansiering, mens trafikkregulering kan være en bieffekt. For vegprising
er hovedhensikten trafikkregulering, mens løsningene også gir en inntekt.
Bompengeinntekten kan etter dagens lovverk (vegloven) benyttes til utbygging, drift og vedlikehold av veg og til infrastrukturtiltak på bane. Inntektene i en vegprisingsordning kan i henhold til vegtrafikkloven også brukes
til drift av kollektivtrafikken og andre lokale transportformål. Ved
bompengeløsninger beregnes takster ut fra betalingsvilje og inntektsbehov,
mens i vegprisingsløsninger baseres takstene på de ulemper trafikanten
påfører samfunnet i form av køutgifter, miljøproblemer og ulykker, og som
han/hun ikke allerede betaler for gjennom ulike kjøreavhengige avgifter.
Dersom det eventuelt skal innføres en vegprisingsordning i Oslo-området,
vil det være nødvendig å se nærmere på disse eksternkostnadene.
Inntekt i de ulike løsingene varierer med type innkreving, plassering
av innkrevingssnitt (trafikkgrunnlag) og takstnivå. En bomringløsning som
innebærer flytting av bomringen utover mot bygrensa vil gi lavere inntekt
enn en opprettholdelse av dagens bomring ved samme takstnivå. Tilsvarende vil en flytting av bomringen til innenfor Ring 3 gi høyere inntekt forutsatt samme takster. I vegprisingsalternativene er inntekten beregnet å
være i størrelsesorden 1,5-3,5 ganger høyere enn i dagens bomring.
Hvor mye av inntekten fra de ulike løsningene som kan benyttes til
ulike tiltak, vil variere med etableringskostnader og driftskostnader i de
ulike løsningene. Driftskostnadene i en bomring er beregnet å være ca 1 kr
per passering. Etableringskostnadene varierer først og fremst med i hvilken
grad det er behov for nye innkrevingsstasjoner. Løsninger som ikke innebærer bruk av eksisterende bomring vil kunne innebære en kostnad til riving av eksisterende og etablering av nye bomstasjoner på i størrelsesorden
300 – 1.200 mill kr avhengig av løsning. For eksempel er en flytting av bomringen mot bygrensa kostnadsberegnet til i størrelsesorden 400 - 500 mill kr.
Ny teknologi og mer automatisert innkreving vil imidlertid kunne redusere
både drifts- og etableringskostnadene.
Andre mulige finansieringskilder, som lokal bensinavgift eller
etableringsavgifter, er ikke utredet i forbindelse med Byutredningen. Det er
heller ikke gjort egne vurderinger av OPS i denne sammenheng. OPS er en
form for offentlig/privat samarbeid hvor utbygger kan utvikle et samlet
konsept for finansiering, prosjektering, bygging og drift av et prosjekt.
Finansieringsformen forutsetter imidlertid uansett en inntektskilde, for eksempel bompenger.
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5.9

Lokalpolitiske innspill til Nasjonal transportplan

I forbindelse med arbeidet med Nasjonal transportplan og Akershus fylkesplan 2004-2007 har kommunene Akershus vest, nordøst og sør samlet seg
om felles regionsvise innspill til disse to prosessene.
Vestområdet, Asker og Bærum kommune, har i samarbeid med kommunene
i nedre deler av Buskerud samlet seg om en areal- og transportstrategi, med
utvikling av eksisterende tettsteder og utfyllende bebyggelse i etablerte
boligområder og konsentrert utbygging langs jernbanen særlig i knutepunktene. Grøntbeltet som skiller Osloområdet og Drammen skal opprettholdes. Vestområdet har følgende innspill for Oslo og Akershus:
◆
◆
◆
◆
◆

◆
◆

Fullføring dobbeltspor Oslo-Asker
Bane til Fornebu
Tiltak på E18 Fusdal-Framnes - miljøopprustning og omlegging av E18
E16 Wøyen-Bjørum
Styrking av Spikkestadbanens kapasitet (eventuelt forlengelse til
Drammen)
Kolsåsbanen
Ny Røykenveg Asker-Midtbygda - trafikksanering i Asker og Røyken

I tillegg ønsker kommunene forbedringer i kollektivtransportsystemet. Systemet må være pålitelig, behagelig og sikkert fra start til mål. Intensivert
utbygging, bedre organisering og driftsordninger pekes på som tiltak.
Follorådet, bestående av de 7 kommunene i Follo og Akershus fylkeskommune, har utpekt de viktigste regionale samferdselstiltakene og strategier
for å få dem gjennomført. Forslaget er basert på tiltak som knytter regionen
sammen og binder den bedre til andre regioner. Dessuten er det lagt vekt
på å fremme en bærekraftig samfunnsutvikling der arealeffektive
utbyggingsmønstre, miljøvennlig transport, regional næringsutvikling og
folkehelse står sentralt. Følgende tiltak er prioritert:
◆
◆
◆
◆

◆

Dobbeltspor Oslo-Ski, inklusive Ski stasjon
Samferdselsinvesteringer i jernbanetettstedene Ski og Kolbotn
Utbedring av riksvei 152 gjennom tettstedene Ski, Kolbotn og Ås
Bedre og mer samordnet bussnett i regionen, bl.a styrking av vestlig
busstreng og bussforbindelse mot Oslo nord, flere rushekspressbusser
parallelt med jernbanen ved manglende togkapasitet og økt frekvens på
ruter inn mot region- og kommunesentrene
Regionalt sykkelvegsystem

På bakgrunn av manglende samordning og forpliktelser i virkemiddelbruk
om utbyggingsmønster og samferdsel er det startet et prosjekt om
”Utviklingsavtaler for Follo” i regi av Follorådet. Prosjektets målsetning er
å utvikle forpliktende avtaler mellom Follokommunene, Akershus fylkeskommune og statlige etater.
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Kommunene på Romerike setter fokus på Romerikes plass i regionen og behovene for en samordnet innsats i Osloregionen. Kommunene påpeker samtidig at Romerike har lokale problemer som også bør vies oppmerksomhet.
For å utvikle kollektivtilbudet legges det særlig vekt på følgende tiltak:
◆

◆

◆

Bevilgninger til materiell, drift og vedlikehold og høyere frekvens på
banenettet må prioriteres. Blant annet må tilbudet til Jessheim bedres.
Flytogtilbudet mellom Gardermoen og Oslo ønskes åpnet for pendlere.
Da trengs parkeringsplasser ved stasjonen. Videre påpekes at bussene
må gi et minimumstilbud også i grisgrendte strøk.
Av infrastrukturbehov foreslås forbindelse mellom Gjøvikbanen og
T-baneringen, T-baneforlengelse inn i Lørenskog, tiltak i kollektivknutepunkter og framkommelighetstiltak for buss.
Kommunene peker også på at samordnet areal- og transportplanlegging
med bygging nær kollektivknutepunktene vil være et virkemiddel for å
redusere trafikkproblemene. Dette krever at det Oslo-rettede kollektivtilbudet må være på plass.

Kommunene på Romerike peker også på behov for tiltak i vegnettet:
◆

◆
◆
◆
◆

Utbedring av rv 4 fra Slattum til Gjelleråsen med en videreføringen inn i
Oslo med Fossumdiagonal (evt redusert) og en nedbygging av kapasiteten på Trondheimsveien. Utbedring/omlegging av rv 4 i Nittedal med
utgangspunkt på Rotnes.
Utbyggingen av rv 2 og E6 nord må gjennomføres
Opprustning av rv 33 mellom Eidsvoll og Oppland
Omlegging av rv 120 gjennom Vardåsen
Tiltak for å unngå kødannelse på rv 22/rv 159

Romerikskommunene går inn for en fortsatt biltrafikantbetaling ved å
opprettholde nåværende bompengering etter 2007. Det påpekes at Osloregionen, som må legge tilrette for en betydelig nasjonal vekst, må få økte
statlige bevilgninger.
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6

ØKONOMISKE RAMMER OG BINDINGER

6.1

Økonomisk planramme: 54 mrd kr + eventuell trafikantbetaling

Framskrevet offentlig budsjettramme for perioden 2006-2015 er på
knapt 54 mrd kr

De økonomiske rammer i samferdselsektoren i Oslo og Akershus for planperioden 2006-2015 skal i henhold til retningslinjer fra departementene baseres på budsjettene for 2003. Framskrivingen av de totale offentlige midler
til samferdselsformål i 10-års perioden 2006-2015 er basert på:
◆

◆

◆

◆

◆

Videreføring av nivået i 2003-budsjettet for Statens vegvesen. Dette innebærer at staten viderefører dagens innsatsnivå over disse budsjettene i
Oslo-området også etter at bompengeinnkrevingen knyttet til Oslopakke
1 og 2 er sluttført i 2007. 2003-budsjettet innebærer forholdsvis lave rammer til stamvegtiltak i Oslo og Akershus. En videreføring av 2003-budsjettet tar dermed ikke høyde for store investeringer på stamvegnettet.
At investeringsnivået på jernbanesiden er noe dempet sammenlignet
med 2003-nivået, da dette nivået er særlig høyt som følge av oppstartsfase for dobbeltsporutbyggingen. Nivået muliggjør imidlertid forventet
utbygging av dobbeltspor og stasjonsopprusting fram til 2015.
At statlige tilskudd til ungdoms-/studentkortordningen videreføres og at
det høye offentlige kjøpet av jernbanetjenester i 2003, som dels går til
materiellfornyelse, videreføres.
At kommunalt innsatsprogram for å ta igjen etterslepet på T-banen er
fullført i 2004.
At trafikantbetalingen i Oslopakkene sluttføres som forutsatt i 2007 og
2011, og at Oslopakke 1 midler i 2006 og 2007 for en stor del går til nedbetaling av lån.

Samlet økonomisk ramme over offentlige budsjetter for perioden 2006-2015
blir da på noe under 54 mrd kr, som vist i tabell 6.1.

Tabell 6.1
Framskrevet økonomisk planramme for perioden 2006-2015 (mill.kr)

Aktører

Invest infra

Ved/drift infra Off kjøp koll Sum

Ford. aktører

Statens vegvesen

8200

4800

0

13000

33400
62%

Jernbaneverket

7700

5100

0

12800

Kystverket

100

0

0

100

Samferdselsdep.

0

0

7500

7500

Akershus fylkeskom.

500

1100

4800

6400

18200

Oslo komumune, ord. 1400

2500

7800

11700

34%

Oslo kom., ekstraord.

50

0

0

50

Bompenger 01

600

0

0

600

1900

Trafikantbetaling 02

400

0

900

1300

4%

Sum

19000

13500

21000

53500

Fordeling formål

36%

25%

39%

100%
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Planrammen er fordelt med om lag 35 prosent på investeringer i infrastruktur, 25 prosent på drift/vedlikehold og 40 prosent på offentlig kjøp av kollektive transporttjenester. Statlige midler (ekskl. bompenger/trafikantbetaling) utgjør drøyt 60 prosent av de totale midler. I tillegg til offentlig
kjøp i tabell 6.1 kommer inntekter fra kollektivtrafikantene, anslått til drøyt
20 mrd kr i perioden.
Ny biltrafikantbetaling etter 2007 kan øke handlingsrommet med
ca 10 milliarder kroner

Pågående prosesser knyttet til eventuell ny biltrafikantbetaling etter 2007
kan gi vesentlig endrede økonomiske rammer for den videre utviklingen i
regionen, jamfør omtale i kapittel 5. Mulig inntekt av de ulike trafikantbetalingsordningene avhenger av utforming. Inntektsnivået i dagens bomring er omlag 1 mrd kr i året. De vegprisingsløsninger som er utredet gir et
inntekstnivå som er 1,5 - 3,5 ganger høyere.
Det er foreløpig ikke tatt stilling til om det skal være noen form for
biltrafikantbetaling etter 2007, og dermed heller ikke til valg mellom ulike
mulige løsninger. I planarbeidet er det tatt utgangspunkt i en trafikantbetaling basert på opprettholdelse av dagens bomring, men med dobbel
takst i rushperiodene. Dette vil gi i overkant av 1 mrd kr i årlig inntekt, eller
ca 10 mrd kr for perioden 2008-2015. Planramme for en anbefalt strategi
med ny brukerfinansiering blir dermed på ca 64 mrd kr.

6.2

Økonomiske bindinger i perioden 2006 - 2015

Investeringsprosjekter som ut fra foreliggende sektorvise
handlingsprogrammer og Regjeringens forslag til budsjett for 2003 antas å
være igangsatt før 2006 skal regnes som bundne. Videre skal lovpålagte
oppgaver og minimumskrav oppnås, uavhengig av prioriteringer for øvrig.
Prosjekter som antas ferdigstilte innen 2006

Følgende prosjekter forutsettes ferdigstilt innen utgangen av 2005:
Rv 120 Erpestad - Gardermoen

(ferdig 2002)

Rv 35 Grualia – Kneppe

(ferdig 2003)

Rv 4 Gjelleråsen - Slattum

(ferdig 2003)

Samleveg Lørdagsrud - Strømmen kirke

(ferdig 2003)

E18 Holstadkrysset

(ferdig 2003)

E18 Nygårdskrysset

(ferdig 2005)

E6 Klemetsrud - Assurtjern

(ferdig 2005)

Dobbeltspor Sandvika – Asker

(ferdig 2005)

Drøbakutdypningen

(ferdig 2004)

I tillegg kommer mindre tiltak for miljø, kollektivtrafikk, gang/sykkel,
trafikksikkerhets- og forsterkningsprosjekter på riks-, fylkes- og
kommunalvegnettet.
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Minimumskrav i planperioden

I Oslo og Akershus har forskriften etter forurensningsloven bundet opp
forholdsvise mye midler i inneværende planperiode. Statens vegvesen og
Oslo kommune vil etter planen innfri krav om støytiltak innen fristen 2005.
Jernbaneverket har ikke hatt mulighet innenfor gjeldende økonomiske rammer å gjennomføre støytiltak som planlagt. Minimumskrav knyttet til revidert forskrift om lokal luftkvalitet forutsettes løst ved tiltak som ikke direkte belaster de offentlige budsjettene. Eksempel på tiltak i samferdselsektoren for å bedre luftkvaliteten er trafikkreduksjoner, redusert kjørehastighet og piggdekkrestriksjoner. I tillegg ligger det muligheter knyttet
bedret bilteknologi. Behov for ekstraordinære tiltak for å tilfredsstille
minimumskrav vil avhenge av om, og i så fall hvor mye, reguleringer av
biltrafikken som vil bli gjennomført.
Videre ligger det minimumskrav i de ulike etatenes virksomhetsplaner knyttet blant annet til drift, vedlikehold og sikkerhet. Dagens nivå
for drift og vedlikehold av vegnettet og drift av kollektivtransport er mindre enn det ”definerte” minimumsbehov man ser på disse områdene (jamfør omtale i kapittel 4 og 5).
Bundne infrastrukturprosjekter ved inngangen til planperioden

Prosjekter som antas å være igangsatt, men ikke ferdigstilt innen 2006, er å
betrakte som bundne. I tillegg er det i analysearbeidet definert ytterligere en
kategori bindinger. Dette gjelder prosjekter som oppfattes som ”politisk
bundne”, dvs at de ansees som høyt prioriterte prosjekter uansett strategi.
Dette har i Oslo og Akershus først og fremst dreid seg om nye dobbeltspor,
som betraktes som bundne gjennom den avtale partene har inngått om Oslopakke 2. En oversikt over bundne prosjekter er vist i tabell 6.2.
Handlingsprogrammet for Oslopakke 2 er for tiden under revisjon. I
analysearbeidet er det forutsatt at Kolsåsbanen er et bundet prosjekt som
først vil ha byggestart etter 2006. Videre er det anslått bindinger på ca 100
millioner kr som følge en rekke mindre tiltak som må fullføres etter 2006.
Fylkestinget i Akershus vedtok i 2002 en kollektivbetjening av Fornebu basert på automatbane, og at det skulle utredes en eventuell forlengelse av
banen som kan gi tilfredstillende ”regional løsning”. Dette spørsmålet utredes og saken vil bli lokalpolitisk behandlet våren 2003. Fylkeskommunen
planlegger byggestart høsten 2004 og regner med å bruke ca 200 millioner
før 2006. Baneløsning på Fornebu er ført opp som politisk bundet, men kun
med det beløpet fylkeskommunen foreslår skal knyttes til Oslopakke 2. Det
knytter seg usikkerhet til om statens bevilgning til banebetjening på Fornebu
kommer som ekstraordinær bevilgning eller om denne skal prioriteres
innenfor fremtidige rammer.
Stortingets satsing på fullføring av 4-felts E6 fra Svinesund til Oslo før 2009
innebærer at E6 Assurtjern – Vinterbru er ønsket som en politisk binding. I
Byutredningen er det imidlertid vanskelig å finne rom for fullføring av hele
dette prosjektet innenfor planrammen før 2015 på bekostning av
”bytransportprosjekter”, så fremt ikke den økonomiske rammen til stamvegtiltak økes. Det er imidlertid satt av 100 mill. kr til oppstart av prosjektet.
De tre prosjektene E18 Vestkorridoren, banebetjening Fornebu og dobbeltspor
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Prosjektnavn

Bundet

Rv 150 Ulven – Sinsen
E18 Bjørvika

Bundne infrastrukturprosjekter med

780

1)

økonomisk ramme i perioden 2006 – 2015

580

E16 Wøyen – Bjørum

400

Rv 2 Kløfta – Nybakk 2)

170

Mindre tiltak

(sum stat, kommune og O1/O2 midler)
tall i mill. kr

100

E6 Assurtjern – Vinterbru
T-baneringen

4)

5)

Kolsåsbanen

Tabell 6.2

”Politisk” bundet

Banebetjening Fornebu

1)

3)

100
150

kommer statlig ramme ”utenom NTP” 800,

426

ekstra trafikantbetaling 850 samt salg av

6)

dagens riksvegareal 300.

80

2)

Lysaker stasjon

Angitt beløp er sum stat, bidrag fra Oslo

kommune samt bompenger O1. I tillegg

468

I tillegg kommer 180 mill kr i bompenger

utenom Oslopakke 1.

Lysaker – Sandvika

1 705

Oslo S – Kolbotn

2 440

Kolbotn – Ski

2 605

kostnadsoverskridelse som søkes løst i innevæ-

262

rende planperiode i forbindelse med revisjon

Ski stasjon
Stasjonstiltak

325

Sum (avrundet)

3 400

3)

Kostnadsoverslag er 1 000 mill. kr

4)

Iht. planlagt finansiering. I tillegg kommer

av handlingsprogram for Oslopakke 2.
5)

7 200

Kostnad for Kolsåsbanen betyr T-bane til

Lysakerelven, bybane Lysakerelven - Kolsås
(jf. styringsgruppens forslag)

Skøyen – Asker kan ha innbyrdes anleggsteknisk bindinger. Dette forutsettes
videre avklart i forbindelse med videre planlegging i dette området.

6)

Automatbane Fornebu - kostnad 730 mill.

I tabellen er følgende fratrukket: grunneiere
på Fornebu 290, statens ekstraordinære midler

Drift/vedlikehold av infrastrukturen og offentlig kjøp

260, påløpte kostnader før 2006 200 (som er

Midler til drift/vedlikehold av infrastrukturen og offentlig kjøp av kollektive transporttjenester anses i sin helhet som bundne.

fordelt likt mellom stat og O2-midlene, dvs 100
hver før 2006). Dette betyr at 80 mill. kr må
prioriteres innenfor lokal ramme. Spleiselaget
knyttet til bruk av O2 midler er ikke politisk
behandlet.

6.3

Handlingsrommet i Byutredningen

Kilde: Akershus fylkeskommune

Differansen mellom økonomiske rammer og bindinger kan omtales som
”handlingsrommet”. Figur 6.3 illustrerer Byutredningens handlingsrom,
gitt foranstående gjennomgang av økonomiske planrammer og bindinger.
Uten trafikantbetaling etter 2007 er handlingsrommet knyttet til investeringsmidler for infrastruktur som ikke er bundet opp i igangsatte prosjekter
ved inngangen til planperioden. Ny biltrafikantbetaling etter 2007 vil mer
enn fordoble handlingsrommet.
25

Økonomiske rammer 2006-2015, utgangspunkt
for fordeling på bruksområder

8,5

21,0

10

Mrd kr 2003

Figur 6.3

Bundne midler

?

20

15

Midler til disposisjon

13,5
5

10,5

10,0

0

Investering
infrastruktur

Drift/vedlikehold
infrastruktur

Offentlig kjøp
Ny trafikantbetaling
kollektivtransport (utvidet ramme)
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7

ANALYSERTE SCENARIER FOR 2015

7.1

Scenarienes formål og innhold

Scenariene er et grunnlag for å komme fram til anbefalinger

I arbeidet med Byutredningen er det utført analyser av tre scenarier for 2015:
◆

◆

◆

Scenario 0, som brukes som referansealternativ. Kun bundne prosjekter
er lagt inn.
Scenario Basis, som tar utgangspunkt i at bomringen tas ned i 2007.
Økonomisk ramme for infrastrukturinvesteringer er på 24 mrd kr,
inklusive bundne prosjekter.
Scenario Utvidet, som tar utgangpunkt i en strengere regulering av biltrafikken, herunder ny biltrafikantbetaling fra 2008. Trafikantbetaling gir
en utvidet finansieringsramme. Økonomisk ramme for investeringer er
lagt på 31 mrd, inklusive bundne prosjekter.

Til sammenligning er investeringsrammen på 19 mrd kr i planramme basert
på 2003-budsjettet. En ny biltrafikantbetaling vil kunne øke denne rammen
noe, men ikke helt opp til 31 mrd kr. Det vil si at anbefalte strategier må
ligge på et noe lavere nivå enn scenariene.
Det er utført en trafikal og en samfunnsøkonomisk analyse av de tre
scenariene. Analysene benyttes som et grunnlag for anbefalinger i framtidig
bytransportstrategi.
Forutsatt arealbruk og transporttilbud i de fire scenariene
Tabell 7.1

Scenario

Arealbruk

Kollektivnett

Vegnett

Regulering
avbilbruk

0

Vekst konsentrert
til sentra og
kollektivknutepunkter

Bundne prosjekter.
Dbl.spor SandvikaAsker. Driftsopplegg 2006, framskrevet til 2015.

Bundne prosjekter

Som i dag, men
uten bomring.

Basis

Som ovenfor

Full dobbeltsporutbygging. Oppgradering av eksisterende infrastruktur.
Økt tilbud innenfor
dagens økonomiske
rammer

Som ovenfor, samt
tiltak på E6/Ring 3
og tiltak på miljø,
ts, gang/sykkel og
tiltak i tettsteder

Som ovenfor.

Utvidet

Som ovenfor

Som ovenfor, men
forsterket innsats,
samt utbygging av
nye banestrekninger.

Vesentlig økt tilbud Som ovenfor,
samt investeringer
i nordøst og vest.
Bomring med
tidsdifferensierte
takster

Oversikt over innhold i scenariene
Infrastrukturprosjektene er skissemessig vist
på kart i vedlegg 2

Arealbruken er den samme i alle tre scenariene. Arealbruken er mer kon-

sentrert til eksisterende sentra, knutepunkter og hovedlinjer i kollektivnettet enn en trendbasert utvikling. Forutsatt befolkningsvekst fra 2001 til
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2015 er 10 prosent i Oslo og 16 prosent i Akershus. Forutsatt arbeidsplassvekst er 12 prosent i Oslo og 11 prosent i Akershus.
Kollektivtilbudet forutsettes økt sammenlignet med 2001 i samtlige

scenarier. Scenario 0 er basert på Driftsprosjekt Oslopakke 2’s anbefalte
driftsopplegg for 2006. Det er forutsatt at nye dobbeltspor er utbygget på
strekningen Sandvika-Asker. I forhold til dagens situasjon økes rutetilbudet
med om lag 5 prosent.
Basis inneholder et ruteopplegg som følger av prinsipper for framtidig
tilbud som beskrevet i kapittel 5.2, og med et omfang som ligger omtrent på
dagens rammer for offentlig kjøp. Det forutsettes full dobbeltsporutbygging
Skøyen-Asker og Oslo-Ski, samt en rekke framkommelighetstiltak for buss og
bane. Rutetilbudet økes med 17 prosent ift. dagens situasjon.
Utvidet inneholder et utvidet ruteopplegg sammenlignet med Basis.
Tilbudet er mer banebasert og har økt frekvens for å dempe negative virkninger av økte restriksjoner på bilbruk. Rutetilbudet økes med 37 prosent ift.
dagens situasjon.
Vegnettet i Scenario 0 inneholder bundne investeringer i vegnettet, som omtalt i kapittel 6.
Basis inneholder et vegnett som scenario 0, men med investeringer
basert på den strategi som er presentert i kapittel 5.4 som innebærer satsing
på E6 og Ring 3. I tillegg vris noen av midlene fra investering til drift og vedlikehold av infrastrukturen.
Utvidet bygger videre på scenario Basis. Som følge av ny biltrafikantbetaling etter 2007 er investeringsrammen økt. Dette gir mulighet for investeringer i nordøstkorridoren og tiltak i Vestkorridoren.
I tillegg ligger det inne betydelige midler til satsing på miljø, gang-/
sykkelveger, miljøtiltak, bedret trafikksikkerhet og opprusting av vegnett i
eksisterende sentra og tettsteder. Innsatsen på denne type tiltak er øket fra
Basis til Utvidet.
Regulering av biltrafikken er i scenario 0 og Basis redusert sammenlignet

med dagens situasjon ved at bomringen er fjernet. I Utvidet forutsettes dagens bomring opprettholdt, og det innføres tidsdifferensierte takster, 30 kr i
rushperiodene, 15 kr utenom rushperiodene og gratis passering nattestid
(22-06). Fordi dagens bomring er opprettholdt, er det ikke lagt inn kostnader
til riving og gjenoppbygging. I modellkjøringen er det forutsatt at rabattordninger med klippekort videreføres. Det innføres strengere parkeringsrestriksjoner i områder med god kollektivtilgjengelighet. Det er lagt inn 35
kr/dag for langtidsparkerende (arbeidsreisende). Avgiftene for korttidsparkering økes med 30 prosent i de samme områdene.
Det er lagt inn bilholdsprognoser basert på Vegdirektoratets prognoser for
NVVP 1998-2007. Bilholdet i Oslo i 2010 ligger i disse prognosene 9,5 prosent
over observert bilhold i 199712 , mens bilholdet i Akershus i 2010 ligger 6,8
prosent over observert bilhold i 1997. For scenario Utvidet er veksten i bilhold
halvert, ut fra en antagelse om at reguleringer på bilbruk også vil påvirke
bilholdet.

12

Vegdirektoratets prognose for bilholdsut-

vikling i Oslo bryter med observert utvikling de
senere år, da det har vært svært lav vekst i
bilholdet i Oslo.
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7.2

Samlet oversikt over analyserte konsekvenser

En samlet oversikt over viktige konsekvenser, delt på transportutvikling og
samfunnsøkonomi, av de vurderte scenarier er vist i tabell 7.2.
Scenario Utvidet innebærer en vesentlig reduksjon i biltrafikken og en høyere kollektivandel enn i dagens situasjon. Antall kollektivreiser øker med 30
prosent fra 2001. Scenario Basis gir samme kollektivandel som det vi har i
regionen i dag og biltrafikken er på om lag samme nivå som i scenario 0.
Scenario Utvidet har vesentlig større nyttevirkning enn scenario Basis.
Netto nytte er imidlertid bare litt høyere. Dette indikerer at scenario Utvidet har et potensial for bedret samfunnsøkonomi gjennom optimaliseringer
av utgiftsiden.
Det er også scenario Utvidet som har størst gevinster på de elementer som
ikke er inkludert i de samfunnsøkonomiske kalkylene.
Tabell 7.2
Samlet oversikt over ulike konsekvenser
* kostnad = sum investerings- og
driftskostnader
** store deler av nytten er allerede med
i den samfunnsøkonomiske kalkulasjonen

Scenario 0

Scenario Basis

Scenario Utvidet

1. Vegtrafikkindeks,
økning fra 2001

+ 17 %

+ 16 %

+4%

2. Motorisert
kollektivandel

24 %

25 %

29 %

3. Økning i totaltantall
kollektivreiser fra 2001

+ 15 %

+ 17 %

+ 30 %

Nytte

-

27 mrd kr

58 mrd kr

Netto nytte (nytte - kostnad*)

-

11 mrd kr

14 mrd kr

Netto nytte / kostnad

-

0,67

0,45

Transportutvikling

Samfunnsøkonomi
verdsatte elementer

Samfunnsøkonomi
øvrige elementer
-

+

+

Komfort / tilgjengelighet

-

+

++

Helse

-

+

+++

Miljø og trafikksikkerhet**

-

+

+++

Byutvikling

-

?

?+

Punktlighet
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7.3

Transportutvikling og transportpolitikk henger nært sammen

Analysen av transportutvikling er basert på transportanalysemodellen
Fredrik/Emma. Modellen håndterer i første rekke endringer i reisetid og
pris for motoriserte reiser (bil og kollektiv). Typiske tiltak som ikke er fanget opp i modellkjøringene er:
◆
◆
◆

Gang-/sykkeltiltak
Fysiske tiltak i kollektivknutepunktene
Øvrige tiltak rettet mot bedret komfort og informasjon i kollektivtrafikken

Liten forskjell mellom mobilitet i de vurderte scenariene

Figur 7.3 viser antall personturer utført i Oslo/Akershus i de ulike
scenariene. Veksten i personturer fra 2001 er på 18 prosent i scenariene uten
begrensinger på bilbruk (0 og Basis). I scenario Utvidet med tidsdifferensiert bomring og mer aktiv parkeringspolitikk reduseres veksten i
antallet personturer til 15 prosent. Dette betyr at mobiliteten er litt lavere i
scenario Utvidet enn i de andre to scenariene.
Figur 7.3

3 500
+ 18%

+ 18%
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2 500
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2 000
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scenarier
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676
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Gang/sykkel
Kollektiv
Bil

1 000
1 550

1 859

1 846

2015 Sc 0

2015 Sc Basis

1 676

500
0

2001

2015 Sc Utvidet

I beregningene tas det ikke hensyn til forutsatte forbedringer av tilbudet til
gående og syklende. Det antas at slike forbedringer vil dempe biltrafikken
ytterligere ved å erstatte noen av de korte bilturene, og at nedgangen i antall personturer, mobiliteten, vil være mindre enn det som er vist i beregningene av scenario Utvidet.
Nødvendig med reguleringer dersom biltrafikkveksten skal dempes
Fra 2001 til 2015 øker antallet bilreiser med om lag 19 prosent når det ikke
innføres restriksjoner på biltrafikken. I scenario Utvidet reduseres veksten i
personturer med bil til 8 prosent. Ser vi på utkjørte kjøretøykilometer dempes veksten ytterligere, helt ned til 4 prosent, vist i figur 7.4. Dette skyldes
både færre antall turer og at den gjennomsnittlige reiselengden med bil reduseres.

55

NTPNY.p65

55

27.02.03, 13:03

35 %

Figur 7.4
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Sum

Beregningene av de ulike scenariene er basert på samme bilbelegg som i
dag. Dette kan være noenlunde riktig i scenario Utvidet, hvor bilholdet er
noe lavere enn i de andre scenariene, mens biltrafikkveksten sannsynligvis
undervurderes noe i scenario 0 og Basis.
Sentralisering av vekst i boliger og arbeidsplasser til Oslo, og til sentra og tettsteder i Akershus, gir betydelig vekst i trafikken på lokalvegene,
spesielt i Oslo. Dette gir behov for særskilt fokus på eventuelle lokale problemer i vegnettet i og rundt sentra og tettsteder.
Hovedvegene avvikler de største trafikkmengdene også i 2015. I Oslo
utføres om lag 70 prosent av biltrafikkarbeidet på hovedvegene. I Akershus
er tilsvarende andel om lag 85 prosent.
I scenario Utvidet oppnås størst demping av biltrafikken for biltrafikk som både krysser bomringen og som skal til/fra områder med god
kollektivdekning, hvor det også er lagt inn parkeringsrestriksjoner. I sentrale deler av Oslo oppnås det, til tross for betydelig arealutvikling, nullvekst i biltrafikken fra 2001 til 2015 i scenario Utvidet.
Mål om økt kollektivandel nås i liten grad uten å regulere
biltrafikken

Figur 7.5 viser dagens kollektivandel (virkedøgn) av de motoriserte reiser
sammenlignet med kollektivandelen i de tre 2015 scenariene.
Figur 7.5

25,1 %

Motorisert kollektivandel i dagens situasjon
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2015 Sc Utvidet

Innsatsen som er lagt i scenario Basis opprettholder kollektivandelen på
dagens nivå. Er ambisjonen å øke kollektivandelen vesentlig ut over dette,
viser beregningene at biltrafikken må reguleres. Dette gjelder ikke bare på
døgnnivå, men også i rush. En økning i kollektivandelen et virkedøgn fra
om lag 25 prosent til om lag 30 prosent fra 2001 til 2015 vil være i overensstemmelse med en ambisjon om nullvekst i biltrafikken.
De største virkningene på kollektivandelen i scenario Utvidet finner
vi for reiser mellom Oslo og Akershus, samt mellom Oslo/Akershus og
omverdenen. Minst virkning finner vi for reiser internt i Akershus og internt i Oslo (reiser som liten grad passerer bomringen). Disse forskjellene
medfører at gjennomsnittlig reiselengde kollektivt øker fra scenario Basis til
scenario Utvidet.
Utvikling i antall kollektivreiser og i behov for offentlig kjøp

Fra 2001 til 2015 øker antall kollektivreiser med 15-17 prosent når ikke biltrafikken reguleres, mens økningen blir om lag det dobbelte når vurderte
reguleringer iverksettes.
2015 sc 0

2015 Basis

2015 Utvidet

Figur 7.6
Endringer fra 2001 i kollektivreiser, kollektivt-

40 %
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Offentlig kjøp

Økt behov for offentlig kjøp er et uttrykk for forskjell mellom økte billettinntekter og økte driftskostnader13 . Det offentlige kjøpet dekker også innkjøp og vedlikehold av materiell. I scenario Basis er det beregnet en nedgang
i behovet for offentlig kjøp, til tross for økt tilbud. Nedgangen skyldes i hovedsak en mer framkommelig og bedre tilrettelagt infrastruktur (nye
dobbeltspor, opprustet T-bane og bedre framkommelighet på veg- og gatenettet). I scenario Utvidet gir et relativt kraftig økt kollektivtilbud et økt behov for offentlig kjøp. Behovet kan være noe overvurdert som følge av manglende optimalisering av det rutetilbudet som ligger i transportanalysen.

13

Offentlig kjøp er her beregnet som differan-

sen mellom de totale kostnadene (inkl. drift av
infrastruktur og kjøp av materiell) og billettinntektene.

I scenario Utvidet er tilsvarer økningen i kollektivreiser 43 prosent av nedgangen i bilreiser. Øvrige bilreiser er overført til gang/sykkel (9 prosent)
eller forsvinner helt (48 prosent). Som nevnt tidligere undervurderes sannsynligvis overføring til gang/sykkel i disse beregningene.
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7.4

Samfunnsøkonomisk analyse indikerer god lønnsomhet

Metode og forutsetninger

14

En nærmere drøfting av kalkulasjonsrente er

gjort i notat ”Virkninger som ikke fanges opp i
de samfunnsøkonomiske analysene”, utarbeidet av Vista Analyse for det lokale NTP sekretariatet.

Den samfunnsøkonomiske analysen bygger på trafikkberegningene gjennomgått i forrige kapittel. Scenario 0 er benyttet som referansealternativ.
Det betyr at det er endringer i forhold til scenario 0 som det kalkuleres
nytte av.
Beregningene baseres på tidskostnader hentet fra Vegdirektoratets
EFFEKT-modell, oppjustert til 2001-nivå. Det er lagt til grunn samme tidskostnad for reiser utført med ulike transportmidler. Kostnader som tas over
offentlige budsjetter er tillagt en skyggepris på 20 prosent. Det er lagt til
grunn en kalkulasjonsrente på 4 prosent14 og en diskonteringsperiode på 25
år.
I den samfunnsøkonomiske analysen er kostnader for tiltak som
trafikkberegningsverktøyet ikke fanger opp virkninger av trukket ut. Dette
gjelder:
◆
◆
◆
◆

Gang-/sykkeltiltak
Opprusting av kollektivknutepunkter
Opprusting av vegnettet i tettstedene
Særskilte trafikksikkerhetstiltak

Begge de vurderte scenarier er samfunnsøkonomisk lønnsomme

Til tross for et relativt høyt investeringsnivå i de to vurderte scenariene, er
begge scenariene samfunnsøkonomisk lønnsomme. Tabell 7.7 viser en oppsummering av samfunnsøkonomiske virkninger av de to scenariene.
Tabell 7.7
Samfunnsøkonomiske virkninger av de to vurderte scenariene oppsummert
* Lønnsomhetskriterium

Scenario basis

Scenario utvidet

Nytte

27 mrd kr

58 mrd kr

Netto nytte (nytte - kostnad)*

11 mrd kr

14 mrd kr

Netto nytte / kostnad*

0,67

0,45

for begge disse er > 0

Scenario Utvidet har dobbelt så høy nytte som scenario Basis, og en litt høyere netto nytte. Scenario Basis har et noe høyere netto nytte/kostnadsforhold enn scenario Utvidet. Beregningene indikerer at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt ikke bare å investere i Oslo/Akershus området, men
også at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å innføre restriksjoner på biltrafikken. Analyseverktøyet reflekterer ikke hele den samfunnsøkonomiske
nytten av scenariene. Dette gjør at lønnsomheten av scenariene er noe undervurdert.
Ulik nyttevirkning av de to vurderte scenariene

Scenario Utvidet har vesentlig større kalkulert samfunnsøkonomisk nytte
enn scenario Basis. En sammenligning av de ulike nyttekomponentene av
beregnet nytte i de to scenariene er vist i figur 7.8.
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SUM NYTTE

27

Kjørekostnader

-17
1
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3
16
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3
4
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19
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Fordeling av beregnet nytte på ulike nytte-

33

Tidskostnader

Figur 7.8

0
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Kapitalisert nytte, mrd k

Av en total nytte på 27 mrd kr i scenario Basis er hele 70 prosent knyttet til
innsparte tidskostnader for bil- og kollektivtrafikanter. I scenario Utvidet er
innsparte tidskostnader vesentlig høyere, men de utgjør en noe mindre andel av total nytte.
Samlede innsparte tidskostnader er i scenario Utvidet fordelt om lag
70/30 på kollektiv- og biltrafikanter, hvor det er en betydelig nytteverdi
knyttet til bedret trafikkflyt på vegene. I tillegg er det betydelige nytte knyttet til trafikksikkerhet og miljø i dette scenariet.
Som følge av mindre biltrafikk blir inntektene fra bilavgiftene lavere i
scenario Utvidet. Dermed reduseres statlige inntekter i dette scenario. Dette
”tapet” dukker imidlertid opp igjen som inntekter fra trafikantbetaling,
men da ikke nødvendigvis som statlige inntekter.
Kollektivtrafikantene og ”omgivelsene” får største nytte
i scenario Utvidet

Netto nytte i scenario Utvidet er forsøkt fordelt på de ulike interessegrupper, se figur 7.9. Scenario Utvidet vil først og fremst komme kollektivtrafikantene og omgivelsene til gode. Omgivelsenes nytte er knyttet til bedret miljø og trafikksikkerhet. Det offentlige, som avgiftsinnkrever og
infrastrukturholder, vil isolert sett ha en negativ netto nytte. Kollektivselskapene vil trenge mer offentlig kjøp og biltrafikantene må betale noe
mer i bomringen enn de isolert sett får igjen i form av bedret
framkommelighet. Samlet sett kommer scenario Utvidet ut med et samfunnsøkonomisk overskudd.
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Biltrafikanter

Figur 7.9
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Det understrekes at den økonomiske planrammene for planperioden, både
Scenario Utvidet og Basis, ikke gir rom for alle foreslåtte tiltak før 2015.
I tillegg er det fortsatt et betydelig optimaliseringspotensiale knyttet til de
kodede driftsopplegg for kollektivtrafikken.

7.5

Virkninger som den samfunnsøkonomiske analysen ikke
fanger opp

Den samfunnsøkonomiske analysen fanger opp mange viktige konsekvenser av scenariene, blant annet investeringskostnader, endrede tidskostnader, endrede kjørekostnader og bedriftsøkonomiske konsekvenser
for operatørene. Samtidig er det flere typer konsekvenser som ikke, eller
bare delvis, inngår i nytteberegningene.
Vurderte tiltak vil gi bedre punktlighet

Punktligheten i kollektivtrafikken har konsekvenser både for trafikanter og
operatører. For trafikantene påvirker punktligheten tidskostnadene, mens
operatørene får økte driftskostnader når punktligheten svekkes. Punktligheten kan påvirkes gjennom:
◆
◆
◆

Nivået på drift og vedlikehold av infrastrukturen
Utbygginger på relasjoner med høy kapasitetsutnyttelse
Investeringer i nytt materiell

Både dobbeltsporutbyggingen og framkommelighetstiltakene på veg- og
gatenettet for kollektivtransporten vil gi vesentlig bedret punktlighet.
Jernbaneverket anslo i analysene knyttet til Oslopakke 2 en 10-20 prosent
økt trafikkvekst på grunn av bedret punktlighet ved utbygging av dobbeltspor. Den samme typen effekter vil også oppnås gjennom kollektivfelt og
andre tiltak på vegnettet. Bedre vedlikehold av infrastruktur og investeringer i materiell vil også påvirke punktligheten. Dessuten vil avlastning av
vegnettet gjøre reisetidene med bil mer forutsigbare. Svenske tidsverdiundersøkelser indikerer betydelige forskjeller i verdsetting av reisetid mellom situasjoner med og uten kø. Denne forskjellen er heller ikke reflektert i
de samfunnsøkonomiske analysene.
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Forbedring av komfort og tilgjengelighet er i liten grad med i
beregningene

Komfort har betydning for trafikantenes vurdering av ulike transportformer, og dermed også for transportmiddelfordelingen. Dette gjelder komfort på hele reisen, både på til/fra holdeplass, på holdeplass og på selve
reisen. Komforten påvirkes av flere typer tiltak:
◆

◆
◆
◆

Kapasitetsøkende infrastrukturtiltak som øker sannsynligheten for
sitteplass
Materiellinvesteringer
Gang- og sykkelveier
Oppgradering av holdeplasser og kollektivknutepunkter

Komfort ved ulike transportmidler er i prinsippet inkludert i de funksjonene som ligger til grunn for beregning av reiseatferd i transportmodellene.
Men verken transportmodellene eller de samfunnsøkonomiske analysene
tar hensyn til endringer i komfort. Når forholdene for øvrig er like, vil trafikantene foretrekke skinnegående kollektive transportmidler framfor buss.
I den grad trafikkveksten er større for skinnegående transportmidler enn for
buss, vil dermed den gjennomsnittlige opplevde komforten for kollektivreisende økes. Dette fanges ikke opp av de samfunnsøkonomiske analysene.
Helsevirkningene kan være betydelige, men metode for kvantifisering
mangler

Transportmiddelfordelingen har betydning for omfanget av fysisk aktivitet
knyttet til reiser, og omfanget av fysisk aktivitet påvirker trafikantenes
helse. Særlig gjelder dette trafikanter som ellers har lav fysisk aktivitet. For
disse vil fysisk aktivitet i forbindelse med reiser redusere risikoen for ulike
typer sykdommer. Redusert omfang av disse sykdommene vil igjen redusere samfunnets kostnader knyttet til sykdom. På grunn av mangelfullt utviklet metodikk inkluderes normalt ikke helsekostnader i samfunnsøkonomiske analyser på samferdselssektoren. Det eneste kjente norske eksemplet
på beregning av helsekostnader er TØIs analyse av gang- og sykkelveginvesteringer i tre norske byer (Sælensminde, 2002). Her ble gjennomsnittlig
spart helsekostnad for hver gang- og sykkelreise beregnet til 5 kr15 . Beregningen er begrenset til redusert risiko for alvorlige sykdommer der det er
dokumentert sammenheng med fysisk aktivitet16 . Kostnadene inkluderer
primært reduserte behandlingskostnader. Det betyr at redusert
produksjons- og velferdstap kommer i tillegg. Basert på anslagene i nevnte
TØI-rapport og beregnet økning i gang-/sykkel- og kollektivreiser er sparte
helsekostnader i de to scenariene konservativt stipulert til hhv. 230 mill.kr i
scenario Basis og til 1,9 mrd kr i scenario Utvidet.

15

Samfunnsøkonomisk besparelse for en

person som blir ”moderat mer fysisk aktiv” er
beregnet til 10 kr pr tur. Halvparten av de nye
gang- og sykkelreisene er forutsatt å tilhøre
denne kategorien.
16

Herunder fem former for kreft, høyt blod-

trykk, diabetes type 2 og muskel-/skjelettlidelser
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Innsparte miljø- og ulykkeskostnader

De alternative scenariene påvirker miljø- og ulykkeskostnadene gjennom:
◆
◆
◆

Endret omfang og sammensetning av trafikken
Endret fordeling av trafikken på vegnettet
Tiltak som gir endret ulykkesfrekvens eller reduserte miljøulemper lokalt

I de samfunnsøkonomiske analysene er det ikke tatt hensyn til den siste
effekten. Det innebærer at nytteeffekten av lokale trafikksikkerhetstiltak,
støytiltak og lokale tiltak mot luftforurensing kommer i tillegg til den presenterte samfunnsøkonomiske analysen.
Virkninger på byutvikling/arealbruk er i liten grad kvantifisert

Flere av tiltakene i scenariene er motivert ut fra by- og tettstedsutvikling.
Dette gjelder blant annet Bjørvikatunnelen og forslag om å intensivere innsatsen i tettsteder og sentra for å åpne muligheter for høyere utnyttelse av
arealene. Deler av disse konsekvensene fanges opp gjennom reduserte
investeringskostnader over offentlige budsjetter som følge av salg av arealer eller bidrag fra utbyggere i området. Også trafikantnytte og andre elementer i de samfunnsøkonomiske analysene dekker delvis nytten i denne
type prosjekter. Scenarienes mer langsiktige betydning for utviklingen av
byområdet fanges imidlertid i liten grad opp.

7.6

Følsomhetsvurderinger

Hva er konsekvensen av reduserte billettpriser?

Det dukker stadig opp spørsmål om hva reduserte takster kan bety for etterspørselen etter kollektivtrafikk, eventuelt også for demping av biltrafikkveksten. Som grunnlag for en vurdering av dette er det sett på hva en 25
prosent takstreduksjon betyr for trafikkutviklingen i scenario Utvidet. De
utførte beregninger viser at en slik takstreduksjon gir:
◆

◆

◆

17

En priselastisitet på -0,3 gir 3 prosent
økning i antall reiser når prisen reduseres
med 10 prosent.

En økning av antall kollektivreiser med 39.000, det vil si 6 prosent flere
kollektivreiser enn beregnet i opprinnelig scenario Utvidet.
Både antall bilreiser og gang-/sykkelreiser reduseres når kollektivtaksten reduseres. Antallet bilreiser reduseres med 18.000 pr virkedøgn
(-1 prosent), mens antallet gang-/sykkelreiser reduseres med 9.000
reiser pr virkedøgn (-1,5 prosent).
Reduserte kollektivtakster gir også noe økt mobilitet. Totalt sett utføres
det 12.000 flere personturer i scenario Utvidet når kollektivtakstene
reduseres med 25 prosent.

En reduksjon av kollektivtakstene bidrar altså til ytterligere å dempe veksten i biltrafikken i scenario Utvidet. Samtidig øker imidlertid behovet for
offentlig kjøp. Ekstrainntektene som følge av veksten i kollektivreiser er
lavere enn inntektstapet. Den beregnede priselastisitet17 er i modellen på 0,24. Dette ligger relativt nær etablerte ”erfaringsdata” som over tid har
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vist en priselastisitet for kollektivtrafikk i byområder på -0,3. TØI har imidlertid nylig anslått at priselastisiteten i Oslo nå ligger på -0,42, hvilket kan
bety at den ovenfor beregnede effekt av redusert takst ligger noe lavere enn
det som var naturlig å forvente. Likevel må det konstateres at reduserte
takster vil bety økt behov for offentlig kjøp.
Hva betyr 7 prosent kalkulasjonsrente for beregnet samfunnsøkonomisk lønnsomhet?

Det er gjort en følsomhetsanalyse av hva en endring i kalkulasjonsrente fra
4 prosent til 7 prosent betyr for nytten. Denne endringen påvirker beregnet
samfunnsøkonomisk lønnsomhet som følger:
Scenario Basis

Netto nytte reduseres fra 11 mrd kr til 5 mrd kr
Netto nytte/kostnad reduseres fra 0,67 til 0,27

Scenario Utvidet

Netto nytte reduseres fra 14 mrd kr til 6 mrd kr
Netto nytte/kostnad reduseres fra 0,45 til 0,20

Dette betyr at begge scenariene er lønnsomme også når kalkulasjonsrenten
økes til 7 prosent.
Hva betyr endring i ulike nytte- og kostnadskomponenter for beregnet
lønnsomhet?

Det er gjort en vurdering av hva fire usikkerhetsfaktorer betyr for de to
scenarienes samfunnsøkonomiske lønnsomhet. Beregningene viser at:
◆

◆

◆

◆

20 prosent økte investeringskostnader reduserer begge scenarienes
lønnsomhet med en tredel, men begge er fortsatt lønnsomme.
20 prosent økte driftskostnader styrker lønnsomheten til scenario Basis,
hvor det er et driftsøkonomisk overskudd sammenlignet med scenario 0,
mens lønnsomheten svekkes i scenario Utvidet. Begge scenariene er
fortsatt samfunnsøkonomisk lønnsomme.
20 prosent reduserte tidskostnader svekker økonomien i begge scenarier.
Mest svekket blir scenario Utvidet. Begge scenariene er imidlertid
fortsatt samfunnsøkonomisk lønnsomme.
20 prosent økte miljø- og ulykkeskostnader styrker lønnsomheten til
begge scenarier. For scenario Basis er virkningen marginal, mens den er
vesentlig for scenario Utvidet.

Scenario Basis

Tabell 7.9

Scenario Utvidet

Netto nytte (mrd kr)

Endring ift. oppr.

Netto nytte (mrd kr)

Endring ift. oppr.

Opprinnelig

11,1

-

13,8

-

Invest. kostnad +20%

7,4

-33%

9,3

-33%

Driftskostnad +20%

12,3

10%

10,2

-26%

Tidskostnad -20%

7,4

-34%

7,3

-47%

Ulykkes- og miljøkost. +20%

11,6

5%

17

23%

Utførte følsomhetsberegninger

63

NTPNY.p65

63

27.02.03, 13:03

VEDLEGG 1
Deltakere i arbeidet
Koordineringsgruppen
Ivar Sørlie, Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, Oslo kommune
Rune Andreassen, Byrådsavdeling for næring og byutvikling, Oslo kommune
Erik Dahl, Plan og bygningsetaten, Oslo kommune
Knut Gabestad, Samferdselsetaten, Oslo kommune
Tore Kåss , AS Oslo Sporveier
Per Gisle Rekdal, Oslo havnevesen
Nina Ødegård, representant for Follorådet
Bjørn Orhagen, representant for Vestområdet
Kristian Berger, representant for Samarbeidsrådet for Nedre Romerike
Svein Hoelsæter, representant for Øvre Romerike utvikling
Lisbeth Nylund, Akershus fylkeskommune
Tor Bysveen, Akershus fylkeskommune
Tom Granquist, Akershus fylkeskommune
Runar Hannevold, Stor Oslo lokaltrafikk
Ulf Bakke, NSB BA
Frode Davidsen, Fylkesmannen
Paul Runnestø, Jernbaneverket region øst
Sven Arild Hansen, Kystverket 1:e distrikt
Stein Fyksen og Anders Aaram, Statens Vegvesen (frem til 31/12 –02)
Taale Stensby, Statens vegvesen (leder av Koordineringsgruppen fra 1/1 2003)
Prosjektgruppen
Bjørn Helgesen, Plan og bygningsetaten, Oslo kommune
Arne Hvamstad, Samferdselsetaten, Oslo kommune
Terje Grytbakk, AS Oslo Sporveier (prosjektleder for driftsprosjektet Oslopakke 2)
Eirin Blaker, Oslo havnevesen
Thomas Tvedt, Akershus fylkeskommune (prosjektleder for Akershus fylkeplan 20042007)
Ellen Foslie, Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Sigrid Lerud, Jernbaneverket region øst
Roar Johansen, Kystverket 1:e distrikt
Tor Indrevoll, Statens Vegvesen
Siri Rolland, Statens Vegvesen (prosjektleder for utredning om trafikantbetaling etter
2007)
Åsa Nes, Statens Vegvesen (prosjektleder for byutredningen)
Anne Marstein, Statens Vegvesen (leder av prosjektgruppen)
I tillegg har medarbeidere i Statens vegvesen og AS Oslo Sporveier bidratt med
transportanalyser og samfunnsøkonomiske beregninger. Disse er Are Sturød, Ina Abrahamsen og Truls Angell. Layout og forside er laget av Jon Opseth, Statens vegvesen.
I tillegg har Civitas, Vista Analyse, Econ, Scandiaconsult, Asplan Viak, Norsam samt
Trond Berget bidratt til det faglige grunnlaget for utredningen.
Konsulent og rådgiver for utarbeidelsen av Byutredningen har vært Arne Stølan, AS
Civitas.

64

NTPNY.p65

64

27.02.03, 13:03

VEDLEGG 2
Vegtiltak i scenariene - Akershus
E6

4

E6

Råholt
E16
2

4

7
2

Jessheim

Rv 2 Kløfta - Nybakk
Rotnes
4

E16

E16 Wøyen-Bjørum
E16 Hamang-Wøyen

Lørenskog

Bekkestua-E18
E6

Fetsund

Sandvika
Asker

E18

Tangen
Kolbotn

11

E6 Vinterbru-Assurtjern

Heggedal

Ski

E6

Ås E18
Vestby
E18

E18

65

NTPNY.p65

65

27.02.03, 13:03
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Forord
Arbeidsdokumentet er laget på oppdrag fra den tverretatlige styringsgruppen for Nasjonal
transportplan og inngår som grunnlag for de statlige transportetatenes videre arbeid med
Nasjonal transportplan 2006-2015. Dokumentet vil bli behandlet i transportetatene sentralt i
perioden fra 15. februar fram til styringsgruppen for Nasjonal transportplan tar stilling til
hvordan dette dokumentet skal benyttes i transportetatenes plandokument som skal foreligge i
mai 2003.
Dokumentet er utarbeidet av Statens vegvesen i samråd med de andre statlige transportetatene
som har kommet med innspill for sine sektorområder. For å sikre den forutsatte medvirkningen fra lokalt hold, har vi som referansegruppe valgt å benytte samme organisering for
transportplanarbeidet på Nord-Jæren som er blitt brukt siden begynnelsen av 1990-årene.
Transportplanarbeidet er organisert i et transportplansekretariat, ei administrativ
koordineringsgruppe og ei politisk styringsgruppe. I tillegg til de fire storbykommunene
Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg deltar nå også Klepp, Time, Gjesdal og Hå
kommuner i transportplansamarbeidet
Transportplansekretariatet har bestått av Statens vegvesen, Rogaland fylkeskommune og
kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. Administrativ koordineringsgruppe har
bestått av Statens vegvesen (leder og sekretariat), administrativt personell i de respektive
kommunene samt fylkeskommunen og fra berørte statlige etater (bl. a. Jernbaneverket og
Fylkesmannen). Den politiske styringsgruppen består av fylkesordfører og ytterligere fire
fylkespolitiske representanter, ordfører og opposisjonsleder i Stavanger kommune samt
ordførerne i de andre kommunene. Storbyomtalen har vært behandlet på flere møter i de
administrative organene og det er enighet om innholdet i dokumentet. Dokumentet er foreløpig ikke blitt lagt fram for den lokale politiske styringsgruppen.
Dette arbeidsdokumentet, og øvrig informasjon om Nasjonal transportplan, fås på Internett:
www.ntp.dep.no, eller ved å kontakte adressen nedenfor.
Sekretariatet for Nasjonal transportplan
Vegdirektoratet
Postboks 8142 Dep
0033 Oslo
E-post: ntp.sekretariatet@vegvesen.no
Telefon: 22 07 35 00
Telefaks: 22 64 45 46
Stavanger, 11. februar 2003
Halvor Folgerø
Sjefingeniør

Gunnar Eiterjord
Sjefingeniør

Leder av storbygruppa

Sekretær
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Sammendrag
Utgangspunkt og utfordringer
Storbyområdet på Nord-Jæren er et av landets sterkeste vekstområder m.h.p. befolkning og
arbeidsplasser. Dette kombinert med en ung, mobil befolkning og et transportintensivt
næringsliv, har i de siste tiårene gitt og vil i årene framover gi en betydelig vekst i transportbehovet. Regionen har derfor en utfordring i å finne:
v Areal- og transportløsninger som dekker privatpersoners og næringslivets transportbehov
innenfor forsvarlige rammer m.h.p. miljø og trafikksikkerhet.
v Økonomiske realistiske gjennomførbare løsninger.
v Løsninger på tvers av kommunegrensene i et godt regionalt/interkommunalt samarbeid.
De nevnte utfordringene er det enighet om lokalt mellom kommunene, fylkeskommunen og
de statlige sektoretatene.
God sammenheng mellom statlige, regionale og lokale tiltak
Blant de statlige, fylkeskomunale og kommunale samarbeidspartnerne på Nord-Jæren, er det
enighet om at for å oppnå gode, helthetlige areal- og transportløsninger der en overfører en
større andel av det totale transportarbeidet til miljøvennlige alternativer samt får til gode
transportløsninger for næringstrafikken, må det til:
v Et samlet sett av virkemidler.
v Vilje og ikke minst evne til å tenke langsiktig.
Helt siden starten av 1990-tallet har transportetatene, kommunene, fylkeskommunen og de
øvrige statlige/regionale etatene hatt et godt og konstruktivt plansamarbeid.
De viktigste virkemidlene er nedfelt i følgende planer:
1. Transportplan for Nord-Jæren, handlingsplan 1998-2009 for infrastrukturtiltak (vedtatt
av Stortinget i mai 1999).
2. Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren (vedtatt av Regjeringen i statsråd i
oktober 2001) – en samlet stategisk plan for areal- og transportsystemet i Jærregionen
fram mot 2040 inkludert detaljerte retningslinjer for planlegging.
3. Strategisk gjennomføringsplan for busskollektivtrafikken – ny rutestruktur på Nord-Jæren
f.o.m. 01.01. 2003 basert på effektive, høgfrekvente hovedruter tilpasset dagens og
framtidig planlagt arealutvikling i regionen.
Andre viktige planer som gir rammer for en helhetlig areal- og transportpolitikk for storbyområdet, er fylkesdelplan for jernbanen i Rogaland (2002) og fylkesdelplan for havner i
Rogaland (1998).
Fylkesdelplanen for langsiktig byutvikling på Jæren innebærer en felles regional strategi med
konsentrert arealutvikling langs bevisst valgte kollektivakser og sterk satsing på et høgverdig
kollektiv- og gang-/sykkeltilbud. Konsekvensene vil være betydelig mindre vekst i
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transportbehovet og biltrafikken enn en ellers ville fått, noen arealkonflikter for å få til tett
utbygging men samtidig god måloppnåelse i forhold til de sentrale nasjonale målsettingene
for samordnet areal- og transportplanlegging.
Spesielle problemstillinger
I den strategiske storbyanalysen og fylkesanalysen til NTP 2006-2015 fra mai 2002 er det gitt
en detaljert beskrivelse av problemstillinger knyttet til storbyområdet på Nord-Jæren. Noen av
disse er gjengitt i det etterfølgende.
Kollektiv- og gang-/sykkeltrafikken må ta større markedsandeler
Utvikling av et høgverdig bane- og busstilbud kombinert med en arealbruk som bygger opp
under kollektivakser, blir viktig. Spesielt i Stavanger-Sandnes korridoren der en vesentlig del
av den nye byutviklingen de neste tiårene vil komme. Nytt dobbeltspor på jernbanen på
strekningen Stavanger-Ganddal er det viktigste enkeltprosjektet. Tilsvarende videreutvikling
av et godt gang-/sykkelveg-system der sykkel også betraktes som et reelt transporttilbud bl. a.
på arbeidsreiser.
Fjerning av skatte- og avgiftsmessige forhold som går i disfavør av de miljøvennlige
transportformene og adferdspåvirkning er også viktige elementer her. Videre vil nytt lovverk
på nasjonalt nivå i forhold til private parkeringsplasser være nødvendig for å kunne utøve en
restriktiv parkeringspolitikk, noe som igjen kan redusere unødvendig privatbilbruk.
Takstnivået på kollektivtrafikken er etter hvert blitt meget høgt. I regionen har en ved flere
anledninger tatt opp muligheten for å prøve takstforsøk. Hvis takstnivået i den nye rutestrukturen for busstrafikken som ble satt i verk fra 01.01. 2003 skulle reduseres med 20%,
ville det medføre et økt tilskuddsbehov på ca. 20 mill. kr. pr. år. Fylkeskommunen har
effektivisert busstilbudet maksimalt bl. a. nå sist ved bruk av anbudsprinsippet på ny rutestruktur for busstrafikken. Det må derfor gis økte statlige tilskudd hvis en skal ha mulighet for
slike taksreduksjoner. Videre er det ønskelig å innføre økt frekvens/et nytt lokaltogtilbud på
Jærbanen når nytt dobbeltspor står ferdig. Dette vil også medføre behov for økte statlige
midler til kjøp av persontransporttjenester.
Utvikling av transportkorridorer
Utvikling av E39 Kyststamvegen, Sørlandsbanen/Jærbanen og de viktige terminalene på
Nord-Jæren er sentrale elementer i forhold til å videreutvikle de internasjonale, nasjonale og
regionale transportkorridorene som går via storbyområdet på Nord-Jæren. Av prosjekter med
stor betydning i denne sammenhengen, nevnes nytt dobbelspor på jernbanen mellom
Stavanger og Sandnes, E39 Eiganestunnelen og E39 Stangeland-Hove, Rv510 Solasplitten
samt videreutvikling av terminalene Stavanger lufthavn – Sola, bygging av ny godsterminal
for jernbanen i Ganddal og utvikling av Risavika til intermodal knutepunktshavn samt få
tilfredstillende hovedvegtilknytning til havnen.
Manglende statlig oppfølging av vedtatte investeringsplaner
I storbyområdet på Nord-Jæren har en et godt regionalt og tverretatlig samarbeid. Det foreligger godkjente overordnede planer der infrastruktur, driftstiltak og arealbruk er sett i
sammenheng. Pr. i dag er det imidlertid en betydelig problemstilling at det i de årlige statlige
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budsjettene ikke har vært oppfølging i samsvar med vedtatte planer som NTP 2002-11 og
Transportplan Nord-Jæren – handlingsplan 1998-2009. Dette gjelder konkret i forhold til nytt
dobbeltspor og godsterminal for jernbanen samt stamvegprosjekter som er blitt forskjøvet ut i
tid i forhold til det som lå til grunn i de nevnte planene. Forutsigbar finansiering av slike
sentrale infrastrukturprosjekter er helt nødvendig for å gjennomføre den byutviklingsstrategien regionen har valgt.
Hvis staten ikke stiller opp med de midlene som er forutsatt i de overordnede planene bl. a.
fylkesdelplanen for langsiktig byutvikling, vil dette medføre at en sannsynligvis ikke greier å
gjennomføre den miljøvennlige areal- og transportstrategien som regionen har valgt. Nytt
dobbeltspor på jernbanen der kollektivtrafikken forutsettes å ta betydelig større markedsandeler enn i dag, er et helt sentralt element for å kunne forutsette tett utbygging langs bybåndet mellom Stavanger og Sandnes
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1. Innledning
Utgangspunkt og utfordringer
Storbyområdet på Nord-Jæren består i utgangspunktet av de fire kommunene Stavanger,
Sandnes, Sola og Randaberg. Storbyområdet er et av landets sterkeste vekstområder m.h.p.
befolkning og arbeidsplasser. Dette kombinert med ei ung, mobil befolkning og et
transportintensivt næringsliv, gir og vil i årene framover gi en betydelig vekst i transportbehovet. Regionen har derfor en utfordring i å finne:
v Areal- og transportløsninger som privatpersoner og næringslivets transportbehov innenfor
forsvarlige rammer m.h.p. miljø og trafikksikkerhet.
v Økonomiske realistiske gjennomførbare løsninger.
v Løsninger på tvers av kommunegrensene i et godt regionalt/interkommunalt samarbeid.
De nevnte utfordringene er det enighet om lokalt mellom kommunene, fylkeskommunen og
de statlige sektoretatene.
Samarbeidsform
Fra og med TP10-arbeidet startet på begynnelsen av 1990-tallet har kommunene, fylkeskommunen og de statlige sektoretatene på Nord-Jæren, Statens vegvesen (SVV) og
fylkesmannen, videreført et nært og konstruktivt samarbeid om areal- og transportplanlegging
på Nord-Jæren. I de senere år er også de andre statlige transportetatene kommet med i
samarbeidet.
Gevinster av transportplansamarbeidet kan kortfattet oppsummeres til:
Ø Felles forståelse av faglige utfordringer.
Ø Felles faglig kompetanseutvikling.
Ø Samarbeid inkludert arbeidsdeling/”dugnad” om løsning av konkrete planleggingsoppgaver med effektiv ressursutnyttelse som resultat.
Ø Enighet om prioriteringer i overordnede planer som NTP (tidligere NVVP) og FVP som
følge av omforente anbefalinger i regionale areal- og transportplaner.
Ø God involvering av administrative ansvarlige og beslutningstakere tidlig i planprosesserer
som grunnlag for å skape et ”eierforhold” til sluttproduktet.
Konkret har arbeidet vært organisert gjennom et transportplansekretariat med SVV som
ansvarlig, ei administrativ koordineringsgruppe med representanter fra administrativ ledelse i
kommuner, fylkeskommunen og sektoretatene og ei politisk styringsgruppe med politisk
ledelse fra kommuner og fylkeskommunen. Fylkeskommunen har ivaretatt sekretariatsfunksjonen for sistnevnte gruppe.
De politiske organene i kommunene på Nord-Jæren har (sammen med fylkeskommunen) i
hele denne perioden hatt reell innflytelse på prioritering av tilgjengelige statlige og
fylkeskommunale midler. De prioriteringer som administrasjonen i kommunene,
fylkeskommunen, fylkesmann, JBV og Statens vegvesen Rogaland først har blitt enige om,
har igjen vært grunnlaget for politiske prioriteringer i kommunene. Dette har deretter fått sin
tilslutning i fylkestinget som høringsinnstans for f. eks. NTP (tidligere NVVP). Det er også

Storbyomtale NTP 2006-2015

Nord-Jæren

F:\ge\prosjekt\tp10\nt—stb-11022003.doc

7

verdt å merke seg at politikerne her er kommet inn i prosessene helt fra starten av prosessene
og sånn sett har fått et eieforhold til sluttproduktet.
Samarbeidsmodellen på Nord-Jæren søkes nå videreutviklet i forbindelse med det forsøksprosjektet på forvaltningsorganisering i storbyområdene som er satt i gang av Samferdselsdepartementet.
Byggeklosser
Erfaringene våre fra Nord-Jæren er at for å oppnå gode, helthetlige areal- og transportløsninger der en overfører en større andel av det totale transportarbeidet til miljøvennlige, må
det være:
v En felles forståelse av utfordringer og nødvendige virkemidler, både administrativt og
politisk.
v Et samlet sett av virkemidler.
v Evne og ikke minst vilje til å tenke langsiktig.
De tre viktigste virkemidlene/”byggeklossene” på Nord-Jæren er med bakgrunn i dette som
følger:
1. Transportplan for Nord-Jæren, handlingsplan 1998-2009 for infrastrukturtiltak (vedtatt
av Stortinget i mai 1999).
2. Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren (vedtatt av Regjeringen i statsråd i
oktober 2001) – en samlet stategisk plan for areal- og transportsystemet i
Jærregionen fram mot 2040 inkludert detaljerte retningslinjer for planlegging.
3. Strategisk gjennomføringsplan for busskollektivtrafikk – ny rutestruktur på Nord-Jæren
f.o.m. 01.01. 2003 basert på effektive, høgfrekvente hovedruter tilpasset dagens og
framtidig planlagt arealutvikling i regionen.
Andre viktige planer som gir rammer for en helhetlig areal- og transportpolitikk for
storbyområdet, er fylkesdelplan for jernbanen i Rogaland (2002) og fylkesdelplan for havner i
Rogaland (1998).
Oppfølging av de nevnte ”byggeklossene” skjer gjennom det omtalte transportplansamarbeidet samt et spesielt FAR-prosjekt (FAR = felles administrative ressurser) for
oppfølging av arealdelen i FDP for langsiktig byutvikling på Jæren.
Planarbeidet på Jæren, sist konkretisert i fylkesdelplanen for langsiktig byutvikling, har vakt
både nasjonal og nå også internasjonal interesse – sist ved at fylkeskommunen ble bedt om å
orientere EU om planen.
Storbyomtale NTP 2006-2015
Det ovenfornevnte har vært utgangspunkt for storbyomtalen i forbindelse med NTP 20062015 som nå er utført. Omtalen av storbyområdet på Nord-Jæren har derfor fokus på tre
hovedproblemstillinger:
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v Hvordan ta en større andel av det økte transportbehovet på miljøvennlige transportformer.
v Utvikling av et godt transportsystem inkludert terminaler for næringstrafikk (inkl. gods).
v Hvordan ”reparere” for de problemene m.h.p. miljø og trafikksikkerhet som dagens
transport/transportsystem medfører.
Følgende dokumenter som er lagt ved har vært grunnlag for storbyomtalen:
Ø FDP for langsiktig byutvikling på Jæren, oktober 2001
Ø Storbyanalyse NTP 2006-2015, mai 2002
Ø Fylkesanalyse NTP 2006-2015, mai 2002
I tillegg har vi forsøkt å ”spisse” noen spesielle problemstillinger samt å kvantifisere
ressursbehovet for å gjennomføre vedtatte planer det en slik kvantifisering ikke foreligger,
helt eller delvis. Drift av kollektivtrafikk er et eksempel på det siste.
2. Bakgrunn/Historikk
I 1990-91 ble det for Nord-Jæren og andre større byområder utarbeidet transportplaner, som
grunnlag for arbeidet med NVVP for perioden 1994-97. Hensikten med planene var å se
transportsystem og arealutvikling i sammenheng og med dette søke å finne miljø- og
samfunnsmessige gode løsninger. Kommunene på Nord-Jæren og Rogaland fylkesting sluttet
seg i 1991 til innholdet i transportplanen for Nord-Jæren. Planen ble revidert i 1996. Den
reviderte planen hadde en tidshorisont på 10 år og gjelder for perioden 1998-2007. Planen ga
føringer for videre areal- og transportplanlegging i regionen. Den vil være et viktig grunnlag
og redskap for videre kommunal/ regional planlegging, både m.h.p. tiltak i transportsystemet
og for arealutviklingen. I planen ble det anbefalt en tiltakspakke med følgende profil:
• Økt satsing på miljøvennlige transportformer som kollektiv- og gang-/sykkeltrafikk.
• Økt satsing på trafikksikkerhetstiltak og ulike former for miljøtiltak, bl.a. støyskjerming og
landskapstiltak.
• Utbygging av noen sentrale regionale vegprosjekter, bl.a. for å oppnå en effektiv trafikkavvikling for næringstrafikken og for å avlaste lokalvegnettet.
Den anbefalte strategien i transportplanen innebærer en balansert satsing på de ulike tiltaksområdene med særlig vekt på kollektivtransportsystemet, gang- og sykkelvegutbygging og
oppfølgende tiltak for arealbruk og trafikkregulering.
På bakgrunn av den reviderte transportplanen ble det i 1997 utarbeidet en handlingsplan for
utbygging av transportsystemet på Nord-Jæren. Handlingsplanen ble behandlet lokal- og
fylkespolitisk høsten 1997, parallelt med behandlingen av handlingsprogrammet i NVVP for
perioden 1998-2007. Gjennomføringstiden for tiltakene i handlingsplanen er omlag 12 år med
oppstart i 1998 og ferdigstillelse i 2009. Handlingsplanen har vært grunnlag for bl. a.
prioriteringene på Nord-Jæren i forbindelse med NVVP 1998-2007. Parallelt er det utarbeidet
forslag til retningslinjer for arealbruk og transport. 11. mai 1999 ga Stortinget sin tilslutning
til innholdet i St. pr. 14 (1998-99) om «Delvis bompengefinansiering av prosjekter og tiltak i
Transportplan for Nord-Jæren». Et viktig vedtak som gir en av landets sterkeste vekstregioner
muligheter til å utvikle et transportsystem for framtiden.
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3. Tilstandsvurdering
3.1 Utviklingstrekk
Jærregionen1 er en region som har hatt stor befolknings- og sysselsettingsvekst de siste tiårene. I et langsiktig perspektiv fremover (tidshorisont 2040) kan det forventes en fortsatt sterk
befolkningsvekst i regionen i henhold til prognosene til Statistisk sentralbyrå vurderes å ligge
mellom ca. 100.000 og 138.000 personer. 25% av veksten er forutsatt å komme langs
bybåndet mellom Stavanger og Sandnes sentrum.
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Figuren viser prognoser for befolkningsutviklingen på Jæren.
Parallelt med denne befolkningsveksten har regionen utviklet seg i økende grad til en felles
bo- og arbeidsmarkedsregion. En stadig større andel av de yrkesaktive bosatt i regionens
kommuner har sine arbeidsplasser i en annen kommune enn bostedskommunen. Veksten i
pendlingen på kryss av kommunegrensene har vært større en befolkningsveksten i de samme
tidsperiodene.
Det presiseres at i denne oversikten er hele det felles bo- og arbeidsmarkedet på Jæren tatt
med ikke bare de 4 kommunene i storbyområdet. Dette fordi dette er influensområdet for
generering av transport i storbyområdet. Tilsvarende presiseres usikkerheten i prognoser med
lang tidshorisont.
Den økte aktiviteten har ført til økt transportbehov. For perioden fra 1980 til i dag har veksten
i biltrafikken vært opptil 90% på sentrale hovedveger. Fra 1991 til i dag har Jærbanen hatt
mer enn en tredobling i passasjertallet. Kapasiteten i rushtidsperiodene er i ferd med å bli
maksimalt utnyttet på deler av banen. Veksten i befolkning, arbeidsplasser og biltrafikk i
regionen er betydelig større enn gjennomsnittet for landet. I fylkesdelplanen for langsiktig
byutvikling på Jæren er det forventet en befolkningsvekst på ca. 50 000 personer fram til år
2020. Dette innebærer en årlig vekst på omlag 1% pr. år. Dette er et vesentlig lavere anslag
1

Jærregionen består av Randaberg, Stavanger, Sola, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå kommune.
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enn det utviklingen har vært de siste 10 årene. Økningen er likevel betydelig og tilsvarer
innbyggerantallet i Sandnes kommune.
Den store forventede befolkningsveksten i kombinasjon med begrenset arealtilgang i regionen
og regionens utvikling til et felles bo- og arbeidsmarked, vil kreve nytenking når det gjelder
sikringen av tilgjengeligheten i regionen for dens befolkning og næringsliv.
Dagens tilgjengelighet i regionen er i omfattende grad bilbasert. Reisevaneundersøkelsen
(RVU) for Jærregionen og kommunene Rennesøy og Strand i 1998 viste at hele 65 prosent av
alle turene ble foretatt med bil. I ytterligere 7 prosent av turene var den reisende passasjer i
bil. Kun 14 prosent av turene foregikk til fots og 6 prosent på henholdsvis sykkel og buss i
rute. Turandelen med de resterende reisemidlene (hovedsakelig rutebåt, tog og drosje) lå på i
underkant av en prosent hver. Disse tallene viser i all tydelighet svakheten i dagens bussbaserte kollektivtilbud. Det er kun konkurransedyktig i forhold til biltrafikken for reiser til/fra
Stavanger sentrum og på reisedistanser opptil ca. 8 kilometer. Mye av den ovenfor nevnte
pendlingen på tvers av kommunegrensene skjer derfor i dag ved hjelp av personbilen.
Samtidig er biltrafikkens høye markedsandeler kun mulig i kombinasjon med en arealbruk
som i regionen totalt sett må karakteriseres som ikke særlig tett i europeisk målestokk.
Dessuten har regionen en relativ spredt senterstruktur. Viktige deler av regionens veinett er i
dag utnyttet til kapasitetsgrensen. Den videre befolkningsveksten og et generelt økt bilhold vil
raskt medføre et større behov for vegutbygging enn tilfellet vil være ved etablering av gode
kollektivtilbud. Dessuten indikerer rammevurderinger at en utvikling av utbyggingsområdene
Paradis (Stavanger) og Jåttåvågen (Stavanger) basert på høy tetthet ikke vil være mulig ved å
satse kun på biltilgjengelighet. En videre utvikling av viktige utbyggingsområder langs
jernbanen og riksveg 44 mellom Stavanger og Sandnes vil ha et attraktivt og kapasitetssterkt
kollektivtilbud som premiss. Et nytt kapasitetssterkt kollektivtilbud vil kunne bidra til å løse
disse utfordringene, og motsatt: en tettere arealbruk i utvalgte korridorer vil bidra til å sikre
et tilstrekkelig passasjergrunnlag for et attraktivt kollektivtilbud.
Videre foreligger følgende data knyttet til støy og luftforurensning i storbyområdet:
•
•
•
•
•
•
•
•

Antall personer eksponert for timemiddelkonsentrasjoner av nitrogedioksyd, NO2 over
150 u/m3 mer enn 8 timer pr. år: 1015
Antall personer eksponert for døgnmiddelkonsentrasjoner av svevestøv, PM10 over 50
u/m3 mer enn 7 dager pr. år: 1801
Antall personer svært plaget av støy (PSP): 6379
Antall personer utsatt for mer enn 35 dBA innendørs støy: 9036
Antall personer utsatt for 55-60 dBA utendørs støy: 6434
Antall personer utsatt for 60-65 dBA utendørs støy: 8276
Antall personer utsatt for 65-70 dBA utendørs støy: 6373
Antall personer utsatt for > 70 dBA utendørs støy: 2308

Kravene i forurensningslovens forskrift m.h.p. luftforurensning er allerede tilfresstilt slik at
ytterligere tiltak ikke er aktuelt.
3.2 Framkommelighet
Deler av hovedvegsystemet på Nord-Jæren har passert eller er i ferd med å passere kapasitetsgrensen. Høsten 2002 ble det gjennomført registreringer av framkommelighet på enkelte
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strekninger av det sterkest trafikerte vegnettet i storbyområdet. På E39 er det betydelige
trafikkavviklingsproblemer i høgtrafikkperiodene gjennom Tjensvollkrysset og strekningen
Tasta-Stokka i Stavanger samt på strekningen mellom Stangeland og Sandve i Sandnes. Dette
er 2-feltsveger med gjennomsnittlig årsdøgntrafikk, ÅDT på opp mot 25000 kjt. Maksimal
timetrafikk i ”rush-retningen” er på opptil 2500 kjt. Også deler av det sekundære hovedvegsystemet som Rv44 i Stavanger og Sandnes og Rv509 som er viktige for kollektivtrafikken,
begynner å få kapasitetsproblemer på enkelte strekninger i høgtrafikkperiodene.
Den enkeltsporete jernbanen mellom Sandnes og Stavanger har ikke kapasitet til tettere
rutefrekvens eller flere holdeplasser enn i dag, uten at det vil gå ut over reisetiden og
punktligheten.
3.3 Funksjon som knutepunkt, transittområde
Vestlandets og storbyområdet på Nord-Jæren sitt transportbehov
Vestlandet har stor tilgang på ressurser og lang tradisjon med både innenriks- og utenrikshandel. I dag utgjør landsdelen tyngdepunktet for norsk eksport, og det uten at olje og gass tas
med i bildet. Eksporten er spesielt rettet mot Europa, og særlig mot Tyskland. I dag står
Vestlandsfylkene for produksjon av 37 % av
Produksjon av tradisjonelle varer til eksport
landets tradisjonelle varer til eksport, mens
Østlandet står for 36 %.
Men dette er nødvendigvis ikke en statisk
situasjon. Både menneskelige ressurser,
naturressurser, teknologi, kompetanse,
kapitaltilgang og fysisk infrastruktur er alle
viktige elementer for framtidig regional utvikling.
For Vestlandets del er det særlig det siste som er
mangelvare. Bedre vilkår for særlig veg- og
sjøtransport er derfor avgjørende for landsdelens
framtidige posisjon som verdiskaper i Norge.

27 %
37 %
Vestlandet
Østlandet
Øvrige landsdeler

36 %

Tilgjengelighet til markedene blir stadig mer sentralt for norsk næringsliv da konkurransen
øker på alle områder og i alle næringer. Gamle beskyttelsesmekanismer forsvinner. Det
samme gjør tidligere forskjeller mellom nasjonale og internasjonale markeder. Å redusere
norske bedrifters logistikkostnader – som i gjennomsnitt er 50 % høyere enn i
sammenlignbare bransjer i Europa – er ett virkemiddel for å øke konkurranseevnen. For
Vestlandets vedkommende vil utvikling av de nasjonale nord-sør-transportkorridorene, de
regionale transportkorridorene og forbindelsene til de viktigste havnene være en viktig
strategi for å oppnå bedre tilgjengelighet til internasjonale markeder og øke norske bedrifters
konkurranseevne.
Internasjonale transportkorridorer
De internasjonale transportkorridorene som berører Rogaland og storbyområdet på NordJæren, er Vestlandet–Storbritannia og Vestlandet–Kontinentet. Begge er ledd i korridorene
West Link og Northern Maritime Corridor (NMC), som er betegnelsen på to hovedkorridorer
mot Europa, to korridorer som er svært viktige for Vestlandets eksportrettede næringsliv.
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I utenriks godstransport er sjøtransporten dominerende enten det gjelder eksport eller import
(markedsandeler hhv. 91 % og 79 %). For persontransporten er luftfarten dominerende.
Utfordringene i korridorene er utvikling av knutepunkter og terminaler og tilknytning mellom
disse og landets øvrige overordnede transportnett.
Nasjonale transportkorridorer
Korridor 3 Oslo–Grenland–Kristiansand–Stavanger
I Rogaland inngår E 39 Kyststamvegen,
Sørlandsbanen, hovedskipsleden langs kysten
og luftfartskorridorene til/fra Stavanger.
Det er beregnet at av innenriks godstransport
til og fra Rogaland går 57 %, 3 300 000 tonn, i
korridoren. 1 850 000 tonn av denne
godsmengden, 56 %, fraktes med skip, 600
000 tonn, 18 %, på bane og 850 000 tonn,
26 %, på veg. En del av godsmengden på bane
og veg kommer fra eller skal videre til
utlandet. Bil, tog og fly er de viktigste
transportmidlene på lengere avstander for
persontransport. Fly har høy markedsandel
mellom Stavanger og Oslo, mens bil
dominerer mellom Stavanger og Vest-Agder.
Jernbanens markedsandel mellom Stavanger
og Kristiansand er anslått til å ligge mellom
15 og 25 %. Det er en reell konkurranseflate
mellom bil, buss og tog på strekningen
mellom Kristiansand og Stavanger.
Utfordringene i korridoren er spesielt knyttet til utvikling av stamvegnettet og jernbanens
infrastruktur. Innen transportplanperioden gjelder dette spesielt kapasitets- og ulykkesproblemer i og mellom Sandnes og Stavanger.
Korridor 4 Kristiansand–Stavanger–Bergen–Ålesund–Trondheim
For strekningen Kristiansand - Stavanger er korridoren sammenfallende med korridor 3. Fra
Stavanger og nordover består korridoren av E 39 Kyststamvegen, hovedskipsleden langs
kysten og luftfartskorridorene til/fra Stavanger og Haugesund.
30 % av innenriks godstransport til og fra fylket, 1 740 000 tonn, går i korridor 4. I denne
korridoren har sjøtransporten en markedsandel på nesten 70 % mot vegtransportens ca. 30 %.
Jernbanen har en markedsandel på 3–10 % på relasjonen Stavanger–Trondheim.
De tyngste persontransportstrømmene i korridoren er på strekningene Stavanger–Kristiansand
og Stavanger–Bergen. Bilen er dominerende reisemiddel for reiser mellom naboregioner, men
fly har en markedsandel på hele 65 % på reiser mellom Stavanger og Bergen. Det er en reell
konkurranseflate mellom hurtigbåt og buss på strekningene mellom Bergen, Haugesund og
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Stavanger, og et potensiale for utvikling av konkurranseflate mellom buss og bil på samme
strekninger.
Den trangeste flaskehals i korridoren innen Rogaland er ferjesambandet Mortavika –
Arsvågen, og det er en spesiell utfordring å fjerne denne. Av utfordringer i storbyområdet er
videre utvikling av stamvegvegnettet på Nord-Jæren, kapasiteten på flyplassterminalen,
tilknytning mellom flypassterminalen og trafikkhavnen til stamvegnettet samt jernbanens
infrastruktur.
Viktige knutepunkter i de nasjonale korridorene
Som for de internasjonale korridorene er trafikkhavnene og lufthavnene viktige knutepunkter
også for de nasjonale korridorene. Viktige er også forbindelsene mellom disse og det øvrige
transportnettet. For storbyområdet gjelder dette havnetangenten Forus – Tananger – Dusavik.
I tillegg er jernbanestasjonene i Stavanger og Sandnes og hurtigbåtterminalen i Stavanger
viktige for persontransporten til og fra fylket. For godstransporten er også jernbanens
godsterminal i Stavanger viktig.
Stavanger lufthavn, Sola
Stavanger lufthavn, Sola er en stamruteplass og har omfattende både innenlands og utenlands
rutetrafikk. Flyplassen betjener også helikoptertrafikk til oljeinstallasjonene i Nordsjøen.
Lufttrafikkens persondel over Stavanger lufthavn Sola har hatt en betydelig vekst på 1990tallet: fra 1,6 mill. reisende i 1992 til nær 2,6 mill. reisende i 2000 – 63 % på 8 år. Dette er
langt mer enn terminalbygget er dimensjonert for (2 mill. reisende/år). Utviklingen for hele
luftfartsbransjen har imidlertid vært svak de siste to-tre årene.
Terminalbyggets kapasitet er ikke så god som den burde være sett i forhold til trafikkavviklingen på Stavanger lufthavn. Også oppstillingsplasser/trafikkarealer for fly og bil/buss
med tilbringerveger er begrensende faktorer. Stavanger lufthavn har i dag en trafikk som langt
overgår den kapasitet terminalen er dimensjonert for.
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Stavanger som nasjonalt logistikknutepunkt
Nord-Jæren, Haugalandet og Eigersundsområdet utgjør tre tyngdepunkter for havnevirksomhet i Rogaland. Disse sammen med Stavanger lufthavn Sola er viktige knutepunkter i
de internasjonaletransportkorridorene. For storbyområdet er Nord-Jæren sammen med
Stavanger lufthavn Sola, viktige knutepunkt i tilknytning til de internasjonale transportkorridorene. Generelt er det en nasjonal målsetting å få mer gods over på kjøl. Havnen er et
viktig knutepunkt i overgangen mellom sjøbasert og landbasert transport.
Stavanger interkommunale havnedistrikt består av kommunen Stavanger, Randaberg, Sola (og
Rennesøy) og Sandnes havnedistrikt dekker deler av Sandnes kommune. Det er både
offentlige og private havneavsnitt i ulike størrelser og betydninger innenfor storbyområdet,
som Risavika, Dusavika, Mekjarvik, Stavanger indre havn og Sandnes indre havn Det er også
under planlegging nye havneavsnitt. Sandnes kommune har vedtatt at Sandnes indre havn skal
flyttes til Somaneset. I Risavika er det blitt tilgjengelig store arealer, som er regulert til
nærings- og havnevirksomhet. Stavanger interkommunale havnevesen har opplyst at det i
2001 ble registrert over 30.000 ferjeanløp og over 10.000 hurtigbåtanløp til havnedistriktet. I
2001 reiste det 3.6 mill passasjerer med ferjene og 721.000 passasjerer med hurtigbåtene.
Godsomsetningen for samme år oppgis til 3.4 mill tonn over kai (privat og offentlig). 640.000
tonn av denne godsmengden går over kai i Risavika, som hadde 2150 anløp.
Sandnes havnedistrikt har i 2000 oppgitt at de hadde 3886 anløp hvorav 2736 anløp var med
hurtigbåt. Det opplyses at det reiste 44.000 passasjerer mellom Sandnes og Stavanger med
hurtigbåt i 2000. Godsomsetningen innenfor havnedistriktet oppgis til 286.000 tonn.
En rapport utarbeidet etter samarbeid mellom Fiskeridepartementet, Rogaland fylkeskommune, Stavanger Interkommunale Havn IKS og NorSea AS har fokusert på mulighetene
til å utvikle et nasjonalt trafikknutepunkt for containertrafikk i Stavangerregionen. Rapporten
viser utviklingspotensialet for Risavika etter at området på det nå nedlagte Shell-raffineriet er
regulert til industriutvikling og havn. Rapporten fokuserer på trafikkbehov, samarbeid mellom
offentlige og private aktører, samt en vurdering av Risavika som godshavn. Dersom Risavika
utvikler seg til å bli en storhavn i godssammenheng vil skipstrafikken til og fra området øke
betydelig, og presset på vegnettet vil også bli større. Det vil da være behov for å utbedre
forbindelsene mellom havnen og stamvegnettet. Risavika har også behov for opparbeidelse av
internt vegnett i havna. Generelt er det en nasjonal målsetting å få mer gods over på kjøl.
Havna er et viktig knutepunkt i overgangen mellom sjøbasert og landbasert transport.
Tverretatlig arbeidsgruppe for ny nasjonal havnestruktur har lagt frem forslag til ny nasjonal
havnestruktur. I sitt arbeidsdokument foreslås det å dele landet inn i fire transportregioner,
hvor region Vest består av Agder fylkene, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.
Innenfor transportregion Vest er Kristiansand, Stavanger og Bergen listet opp som mulige
intermodale knutepunktshavner.
Ny godsterminal i Ganddal
Tungvinte godsterminalforhold i Stavanger (Paradis) og miljøhensyn skaper grunnlaget for
etablering av ny godsterminal i Ganddal i Sandnes kommune. Transportavstanden til Oslo blir
også noe redusert, slik at godstogene kan rekke fram og tilbake i løpet av ett døgn. Dette vil
gjøre transportørene mer konkurransedyktige.
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4. Samordnet areal- og transportstrategi/Anbefalt strategi for byområdet
4.1 Anbefalt forslag til samordnet areal og transportplanstrategi/Sammenheng mellom
lokale og statlige tiltak
De tre viktigste virkemidlene/”byggeklossene” på Nord-Jæren er som nevnt tidligere:
ü Transportplan for Nord-Jæren, handlingsplan 1998-2009 for infrastrukturtiltak (vedtatt
av Stortinget i mai 1999). Ansvar: Statens vegvesen i nært samarbeid med kommuner,
fylkesmann, Jernbaneverket og fylkeskommunen.
ü Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren (vedtatt av Regjeringen i statsråd i
oktober 2001) – en samlet stategisk plan for areal- og transportsystemet i Jærregionen
fram mot 2040 inkludert detaljerte retningslinjer for planlegging. Ansvar: Rogaland
fylkeskommune i nært samarbeid med kommuner, fylkesmann, Jernbaneverket og Statens
vegvesen.
ü Strategisk gjennomføringsplan for busskollektivtrafikk – ny rutestruktur på Nord-Jæren
f.o.m. 01.01. 2003 basert på effektive, høgfrekvente hovedruter tilpasset dagens og
framtidig planlagt arealutvikling i regionen. Ansvar: Rogaland fylkeskommune i nært
samarbeid med kommuner, fylkesmann, Jernbaneverket og Statens vegvesen.
Andre viktige planer som gir rammer for en helhetlig areal- og transportpolitikk for storbyområdet, er fylkesdelplan for jernbanen i Rogaland (2002) og fylkesdelplan for havner i
Rogaland (1998).
Disse tiltakene som omfatter både oppfølging fra statlig, fylkeskommunalt og kommunalt
hold, er planlagt gjennomført parallelt og godt samordnet.
Transportplan for Nord-Jæren – Handlingsprogram 1998-2009
Transportplanen framhevet følgende som de viktigste strategiske prinsippene for
infrastrukturutbygging:
v Å utvikle et attraktivt kollektivsystem gjennom et bredt spekter av tiltak som
kollektivprioritering, egne bussgater, høyere standard på stoppesteder og adkomst samt
utbygging av dobbeltspor på Jærbanen mellom Stavanger og Sandnes som grunnlag for
etablering av en framtidig bybane ol.
v Å utforme et funksjonelt overordnet vegnett i kombinasjon med trafikkdempende tiltak på
det øvrige vegnettet som både bedrer trafikkavviklingen og miljøforholdene.
v Å bygge ut et sammenhengende gang- og sykkelvegnett.
v Å bygge ut et turvegnett og utvikle en grøntstruktur slik at alle boligområder har lett
tilgang på dette innenfor en avstand på 500 meter.
v Å utbedre ulykkespunktene på vegnettet.
v Å gjennomføre miljøtiltak som miljøgater, trafikkregulerende tiltak, støyskjerming,
fasadetiltak ol.
Innenfor drift ble det framhevet følgende som de viktigste strategiske prinsippene:
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v Å utvikle et kollektivtilbud gjennom tiltak som høy frekvens på hovedruter, samordning
av rutetilbudet i hele byområdet med gode overgangsordninger, differensiert tilbud,
takstpolitiske tiltak som fremmer kollektivbruken, aktiv informasjon og markedsføring ol.
v Å gjennomføre trafikkregulerende tiltak for generelt å bedre trafikkavviklingen, men også
for å gi prioritet til visse trafikantgrupper og skjerming av områder for trafikk.
v Å holde en høy vedlikeholdsstandard på vegnettet og på gang-/sykkelvegnettet.
v Å begrense piggdekkbruken.
En nærmere omtale av handlingsprogrammet framgår av pkt. 4.3.
Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren
Planens utbyggingsområder kan deles inn i tre hoveddeler:
q
q
q

Basis
Kollektivakser
Langsiktige utbyggingsretninger

Disse elementene kan ikke ses som etapper, men som sammenhengende ledd i en langsiktig
og samordnet strategi for arealutviklingen på Jæren.
I basis inngår utbygging innenfor allerede vedtatte kommuneplaner, fortetting innenfor
dagens tettstedsarealer og nye tettstedsarealer i tilknytning til båndbyen mellom sentrene i
Stavanger, Sandnes og Sola i all hovedsak innenfor bybanens influensområde. Utviklingen av
kollektivsystemet er forutsatt å skje ved lineære akser for kollektivtrafikken ut fra sentrene i
Stavanger og Sandnes.
Samlet vil basis og kollektivaksene ikke gi tilstrekkelig areal for å dekke en utvikling slik en
ser det i dag på 40 års sikt. Derfor er det også behov for en mer langsiktig strategi for
arealutviklingen. De aktuelle retningene kan betraktes som videreutvikling av den
eksisterende byutviklingen på Jæren som vil støtte opp under eksisterende tettstedsstruktur og
sentra.
Som grunnlag for fylkesdelplanen er det videre foretatt en utredning av transportbehov og
overordnet infrastruktur. Det transportsystemet som ble vedtatt i Transportplan for NordJæren, ligger fortsatt som basis i transportsystemet. Nye prosjekter som er nødvendige for å
følge opp intensjonene om arealbruken er E39 Eiganestunnelen, ny kryssing av Gandsfjorden,
bybane Stavanger-Sandnes med arm Forus-Sola samt forbedret tilknytning til et framtidig
intermodalt knutepunkt på havnesiden i Risavika. Videre inngår en rekke tiltak langs aktuelle
kollektivakser. Dette er prosjekter med en total investeringsramme på 3-4 mrd. kr. Plankartet
for fylkesdelplanen er vist på forsiden i storbyomtalen.
Strategisk gjennomføringsplan for kollektivtrafikken - Ny struktur for bussrutene på NordJæren
Fra nyttår 2003 ble det gjennomført en radikal omlegging av busstrafikken på Nord-Jæren.
Prosjektet er gjennomført som en del av transportplanarbeidet på Nord-Jæren og fylkeskommunen vedtok det nye opplegget etter en omfattende høringsrunde. Opplegget baserer seg
på situasjonen før en eventuell bybane, men kan relativt enkelt kunne tilpasses når en bybane
settes i drift.
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Prinsippene som lå til grunn for omleggingen er bl. a. følgende: Konsentrasjon om færre og
mer høyfrekvente hovedruter i de tettest befolkede områdene, sentrumsrettet rutestruktur
supplert med materuter, enklere rutestruktur, satsing på helpendlerruter, eget bybussnett i
Sandnes samt markedstilpasset tilbud i områdene med lav etterspørsel.
En rekke infrastrukturtiltak er nødvendige eller ønskelige for å kunne gjennomføre den nye
rutestrukturen. Dette er tiltak som egne busstraseer, terminaler og snuplasser for busser.
4.2 Økonomiske rammer
Ifølge mandatet for storbyomtalen skal den økonomiske rammen ta utgangspunkt i en
sektorvis passiv framskriving av Regjeringens forslag til budsjett for 2003. Hver etat i
arbeidsgruppa skal ut fra dette og en videreføring av byområdets andel av statlige midler for
20022-2005, vurdere planrammer for byområdene.
Når det gjelder Statens vegvesen, er det for stamvegenes vedkommende tatt utgangspunkt i
den nylig framlagde stamvegutredningen for rute 8 E 39 Kristiansand-Stavanger-Bergen.
Dette gir en ramme for planperioden 2006-2015 på 625 mill. kr til stamveger med bakgrunn i
prioriteringene til Statens vegvesen Rogaland; i tillegg kommer eventuelle bompenger.
Ut fra mandatets forutsetninger om byområdets andel av investeringene til øvrig riksvegnett
legges til grunn, framkommer 600 mill. kr som ramme for planperioden 2006-2015. Innen
denne rammen vil gjennomføring av handlingsprogrammet for Transportplan på Nord-Jæren
bli prioritert. I tillegg kommer bompenger.
I forbindelse med behandlingen av statsbudsjetettet for 2003 gjorde Stortinget vedtak om
omdanning av Luftfartsverket til statsaksjeselskap. Det nye statlige aksjeselskapets
(AVINOR) investeringsramme vil ikke fastlegges i Nasjonal transportplan, men i selskapets
årlige investeringsbudsjett.
4.3 Bompengepakker
Transportplan for Nord-Jæren, handlingsplan 1998-2009 for infrastrukturtiltak ble vedtatt av
Stortinget i mai 1999 i form av St. prp nr. 14 (1998-1999) om ”delvis bompengefinansiering
av prosjekter og tiltak i Transportplan for Nord-Jæren”.
Planen inneholder omfattende veg-, kollektiv-, trafikksikkerhets-, miljø- og gang/sykkelprosjekter. Dobbelsporet jernbane mellom Stavanger og Sandnes er et av
hovedelementene i planen. Av sentrale vegprosjekter i planen nevnes: Rv510 Solasplitten,
Rv44 Stangeland-Skjæveland, Rv44 Klepp, E39 Tjensvollkrysset og E39 Smiene-Harestad.
Bompengesystemet består at et sonesystem med 21 ubetjente bomstasjoner. Systemet har
tidsdifferensierte takster med høgere takster i rushperiodene.
I handlingsplanen er det lagt opp til en samordnet korridor-/områdeutbygging. Målet er å
utnytte det samlede transportsystemet (bil-, kollektiv- og gang- og sykkelvegsystemet) på en
best mulig måte, både m.h.p. samfunnsøkonomiske, bedriftsøkonomiske og miljømessige
konsekvenser. Det legges opp til en utbyggingstakt der viktige tiltak for de miljøvennlige
transportformene kommer først i perioden.
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I utbyggingsplanen er veg- og kollektivprosjektene spesifisert. Gang- og sykkelprosjekter,
trafikksikkerhets- og miljøtiltak, trafikkreguleringstiltak og turveger er ikke spesifisert på
tilsvarende måte. Det foreligger imidlertid prosjektbeskrivelser også for disse tiltakene.
Tabellen på neste side viser fordelingen på de ulike tiltakene som inngår i planen:
Vegprosjekter:
Dobbeltspor Stavanger - Sandnes/Gandda
Kollektivtrafikktiltak:
Gang- og sykkelveger:
Miljøtiltak:
Trafikksikkerhetstiltak:
Trafikkreguleringstiltak m.m:
Turveger:
Bomstasjoner:
Sum:

1100 mill. kr
1040 mill. kr (**)
245 mill. kr
225 mill. kr
190 mill. kr
95 mill. kr
10 mill. kr
35 mill. kr
55 mill. kr
2 995 mill. kr

** Derav 240 mill.kr. i vedlikeholdsmidler. Tall i 2003-kr.
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Handlingsplanen omtaler også tiltak for drift og vedikehold, spesielt for kollektivtrafikken.
Behovet for økning i driftstilskuddet for kollektivtrafikken er vurdert til ca. 20 mill. kr pr. år.
Tiltakspakken innenfor kostnadsrammen i handlingsplanen omfatter imidlertid ikke tiltak for
drift og vedlikehold.
Tiltakene i handlingsplanen er forutsatt gjennomført i løpet av perioden 1998-2009.
Framdriftsplanen er utarbeidet med utgangspunkt i rammene i St.meld. nr. 37 (1996-1997)
NVVP 1998-2007 og St.meld. nr. 39 (1996-1997) Norsk jernbaneplan 1998-2007 samt St.
melding 46 (1999-2000) om NTP 2002-11. Reduserte rammer spesielt knyttet til
stamvegnettet og dobbeltsporet, lavere bompengeinntekter enn forutsatt sammen med økte
prosjektkostnader, gjør at tidsperioden for handlingsplanen trolig må forlenges med 2-3 år.
I handlingsplanen legges det opp til følgende finansieringsplan:
Statlige midler
Bompenger
Kommunale tilskudd
Fylkeskommunale midler
Sum

1687 mill. kr
1100 mill. kr
158 mill. kr
50 mill. kr
2 995 mill. kr

For kommunale tilskudd og fylkeskommunale midler er det allerede inngått formelle avtaler
for en vesentlig del av midlene. Det er forutsatt tilsvarende avtaler for de resterende midlene.
Virkninger av de planlagte tiltakene i handlingsplanen
Reisemiddelfordeling
Som del av transportplanarbeidet er det utført modellberegninger for å beregne hvilke konsekvenser den anbefalte tiltakspakken vil ha på reisemiddelfordelingen. Målsettingen med
tiltakene i transportplanen, både infrastruktur- og driftstiltak samt oppfølgende tiltak i forhold
til arealbruk, er å øke andelen kollektivreiser og gang-/sykkelturer. Modellberegningene tyder
på at dette kan oppnås. Det er imidlertid knyttet usikkerhet til slike modellberegninger.
Trafikkulykker, støyplager og utslipp av klimagasser
Økt satsing på trafikksikkerhet kombinert med nye vegprosjektene som avlaster eksisterende
lokalvegnett, f.eks. Rv 13 Hove - Vatnekrossen i Sandnes, vil gi betydelig reduksjon i antallet
trafikkulykker. Reduksjonen i antall trafikkulykker med personskade er beregnet til omlag 45
pr. år. Reduksjon i antall ulykker med materiell skade er beregnet til omlag 560 pr. år. Økt
satsing på støyskjermingstiltak kombinert med nye vegprosjektene som avlaster eksisterende
lokalvegnett, vil gi en betydelig reduksjon i antall støyplagede personer. Reduksjonen i antall
boliger med innendørs støynivå over 40 dBA, er beregnet til omlag 220. Det er beregnet at
antall personer plaget av støy vil bli redusert med omlag 2 950.
Økt satsing på miljøvennlige transportformer som kollektiv- og gang-/sykkeltrafikk, vil føre
til redusert transportarbeid. Som følge av dette er det ventet reduksjon i utslippene av
klimagassene CO2 og NOX.
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Kostnader for samfunnet og næringslivet
Tiltakene i handlingsplanen vil gi en årlig kostnadsreduksjon både for samfunnet og næringslivet. Alle vegprosjektene i handlingsplanen er svært lønnsomme prosjekter. Reduksjonen i
samfunnsøkonomiske kostnader som følge av disse er beregnet til omlag 140 mill. kr pr. år.
Reduksjonen i bedriftsøkonomiske kostnader for næringslivet er beregnet til omlag 40 mill. kr
pr. år. I tillegg kommer reduserte samfunnsøkonomiske kostnader av spesielle trafikksikkerhetstiltak og reduserte transportkostnader for de som får et bedre kollektivtilbud.
4.4 Presentasjon av større prosjekter
Dobbeltspor Sandnes - Stavanger
Jærbanen, jernbanen mellom Stavanger sentrum og Eigersund, er av stor betydning både for
regional og lokal trafikk og har fra 1991 og fram til i dag hatt en tredobling i trafikken. I dag
er det kapasitetsproblemer både på materiell- og infrastruktursiden, spesielt mellom Sandnes
og Stavanger.
Hovedmålet for utbygging av dobbeltspor er å etablere et konkurransedyktig
lokaltransporttilbud på Nord-Jæren. Dobbeltspor mellom Sandnes og Stavanger vil først og
fremst øke kapasiteten på Jærbanen betraktelig. Dette vil gi mulighet for et utvidet
stoppmønster, og for etablering av bybane som vil kunne gi et betydelig bedre skinnegående
kollektivsystem. ”Fylkesdelplan for arealplanlegging og langsiktig byutvikling på Jæren"
legger opp til en sterk vekst langs Jærbanen som vil medføre en betydelig økning av
transportbehovet i denne korridoren. En økt satsing på kollektivtrafikk er også i samsvar med
"Transportplan for Nord-Jæren".
Et nytt spor skal etableres langs dagens enkeltspor mellom Sandnes og Stavanger, delvis på
høyre og delvis på venstre side av eksisterende spor. Samlet lengde for dobbeltsporet vil bli
ca. 14,5 km. Mellom Kvaleberg og Stavanger er det allerede dobbeltspor, her vil unødvendige
spor saneres og driftsbanegården rustes opp etter flytting av godsterminalen til Ganddal.
Eksisterende anlegg må rustes opp på hele strekningen. Det er aktuelt å etablere nye
holdeplasser på Gausel, Jåttåvågen og Paradis. Stasjoner på Lura og Hinna er aktuelt dersom
det ikke vedtas finansiering av bybane.
Prosjektet er kostnadsregnet til 1040 mill.kr hvorav 240 mill. kr. vil være vedlikeholdsmidler.
I Nasjonal Transportplan for 2002-11 var det forutsatt utbygging i perioden 2004-07. Men på
statsbudsjettet for 2002 ble det ikke funnet rom for å prioritere igangsetting av prosjektet. For
2003 er det kun satt av 20 mill kr til planlegging av dobbeltsporet Man vil derfor måtte
komme tilbake til utbyggingen av dette prosjektet i senere budsjettframlegg overfor
Stortinget. I følge revidert handlingsprogram for Jernbaneverket vil dette ikke skje før etter
2005. Dobbeltsporet er ett av flere prosjekt som vurderes som aktuelle for alternativ
finansiering gjennom offentlig/privat samarbeid, OPS, evt. i samband med godsterminal
Ganddal.
Den forsinkede anleggsstarten vil ha stor betydning for byutviklingen i området, som i stor
grad har basert seg på en kollektivbetjening med dobbeltspor og bybane.
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Godsterminal Ganddal
Den nye terminalen for godstrafikk med jernbanen vil erstatte tidligere terminaler i Stavanger
og Sandnes, slik at disse områdene på sikt blir frigitt til byutvikling. Hovedmålsettingen for
prosjektet er å utvikle en godsterminal for Nord-Jæren som skal gi rasjonell drift for
operatørene i form av lønnsomme og effektive terminaltjenester, samt muliggjøre kjøring med
samme togstamme fra Oslo til Ganddal tur/retur innen ett døgn.
Terminalen er foreslått bygget på Ganddal mellom Sandnes og Øksnevad. Tiltaket har en
utstrekning på omlag 2 km (fra Figgjoelva i syd til Ganddal idrettsplass og DBS sykkelfabrikk
i nord). Terminalen er utformet med et skiftesporområde mot sør bestående av 3 parallelle
spor. Containerterminalen er lagt i nordre del av området og består av 2 lastegater med et spor
på hver side. I tillegg er det et kombinert omløpsspor/skiftespor mot eksisterende hovedspor.
Kostnadsoverslaget for prosjektet er på 300 mill.kr. I Nasjonal Transportplan for 2002-11 var
det forutsatt byggestart i 2002. Men hverken på statsbudsjettene for 2002 eller 2003 ble det
funnet rom for å prioritere igangsetting av prosjektet. Man vil derfor måtte komme tilbake til
utbyggingen av dette prosjektet i senere budsjettframlegg overfor Stortinget. I følge revidert
handlingsprogram for Jernbaneverket vil dette ikke skje før etter 2005. Ganddal godsterminal
er ett av flere prosjekt som vurderes som aktuelle for alternativ finansiering gjennom OPS,
evt. i samband med dobbeltsporprosjektet Sandnes – Stavanger.
Den forsinkede anleggsstarten vil også ha betydning for dobbeltsporprosjektet, ved at dette
enten skyves ut i tid eller får en kostnadsøkning og forsinket framdrift fordi man ikke får bort
godstogene fra strekningen Sandnes - Stavanger i tide. Forsinkelsen vil også ha innvirkning
på byutviklingen i Sandnes og Stavanger.
Nytt terminalbygg på Stavanger lufthavn, Sola
Luftfartsverket opplyste i 2002 at nærmere presentasjon av enkeltprosjekter på luftfartssiden
blir tatt inn i korridoromtalene. Av denne grunn er det derfor ikke gitt ytterligere opplysninger
om dette prosjektet utover det som er nevnt tidligere i dokumentet.
E39 Smiene – Dusavik-Harestad
Prosjektet omfatter utbedring og omlegging av E39 over en strekning på 3 km, og vil
forbedre trafikkavviklingen og -sikkerheten i transportkorridoren Stavanger - Randaberg.
Prosjektet vil også avlaste lokalvegnettet i korridoren. Planstatus: Kommunedelplan.
Kostnadsoverslag: 160 mill. kr. Nytte: Prosjektets netto nytte er beregnet til 465 mill. kr, og
nettonytte-/kostnadsforholdet er beregnet til 2,3.
Prioritering: Prosjektet er prioritert i siste seksårsperiode i Vegdirektoratets handlingsprogram
for perioden 2002-2011.
E39 Tjensvollkrysset
Prosjektet omfatter bygging av planskilt kryss mellom E39 og Rv 509, og vil forbedre
trafikkavviklingen på E39 gjennom Stavanger. Prosjektet vil også avlaste lokalvegnettet i
området. Planstatus: Reguleringsplan. Kostnadsoverslag: 105 mill. kr. Nytte: Prosjektets netto
nytte er beregnet til 45 mill. kr, og nettonytte-/kostnadsforholdet er beregnet til 0,2.
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Prioritering: Prosjektet er prioritert i første fireårsperiode i Vegdirektoratets handlingsprogram
for perioden 2002-2011.
Rv44 Stangeland - Skjæveland
Prosjektet omfatter bygging av ny riksveg over en strekning på 5,4 km, og vil forbedre
trafikkavviklingen i transportkorridoren mellom Nord- og Sør-Jæren. Prosjektet vil også gi ny
nødvendig hovedvegtilknytning for en framtidig godsterminal for jernbanen på Ganddal og vil
avlaste lokalvegnettet i området. Planstatus: Reguleringsplan. Kostnadsoverslag: 300 mill. kr.
Nytte: Prosjektets netto nytte er beregnet til 450 mill. kr, og nettonytte-/kostnads-forholdet er
beregnet til 2,4. Prosjektet er 100% bompengefinansiert og prioritert son nr. 1 i handlingsprogrammet.
Rv44 Strandgaten/Norestaen
Prosjektet omfatter omlegging av Rv 44 gjennom Sandnes sentrum. På en 670 m lang strekning legges ny Rv 44 i kulvert under jernbanen. Det legges til rette for framtidig dobbeltspor
for Jærbanen gjennom Sandnes sentrum. Prosjektet vil avlaste Strandgata som er smal og har
tett randbebyggelse. Prosjektet vil ikke gi noen stor framkommelighetsgevinst, men er et
viktig miljøprosjekt i Sandnes sentrum og åpner for ny sentrumsnær byutvikling.
Planstatus: Reguleringsplan. Kostnadsoverslag: 170 mill. kr. Nytte: Prosjektets netto nytte er
beregnet til 0 mill. kr, og nettonytte-/kostnadsforholdet blir følgelig 0. Det pågår for tiden en
ny vurdering der det sees på muligheten til et rimeligere prosjekt bygget parallelt med og
uavhengig av jernbanen. Prosjektet er 100% bompengefinansiert og prioritert i handlingsprogrammet.
Rv44 Omkjøringsveg Klepp
Prosjektet omfatter bygging av 4 km ny hovedveg, og vil forbedre trafikkavviklingen i
transportkorridoren mellom Nord- og Sør-Jæren. Prosjektet vil også avlaste Klepp sentrum for
gjennomgangstrafikk. Dagens Rv 44 gjennom Klepp sentrum er en sterkt trafikkbelastet
strekning med tett randbebyggelse og mange trafikkulykker.
Planstatus: Reguleringsplan. Kostnadsoverslag: 114 mill. kr. Nytte: Prosjektets netto nytte er
beregnet til 104 mill. kr, og nettonytte-/kostnadsforholdet er beregnet til 0,8. Prosjektet er
100% bompengefinansiert og prioritert i handlingsprogrammet.
Rv510 Solasplitten
Prosjektet omfatter bygging av 4,5 km ny hovedveg, og vil forbedre trafikkavviklingen i
transportkorridoren ut mot Sola lufthavn. Prosjektet vil også avlaste lokalvegnettet i området.
Planstatus: Hovedplan etter vegloven.
Kostnadsoverslag: 120 mill. kr. Nytte: Prosjektets netto nytte er beregnet til 370 mill. kr, og
nettonytte-/kostnadsforholdet er beregnet til 2,5. Prosjektet er 100% bompengefinansiert og
prioritert i handlingsprogrammet.
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Av prosjekter som er med i handlingsprogrammet er følgende blitt gjennomført i perioden
1998-2002: E 39 Hinna-Stangeland (utvidelse til 4 felt), E 39 Kryss Solasplitten, Rv 13 HoveVatnekrossen og Fv 427 Storhaugtunnelen.
Av nye prosjekter i FDP for langsiktig byutvikling på Jæren nevnes også følgende prosjekter:
Bybane
Etablering av nytt dobbeltspor på Jærbanen er allerede vedtatt av Stortinget i forbindelse med
Nasjonal transportplan for perioden 2002-2011. Innføring av et nytt rutetilbud på dette med
flere stoppesteder vil gi muligheter for å overføre trafikk fra veg til jernbane.
I tillegg vil det være behov for etablering av et forbedret kollektivtilbud gjennom de
områdene som ligger utenom jernbanens influensområde. I en nylig framlagt
konsekvensutredning er dette vurdert i form av to alternativer. Det ene innebærer etablering
av bybanesløyfer på følgende strekninger: Fiskepiren - Stavanger stasjon, HillevågJåttåvågen og Gausel-Forus-Lura.
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Hovedmomentene i konsekvensutredningen er at:
1) Alternativ 1 (bybane) og alternativ 2 (oppgradert tilbud i lokaltogtrafikken kombinert
med et oppgradert busstilbud) representerer hver for seg et sterkt oppgradert lokalt og
regionalt kollektivtilbud. Begge alternativene er basert på en økt satsing på
skinnegående kollektivtransport. Alternativ 1 og 2 representerer i trend sterkt økte
markedsandeler for kollektivtrafikken særlig i korridoren Stavanger – Sandnes (Bryne). Videre representerer begge alternativene store kapasitetsreserver som kan
nyttiggjøres i sammenheng med en utbyggings- og fortettingsstrategi i korridoren
Stavanger – Sandnes.
2) Med den arealbruken som er vurdert i konsekvensutredningen, vil et bybaneprosjekt
(alternativ 1) etablert innen år 2017 som er konsekvensutredningens prognosehorisont, ligge konservativt vurdert i grenseland for samfunnsøkonomisk lønnsomhet.
Konsekvensutredningen underbygger dermed tidligere utsagn fra bybaneutredningen
av 1999 der det ble konstatert at et bybanesystem kan være samfunnsøkonomisk
lønnsomt under forutsetning av et tilstrekklig antall arbeidsplasser og boenheter
lokalisert i banens influensområdet. Gitt realisering av en slik arealbruksstrategi vil
alternativ 1 på lengre sikt kunne være klart samfunnsøkonomisk lønnsomt.
3) Begge alternativene, men særlig alternativ 1, er avhengig av en langsiktig utbyggingsog fortettingsstrategi i korridoren Stavanger - Sandnes. En slik strategi må inkludere
etablering av en kollektivtrafikkvennlig senterstruktur, en konsentrert lokalisering av
arbeidsplasser og boligenheter. For å få alternativ 1 utviklet til et klart samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt, er det nødvendig med en ytterligere lokalisering av
arbeidsplasser og boligenheter i influensområdene til bybane-/lokaltogopplegget i
korridoren Stavanger – Sandnes.
I henhold til ovenfor stående punkt bør alternativ 2 vurderes som komplementært til
alternativ 1og ikke som et konkurrerende alternativ. Det betyr at en i første omgang satser på
en oppgradering av lokaltogtilbudet basert på utbygging av dobbeltspor mellom Stavanger og
Sandnes som hovedelement i den videre utviklingen av banebaserte kollektivtilbud. Dette
kombineres med et oppgradert busstilbud inkl. nye ekspressbussruter. De nødvendige bussfelt
langs Rv44 bygges ut (tverrprofil tilsvarende alternativ 1) med et perspektiv om å kunne
etablere bybanetraseer i disse avsnitt når passasjer-grunnlaget tillater det. På denne måten
vil en kunne etablere et tilstrekkelig attraktivt kollektivtilbud raskt i tid som kan ta opp
konkurransen med personbiltrafikken. Samtidig er en slik strategi fleksibelt nok i forhold til
en forventet men likevel usikker utvikling i passasjergrunnlaget.
Alternativ 1 har et noe høgere trafikkgrunnlag enn alternativ 2. Alternativet og er også
m.h.p. samfunnsøkonomi et noe bedre alternativ enn alternativ 2, vel og merke med de
usikkerheter som ligger i grunnlagsdataene.
E39 Stangeland-Hove
Prosjektet omfatter ca. 2 km. smal 4-feltsveg – utvidelse innenfor eksisterende vegkorridor.
ÅDT=25000. Prosjektkostnad: 80 mill. kr. Prosjektet vil gi forbedret framkommelighet og

Storbyomtale NTP 2006-2015

Nord-Jæren

F:\ge\prosjekt\tp10\nt—stb-11022003.doc

25

bedre trafikksikkerhet på en ulykkesbelastet strekning gjennom Sandnes.Netto nytte = 186
mill. kr. og netto nytte / kostnadsforhold = 2,0. Statens vegvesen Rogaland har prioritert
prosjektet i sitt forslag til handlingsprogram på stamvegrute 8 E39 Kristiansand-Bergen for
perioden 2006-2015.
E39 Eiganestunnelen
Prosjektet omfatter ca. 2,5 km. ny hovedveg der ca. 2,.3 km er tunnel. ÅDT=20000.
Prosjektkostnad: 880 mill. kr. Prosjektet vil gi forbedret framkommelighet og bedre
trafikksikkerhet på en ulykkesbelastet gjennom Stavanger sentrum og avlaste lokalvegnettet i
Stavanger nord-korridoren for gjennomgangstrafikk. Prosjektet gir stor gevinst i reduksjon i
antallet støyplagede personer. Netto nytte = 611 mill. kr. og netto nytte / kostnadsforhold =
0,9. Statens vegvesen Rogaland har prioritert prosjektet i sitt forslag til handlingsprogram på
stamvegrute 8 E39 Kristiansand-Bergen for perioden 2006-2015.
Rv44 Bru over Gandsfjorden
Prosjektet omfatter ca. 2 km. ny hovedveg der hovedelementet er ei ny bru over Gandsfjorden
ÅDT=20000. Prosjektkostnad: 720 mill. kr. Prosjektet vil gi avlaste Sandnes sentrum for
gjennomgangstrafikk med tilhørende miljø- og trafikksikkerhetsmessig gevinst samt
tilrettelegge for byutvikling i østre deler av Sandnes. Prosjektet gir stor gevinst i reduksjon i
antallet støyplagede personer. Netto nytte = 249 mill. kr. og netto nytte / kostnadsforhold =
0,26.
4.5 Tiltak som kan bidra til å styrke kollektivtrafikkens konkurranseevne
Fra strategisk fylkesanalyse til NTP 2006-2015 av mai 2002:
I fylkesanalysen for NTP 2006-2015 utarbeidet i mai 2002 ble det satt opp følgende målsetting for kollektivtrafikk:
Kollektivtrafikkens markedsandel av de totale reiser internt i fylket skal økes fra 7 % i 1998 til
12 % innen 2015, og økningen skal skje på bekostning av andelen bilreiser i områder der det
er reell konkurranseflate mellom transportmidlene.
Det resultatet skal oppnås ved å:
•. redusere transportbehovet og overføre trafikk fra bil til miljøvennlige transportformer.
Reduksjon av transportbehovet kan først og fremst oppnås gjennom en hensiktsmessig areal
og lokaliseringspolitikk.
•. etablere et tydelig og godt synliggjort kollektivtilbud
Aktuelle tiltak er å bedre fremkommeligheten for kollektivtrafikken ved å etablere egne
kollektivtraseer, iverksette helhetlige tiltakspakker, etablere et enklere produktdifferensiert
kollektivtilbud samt profilere kollektivtrafikken sterkere i bytrafikken og bybildet.
•. etablere et tydelig stamnett med god framkommelighet og gode knutepunkter.
Etablering av et høyfrekvent skinnegående stamnett bygd på Jærbanen og et høyfrekvent
stamnett for den lokale busstrafikken, sammen med god framføringshastighet og stiv
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frekvens, vil være noen av «grunnpilarene» i et velfungerende kollektivsystem på NordJæren. Sikre og trivelige terminaler er også en nødvendighet.
•. legge spesiell vekt på utvikling av kollektivtilbudet for arbeids- og skolereiser
Arbeids- og skolereiser utgjør rundt 1/3 av alle reiser. Dette er dessuten reisetyper som er
spesielt godt egnet for kollektivtransport da de er konsentrert til spesielle tider på døgnet,
mange reisende har felles start- og målpunkter for sine reiser og reisene har et stabilt
mønster.
•. sikre forutsigbare og langsiktige økonomiske rammer
Effektivisering og omstrukturering av dagens rutetilbud og økt tilskuddsnivå (fylkestingets
vedtak 03.12.97, Stortingets vedtak 11.05.99) er tiltak som kan bidra til stabile økonomiske
rammer for kollektivtrafikken. Alle aktører, og spesielt staten, må følge opp sitt ansvar mht.
løsninger og drift slik at vedtatte driftsrammer kan følges opp i praksis.
•. etablere et samordnet og forenklet takstsystem
I dag anvendes det parallelt fire ulike – til dels konkurrerende – takstsystemer, hvorav staten
og fylkeskommunen har ansvaret for to hver. Denne situasjonen er en av hovedårsakene til
at taksttilbudet totalt sett ikke bidrar til å presentere kollektivtilbudet som et totaltilbud i
transportmarkedet.
•. holde høy standard på drift og vedlikehold av kollektivtrafikkens materiell og infrastruktur
Høy standard på drift og vedlikehold på materiellet kan sies å være når dette er i teknisk god
stand og rent og tiltalende, mens det for infrastrukturen kan være velholdte holdeplasser
med god og synlig informasjon. Rask brøyting av busstraseéne er også viktig.
•. det skal være attraktivt å velge kollektive reisemidler
Alle elementer i kollektivsystemet, infrastruktur, materiell, pris, brukervennlighet, trygghet
mv., må bidra til at det oppleves som attraktivt å benytte kollektive transportmidler. Reise
med buss oppleves i dag som alt for dyrt, særlig for familier, i forhold til å bruke privatbil.
Det må utvikles en mer offensiv takstpolitikk der bruk av buss og bane fremstår som et
prismessig konkurransedyktig alternativ.
Gode knutepunktsløsninger og god samordning mellom buss, hurtigbåt, lokalbåt og ferjer vil
forbedre kollektivtransporttilbudet.
Utvikling av robuste ABS-regioner betinger utvikling av byområdenes roller som regionsentra. Et velfungerende transportsystem er en av flere faktorer som vil bidra til å styrke
denne rollen. Ved formulering av mål og strategier for løsning av byområdenes spesielle
utfordringer bør de overordnede mål om næringsliv og regionutvikling ligge til grunn.
Sikkerhet og miljø skal i flg. utfordringsdokumentet tillegges avgjørende vekt.
I fylkesanalysen for NTP 2006-2015 utarbeidet i mai 2002 ble det satt opp følgende målsetting for fylkets byområder:
I regionsentrene med nærliggende tettbygde områder skal det utvikles et velfungerende
transportsystem der hensynet til sikkerhet og miljø tillegges avgjørende vekt.
Dette skal oppnås ved å:
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•. redusere transportbehovet og overføre trafikk fra bil til miljøvennlige transportformer.
Reduksjon av transportbehovet kan først og fremst oppnås gjennom en hensiktsmessig areal
og lokaliseringspolitikk. Overføring av persontrafikk fra bil til miljøvennlige
transportmidler som sykkel og kollektivtrafikk er nærmere omtalt ifylkesanalysen, der også
virkemidler som parkeringspolitikk og økonomiske virkemidler er pekt på som viktige. Det
pekes også på at samordning av virkemiddelbruken dessuten er nødvendig for å oppnå best
mulig resultat.
•. etablere gode helhetlige arealbruks- og transportløsninger
På lang sikt er dette et velegnet virkemiddel med tanke på å redusere samfunnets
transportbehovet og samtidig øke de miljøvennlige transportmidlers andel av det totale
reisevolum. Gjennom den samordna areal- og transportplanleggingen som foregår/er
gjennomført i og rundt regionsentrene er det lagt til rette for slike løsninger.
•. ha en felles parkeringspolitikk i regionsentrene i Nord- og Midt-Rogaland
Parkeringspolitikk er primært et kommunalt ansvar. For Nord-Jæren legger imidlertid
Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren sterke føringer for en samlet regional
parkeringspolitikk. Tilsvarende føringer bør vurderes for regionsenteret i Nord-Rogaland.
Statens ansvar gjelder virkemidler i forhold til privat parkering.
•. benytte bompengefinansiering for sterk satsing på sikre og miljøvennlige transportsystemer
Slik bompengefinansiering er allerede innført på Nord-Jæren.
Fra strategisk storbyanalyse til NTP 2006-2015 av mai 2002:
Anbefalinger fra storbyområdet Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg til NTP 2006-2015:
1. Byområdet med de involverte kommuner er innstilt på å følge opp sin del av satsingen
gjennom bl.a. realiseringen av arealbruken i Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling
for Jæren, og utvikling av en felles parkeringsnorm i storbyområdet.
2. Banebasert transport:
-

Investeringer til dobbeltspor på jernbanen (Jærbanen) mellom Stavanger og
Sandnes må senest komme i perioden 2004-2007 slik NTP 2002-2011
forutsetter.
Nye stoppesteder på Jærbanen og kjøp av tjenester fra NSB BA må gi grunnlag
for 15 min frekvens med lokaltog mellom Stavanger og Sandnes.
Investeringer til "bybane-sløyfer” på Nord-Jæren må prioriteres tidlig i
planperioden.

3. Forsøk med alternativ forvaltningsorganisering av transportsystemet:
-

-

Storbyområdet vil i forbindelse med forsøket å foreslå sterkt reduserte takster
for kollektivtrafikken i byområdet. Staten må gjennom forpliktende avtaler
delta offensivt og bidra til økt konkurransedyktighet for kollektivtrafikken i
byområdene.
I forsøket, må Staten gi mulighet for at de samlede investerings-, drifts- og
vedlikeholdsmidler til samferdselssystemet kan sees i sammenheng og
prioriteres helhetlig. Bompengeordninger må gradvis omdannes til et
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vegprisingssystem, hvor inntektene også kan gå til drift av kollektivtransport
eller andre miljøvennlige transportformer og miljøtiltak.
4. Staten må oppfylle sine forpliktelser til investeringer, drifts- og vedlikeholdsmidler i
samsvar med vedtatt handlingsprogram i Transportplan for Nord-Jæren.
5. Sykkel:
-

-

Byområdet på Nord-Jærens sykkelsatsing (”Sykkelbyen Sandnes” og ”Sykkel i
Stavanger”) må løftes opp og videreføres gjennom en offensiv nasjonal
sykkelstrategi. Strategien må fullt ut anerkjenne sykkelen som et selvstendig og
viktig transportmiddel i alle byområder.
Sykkelstrategien må innebære at også Staten snarest går inn med økte,
øremerkede investerings, drifts- og kampanjemidler til en tverrdepartemental .
(SD, KAD, MD og HSD) satsing på økt sykkelbruk. Satsingen må vektlegge den
store helseforebyggende og samfunnsøkonomiske effekt økt sykkelbruk
representerer.

6. Lover og regelverk:
-

Storbyområdet på Nord-Jæren foreslår at det nedsettes en hurtigarbeidende
arbeidsgruppe som identifiserer hvilke skatte- og avgiftsregler som bør endres
for å likestille eller favorisere miljøvennlige transportformer som sykkelbruk
og kollektivtrafikk i forhold til individuell biltransport. Evet. inntektstap for
Staten sees i sammenheng med besparelser i helse- og miljøvernbudsjettet.

-

Storbyområdet på Nord-Jæren vil endre sin parkeringspolitikk til å bli i
samsvar med øvrige elementer i areal- og transportpolitikken, blant annet
gjennom redusert parkeringsdekning i knutepunkter og korridorer hvor
kollektivtrafikken er attraktiv. For at denne politikken skal bli effektiv, må
staten gjennom evet. ny lov og forskrift gi hjemmel for å regulere allerede
eksisterende parkeringstilbud på privat område.

Det presiseres at de ovenfornevnte utdrag fra fylkes- og storbyanalysene er de administrative
anbefalingene. Ved den lokal- og fylkespolitiske behandlingen ble det i forskjellig grad
presisert at en ikke kunne slutte seg til forslagene om vegprising og parkeringsrestriksjoner.
4.6 Spesielle problemstillinger
4.6.1 FAFOT
Samferdselsdepartement inviterte med brev datert 27.12.2001 byene som er representert i
regjeringens Storbyforum, dvs. Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Tromsø
samt Sarpsborg og Fredrikstad og berørte fylkeskommuner til forsøk med å prøve ut
alternative modeller for transportsystemets forvaltningsorganisering i byområdene. I brev
datert 28.01.2002 har kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, samt Rogaland
fylkeskomunne gitt uttrykk for stor og positiv interesse for å delta i forsøket.
For storbyområdet på Nord-Jæren har en valgt følgende rammer for sin søknad:
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v Forsøksregionen foreslås i utgangspunkt avgrenset til de fire kommune på Nord-Jæren
dvs. kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. Ved spesielle behov og
problemstillinger som inngår i prosjektet vil dette primærområdet kunne utvides.
v Som organisasjonsmodell foreslås valgt avtalealternativet.
4.6.2 Taksforsøk kollektivtrafikk/Økt innkjøp av persontransporttjenester hos NSB
Takstnivået på kollektivtrafikken er etter hvert blitt meget høgt. I regionen har en ved flere
anledninger tatt opp muligheten for å prøve takstforsøk. Hvis takstnivået i den nye rutestrukturen for busstrafikken som ble satt i verk fra 01.01. 2003 skulle reduseres med 20%,
ville det medføre et økt tilskuddsbehov på ca. 20 mill. kr. pr. år. Fylkeskommunen har
effektivisert busstilbudet maksimalt bl. a. nå sist ved bruk av anbudsprinsippet på ny rutestruktur for busstrafikken. Det må derfor gis økte statlige tilskudd hvis en skal ha mulighet for
slike taksreduksjoner. Videre er det ønskelig å innføre økt frekvens/et nytt lokaltogtilbud på
Jærbanen når nytt dobbeltspor står ferdig. Dette vil også medføre behov for økte statlige
midler til kjøp av persontransporttjenester.
4.6.3 Manglende oppfølging av statlige langtidsplaner
I storbyområdet på Nord-Jæren har en et godt regionalt og tverretatlig samarbeid. Det foreligger godkjente overordnede planer der infrastruktur, driftstiltak og arealbruk er sett i
sammenheng. Pr. i dag er det imidlertid en betydelig problemstilling at det i de årlige statlige
budsjettene ikke har vært oppfølging i samsvar med vedtatte planer som NTP 2002-11 og
Transportplan Nord-Jæren – handlingsplan 1998-2009. Dette gjelder konkret i forhold til nytt
dobbeltspor og godsterminal for jernbanen samt stamvegprosjekter som er blitt forskjøvet ut i
tid i forhold til det som lå til grunn i de nevnte planene. Forutsigbar finansiering av slike
sentrale infrastrukturprosjekter er helt nødvendig for å gjennomføre den byutviklingsstrategien regionen har valgt.
Hvis staten ikke stiller opp med de midlene som er forutsatt i de overordnede planene bl. a.
fylkesdelplanen for langsiktig byutvikling, vil dette medføre at en sannsynligvis ikke greier å
gjennomføre den miljøvennlige areal- og transportstrategien som regionen har valgt. Nytt
dobbeltspor på jernbanen der kollektivtrafikken forutsettes å ta betydelig større markedsandeler enn i dag, er et helt sentralt element for å kunne forutsette tett utbygging langs bybåndet mellom Stavanger og Sandnes.

5. Virkninger av anbefalt strategi
I forbindelse med utarbeidelsen av fylkesdelplanen for langsiktig byutvikling på Jæren ble
alternative strategier for utvikling av transportsystem og arealbruk vurdert.
Den anbefalte strategien som er omtalt tidligere i pkt. 4.1, fokuserer på transporteffektivitet,
redusert transportomfang samt å fremme kollektivtransport og gang-/sykkelbruk. Plassering
av utbyggingsarealene forutsettes å skje i nærhet til eksisterende tettsteds- og senterstruktur,
og i tilknytning til potensielle tunge kollektivtraseer. Et sentralt grep i denne sammenheng er
utvikling av nye tettstedsarealer i tilknytning til båndbyen mellom Stavanger og Sandnes.
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Figuren under viser resultatene fra transportmodellberegninger for de ulike alternative
utviklingsmodellene.
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Figuren viser at en med den anbefalte stategien i fylkesdelplanen for langsiktig byutvikling på
Jæren vil få en betydelig mindre vekst i biltransporten enn hvis utviklingen fortsetter slik som
den har gjort fram til i dag alternativt hvis verneinteressene hadde blitt sterkt vektlagt i den
sentrale delen av byområdet.
Det er gjennomført samfunnsøkonomiske analyser for enkeltprosjektene i ”Transportplan
Nord-Jæren – handlingsplan 1998-2009” samt de supplerende ”nye” prosjektene i fylkesdelplanen for langsiktig byutvikling på Jæren.
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Figuren viser en betydelig årlig reduksjon i samfunns- og bedriftsøkonomiske kostnader som
følge av prosjektene i planen.

Storbyomtale NTP 2006-2015

Nord-Jæren

F:\ge\prosjekt\tp10\nt—stb-11022003.doc

31

6. Alternative vurderinger
Alternative byutviklingstrategier inkludert andre løsninger i transportsystemet ble vurdert i
forbindelse med utarbeidelsen av fylkesdelplanen for langsiktig byutvikling.
Ulike alternative byutviklingsmodeller med tilhørende transportsystem er konsekvensvurdert
opp mot nasjonale, regionale og lokale målsettinger. Figuren under forrige kapittel viser de
transportmessige konsekvensene av dette.
Hovedalternativene som ble vurdert kan kort beskrives som følger:
v Referansealternativet
Alternativet innebærer en framskriving av komunenes arealplanlegging fram til i dag med
liten grad av samordnet regional arealplanleggging uten spesiell sterk fokus på å tilrettelegge
for miljøvennlige transportformer. Konsekvensene er sterk vekst i transportbehovet og
biltrafikken og konflikter med mange av de sentrale nasjonale målsettingene for samordnet
areal- og transportplanlegging.
v Regional transporteffektivitet
Alternativet tilsvarer den anbefalte strategien som er omtalt tidligere i dokumentet.
v Vern
Alternativet innebærer en sterk fokus på å vern av verdifulle arealer for jordbruk og
kulturminner også i de sentrumsnære områdene med spredt utbygging som konsekvens og
tilhørende vekst i transportbehovet og biltrafikken
Konsekvensvurdering i forhold til målsettinger
En oversikt over de ulike alternativs grad av måloppnåelse etter skalaen Stor-DelvisLiten/Uendret i forhold til 0-/referansealternativet er vist i tabellen under:

Nasjonale

Grad av måloppnåelse
Overføring av
trafikk til
miljøvennlige
transportformer
Bedre transport for
et næringslivet
Bedre kollektivtrafikktilbud
Vern av viktige
arealer for
biologisk mangfold
Vern av viktige
arealer for landbruk
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Liten

Stor

III Vern
Liten
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Delvis

Delvis
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Stor

Delvis

Delvis

Delvis

Stor

Delvis

Delvis

Stor
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F:\ge\prosjekt\tp10\nt—stb-11022003.doc

Vern av viktige
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kulturminner
Lokalt
utbyggingsmønster
Tilgang til
samfunnstjenester
God tilknytning til
transportkorridorer
Bedre
tilgjengelighet til
sentra mv.
Redusert reisetid
mellom regioner
Redusert reisetid i
regionen
Frigjøring av
ressurser
Effektivisering av
kollektivsystemet
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Delvis

Delvis

Stor

Liten

Stor

Delvis

Uendret

Uendret

Uendret

Uendret

Uendret

Uendret

Uendret

Delvis

Uendret

Uendret

Uendret

Uendret

Uendret

Delvis

Uendret

Uendret

Delvis

Uendret

Uendret

Stor

Uendret

(**)
Basert på analysen kom den anbefalte modellen, II, best ut.
Stavanger-Sandnes korridoren er sentral i transportsystemet på Nord-Jæren. Figuren under
viser dagens persontrafikk i korridoren samt trafikkutvikling fram mot 2015.
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Personturer pr. døgn i Stavanger-Sandnes korridoren
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Figuren viser hvordan situasjonen i transportanalyser er beregnet å bli med og uten et
høgverdig kollektivtilbud samt konsekvensvurderingen av de ulike byutviklingsmodellene.
De nærmeste tiårene vil økningen i transportbehovet i aksen Stavanger - Sør-Jæren og spesielt
langs bybåndet mellom Stavanger og Sandnes bli meget sterk. Trafikkveksten på vegnettet,
kombinert med lav markedsandel for miljøvennlige transportformer, har fram til i dag
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resultert i tiltakende miljø-, sikkerhets og kapasitetsproblemer. Dersom ikke en større del av
den forventede trafikkveksten skjer ved økt gang-, sykkel- og kollektivtrafikk på bekostning
av biltrafikken, vil disse problemene forsterke seg.
Antall personturer fordelt på reisemiddel i Stavanger-Sandnes korridoren, i dagens situasjon
og 2015-situasjonen, er beregnet. ”Trend-alternativet” viser trafikkutviklingen i 2015 slik den
vil være basert på TØI`s generelle trafikkprognoser for fylket. Det andre alternativet viser en
situasjon der en har lykkes med å etablere et høyverdig kollektivtilbud i korridoren. I
sistnevnte alternativ vil en unngå at kapasitetsgrensen på dagens E39 Motorvegen på ca.
60.000 kjt. pr. døgn overskrides med unntak av enkelte rampetilknytninger der det vil være
behov for kapasitetsforbedrende tiltak. Det å ta vare på kapasiteten på stamvegen E 39 er
viktig for næringstrafikk i tillegg til de miljø- og trafikksikkerhetsmessige gevinstene en
oppnår ved å overføre en større andel av totaltrafikken til miljøvennlige transportformer. For å
lykkes med en slik radikal trafikkoverføring fra bil- til kollektivtrafikk, vil det være behov for
en kombinasjon av stimulerende tiltak i form av et konkurransedyktig kollektivtilbud med høg
frekvens, god framføringshastighet og lave takster kombinert med styrende tiltak som tett
arealutvikling langs kollektivaksene, parkeringsrestriksjoner og høge bompengetakster for
biltrafikken.
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Forord
Arbeidet med Storbyomtalen for Trondheim og Trondheimsregionen er gjennomført i et
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Sammendrag.
Hovedutfordringer.
Fram mot 2015 mener arbeidsgruppa at det er betydelige utfordringer for utviklingen av
transportsektoren i Trondheimsområdet, både for person- og næringstransportene. Hovedutfordringene
er beskrevet slik:
• Utvikle en trafikksikker, miljøvennlig og effektiv person- og næringstransport.
• Få til en reell endring i markedsdelingen i retning av de mest miljøvennlige transportmidlene.
• Få mer av godset inn og ut av regionen over på jernbane- og sjøtransport
Utfordringene for persontransportene er:
Arealbruk:
Sikre at fortetting, effektiv arealutnyttelse og lokalisering av arbeidsplasser/ viktige
servicefunksjoner langs de tyngste kollektivaksene lar seg gjennomføre. En viktig utfordring er
å vise fasthet i arealpolitikken, og ta på alvor at god tilgjengelighet også kan oppnås med
annet enn personbil.
Sikkerhet:
Sterk reduksjon både av alvorlighetsgraden av trafikkulykkene og av antallet alvorlig skadde
og drepte trafikanter, samt å øke tryggheten spesielt for de myke trafikantene.
Helse, miljø og trivsel:
Redusere antall personer som er utsatt for støy og utslipp, og få flere til å mosjonere i stedet
for å bruke bil.
Framkommelighet:
Bedre framkommeligheten for kollektiv-, gang- og sykkel- trafikken slik at framkommeligheten
blir stabil og forutsigbar hele året. Videre er det en utfordring å redusere strekninger med kø,
spesielt for nyttetrafikken, samt å unngå at det oppstår nye problemstrekninger.
Tilgjengelighet:
Forbedre konkurranseforholdet (reisetid og pris) for de kollektive transportmidlene framfor
biltrafikken, samt å lette tilgangen til bruk av de kollektive reiseformer.
For næringstransportene er utfordringene:
• Utvikle godsterminalen på Brattøra slik at den kan bidra til vekst i kombinerte
godstransporter. Terminalen må derfor sikres tilstrekkelig areal samt god tilknytning til
det offentlige jernbanenettet, hovedvegsystemet og havna.
• Komme fram til et konkret samarbeid mellom aktørene i Orkanger/ Trondheim og
Skogn/Levanger/Verdal der både offentlige myndigheter og viktige private bedrifter kan
gå sammen om å utvikle en hensiktsmessig arbeidsdeling med sikte på gi et samlet sett
best mulig tilbud. Det er også knyttet utfordringer til infrastrukturen på både bane og
havn, samt å sikre arealreserver i et langtidsperspektiv.
• Redusere miljøbelastningen på Midtbyen samtidig som tilgjengeligheten til terminalene
forbedres gjennom fullføringen av et sammenhengende tungtrafikknett som forbinder
havn, jernbane og andre større terminaler, industri- og lagerområder i Trondheim.

Tiltak og strategier.
Arbeidsgruppa har gjennomdrøftet en rekke tiltak som i ulik grad bidrar til å løse hovedutfordringene. De forskjellige tiltakene er satt sammen i 3 ulike strategier:
• Strategi 1: Videreføring av dagens nivå på drift og investeringer, men uten
bompengefinansiering av det lokale vegnettet.
• Strategi 2: Satsing på de miljøvennlige transportmidlene og restriksjoner på biltrafikken.
Vegprising i de mest miljøbelastede områdene av byen. Utvikling av jernbanen etter InterCitykonsept.
• Strategi 3: Satsing på avbøtende tiltak i form av avlastende hovedvegnett. Finansiering ved
kombinasjon av statlige midler og bompenger.
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Strategi 1 innebærer ingen vesentlige endringer i forhold til den utviklingen vi er inne i i dag. I løpet
av perioden fram mot 2015 vil deler av det forbedrede stamvegnettet rundt Trondheim være på plass
med unntak av Sluppen- området/ Osloveiens søndre del. Kollektivsystemet vil stadig tape terreng ved
spesielt at priskonkurranseforholdet til bil forverres. Bomringen forutsettes også fjernet, noe som
ytterligere endrer konkurransesituasjonen i favør av biltransporten.
Strategi 2 inneholder den samme utbyggingen av stamvegnettet rundt Trondheim som i strategi 1.
Men i strategi 2 skjer det en sterk satsing på de miljøvennlige transportformene både i Trondheim og i
Trondheimsregionen. Det forutsettes en utvikling av banebaserte tilbud, reduserte takster på
kollektivsiden, etablering av et sammenhengende og godt vedlikeholdt sykkelvegnett, og en styrking
av arbeidet med utbedring av ulykkespunkter. Det forutsettes at finansieringen skjer med lokale og
statlige bidrag, samt med midler fra vegprising i de miljøbelastede delene av byen.
Videre har vi lagt til grunn at kontrollen av adferd i trafikken styrkes i nødvendig grad ved at politiet
får en andel av inntektene fra gebyrene slik at kontrollene blir selvfinansierende så lenge adferden i
trafikken ikke er tilfredsstillende.
Strategi 3 forutsetter at stamvegnettet rundt Trondheim inkl. stamvegaksen E6 Melhus- Stjørdal er
ferdigstilt. Sistnevnte forutsettes utbygd til 4 felt med adskilte kjørebaner. I Trondheim er det i denne
strategien lagt opp til utbygging av flere lokale veglenker/ forbindelser som bl.a. Jonsvannsvegens
forlengelse og forbindelsen Byåsen- Sluppen. Det skjer ingen særskilt satsing på de miljøvennlige
transportformene. For å finansiere en slik løsning forutsettes en kombinasjon av statlige midler og
bompenger.
I alle 3 strategiene er det forutsatt at samarbeidet mellom havnene i Trondheimsfjorden videreføres og
utvikles til Trondheimsfjorden intermodale knutepunkthavn. Dette havnesamarbeidet vil ha en felles
organisasjon og to ”nav” i hhv. Trondheim og Skogn. Det planlegges rutegående sjøtransporter til
kontinentet. På distribusjonssiden planlegges en konsentrasjon av samlasterbedrifter til Brattøra med
bygging av en samlasterterminal. Intensjonen er å få til en konsentrert bruk av areal og en samordning
på distribusjonssida. En viktig forutsetning er at stamvegnettet er på plass.
Effekter.
Det finnes ingen modell som kan beregne alle tiltakene som vi har beskrevet i de ulike strategiene.
Virkninger av omfordeling av trafikk som følge av tiltak og endringer i transportnettet er beregnet med
transportmodellen for Trondheim (TASS4) og EFFEKT, som gir samfunnsøkonomiske effekter. For
de andre tiltakene har vi beregnet effektene ut fra erfaringsdata både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
Figuren nedenfor viser en sammenstilling av de beregningene vi har gjort. Som vi ser gir strategi 2
størst økning i bruk av de miljøvennlige transportformene.
Figur 1. Endringer i
transportmiddelbruk av ulike
strategier
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Anbefalt strategi.
Transportetatene har anbefalt en strategi for å møte de transportmessige utfordringene i perioden 2006
– 2015:
1. Det er ønskelig med en forbedring av stamvegnettet slik at dette kan fungere som et avlastende
hovedvegnett. Primært er dette et statlig ansvar, men om nødvendig aksepteres
egenfinansiering for å sikre prosjektenes gjennomføring.
2. I byområdet satses det på de miljøvennlige transportformene. Finansiering av utbygging og
drift av kollektivnett med vegprisings- inntekter, parkeringsmidler og midler fra stat,
kommune og fylkeskommune.
3. Jernbanen nordover mot Innherred utvikles etter et InterCity- konsept, basert på et raskere
togtilbud mellom Trondheim, Stjørdal og byene på Innherred. Det er for øvrig ønskelig med
økt fokus på jernbanen som godstransportør, og i tilbringertransporten til/fra Værnes.
Referansegruppa sluttet seg i hovedtrekk til denne strategien, men deltakerne har ikke hatt mandat til å
forplikte sine respektive organisasjoner/ etater.
Denne strategien betyr at det i de sentrale delene av Trondheim innenfor det geografiske området som
er betegnet som Kollektivbuen, legges særskilt godt til rette for de miljøvennlige transportmidlene.
Anbefalte tiltak er blant annet sammenhengende og godt vedlikeholdt sykkelvegnett,
sammenhengende kollektivprioriteringstiltak på hovedvegnettet, utvidelser av banenettet, utvikling av
stasjoner, holdeplasser og knutepunkt. Også i Trondheimsregionen legges det godt til rette for de
kollektive transportmidlene med blant annet innfartsparkering. Gjennomføring av denne strategien
betyr også et sterkt og trafikksikkert hovedvegnett rundt Trondheim sentrum, inklusive
stamvegstrekningen E6 Tonstad- Melhus.
I den anbefalte strategien forutsettes bomringen i Trondheim i nåværende form lagt ned i 2005.
Utbyggingen av stamvegnettet bør etter prosjektgruppas mening være et statlig ansvar. Men for å
kunne realisere fullføringen av stamvegnettet på relativt kort sikt, ser prosjektgruppa muligheten for et
spleiselag mellom staten og egenfinansiering med bompenger fra E6 øst (Ranheim) og ved E6 sør
kommunegrensen(e). Bompengeinnkrevings- perioden fra E6 sør vil med samme prisnivå som på E6
øst vare i om lag 3- 4 år.
For å få til den ønskede satsingen på de miljøvennlige transportmidler i de sentrale delene av
Trondheim, er det nødvendig med mer midler til både drift og investering. Vi har forutsatt et spleiselag
der både stat, kommune og fylkeskommune bidrar. Samtidig ser vi for oss at midler fra lokal
vegprising kan benyttes. Av den ekstra satsingen på miljøvennlige transportmidler forutsetter vi at
knapt 50% (ca 800 mill kr totalt i perioden) kommer fra vegprising. Beløpet pr år tilsvarer om lag
halvparten av det som tas inn gjennom dagens bompengering. Vegprisingen vil være knyttet til
vegnettet i det sentrumsnære byområdet innenfor Kollektivbuen der miljøproblemene er størst, og i
rushtidene. Anbefalt strategi er vist i Figur 8.
I anbefalt strategi har vi lagt til grunn at kontrollen av adferd i trafikken styrkes i nødvendig grad ved
at politiet får en andel av inntektene fra gebyrene slik at kontrollene blir selvfinansierende så lenge
adferden i trafikken ikke er tilfredsstillende.
Sluttdrøfting

Virkningene av anbefalt strategi i forhold til hovedutfordringene vil være en kombinasjon av
det vi oppnår gjennom strategiene 2 og 3. Vi får langt på vei de positive effektene av
satsingen på de miljøvennlige transportmidlene i strategi 2, og også de positive effektene av et
sterkt hovedvegnett i strategi 3. Hovedtrekkene er:
Markedsdelingen persontransport:
• En stans i nedgangen/ en svak økning i bruken av de miljøvennlige transportmidlene.
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Trafikksikkerhet:
• Et trafikksikkert hovedvegnett sammen med endringer i lovverk og begrensninger i
bilbruken, gir bedret trafikksikkerhet med en reduksjon i antallet personskadeulykker på i
overkant av 100 personskade ulykker pr år (1/3 reduksjon).
Næringstransporter:
• Et ferdigstilt og sterkt stamvegnett både rundt byen og langs E6 Melhus- Malvik gir gode
rammevilkår for næringstransportene generelt. Spesielt er det viktig med gode
vegforbindelser til/ fra godsterminalområdet på Brattøra, der det også er gode muligheter
for samordning på transportørsiden mht. effektive distribusjonsløsninger.
• Det interkommunale havnesamarbeidet med ei intermodal knutepunktshavn vil bidra til å
overføre gods fra vegtransport til sjø.
Virkningsberegningene viser at vi beveger oss i ønsket retning både på person- og
næringstrafikksiden med de angitte virkemidlene. Veksten i bruk av personbil stanses, men vi
oppnår ikke en markert og reell endring i markedsdelingen i retning av de mest miljøvennlige
transportmidlene.
Transportetatenes kommentarer
Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen har gitt noen egne kommentarer til Storbyomtalen, se
kap. 9.
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1 Innledning
1.1 Avgrensning av storbyområde og problemstilling
Prosjektgruppa med unntak av Jernbaneverket, har definert storbyområdet til å være
Trondheimsregionen (Trondheim, Malvik, Klæbu, Melhus og Skaun) samt Støren/ Orkanger
og Stjørdal. Samlet har disse kommunene 206 000 innbyggere, hvorav 73,5 % bor i
Trondheim. I dette prosjektet inngår også trafikk over havnene i Trondheimsfjorden.
Avgrensingene er vist på figuren nedenfor. Jernbaneverket mener at som en del av
storbyregionen inngår også Innherred i Nord-Trøndelag, da denne storregionen representerer
et felles bolig- og arbeidsmarkedsomland, med bl.a. felles utfordringer knyttet til utbygging
av jernbane og havneinfrastruktur.
Figur 2 Avgrensning av Storbyområdet

Arbeidspendlingen er økende, og Trondheim er nå det viktigste arbeidsmarkedet i de fire
nærmeste nabokommunene i Trondheimsregionen. I Trondheim finnes også de største trafikkog miljøproblemene. Funksjonen som knutepunkt og endepunkt i transportkorridorene binder
regionen sammen og etablerer forbindelser til andre landsdeler og utland gjennom vegsystem,
terminaler, havner og lufthavner.
Analysen er rettet både mot bruken av statlige virkemiddel og mot bruken av lokale
virkemiddel på tvers av forvaltningsnivåene. Her er bl.a. arealpolitikk, kollektivtiltak,
parkeringspolitikk og vegprising viktige tema.

1.2 Bakgrunn/historikk
Mandatet for omtalen av storbyomtalen for Trondheim og Trondheimsregionen er beskrevet i
brev fra sekretariatet for NTP 2006- 15, datert 8. oktober 2002.
Omtalen tar utgangspunkt i det arbeidet som ble utført i trinn 1 i NTP- arbeidet i 2001/ 2002.
Spesielt viktig har vært Trondheim kommunes rapport av mai 2002, Strategisk areal- og
transportanalyse for byområdet Trondheim. Videre har ulike strategiske analyser fra
fylkeskommunen og Trondheim kommune vært nyttige dokumenter i vårt arbeide, bl.a. Ny
giv, Kollektivtrafikkplan for aksen Steinkjer-Stjørdal (Trondheim), Godsstrømsanalysen og
Transport- og logistikkutfordringer for næringslivet i Sør- Trøndelag, Flaskehalser på
vegnettet i relasjon til næringsutøvelse, Strategisk havneplan for Sør- Trøndelag,
Trondheimsfjorden havn, Lufthavnplan 2000, Varedistribusjonsundersøkelse i Trondheim
sentrum med mer.
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1.3 Politiske vedtak
Trondheim kommune og Fylkestinget i Sør- Trøndelag behandlet de ulike analysene/
dokumentene til NTP sommeren 2002. Nedenfor er gjengitt utdrag fra den politiske
behandlingen av disse analysene som spesielt angår Trondheimsområdet:
Fylkestinget i Sør- Trøndelag:

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fullføring av et avlastende hovedvegnett
Et godt utbygd og sammenhengende sykkelvegnett
Styrking av kollektivtransporttilbudet gjennom tiltak som forbedrer framkommeligheten og som
gjør det mulig med takstreduksjoner og frekvensøkninger langs hovedårene
Stavne- Leangenbanen utvikles til å etablere et bytog i Trondheim (inkl. Stavne- Melhus)
Aksen Trondheim – Stjørdal (og videre til Steinkjer) er viktig for utviklingen av et integrert boligog arbeidsmarked i regionen. En utvikling av aksen må inkludere bygging av Gevingåsen tunnel
og gradvis utbygging av dobbeltspor på strekningen Trondheim- Stjørdal.
Trondheim midtby må utvikles til et område med godt miljø, grønt- områder og liten luft- og
støyforurensning.
Økt bruk av restriksjoner på bilbruk i sentrale byområder, mest aktuelle tiltak er aktiv
parkeringspolitikk og vegprising
Ved statlig pålegg om vegprising skal inntektene brukes til utvikling av kollektivtilbudet i fylket.
Frekvensen av gjennomgående tung næringstrafikk må reduseres til et minimum.
Oppgradering av E6 fra Trondheim og sørover gis første prioritet for å fremme effektive
næringstransporter
Prioritering av utbedring av flaskehalsene E6 Osloveien og E6 Nidelv bru
Arbeidet med etablering av en felles havneforvaltning i Trondheimsfjorden må tas opp på nytt.
Det forutsettes at dagens jernbanestrekninger opprettholdes og videreutvikles for gods- og
persontrafikk.
Arbeidet med overgang av gods fra vei til bane intensiveres.

Trondheim Formannskap:
Viktigste utfordringer for perioden 2006- 15:
• Sikre finansiering og fullføring av allerede vedtatte planer for utbygging av transport- og
miljøtiltak
• Utvikle en helhetlig transportpolitikk som styrker miljøvennlig transport gjennom forbedring av
tilbudet for fotgjengere, syklister og kollektivtrafikk, gjennomføring av miljøtiltak og bruk av
trafikkregulerende virkemidler.
• Tilpasse utbygging og vedlikehold av hovedveinettet til ordinære statlige bevilgninger til
samferdsel etter at bomringen er tatt ned, samt å gå bort fra den systematiske statlige politikken
med at det kreves lokal egenandel for å gjennomføre ordinære drift- og utbyggingsprosjekter
• Følge opp de transportpolitiske føringene som er innarbeidet i lokale og regionale arealbruksplaner
• Effektivisere næringstransportene gjennom gode terminal- og distribusjonsløsninger.
• Uttrykk for en positiv holdning til en forsøksordning for forvaltning av transportsystemet med økt
ansvar overført til kommunen. Men en forutsetning for kommunal overtagelse av ansvar for
kollektivtrafikken er at det overføres midler til Trondheim kommune som står i forhold til
innbyggertallet.
Øvrige merknader som ble vedtatt av Formannskapet:
• Trondheim vil ha fullført mesteparten av hovedvegutbyggingen ved gjennomføringen av
Trondheimspakken og E6 øst.
• Trafikksituasjonen vil i hovedsak være tilfredsstillende i Trondheim etter de nevnte utbygginger.
• Avvikling av bomringen i 2005
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•
•
•
•
•

Ikke behov for særskilte statlige bevilgninger de nærmeste årene ut over det som er nødvendig for
å vedlikeholde og foreta mindre utbygginger. Disse midlene forutsettes tilført over statsbudsjettet,
og ytterligere egenfinansiering (bompenger/ vegprising) bør derfor være unødvendig.
Hovedutfordring er å videreføre og forsterke de mekanismer som bidrar til redusert transportbehov
og/ eller bilbruk.
Viktigst er å videreføre strategien om å fortette byen slik at transportavstander reduseres.
Vegprising vil virke negativt, bl.a. vil det fungere som særskatt på næringsliv og arbeidsplasser i
de sentrale delene av Trondheim.
Reduksjon i biltrafikk i Midtbyen må løses gjennom fortsatt økt fortetting av boliger og
arbeidsplasser, en reell nedgang i arbeidsplassparkering, bygging av Nordre avlastningsveg
(heretter benevnt NAV) og E6 øst, samt at Trondheim får tilført en rettferdig andel av
tilskuddsmidler til kollektivtilskudd i forhold til innbyggertallet.

Det er mange sammenfallende synspunkter i uttalelsene fra Sør- Trøndelag fylkeskommune
og Trondheim kommune. På ett område er det en forskjell; vegprising. Her er Trondheim
Formannskap negativ, mens Fylkestinget peker på at vegprising kan være et aktuelt tiltak.
Evt. inntekter skal brukes til utvikling av kollektivtilbudet i fylket.
I Trondheim kommunes vedtak sies det at trafikksituasjonen vil i hovedsak være
tilfredsstillende i Trondheim etter utbyggingene av NAV og E6 øst. Statens vegvesen er ikke
enig i dette, noe vi mener tilstandsanalysen og hovedutfordringene i de neste kapitlene
understreker. Jernbaneverket slutter seg til Trondheim kommunes vurdering av
trafikksituasjonen og finner tiden moden for økt satsning på bane.

1.4 Arbeidsmetodikk/ opplegg
Prosjektgruppa har lagt opp og gjennomført arbeidet med storbyutredningen på følgende
måte:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tilstandsbeskrivelse. Det er tatt utgangspunkt i Strategisk analyse for Trondheim og
øvrige analyser fra Sør- Trøndelag fylkeskommune. Analysene er supplert med ytterligere
data og systematisert med henblikk på det videre arbeidet.
Hovedutfordringer/ målsettinger. De viktigste utfordringene for både persontransportene
og næringstransportene er diskutert og nedfelt. Målene er konkretisert.
Innspill fra eksterne rådgivere. Gruppa har fått innspill fra TØI og Vista Utredning
gjennom et eget seminar om utvikling av miljøvennlige transportformer sykkel og
kollektiv- transport, bl.a. med utenlandske erfaringer.
Idédugnad der det kom fram om lag 50 innspill/ forslag til tiltak for utvikling av
transportsystemet.
Evaluering av innspillene opp mot i hvilken grad de bidrar til å nå hovedutfordringene.
Utsortering av de tiltakene som gir best måloppnåelse.
Sammensetting av tiltak til tre ulike strategier.
Konsekvensvurderinger av strategiene
Sammensetting av en anbefalt strategi.

Dette arbeidet har vært en balansegang mellom å være for lite konkret og å bli for detaljert.
Denne Storbyomtalen skal ikke være en handlingsplan. Det vil komme i neste fase av arbeidet
med NTP.
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2 Tilstandsvurdering
2.1.1 Arealbruk
Byområdet vokste kraftig i siste halvdel av forrige århundre. Sterkest var veksten i
Trondheims nabokommuner. Arbeidspendlingen har økt, og Trondheim er nå det viktigste
arbeidsmarkedet i de fire nærmeste nabokommunene. Det er også stadig flere fra Innherred
som pendler til byen.
I senere år er byveksten i ferd med å endres. Nedlagte industriområder og næringsbygg i
sentrale bydeler tas i bruk til boligformål, og flere større bedrifter lokaliseres sentralt.
I Trondheimsregionen har en kommet langt med å avklare hvordan trafikk- og miljøproblemer
kan motvirkes gjennom arealplanlegging. Prinsippene om fortetting, effektiv arealutnyttelse
og lokalisering av arbeidsplasser og viktige servicefunksjoner langs de tyngste
kollektivaksene er innarbeidet i fylkesdelplan med retningslinjer for kommunal areal- og
transportplanlegging (Ny giv for Trondheimsregionen 2002 – 2011 (2030)) og også i
Trondheim kommunes forslag til arealdel for kommuneplanen.
Kollektivbuen

Kollektivbuen står sentralt som utviklingsområde
for arbeidsplasser og servicetilbud i begge
planene. Dette er det området som både byens og
regionens innbyggere har best tilgjengelighet til
uten bruk av bil.

Byområdet har ingen transportpolitikk som
møter de utfordringene som følger med
endringene i arealpolitikken. Fortetting og
konsentrasjon er gunstig for å begrense
transportbehovet, og for å bidra til større bruk av
miljøvennlige transportmiddel. Men, veksten
forsterker også trafikk- og miljøproblemene i de sentrale delene av byen hvor disse er størst
fra før. Det blir svært vanskelig å gjennomføre arealplanene uten en transportpolitikk som
sikrer tilfredsstillende tilgjengelighet og trafikkavvikling i sentrale byområder, f.eks. gjennom
etablering av et avlastende hovedvegnett, begrensning av bilbruk på arbeidsreiser og utvikling
av gode alternative transporttilbud til bil.

2.1.2 Persontrafikk
Reisevirksomheten
Innbyggerne i Trondheim foretar om lag 550 000 turer på en vanlig hverdag. Trafikken har
vokst som en følge av at innbyggertallet og reiselengden har vokst. Derimot reiser ikke folk
mer i dag enn for ti år siden. Halvparten av turene foretas som bilfører, og dette indikerer at
biltrafikken er i størrelsesorden 90 mill. turer på årsbasis.
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Det er tre hovedgrupper som hver for seg har
like mange reiser:
• reiser i, eller til/fra, arbeid og skole
• reiser for å handle eller utføre ærend
• andre fritidsreiser

Trafikk til/fra Trondheim1
Transportmiddel
Reiser/år
Andel
Bybuss (Team)
15,5 mill.
78,8 %
Annen busstrafikk
2,5 mill.
12,7 %
Gråkallbanen
0,9 mill.
4,6 %
NSB lokaltrafikk
0,6 mill.
3,1 %
Hurtigbåt (Vanvikan) 0,17 mill.
0,9 %
Totalt
19,7 mill.
100 %
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Transportmiddel
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Trondheim

Annet
Regionen ellers

Reisemiddelfordelingen i Trondheim og regionen framgår av figuren over (mai, 2001).
Bilbruken er vesentlig høyere i nabokommunene enn i Trondheim. Gang-, sykkel- og
kollektivtrafikken er tilsvarende lavere. Situasjonen er følgende:
•

Biltransporten har en dominerende rolle, og om lag 60 % av alle reisene i
Trondheimsregionen utføres med bil. Sammenlignet med tall fra RVU 1990 er andelen

1

Ca – tall , hentet fra Kollektivplanen for Trondheimsregionen 1994 – 2005, revisjon for perioden 2001 – 2005.
Hurtigbåttall fra Fosen trafikklag (2001)
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bilpassasjerer noe redusert og andelen bilførere, og dermed også bruken av bil, noe
økt.
•

I flere tiår har målet vært å øke andelen kollektivtrafikanter. Det har vært noe vekst i
trafikken, men ikke nok til å øke markedsandelen. Driftstilskuddet er kraftig redusert,
noe som har medført en kraftig takstøkning.

•

Gangtrafikken utgjør ca. 18 % i Trondheim mot bare 9 % ellers i regionen.
Utviklingen i Trondheim er en nedgang fra 22 % for ti år siden.

•

Sykkelandelen sommers tid er 12 % i Trondheim og bare 4 % i nabokommunene.
Nivået i Trondheim var for ti år siden 8 %. Bruken av sykkel er vesentlig høyere om
sommeren enn om vinteren

Forventet trafikkutvikling
TØI’s prognoser for bruk i arbeidet med NTP viser en forventet vekst i trafikkarbeidet med
bil på 15- 16 % i Sør-Trøndelag i perioden fram til 2015. Etableringen av bomringen medførte
en reduksjon i biltrafikken i åpningstiden på 5 – 10 % og også en merkbar vekst i
kollektivtrafikken. Når bomringen legges ned i 2005, kan en vente en motsatt effekt.
Biltrafikken i Trondheim kan derfor vokse med 20 – 25 % i de mest trafikkerte periodene av
dagen. Fortettingspolitikken fører til at den sterkeste aktivitetsveksten kommer i de mest
sentrale delene av byen. Potensialet for biltrafikkvekst blir her særlig stort om det ikke kan
motvirkes gjennom andre tiltak.
Bruk av tilbringe rtransport til/fra Værnes flyplass

Andel av flypassasjerer

60 %
50 %
40 %
Sør
30 %

Nord

20 %

I alt

10 %

Flytrafikken
Luftfartsverkets prognoser viser en
kraftig vekst i flytrafikken fra 2,3
mill. reiser i 2001, til vel 5 mill.
reiser i år 2025. Flybuss og tog er
viktige som tilbringertransport til
flyplassen h.h.v. mot sør og nord.

0%
Bil

Taxi

Buss

Tog

2.1.3 Godstrafikk
All godstransport innen Trondheimsregionen utføres med bil. Også for godstransporter innen
fylket og innen Trøndelag er bilen totalt dominerende, mens svært små tonnmengder føres
med båt eller tog på så korte relasjoner. Utfordringene for godstransporten i regionen er på
denne bakgrunn knyttet til varetransport og -distribusjon med bil innen regionen og
byområdet, og til godsterminalene som del av de nasjonale transportkorridorene innenlands
og til/fra utlandet.
Godsterminal for jernbanen
CargoNet har de senere år satset på rask framføring av containertog (CombiXpress, CX-tog)
mellom Oslo og de større byene, uten stans ved mindre mellomliggende steder. Trondheim er
i dag eneste knutepunkt for slike kombitransporter med tog i Trøndelag. I tillegg betjenes
regionen til en viss grad med vognlasttog (Trondheim, Skogn) og systemtog (Skogn). I følge
CargoNet utgjør trafikken til/fra Trondheim for tiden ca. 320 containere pr døgn og et mindre
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antall vognlastvogner. Omlastingen genererer en biltrafikk på anslagsvis 400 lastebiler til/fra
terminalen pr døgn på hverdager. Betydelige deler av denne biltrafikken må i dag føres
gjennom Midtbyen og andre tettbygde byområder.
Jernbaneterminalen på Brattøra er nedslitt og lite rasjonelt utformet. Jernbaneverket har
tidligere gått inn for utbygging av en ny samlet godsterminal på Leangen for å oppnå større
kapasitet og mer rasjonell drift, og dette har ligget til grunn for behandlingen av
konsekvensutredning (godkjent 2000) og reguleringsplan (vedtatt 2001). Jernbaneverket har
senere kommet til at de heller ønsker å videreføre dagens godsterminal på Brattøra og heller
prioritere tilgjengelige investeringsmidler for andre utbyggingstiltak. Dette medfører at
Nordre Avlastningsveg må føres i kulvert under godsterminalen med betydelige
merkostnader.
Havneterminaler i Trondheim og Trondheimsfjorden
Sjøtrafikken i Trondheimsfjorden er spredt på et stort antall offentlige og private havneanlegg
knyttet til større tettsteder og industrianlegg (jf. figur). Trondheim og Levanger/Verdal utgjør
de største tyngdepunktene for sjøtransport i regionen med henholdsvis 1,3 mill. og 1,0 mill.
tonn over offentlige og private kaier.
Offentlige trafikkhavner finnes i
Orkanger, Trondheim, Stjørdal,
Levanger/Verdal og Steinkjer. De
største private havneanleggene
utgjøres av Fiborgtangen (Norske
Skog), Fagervika/Høvringen i
Trondheim (oljeselskaper),
Orkanger (Elkem Thamshavn) og
Muruvik (Elkem, Shell).
Betydelige deler av godstrafikken
med skip er bulkvarer. De største
stykkgodshavnene utgjøres av
Fiborgtangen (460.000 tonn
avispapir) og Trondheim havn
(275.000 tonn).
Det er tatt initiativ til å få godkjent planene for utvikling av havneterminaler i Trondheim
(Brattøra) og på Fiborgtangen (”Skognterminalen”) som et felles "intermodalt knutepunkt" for
Trondheimsfjorden etter de nye retningslinjene for arbeidet med Nasjonal Transportplan.
Trondheim og Levanger/Verdal havn har i den anledning sendt felles brev med uttalelse til
den sentrale arbeidsgruppen for havnestruktur.
Flyfrakt over Trondheim Lufthavn, Værnes
Flyfrakt utgjør små tonnmengder, men er i hovedsak varer med svært høy verdi hvor
tidsfaktoren har avgjørende betydning for valg av transportmiddel. Flyfrakten utføres
hovedsakelig med ordinære passasjerfly. Samlet godstrafikk i 2001 var 10200 tonn. Av dette
utgjorde innenlandstrafikken 7200 tonn, hvorav halvparten var post. Utenlandstrafikken var
knapt 3000 tonn, og var dominert av fiskeeksport med russiske fraktfly til Japan. Denne
trafikken har pågått de siste 2 år, men ble helt innstilt våren 2002.
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Lokal varetransport og distribusjon
Det finnes per i dag ikke sammenhengende tungtrafikknett som forbinder havn,
jernbaneterminal og større industri- og lagerområder i Trondheim. Store deler av trafikken til
viktige terminaler og tyngre næringsområder (Høvringen, Ila Pir, Brattøra, Nyhavna og Lade)
går derfor i dag gjennom Midtbyen som har dårlig tilpasset vegnett og trafikksituasjon for
slike kjøretøy
Laste- og losseforholdene er viktigste grunn til ventetid ved varelevering. Flertallet av
forretningene har mindre enn en vareleveranse per dag, og opplever ikke vareleveringen som
problematisk, mens dette fortoner seg annerledes for transportørene. I gjennomsnitt er ikke
kapasitetsutnyttelsen av kjøretøyene større enn 42 %.

2.1.4 Konkurranseflater persontransport
En markedsundersøkelse i Trondheim viser at om lag 80 % har alternative
transportmuligheter til bil på reiser til/fra skole og arbeid. Kollektivtransporten er for de fleste
det mest aktuelle alternativet, og viktigere om vinteren enn om sommeren (54-/ 62 %). Sykkel
er et aktuelt alternativ om sommeren (16 %). Om vinteren er det flere som vil gå (12 %).
I Trondheim mener 23 % at de uten vansker kunne ha brukt kollektive transportmiddel i stedet
for bil på den siste reisen de utførte. I Trondheimsregionen er andelen 13 %.
Mest aktuelle alternativ til bil på skole-/arbeidsreise
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Halvparten av regionens
befolkning kan nå områdene
innenfor Kollektivbuen i løpet
av 30 minutter til fots, med
sykkel eller kollektive
transportmiddel2. I de mest
sentrale delene er det
vanskelig/dyrt å parkere, og
følgelig finner vi i dag de
største konkurranseflatene
mellom bil og mer

miljøvennlige transportmiddel i dette området.
Nesten halvparten av arbeidstakerne kan endre arbeidstiden med minst en halv time. Det gir et
stort potensial for å begrense toppbelastningen i rushtidene og derigjennom redusere behovet
for utbygging i vegnettet og redusere toppbelastningen for kollektivselskapene. Fleksibiliteten
gjør det også enklere å benytte kollektive transportmuligheter når en unngår unødig venting
ved arbeidstidens start og slutt.

2.1.5 Trafikksikkerhet
Årlig skades mellom 300 og 400 personer i trafikken i Trondheim i henhold til offisiell
statistikk (politirapporterte ulykker). Av disse er det i gjennomsnitt 5 drepte og 20 alvorlig
skadde.
Antallet har holdt seg ganske konstant de siste 15 åra. Trafikken har vokst, slik at risikoen har
blitt noe redusert sett i forhold reiselengden.

2

Jf. arealbruksindikatorene under tilstandsbeskrivelsen for arealbruk
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Antall skadde og drepte i Trondheim, 1985 - 2001
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Det behandles tre ganger så mange trafikkskadde på sykehus som tallene for politirapporterte
ulykker tilsier. Spesielt behandles det mange sykkelulykker som ikke framgår av statistikken. I
følge politiets rapporter er det årlig mellom 50 – 70 skadde etter sykkelulykker i Trondheim, mens
skadetallene fra Regionsykehuset ligger nærmere 500. De fleste skadde syklister blir behandlet for
lettere og moderate skader (ca. 70 %). Undersøkelser viser at syklistenes konflikter med annen
trafikk reduseres betydelig når sykkeltrafikken kommer opp i en viss størrelse (30 – 60 syklende
per time).
T rafikkskadde rapportert til politiet

Trafikkskadde ved RIT

Fotgjengere;
15,46 %

Fotgjengere; 7,5
%
Bil; 38,5 %

Sykkel; 16,44
%
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I Trafikksikkerhetsplanen for Trondheim (2002 – 2005) har formannskapet vedtatt som hovedmål
å redusere det totale antall skadde og drepte med 15 %, og antallet alvorlig skadde og drepte med
30 %, i perioden. Trafikksikkerhetsplanen for Sør-Trøndelag (2002 – 2005) retter fokus mot å
redusere antall drepte og alvorlig skadde.

2.1.6 Miljø
Støy
Støyproblemene henger sammen med
trafikkbelastningen og er i stor grad
knyttet til hoved- og samlevegnettet.
Forurensningsloven krever at vegholder
gjennomfører tiltak der boliger er utsatt for
støynivå over 42 dBA, og disse tiltakene
skal være iverksatt innen 2005. I
Miljøverndepartementets retningslinjer for
planlegging av nye boliger, og nye veger
inntil eksisterende boliger, forutsettes det
at innendørs støynivå ikke skal overskride
35 dBA. I Trondheim er ca. 9100 personer
(dvs. ca. 4150 boenheter) utsatt for slike
støynivå eller mer.
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Luft.
De lokale forurensningsproblemene i
Trondheim er primært knyttet til svevestøv
(PM10) og NO2. Sentrale deler av Trondheim
har spesielt vært plaget med svevestøv under
ugunstige klimatiske forhold vinters tid.
Piggdekkgebyr ble innført i Trondheim 1.
november 2001, og målet er at minst 80 % av
trafikken skal benytte piggfrie dekk. Etter to
år med piggdekkgebyr har andelen piggfrie
dekk i Trondheim økt fra ca. 35 % til 63 %.
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Svevestøv 2000, PM10
Tegnforklaring
> 150 ug/m3
> 300 ug/m3
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(SO2), Ozon
Utover PM10 og NO2 medfører svoveldioksid
(O3), Benzen og Toulen skader på menneske og miljø. Mer effektive og forurensningsfrie
biler forventes å redusere alle utslippene i framtida. Men selv om forurensningsnivåene
reduseres, vil det fortsatt være personer som er utsatt for forurensningsnivåer som ligger over
SFT `s og Folkehelsas anbefalte luftkvalitetskriterier.
Utslipp av klimagasser CO2, har globale virkninger, og henger i stor grad sammen med
energiforbruket. Norge har forpliktet seg til å redusere utslippene innen 2010 (Kyotoavtalen),
men utviklingen går motsatt veg. I 1999 utgjorde vegtrafikkens andel av de totale CO2utslippene i Norge 22 % 3. Utslippene reduseres gjennom den teknologiske utvikling av
bilparken slik at hver bil forbruker mindre bensin/diesel per km. Dette er imidlertid ikke nok
til å nå målene, og målene lar seg heller ikke nå på kort sikt uten en drastisk reduksjon av all
motorisert transport.

2.1.7 Framkommelighet
Framkommeligheten i Trondheim er for det
meste god, men begrenses noen steder av
barrierer, og til tider også av bilkøer og
manglende vedlikehold.
Omveger
Det er først og fremst elv, jernbane og større
hovedveger som medfører omveger for gang
og sykkeltrafikken. Til målpunkt innenfor
Kollektivbuen er korteste fotgjengerrute
vanligvis 20 – 25 % lengre enn
luftlinjeavstanden. Biltrafikken har omveger
på grunn av trafikksanering.
Kollektivtrafikantene har relativt direkte
forbindelse til Midtbyen, men lange
omveger for reiser mellom ytre bydeler.

3

Veger med
avviklingsproblem/
kø i rushtid

Kilde SSB/SFT.
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Forsinkelser
I store deler av døgnet avvikles trafikken uten særlig kø og trengsel. I perioder i rushtidene
oppstår det køer på deler av vegnettet (jfr. figur), men forsinkelsene er vanligvis ikke særlig
store, unntatt ved trafikkuhell, vegarbeid og vanskelige værforhold. Mest kø finner en på de
sentrale innfartsårene til Midtbyen, i Sluppenområdet og fram til Tillerbyen.
Avviklingsproblemene i Trondheim er tiltagende, og reservekapasiteten på store deler av
hovedvegnettet er liten og ikke dimensjonert for større trafikkvekst. Eksempelvis har E6-sør
en ÅDT på 19 000 kj.t./d på en tofelts veg.
Framkommeligheten for kollektivtrafikken er under utbedring med flere kollektivfelt og
sammenheng i kollektivfeltene. I Midtbyen er det fortsatt en del forsinkelser. Punktligheten er
relativt dårlig med tildels store variasjoner over døgnet. En måling av punktligheten på linje 4
i høst viste at kjøretiden på formiddagen varierte med ca 80 % mellom Midtbyen og
Lerkendal.
Situasjonen for fotgjengere og syklister er forholdsvis god om sommeren, men til dels
problematisk vinters tid. Problemene er knyttet til mangelfullt vedlikehold og manglende
fortau, gangveger og sykkelveger/-felt. For syklistene er fortauskanter og manglende
vedlikehold også stedvis problematisk om sommeren.

2.1.8 Tilgjengelighet
Trondheim har korte transportavstander og stort sett korte reisetider med bil innenfor hele
byområdet. Arbeidsparkeringen er begrenset i sentrale bydeler hvor mange fotgjengere,
syklister og kollektivtrafikanter har god tilgjengelighet. Til de ytre bydelene har mange dårlig
tilgjengelighet med andre transportmiddel enn bil.
Korte avstander
Tettstedsområdet i Trondheim har en relativt kompakt form sammenlignet med andre større
byer. Det er korte transportavstander og dermed også generelt god tilgjengelighet med
individuell transport internt i byen.

13 minutter
15 minutter
17 minutter
19 minutter
21 minutter
Vann

25 minutter
30 minutter
35 minutter
40 minutter
45 minutter
Vann

Innbyggernes gjennomsnittlige reisetid til ulike bydeler ved bruk av
bil (venstre) og kollektive transportmiddel (høyre).
4

Reisetiden med kollektive
transportmiddel er
vesentlig høyere enn med
bil. Dette gjelder selv i
rushtidene med mange
ruteavganger. I Midtbyen,
og i de mest sentrale
bydelene utenfor, er folks
gjennomsnittlige reisetid
med kollektive
transportmiddel4 1,5 – 2
ganger lengre enn med bil.
I mindre sentrale deler er
reisetiden 2- 3 ganger
lengre enn med bil.

Reisetid for fotgjengere benyttes der det er raskere å gå enn å reisekollektivt
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Parkering
Begrensningene i biltilgjengelighet er knyttet til parkering. Dette gjelder Midtbyen og andre
sentrale deler av byen der det offentlige parkeringstilbudet er regulert. Det er normalt ikke
vanskelig å finne en ledig plass, men kostbart å stå parkert over lengre tid.
Offentlig parkering er i sentrale deler av byen regulert gjennom skilting og pris. Totalt finnes
det om lag 7600 parkeringsplasser hvorav vel 4000 er offentlig tilgjengelige.
Type parkering
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

Avgiftsbelagt som
arbeids-giver disponerer
Annet avgiftsbelagt
Gratis som arbeidsgiver
disponerer

er
by
de
l

An
dr
e

Ø
st
by
en

/L
ad
e

Ø
ya
/S
t ri

nd
he
im

M
id
tb
ye
n

Annet gratis

Flertallet av de som benytter bil på
arbeidsreiser til Midtbyen har likevel
tilgang til gratis parkeringsplass (62
%). De fleste av disse plassene er
private plasser som arbeidsgiver
disponerer, og i tillegg parkerer 14 %
på avgiftsbelagte plasser som
arbeidsgiver leier. Det betyr at det
bare er ¼ av bilførerne som betaler for
parkeringen, og at det er få uten
tilgang til gratis plass som benytter bil.

2.1.9 Avlastende hovedvegnett
Etter mange års diskusjoner er planene for utbyggingen av et avlastende hovedvegnett i
Trondheim avklart. Dette består av:
•
•

E6/Omkjøringsvegen i en gjennomgående hovedakse fra Klett til Ranheim.
En stamvegring rundt Midtbyen og de mest sentrale bydelene. Denne forbinder også
riksveg 715 til Fosen og terminalene i havneområdet.
Brattøra

Rv.715

NAV

E6 øst

Rotvoll

Midtbyen
Marienborg

n.
sv
g
n
ri
kjø
Om

Sluppen

Ranheim

Hovedvegnettet er ferdigstilt med 4-felts E6 fra
Tonstad til Ranheim. Videre sørover til Sandmoen
og Melhus jobbes det med planer for utvidelse til
fire felt, men finansieringen er ikke avklart. Det er
også behov for å vurdere 4 felt på E6-øst mellom
Ranheim og Stjørdal i løpet av planperioden.

E6
Tonstad

Sandmoen
E 39
Klett
Skaun

E6 sør
Melhus

Ferdigstilt/vedtatt/utbedret
stamvegnett til ønsket standard
Planlagt nytt/forbedret
stamvegnett

Nøkkelprosjektet er Nordre avlastningsveg fra
Marienborg til Brattøra. Prosjektet har vedtatt
reguleringsplan, og finansieringen var klarlagt med
statlige midler og bompenger fra
Trondheimspakken. Byggeperiode er satt til 2002 2007. Etter at Jernbaneverket har bestemt seg for å
fortsette terminalvirksomheten på Brattøra pågår
det diskusjoner om deling av merutgiftene for
veganlegget mellom staten og lokale myndigheter.
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Det andre viktige prosjektet i stamvegringen er videreføringen fra Nordre avlastningsveg
videre til Strindheim, samt utvidelse til fire felt østover til Omkjøringsvegen. Prosjektet
finansieres med statlige midler og bompenger.
Det siste prosjektet i ringen er Oslovegen sørover fra Marienborg til Sluppen, som blant annet
skal avlaste Elgeseter gate for gjennomgangstrafikk. Dette medfører behov for bedre standard
og ny Sluppen bru.

2.1.10 Investeringer og driftsmidler
Investeringer
Det er investert i størrelsesorden 200 mill. kr årlig til infrastrukturtiltak for veg og bane i
Trondheimsregionen de siste 5 åra. 83 % av investeringsmidlene er benyttet til vegformål og
vel ¾-deler av disse er benyttet til anlegg i Trondheim. Bompengeinntektene har finansiert
1/3-del av investeringene i Trondheim.
Investering i infrastruktur til veg og bane

Mill. kr

250,0
200,0

Jernbane ( 6 mill. kr )

150,0

Kommunalveg (12 mill. kr )

Storbymidler kollektiv (20 mill. kr)
Fylkesveg ( 3 mill.kr )

100,0

Riksveg - bom (43 mill. kr )
Riksveg - stat ( 72 mill. kr )

50,0

R/F/K-veg utenfor Trh ( 37 mill. kr )

0,0

År

1997

1998

1999

2000

2001

Tall i parentes viser
jennomsnittsverdi i perioden

I regionen utenfor Trondheim er det investert i gjennomsnitt 37 mill. kr årlig til vegformål,
hvorav nærmere 2/3-deler har gått til riksveger.
Mye av kostnadene er prosjektavhengige og avhenger av hvilke stamvegprosjekt som er under
utbygging. Uavhengig av disse går det i størrelse 45 mill. kr årlig i riksvegmidler til
investeringer i kollektivanlegg, trafikksikkerhetstiltak, støyskjerming og noe vegbygging.
Drift og vedlikehold
I 2001 var de offentlige kostnadene til drift, vedlikehold og driftstilskudd til transportsystemet
i Trondheimsregionen omlag 220 mill. kr5. Av dette går ca. 100 mill. kr til kollektivtrafikken
og 120 mill. kr til vegnettet. Om lag 20 % av tilskuddet til kollektivtrafikken og 60 % av
drifts- og vedlikeholdskostnadene for veg benyttes i Trondheim.

5

Fordelingen av kostnader til veger og kollektivtilbud innenfor Trondheimregionen er til dels anslått meget
grovt. Dette gjelder tilskudd til regionale bussruter og kostnader til vedlikehold av riksveger. For Trønderbanen
er driftstilskuddet for hele strekningen Trondheim – Steinkjer medregnet.
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3 Hovedutfordringene/ målsettinger
Prosjektgruppa har på bakgrunn av tilstandsanalysen beskrevet en hovedutfordring for
utviklingen av person- og næringstransportene. Videre har vi beskrevet mer konkrete
utfordringer for persontransportene og næringstransportene.
Transportbehovet ventes å vokse som en følge av folketallsvekst, til dels også av økte
reiseavstander og av generell økt aktivitet og mobilitet i befolkningen. Hovedtyngden av
reisene utføres i dag med bil, og avviklingen av bomringen i 2005 ventes å gi økt biltrafikk i
sentrale byområder i høytrafikkperiodene. Fortettingspolitikken medfører at den største
aktivitetsveksten, og de største problemene, kommer i de mest sentrale delene av byen. Dette
vil i betydelig grad forsterke de problemene som vi allerede i dag har som følge av
biltrafikken i Trondheim og Trondheimsregionen. En fortsettelse av dagens utvikling vil gi en
biltrafikkvekst fram mot 2015 på i størrelse 20- 25% i de sentrale byområdene og i de mest
trafikkerte periodene av døgnet. Prosjektgruppa mener at uten tiltak vil denne trafikkveksten
innebære en meget stor forverring av trafikkforholdene.
Flytrafikken og tilbringertransporten til Værnes forventes også å vokse sterkt.
Hovedutfordringen
• Utvikle en trafikksikker, miljøvennlig og effektiv person- og næringstransport.
• Få til en reell ending i markedsdelingen i retning av de mest miljøvennlige
transportmidlene.
• Få mer av godset inn og ut av regionen over på jernbane- og sjøtransport
3.1

Persontransport

3.1.1 Arealbruk
Arealbruken har betydning for transportbehov og transportmåte. Både i Trondheim og
Trondheimsregionen har en kommet langt med å utforme arealbruksplaner som er i samsvar
med målene for transportpolitikken. Arealbruks- og transportplanene er imidlertid gjensidig
avhengige av hverandre, og det gjenstår å utforme en samsvarende transportpolitikk som
begrenser de transportproblemene som arealbruksutviklingen vil skape.
Hovedutfordringen er å sikre at fortetting, effektiv arealutnyttelse og lokalisering av
arbeidsplasser/ viktige servicefunksjoner langs de tyngste kollektivaksene lar seg
gjennomføre. En viktig utfordring er å vise fasthet i arealpolitikken, og ta på alvor at god
tilgjengelighet også kan oppnås med annet enn personbil.

3.1.2 Trafikksikkerhet
Antallet trafikkulykker har holdt seg ganske stabilt og alvorlighetsgraden har avtatt til tross
for økt trafikk. Syklistene, og til dels også fotgjengerne, har høyere risiko enn motorisert
transport. Dette gjør det spesielt krevende å ivareta nullvisjonens krav til lavere ulykkestall
samtidig som en søker å få mer gang- og sykkeltrafikk i stedet for bruk av bil. Videre er det et
problem at mange myke trafikanter føler til dels stor utrygghet i trafikken6.

6

Norfakta des. 2002
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Hovedutfordringen er å få en sterk reduksjon både av alvorlighetsgraden av trafikkulykkene
og av antallet alvorlig skadde og drepte trafikanter, samt å øke tryggheten spesielt for de
myke trafikantene.

3.1.3 Helse- Miljø- Trivsel
De største lokale miljøproblemene skyldes luftforurensning og høyt støynivå langs de mest
sentrale hovedtrafikkårene. Teknologiske forbedringer og bruk av piggfrie dekk ventes å
redusere både energiforbruk, utslipp, støynivå og støvplager, men samtidig ventes også en
skjerping av kravene for miljøtiltak. Høy bilbruk har sammenheng med lite mosjon, noe som
igjen har helsemessige konsekvenser. Sosial- og helsedirektoratet sier at over halvparten av
den norske befolkningen er så lite aktive at de står i fare for å få redusert funksjonsnivå.
Hovedutfordringen er å redusere antall personer som er utsatt for støy og utslipp, og få flere
til å mosjonere i stedet for å bruke bil.

3.1.4 Framkommelighet
Framkommelighetsproblemene på vegnettet i Trondheim er økende med køsituasjoner spesielt
i rushtidene innenfor Omkjøringsvegen/ Sluppen/ Ila/ Strindheim og i Heimdalsområdet. Med
forventet investeringstakt for vegsystemet i Trondheim uten bompengefinansiering, vil kun et
fåtall nye veger bli utbygd i perioden fram til 2015.
Kollektivtrafikken i Trondheim har på tross av ca 15 km kollektivprioriteringer også en del
forsinkelser og for dårlig punktlighet, spesielt i Midtbyen og på innfartsåren i sør. Fotgjengere
og syklister har tidvis redusert framkommelighet vinters tid som følge av manglende og
varierende kvalitet på brøyting og strøing.
Hovedutfordringen er å bedre framkommeligheten for kollektiv-, gang- og sykkel- trafikken
slik at framkommeligheten blir stabil og forutsigbar hele året. Videre er det en utfordring å
redusere strekninger med kø, spesielt for nyttetrafikken, samt å unngå at det oppstår nye
problemstrekninger.

3.1.5 Tilgjengelighet/ konkurranseforhold
Trondheim har korte transportavstander og stort sett korte reisetider med bil innenfor hele
byområdet. Arbeidsparkeringen er begrenset i sentrale bydeler hvor tilgjengeligheten er god
for fotgjengere, syklister og kollektivtrafikanter. Tilgjengeligheten til de ytre bydelene er
generelt best med bil, men sykkel gir god tilgjengelighet internt i ytre bydeler.
Kollektivtrafikken i Trondheim og Trondheimsregionen har i mange år slitt med sviktende
finansiering, noe som spesielt har gitt seg utslag i sterke prisøkninger. Heller ikke
tilgjengeligheten for kollektivtrafikken er god nok.
For jernbanen har lav framføringshastighet som følge av et kapasitetssvakt banenett ført til at
transportpotensialet for flyplassreiser og lokale reiser mellom Innherred, Stjørdal, Værnes og
Trondheim ikke er utnyttet. Bruken av jernbanen i Trondheim er også vanskeliggjort av
manglende eller dårlig tilgjengeliggjorte holdeplasser og et mangelfullt tilbringersystem til/fra
Trondheim sentralstasjon.
Hovedutfordringen er å forbedre konkurranseforholdet (reisetid og pris) for de kollektive
transportmidlene framfor biltrafikken, samt å lette tilgangen til bruk av de kollektive
reiseformer.
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3.2 Næringstransporter
Utfordringene for næringstransportene mener vi ligger innenfor de to hovedområdene
• transport av gods inn og ut av regionen, og
• lokal varedistribusjon internt i Trondheim

3.2.1 Terminalutvikling
Videreføringen av dagens godsterminal på Brattøra reiser utfordringer både knyttet til
håndtering av framtidig godstrafikkvekst på jernbane, og til finansiering og etablering av en
samordnet løsning for godsterminalen og utbyggingen av hovedvegsystemet i Trondheim.
Videre er det viktig å få utviklet knutepunktshavn i Trondheimsfjorden for kombinerte
godstransporter.
Hovedutfordringene er å
• utvikle godsterminalen på Brattøra slik at den kan bidra til vekst i kombinerte
godstransporter. Terminalen må derfor sikres tilstrekkelig areal samt god tilknytning til
det offentlige jernbanenettet, hovedvegsystemet og havna.
• komme fram til et konkret samarbeid mellom aktørene i Orkanger/ Trondheim og
Skogn/Levanger/Verdal der både offentlige myndigheter og viktige private bedrifter kan
gå sammen om å utvikle en hensiktsmessig arbeidsdeling med sikte på gi et samlet sett
best mulig tilbud. Det er også knyttet utfordringer til infrastrukturen på både bane og
havn, samt å sikre arealreserver i et langtidsperspektiv.

3.2.2 Terminalfunksjoner og varedistribusjon
Varetransporten mangler i dag et avlastende hovedvegnett til, fra og mellom
terminalområdene. Store mengder gods transporteres derfor gjennom Midtbyen.
Hovedutfordringen er å redusere miljøbelastningen på Midtbyen samtidig som
tilgjengeligheten til terminalene forbedres gjennom fullføringen av et sammenhengende
tungtrafikknett som forbinder havn, jernbane og andre større terminaler, industri- og
lagerområder i Trondheim.

4 Aktuelle tiltak- idédugnad.
Prosjektgruppa har gjennom en idédugnad fått fram om lag 50 ulike tiltak som i større eller
mindre grad vil kunne bidra til å møte utfordringene. Tiltakene gjennomgås ikke her, men
finnes i utrykte vedlegg.
Prosjektgruppa har arbeidet videre med de tiltakene som etter gruppas vurderinger vil gi størst
måloppnåelse. Disse tiltakene er satt sammen i tre ulike strategier som er beskrevet i de neste
kapitlene.
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5 Ulike strategier.
Prosjektgruppa har skissert tre ulike strategier:
•
•
•

Strategi 1 er en videreføring av dagens nivå på drift og investeringer, men uten
bompengefinansiering av det lokale vegnettet.
Strategi 2 er en satsing på de miljøvennlige transportmidlene og restriksjoner på
biltrafikken. Vegprising i de miljøbelastede områder.
Strategi 3 kjennetegnes ved en satsing på avbøtende tiltak i form av videre utbygging
av et avlastende hovedvegnett.

5.1 Strategi 1
Videreføring av dagens nivå på drift og investeringer, men uten
bompengefinansiering av det lokale vegnettet.
Endringer for de miljøvennlige transportmidlene:
• Sammenhengende kollektivprioriteringer på hovedvegnettet
• Utbygging av sykkelvegnettet fullført med ca 1/5 av restbehovet.
• Videreføring av trafikksikkerhetstiltak.
• Gjennomføring av enkelttiltak for kollektivtrafikken på veg og bane (kollektivknutepunkter i
tettstedene i kommunene i Trondheimsregionen, nye traseer, universell utforming av holdeplasser,
utvikling av stasjoner og holdeplasser) både i Trondheim og Trondheimsregionen.
• Prisutviklingen på kollektivtilbudet utvikler seg stadig negativt i forhold til andre transportformer
(samme negative utvikling som de siste 10 årene; 30% realprisøkning)
Avbøtende tiltak:
• Stamvegutbygging av NAV, Osloveien nord og E6 øst.
• Utbygging av to kommunale/ fylkeskommunale veger; Jonsvannsvegen og Forsøkslia.
Regulerende tiltak:
• Nedbygging av vegkapasiteten på de eksisterende bruene inn til Midtbyen/ innfartsårene.

Kontroll- overvåkning
• Nivå på kontroll og overvåking med en forutsetning om en viss styrking i kontrollaktiviteten
Arealbruk
• ”Forsiktig” styring av arealbrukspolitikken etter prinsippene om rett virksomhet på rett sted i hele
Trondheimsregionen. Arealbrukspolitikken følges bare delvis opp med tilhørende restriksjoner.
Næringstransporter.
• Tungtransporter får bedret framkommelighet med E6 øst og NAV.
• Samarbeide mellom havnene i Trondheimsfjorden slik at regionen får status som intermodal
knutepunkthavn med jevnlige båttransporter til/ fra kontinentet.
• Forutsetning om samlasterterminal med 24- timers drift.
• Krav om max utslipp til vognmatriell som trafikkerer Midtbyen.
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Økonomiske konsekvenser
Strategi 1:

2006 – 2015
(mill 2002- kr)

Investeringsbehov:
Kollektivprioritering hovedvegnett
Utbygging sykkelvegnett
Trafikksikkerhetstiltak
Punktvise jernbanetiltak (stasjoner, holdeplasser)
Gjennomføring av kollektivtiltak på veg og bane (omstigningspunkter,
kollektivknutepunkt, nye traseer, universell utforming holdeplasser) i hele
regionen.
Utbygging av kommunal- og fylkesveg, (Jonsvansv. og Forsøkslia)
Stamveginvesteringer NAV (770), E6 øst (1100) og Osloveien nordre del (150 )
Totalt
Finansiering:
Ordinære riksvegmidler Trondheim inkl. koll, miljø, sikkerhet etc
Investeringsmidler kommunal- og fylkesveg
Ordinære investeringsmidler jernbane
Bompenger E6 øst (Ranheim)
Statlige midler, stamveg (450 NAV, 430 E6 øst, 150 Oslovn, 2003- kr)
Uavklart finansiering NAV
Totalt

80
100
50
60
220
80
2020
2610
450
80
60
710
1010
300
2610

5.2 Strategi 2:
Begrensing i personbiltrafikken, satsing på de miljøvennlige transportmidlene og god tilrettelegging for næringstransportene. Vegprising i de
miljøbelastede områder.
Størsteparten av de som benytter personbil, har gode muligheter for bruk av mer
miljøvennlige transportformer, kfr. tilstandsanalysen. Hovedtrekkene i denne strategien er
derfor regulerende tiltak overfor personbiltrafikken, betydelig sterkere kontroll av adferd,
tiltak som stimulerer til samkjøring og sterkere satsing på de miljøvennlige transportmidlene.
En forutsetning er at bomringen i nåværende form er lagt ned i 2005. Dette begrenser i stor
grad mulighetene for utbygging av stamvegnettet og lokalt vegnett.
Et nærtrafikktilbud med jernbane utprøves i perioden med bistand Jernbanen nordover mot
Innherred utvikles etter et InterCity- konsept, basert på et raskere togtilbud mellom
Trondheim, Stjørdal og byene på Innherred.

Viktige tiltak:
Forbedring av de miljøvennlige transportmidlene:
• Ferdigstilling av et sammenhengende sykkelnett
• Høy kvalitet på vintervedlikeholdet av hovedsykkelrutenettet.
• Bussmetro/ stamvegruter på buss- sida, med sammenhengende kollektivprioriteringer på
hovedvegnettet og god rutefrekvens.
• Sterkt reduserte takster for kollektivtrafikken.
• Intercitytilbud med jernbane mellom Trondheim, Stjørdal og byene på Innherred.
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•
•
•
•

Toget som en viktigere del av tilbringertjenesten mellom Trondheim og Værnes.
Etablering av et nærtrafikktilbud på jernbanen mellom Heimdal og Lade (Bytoget)
Trikk mellom Munkvoll/ Halset- og Trondheim S
Øvrige kollektivtiltak på veg og bane iht. Kollektivplanen og Ny giv (15- 20
kollektivknutepunkter i Trondheimsregionen, stasjoner, nye busstraseer/ lenker, universell
utforming holdeplasser i Trondheim og Trondheimsregionen, nye holdeplasser for flybuss etc.,
sanntid ruteinformasjon på 150 holdeplasser/ knutepunkt).

Figur 3 Eksempel på kollektivtiltak i Kollektivbuen

Avbøtende tiltak:
• Stamvegutbygging av NAV, Osloveien nordre del og E6 øst.
• Lokal vegutbygging begrenset til kun to av de manglende veglenkene; Jonsvannsvegen og
Forsøkslia.
• Åpning av kollektivfeltene på innfartsårene for biler med 2 eller flere personer.
• Sterk satsing på forebyggende tiltak i ulykkespunkt/ strekninger.
• Tilbud med et betydelig antall Park&Ride- plasser i Kollektivbuens endepunkter.
• Økt satsing på støyreduserende tiltak.
Regulerende tiltak:
• Vegprising innenfor Kollektivbuen og i øvrige områder der det er problemer som følge av
biltrafikken.

Regel- lovendringer (tiltak som krever sentral avklaring)
•

Tilstrekkelig kontroll av adferd i trafikken ved at inntekter fra gebyr går til å dekke kostnader til
nødvendig overvåking og kontroll.
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•
•
•

•
•

Trafikanter med uønsket og trafikkfarlig adferd med eget kjøretøy tas ut av trafikken etter et fåtall
forseelser. Lavere terskel for inndraging av førerkort (fart, bilbelte, farlige forbikjøringer etc.)
Belønning (skattefradrag og/ eller direkte økonomisk stimuli fra bedrift) for de som benytter
miljøvennlige transportformer (inkl. samkjøring i bil) til/ fra arbeide.
Fordelsbeskatning av p- plasser ved arbeidsplasser.
Avgift på parkering ved større kjøpesentre.
Reell nedgang i arbeidsplassparkering

Økonomi, organisering
•
•
•

Økonomiske midler til samferdsel ses samlet og disponeres på tvers av dagens grenser for å settes
inn der det er behov iht. denne strategien.
Finansiering av forbedringene med de miljøvennlige transportformene skjer primært med midler
fra vegprising og nye p- avgifter (i størrelse 75- 100 mill kr pr år)
Bidrag fra staten, incentivmidler (i størrelse 50- 75 mill kr pr år)

Arealbruk
• Fast styring av arealbrukspolitikken etter prinsippene om rett virksomhet på rett sted i hele
Trondheimsregionen.
• Restriktive tiltak på bruken av bil i de sentrumsnære byområdene.
Næringstransporter.
• Konsentrasjon av samlasterbedrifter til Brattøra med bygging av terminal og samordning på
terminalsiden.
• Tungtransporter får bedret framkommelighet med E6 øst og NAV.
• Krav om max utslipp til vognmatriell som trafikkerer Midtbyen.
• Samarbeide mellom havnene i Trondheimsfjorden slik at regionen får status som intermodal
knutepunkthavn med jevnlige båttransporter til/ fra kontinentet.
• Forutsetning om samlasterterminal med 24- timers drift
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Økonomiske konsekvenser
Strategi 2:
Investeringsbehov/ drift
Kollektivprioritering hovedvegnett
Utbygging sykkelvegnett
Trafikksikkerhetstiltak
Investering bane
IC-pakke (inkl. Gjev. tunnel)
Bytog
Trikk
Gjennomføring av kollektivtiltak på veg og bane (knutepunkter, nye traseer,
universell utforming holdeplasser) i hele regionen.
Utbygging av kommunal- og fylkesveg, (Jonsvansv. og Forsøkslia)
Stamveginvesteringer NAV (770), E6 øst (1100) og Osloveien nordre del (150)
Støytiltak
Utvidet vedlikehold sykkel
Økt driftstilskudd buss/trikk (takstred. /rutetilbud)
Totalt
Finansiering:
Ordinære riksvegmidler Trondheim inkl. koll, miljø, sikkerhet etc
Investeringsmidler kommunale- og fylkesveger
Investeringsmidler jernbane
Ekstraordinære midler for utvikling av miljøvennlig transport
Stat
Fylke
Kommunene (bl.a. parkeringsavgifter Trondheim)
Inntekt fra vegprising
Bompenger E6 øst (Ranheim)
Statlige midler, stamveg (450 NAV, 430 E6 øst, 150 Oslovn, 2003- kr)
Uavklart finansiering NAV
Totalt

2006 – 2015
(mill 2002- kr)
80
600
100
600
150
40
220
80
2020
50
50
380
4370
450
80
60
660
100
200
800
710
1010
300
4370

5.3 Strategi 3:
Satsing på avbøtende tiltak, videreføring av dagens innsats på de miljøvennlige transportmidlene, og god tilrettelegging for næringstransportene.
Hovedtrekkene i denne strategien er at det innen 2015 er bygget både et avlastende
stamvegnett og en rekke manglende lokale veglenker i Trondheim. Finansieringen skjer med
en kombinasjon av statlige midler og lokale bompengemidler. Det er ingen økt satsing på de
miljøvennlige transportformene.
Viktige tiltak:
Avbøtende tiltak:
• Stamvegutbygging av NAV, E6 øst Brattøra- Rotvoll, Osloveien inkl. ny Sluppen bru og E6 sør
Tonstad- Melhus, dvs. fullføring av avlastende hovedvegnett. Investering: ca 2720 mill kr
• E6 øst 4- felt fra Ranheim til Stjørdal. Investering: ca 1700 mill kr
• Utbygging av veglenkene Jonsvannsvegen v/ Bergheim, Forsøkslia, øst/ vest- forbindelsen,
Brundalsforbindelsen, Saupstad/ Bjørndalen- forbindelsen og Heimdalsvegen/ Industrivegenforbindelsen. Investering: ca 350 mill kr
• Økt satsing på støyskjerming
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Regulerende tiltak:
• Restriksjoner på gjennomkjøring i Midtbyen.

Økonomi, organisering
•
•

Finansiering av vegutbyggingene; spleiselag mellom offentlige bevilgninger og egenbetaling
(bompenger).
Finansieringen av de miljøvennlige transportmidlene (drift og investering) etter de samme
prinsipper og på samme nivå som i dag.

Forbedring av de miljøvennlige transportmidlene:
• Sammenhengende kollektivprioriteringer på hovedvegnettet
• Utbygging av sykkelvegnettet fullført med ca 20% av restbehovet.
• Gjennomføring av flere positive kollektivtiltak på veg og bane (punktvise jernbanetiltak,
knutepunkter, nye traseer, universell utforming holdeplasser).
Arealbruk
• Mild styring av arealbrukspolitikken etter prinsippene om rett virksomhet på rett sted i hele
Trondheimsregionen.
Næringstransporter.
• Konsentrasjon av samlasterbedrifter til Brattøra med bygging av terminal og samordning på
terminalsiden.
• Tungtransporter får bedret framkommelighet med E6 øst og NAV.
• Gjennomkjøringsforbud i Midtbyen ved at tungtransporter henvises til et godt hovedvegnett.
• Krav om max utslipp til vognmatriell som trafikkerer Midtbyen.
• Samarbeide mellom havnene i Trondheimsfjorden slik at regionen får status som intermodal
knutepunkthavn med jevnlige båttransporter til/ fra kontinentet.
• Forutsetning om samlasterterminal med 24- timers åpningstid/ drift.
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Økonomiske konsekvenser
Strategi 3:
Investeringsbehov:
Kollektivprioritering hovedvegnett
Utbygging sykkelvegnett
Trafikksikkerhetstiltak
Utbedring av punktvise jernbanetiltak
Gjennomføring av kollektivtiltak på veg og bane (knutepunkter, nye traseer,
universell utforming holdeplasser) i hele regionen.
Stamveginvesteringer NAV (770), E6 øst (1100) og Osloveien nordre del (150)
Øvrige stamveger (Oslovegen sør inkl. Sluppen bru, E6-sør Tonstad-Melhus)
Ferdigstillelse av de 6 kommunale- og fylkeskommunale hovedveger
Støytiltak
Totalt
Finansiering:
Ordinære riksvegmidler Trondheim inkl. koll. sikkerhet, miljø etc.
Investeringsmidler kommunal- og fylkesveger
Investeringsmidler jernbane
Lokale bompenger
Bompenger E6 øst
Uavklart finansiering NAV
Statlige midler, stamveg (450 NAV, 430 E6 øst, 150 Oslovn, 2003- kr)
Bompenger E6 sør
Statlige midler Osloveien sør, Sluppen bro, E6 sør Tonstad- Melhus
Totalt

2006 – 2015
(mill 2002- kr)
80
50
50
60
220
2020
770
350
50
3650
450
80
60
270
710
300
1010
460
310
3650

6 Konsekvenser av strategier.
Strategiene angir først og fremst retning og dosering av virkemiddel innenfor ulike innsatsfelt.
Intensjonen er å vise hvor langt en når:
• om en fortsetter om lag som før
• med restriksjoner på biltrafikk og forbedring av miljøvennlige transportmiddel
• med vegbygging og andre avbøtende tiltak
Strategiene inneholder ulike typer tiltak. Noen er detaljert planlagt og konsekvensbeskrevet,
slik som de fleste vegprosjektene. Andre er enklere planlagt og beskrevet, mens en for den
tredje typen tiltak, som f.eks. støyskjerming og punktvise trafikksikkerhetstiltak, ikke kjenner
de konkrete prosjektene som skal gjennomføres ennå.

6.1 Metode
I konsekvensvurderingene har vi benyttet resultat fra tre typer kilder: Lokale utredninger,
beregninger fra EFFEKT og erfaringsdata fra sammenlignbare prosjekt. Resultatene fra lokale
utredninger er primært hentet fra ” Ny giv - Kollektivplan for Trondheimsregionen 2002 –
2011 (2030)” (Sør-Trøndelag fylkeskommune, 2001).
Vegprosjektenes trafikale betydning er beregnet i transportmodellen for Trondheimsområdet
(TASS-modellen), mens effektene og konsekvensene av trafikkendringene er beregnet i
Statens vegvesens EFFEKT-program (ver. 6.1). I transportmodellen beregnes bare vegvalg og
trafikkstrømmer, ikke vegenes betydning for nyskapt trafikk og endret reisemiddelbruk.
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Erfaringsgrunnlaget for å vurdere de nye vegtiltakenes betydning for trafikkutviklingen er
spinkelt. Effektene avhenger også i stor grad av dagens kapasitetsproblemer, og av hvorvidt
kapasiteten i andre gater bygges ned når nye veglenker åpnes. Når Nordre avlastningsveg
åpnes, forutsettes for eksempel kapasiteten gjennom Midtbyen redusert. Likevel vil
biltrafikantene få raskere kjøretid på visse strekninger. Dette gir lavere reisemotstand og
vanligvis større trafikk. Nyskapt og overført trafikk fra andre transportmiddel er derfor
beregnet som tillegg ut fra reisetidselastisitet og forventet tidsbesparelse.
I tillegg har vi benyttet erfaringsdata fra sammenlignbare prosjekter for å beskrive forventet
effekt av tiltak som ikke er utredet. Disse er hentet fra følgende kilder:
• Fakta om kollektivtransport (TØI, 1995)
• Trafikksikkerhetshåndboken (TØI, web-utgave 1997)
• Miljøhåndboken (TØI, web-utgave, 2000)
• Etterspørselselastisiteter for kollektivtransport (TØI, 2001)
• Gang og sykkelvegnett i norske byer (TØI, 2002)
I hovedsak er dette erfaringer fra studier av sammenheng mellom tilbud og bruk, og kostnader
og bruk (elastisitetsverdier). Tiltakenes virkning for reisetid, kostnad m.m. benyttes så
sammen med elastisitetsverdiene til å beregne trafikkendringene.
De trafikale effektene av arealbruken er beregnet bare for Trondheim. Disse er basert på en
forutsetning om en nybygging av 800 boliger og 100 000 gulvkvm næringsareal årlig. Uten
særlig styring av arealbruken forutsettes det at 30 % av næringsarealet og 60 % av boligene
bygges innenfor Kollektivbuen, mens reisemiddelfordelingen er som i dag. I det andre
ytterpunktet med en fast arealbrukspolitikk bygges 60 % av næringsarealet og 40 % av
boligene innenfor Kollektivbuen, mens reisemiddelbruken i Kollektivbuen blir om lag som i
Midtbyen i dag.
Jernbanens InterCity-konsept med Gevingåsen tunnel berører også i stor grad regionen nord
for Stjørdal. Trafikale effekter utredes, men foreligger ikke ennå. Disse inngår derfor ikke i
resultatene.
Tiltakene gir effekter på ulike målevariable. Noen fører primært til endret biltrafikk, andre til
endringer i bruken av kollektive transportmiddel eller sykkel. Indirekte får effektene også
betydning for de andre transportmidlene. Begrensninger på bilbruken gir f.eks. ringvirkninger
i form av økt bruk av de andre transportmidlene. Virkningene av disse er i hovedsak beregnet
med utgangspunkt i konkurranseflatene slik de beskrives i tilstandsanalysen.

6.2 Trafikale konsekvenser
Generelle utviklingstrekk
Trafikkutviklingen vil også preges av andre forhold i samfunnsutviklingen enn de tiltakene
som konkret vurderes i strategiene, slik som den økonomiske konjunkturutviklingen og
holdningsendringer m.m. Prognosene, som er forutsatt lagt til grunn, viser en generell vekst i
bilbruken i Trondheim på 15 – 16 % fram til 2015. Dette følger dels av befolkningsveksten,
som er forventet å utgjøre 8 %, og dels av en generell endring i mobilitet og bilbruk.

_______________________________________________________________________________________ 30
Nasjonal Transportplan 2006- 15. Storbyomtale- Trondheim.

For å synliggjøre effekten av disse forholdene har vi skissert et ”nullalternativ” som viser
hvilken utvikling en kan forvente uten noen tiltak. Alternativet viser utelukkende effekten av
den generelle utvikling i henhold til prognosen foran. De andre resultatene viser effekten av
de aktuelle tiltakene i strategiene sammen med de generelle utviklingstrekkene.
Konsekvensene beskrives bare for trafikksituasjonen i Trondheim selv om flere tiltak har
virkninger i hele regionen. og figur 2 viser oversikt over resultatene, både forventede
endringer i totaltrafikk (målt i antall turer) og reisemiddelfordeling.
Figur 4 Endringer i transportmiddelbruk
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Figur 5 Endringer i markedsandeler
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Uten tiltak
Uten spesielle tiltak forventes biltrafikken å øke med drøyt 13 millioner turer årlig (15 %).
Vel halvparten skyldes befolkningstilveksten og resten er nyskapt og overført trafikk fra andre
transportmiddel. Kollektivtrafikken reduseres med 2 mill. turer/år, mens antall gang-, sykkelog bilpassasjerturer vokser med henholdsvis 2, 1,5 og 1 million turer/år.
Markedsandelen for bilturer øker med tre prosentpoeng til 52 %, og kollektivtrafikkandelen
synker med nesten to prosentpoeng til nærmere 7 %. For de øvrige trafikantene er det ikke
større endringer.

_______________________________________________________________________________________ 31
Nasjonal Transportplan 2006- 15. Storbyomtale- Trondheim.

Strategi 1
Tiltakene i strategi 1 medfører at veksten i bilbruken begrenses til 11,5 millioner turer (13 %),
mens antallet kollektivturer blir omtrent som før. Endringene i bruken av andre
transportmiddel er omtrent som uten tiltak.
Markedsandelen for bilturer øker med to prosentpoeng til 51 %, og kollektivandelen synker
med ett prosentpoeng til 9 %. For de øvrige trafikantene er det ikke større endringer. Tiltakene
i strategi 1 er m.a.o. ikke tilstrekkelige til å oppnå målet om en utvikling i retning av en større
andel miljøvennlig transport. Utviklingen går i motsatt retning.
Strategi 2
Tiltakene i strategi 2 gir merkbart større effekt. Her reduseres veksten i biltrafikken til 5,5
mill. bilførerturer/år (6 %), og kollektivtrafikken vokser med vel 4 mill. turer/år (25 %). Også
sykkeltrafikken vokser med vel 4 mill. turer/ år (17 %) og gangtrafikken med 1 mill. turer/år.
Antallet bilpassasjerer reduseres svakt..
Markedsandelen for bilturer reduseres med ett prosentpoeng til 48 %, og kollektivtrafikken
øker med 2,5 prosentpoeng til 10,5 %. Gangandelen reduseres med ett prosentpoeng til 19 %,
og sykkelandelen stiger tilsvarende til 14 %. Strategi 2 bidrar totalt sett til en beskjeden
endring i retning av større bruk av miljøvennlig transport.
Strategi 3
Tiltakene i strategi 3 gir ganske lik effekt som tiltakene i strategi 1. Bilbruken vokser med 11
millioner turer (12 %), mens antallet kollektivturer vokser svakt. Det blir 1 million flere
gangturer og nesten 2 millioner flere sykkelturer/år enn i dag. Også antallet bilpassasjerer
stiger med knapt 1 million turer/år.
Markedsandelen for bilturer øker med to prosentpoeng til 51 %. Kollektivandelen reduseres
noe, men ikke mer enn at den fortsatt er 9 %. Gangandelen reduseres med ett prosentpoeng til
19 %, mens de øvrige forblir omtrent uendret.
De mest virkningsfulle tiltakene
Gjennomføringen av arealbruksplanene i kombinasjon med en restriktiv parkeringspolitikk
har klart størst effekt mht. å begrense bilbruken. Her kommer virkningen gradvis og øker fra
år til år. Andre virkningsfulle tiltak er utbyggingen av sykkelvegnettet, tilpasningen av
kollektivsystemet for funksjonshemmede, vegprising, forbedret rutetilbud med lavere
kollektivtakst og fordelsbeskatning av parkeringsplasser ved arbeidssted.
Tiltak
Fast styring av arealbrukspolitikken
Mild oppfølging av arealbrukspolitikken
Vegprising innenfor Kollektivbuen
Utbygging av sykkelvegnett med bedret vintervedlikehold (600 mill. kr)
Utvidet rutetilbud og reduserte kollektivtakster
Fordelsbeskatning av P-plass ved arbeid
Tilpasning av kollektivsystem til funksjonshemmede
Parkeringsavgift ved større kjøpesenter
Kollektivprioritering hovednett
Kollektivfelt for biler med minst 2 personer

Reduksjon i biltrafikk
(bilførerturer/år)
- 4,1 mill.
- 1,8 mill.
- 1,0 mill.
- 0,9 mill.
- 0,5 mill.
- 0,5 mill.
- 0,5 mill.
- 0,3 mill.
- 0,3 mill.
- 0,3 mill.
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Trafikksikkerhetsmessige konsekvenser
Uten spesielle tiltak antas det at utviklingen fortsetter slik den har gjort de seneste 10 åra slik
at antallet personskader holder seg noenlunde konstant. Reduksjonen i risiko som følge av
teknologiske forbedringer m.m. vil da oppveie virkningene av økt trafikk.
Figur 6: Endringer i trafikksikkerhet
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Med denne forutsetningen gir alle strategiene bedre effekt enn i dag. Reduksjonen er 6-7% i
strategi 1, 8-9 % i strategi 3 og hele 30 % i strategi 2 i år 2015.
Størst betydning har tilstrekkelig hastighetskontroll. Forventet årlig effekt av de 5 mest
virkningsfulle tiltakene framgår av tabell:
Tiltak
Tilstrekkelig hastighetskontroll
Vegnett med begrensninger i bilbruk (strategi 2)
Punktvise trafikksikkerhetstiltak (100 mill. kr)
Utvidet promillekontroll
Utbygging av vegnett (strategi 3)

Reduksjon i
personskader/år
40
24
15
14
13

Kilde
Trafikksikkerhetshåndboka
EFFEKT + egne vurderinger
Trafikksikkerhetshåndboka
Trafikksikkerhetshåndboka
EFFEKT

Miljømessige konsekvenser
Utslipp
Det antas at den teknologiske utviklingen fortsatt bidrar til at utslippene reduseres nok til å
kompensere for trafikkveksten i perioden. Sannsynligvis vil en ha en reell nedgang i utslipp
også uten tiltak, men for enkelhets skyld forutsettes det at situasjonen forblir uforandret uten
tiltak.
Figur 7: Endringer i utslipp
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Det er bare vegprosjektene som vi har kunnet beregne slike virkninger for. Utslippene av CO2
og NOX reduseres i alle strategiene. Både i strategi 1 og 3 reduseres utslippene med om lag 2
%, men litt mer i 3 enn i 2. I Strategi 2 er reduksjonen 4-5 %, og forskjellen fra de øvrige
alternativene skyldes effekten av den reduserte bilbruken.
Vegtrafikkstøy
Den teknologiske utviklingen går i retning av mer støysvake biler. Modellberegninger med
VLUST-modell viser at antall personer i boliger med minst 35 dbA innendørs støynivå
reduseres fra 9100 personer til 6900 personer i 2010. Effekten av støytiltakene i strategi 2 gir i
tillegg en reduksjon på 380 støyplagede i år 2015. Det har ikke latt seg gjøre å beregne
hvilken betydning utbyggingen av vegnettet har for støyplagene.
Andre konsekvenser
For vegprosjektene er det også beregnet endringer i tidskostnader, kjørekostnader og
trafikkarbeid i EFFEKT. Beregningene viser at alle disse reduseres med ca. 1 % i strategi 1,
ca. 1,5 % i strategi 3 og drøyt 3 % i strategi 2. Her må en være oppmerksom på at fotgjengere
og syklister ikke inngår i beregningene, og dette er årsaken til at strategi 2, som relativt sett
gir de lengste bilreisene, får lavest verdi.

6.3 Sammenstilling
Sammenstilling av de ulike strategiene etter virknings- beregninger og vurderinger i forhold
til hovedutfordringene:
Hovedutfordringene

Effekter, grad av måloppnåelse
Strategi 1:
Strategi 2:
Strategi 3:
Dagens
Begrensning og
Avbøtende
miljøsatsing

Endret markedsdeling i retning av de mest
miljøvennlige transportmidlene
Fortetting, effektiv arealutnyttelse
Sterk reduksjon i antall drepte/ alv. skadde
Red. i antall utsatt for støy/ utslipp
Flere går/ sykler daglig
Bedret framkommelighet for miljøvennlige
transportmidlene, reduksjon av kø.
Bedret konkurranseforhold for miljøvennlige
transportmidlene
Min. opprettholde kollektivandelen Værnes
Red. miljøbelastning av godstrafikken i Midtbyen
Utvikling av Brattøra slik at de bidrar til vekst i
kombinerte transporter
Samarbeide mellom havneaktørene i
Trondheimsfjorden
Mer gods på bane og sjø
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Svært stor betydning i forhold til å nærme seg hovedutfordringene
En viss betydning for å nærme seg hovedutfordringene
Tiltaket trekker litt i negativ retning av å nærme seg hovedutfordringene
Tiltaket trekker svært mye i negativ retning av å nærme seg hovedutfordringene
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Våre vurderinger og konkrete beregninger der dette har vært mulig å gjennomføre, peker i
retning av at strategiene 2 og 3 er de som bidrar til størst måloppnåelse. Strategi 2 gir best
måloppnåelse i forhold til å legge til rette for de miljøvennlige transportmidlene. Strategi 3
har et sterkt hovedvegnett som bl.a. gir færre ulykker og redusert transportarbeid. Alle
strategiene gir bedring i forholdene for næringstrafikken.

7 Anbefalt strategi.
Strategiene 2 og 3 gir som sagt totalt best måloppnåelse, men da på ulike områder. Prosjektgruppa har prøvd å forene disse to strategiene slik at vi kan tar med det beste av hver av
strategiene. Referansegruppa sluttet seg i hovedtrekk også til denne strategien, men deltakerne
har selvsagt ikke mandat til å forplikte sine respektive organisasjoner/ etater.
Hovedtrekkene i strategien er følgende:
•
•

•

Det er ønskelig med en forbedring av stamvegnettet slik at dette kan fungere som et
avlastende hovedvegnett.. Primært er dette et statlig ansvar, men om nødvendig
aksepteres egenfinansiering for å sikre prosjektenes gjennomføring.
I byområdet satses det på de miljøvennlige transportformene. Finansiering av utbygging
og drift av kollektivnett med vegprisings- inntekter, parkeringsmidler og midler fra stat,
kommune og fylkeskommune. Et nærtrafikktilbud med jernbane utprøves i perioden med
bistand fra Samferdselsdepartementet (Bytoget).
Jernbanen nordover mot Innherred utvikles etter et InterCity- konsept, basert på et raskere
togtilbud mellom Trondheim, Stjørdal og byene på Innherred. Det er for øvrig ønskelig
med økt fokus på jernbanen som godstransportør og i tilbringertransporten til/fra Værnes.

Strategien er illustrert i Figur 8.
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Figur 8 Anbefalt strategi
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Denne strategien betyr at det i de sentrale delene av Trondheim innenfor det geografiske
området som er betegnet som Kollektivbuen, legges særskilt godt til rette for de miljøvennlige
transportmidlene. Anbefalte tiltak er blant annet sammenhengende sykkelvegnett,
sammenhengende kollektivprioriteringstiltak på hovedvegnettet, utvidelser/ombygging av
banenettet, utvikling av stasjoner, holdeplasser og nye knutepunkt, og utprøving av et nytt
bytogkonsept.
Også i Trondheimsregionen for øvrig legges det godt til rette for de kollektive
transportmidlene gjennom styrking av jernbanen på aksen Trondheim- Stjørdal/ VærnesInnherred. Et sterkt og trafikksikkert hovedvegnett rundt Trondheim sentrum, samt
stamvegstrekningen E6 Tonstad- Melhus, er også viktige tiltak for Trondheimsregionen.
Bomringen i Trondheim i nåværende form forutsettes lagt ned i 2005. For å kunne realisere
fullføringen av stamvegnettet har vi forutsatt et spleiselag mellom staten og egenfinansiering
med bompenger fra Ranheim bomstasjon (vil uansett stå til 2013) og ved kommunegrensen(e)
ved E6 sør (3- 4 års innkrevingstid).
For å få til den ønskede satsingen på miljøvennlige transportmidler i de sentrale delene av
Trondheim, har vi også forutsatt et spleiselag der både stat, kommune, fylkeskommune og
midler fra vegprising inngår. Av den ekstra satsingen på miljøvennlige transportmidler
forutsetter vi at knapt 50% (ca 800 mill kr totalt i perioden) kommer fra vegprising. Beløpet
tilsvarer pr år om lag halvparten av det som tas inn gjennom dagens bompengering.
Vegprisingen vil være knyttet til vegnettet i det sentrumsnære byområdet innenfor
Kollektivbuen der miljøproblemene er størst.
Vi har her konkretisert strategien mer detaljert.

7.1 Avbøtende tiltak:
a) Fullføring av Stamvegutbygging. Dette betyr ferdigstilling av følgende strekninger:
Stamvegstrekning
Nordre Avlastningsveg mellom Marienborg og Brattøra
E6 øst Brattøra- Rotvoll
Osloveien fra Marienborg til Sluppen inkl. ny Sluppen bru til E6
E6 sør Tonstad- Melhus (Jaktøien)

Investeringsbehov
770 mill (restinvesteringsbehov)
1100 mill
350 mill
570 mill

Tiltakene vil sikre en god trafikkavvikling for næringstransportene generelt, og spesielt til/
fra godsterminalområdet på Brattøra. Dette omtales for øvrig spesielt senere i kapitlet.
b) I denne strategien har vi også lagt inn en økt satsing på støyreduserende tiltak på i
størrelse 5 mill kr pr år, eller til sammen 50 mill kr i perioden.
c) Lokal vegutbygging begrenset til to av de manglende veglenkene; Jonsvannsvegen og
Forsøkslia. Jonsvannsvegen er ei viktig veglenke både av trafikksikkerhets- og
miljøhensyn, og også av hensyn til tilrettelegging for videre boligutbygging i Granåsenområdet. Forsøkslia- forbindelsen vil gi redusert transportarbeide for reiser fra deler av
Byåsen mot øst.
d) Sterk satsing på forebyggende tiltak i ulykkespunkt/ strekninger. Dette vil være tiltak som
fysisk trafikkregulering, vegrekkverk/ støtputer, midtdelere, rundkjøringer,
fullkanalisering av kryss med mer.
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7.2 Forbedring av de miljøvennlige transportmidlene:
a) Ferdigstilling av et sammenhengende sykkelnett. Lengden på et ferdig utbygd hovednett
for sykkel i Trondheim er anslått til ca 200 km. For å få til dette systemet kreves både nye
lenker og endringer/ oppgradering av eksisterende nett slik at det blir sammenheng i
systemet og en god kvalitet. Kostnadene er beregnet til ca 600 mill kr.
b) Høy kvalitet på vintervedlikeholdet av hovedsykkelrutenettet. Potensialet for økt sykling i
vinterhalvåret er tilstede i Trondheim. Dette tiltaket vil bety at det defineres et
hovedvegnett på om lag 7- 8 ruter fra de største bydelene og inn mot se sentrale delene av
byen. Langs dette nettet legges det opp til en høy standard på vintervedlikeholdet
(brøyting, strøing) slik at syklistene skal føle trygghet for at sykling på vinters tid er et
reelt alternativ.
c) Bussmetro/ stamvegruter på buss- sida, med sammenhengende kollektivprioriteringer på
hovedvegnettet og gode rutefrekvenser/ godt rutenett. I Figur 8 er vist hvordan
kollektivtilbudet i Kollektivbuen planlegges å framstå med god og forutsigbar
framkommelighet, holdeplasser med universell utforming og sanntidsinformasjon, og
meget tett rutefrekvens både i rushtidene og i lavtrafikk. Rutefrekvensene i Trondheim
oppfattes som gode på dagtid, mens det kreves en forbedring spesielt i lavtrafikkperioder.
Det er i denne anbefalte strategien forutsatt et forbedret rutetilbud mellom bydeler.
d) Sterkt reduserte takster for kollektivtrafikken. Prisene forutsettes generelt satt ned. Størst
nedgang vil det være fornuftig å legge opp til i lavtrafikkperiodene da prisforskjellene mot
biltransporten er størst (i rushtid forutsettes bl.a. vegprising og parkeringsavgifter for
biltrafikken)
e) Iverksetting av et nytt nærtrafikktilbud på jernbanen i Trondheim, basert på å ta i bruk og
videreutvikle eksisterende jernbaneinfrastruktur på strekningen Heimdal-Leangen
(”Bytoget”). Ulike konsepter for trafikkering, stoppmønster og materiellanvendelse er
under utredning. Prosjektet iverksettes som et forsøksprosjekt i samarbeid mellom NSB
BA, Jernbaneverket, Trondheim kommune og Samferdselsdepartementet.
Infrastrukturkostnadene er foreløpig stipulert til 150 mill. kr.
f) Innfasing av nytt og raskere togmateriell på Trønderbanen mellom Innherred og
Trondheim, basert på en kjøretid på 1 time og 30 minutter mellom Steinkjer og Trondheim
(i dag 2:03). Toget prioriterer rask fremføring med stopp bare i Innherredsbyene, Stjørdal
og Værnes (Intercitystrategi). Dette basistilbudet suppleres med et ”Flytog” med kjøretid
25 minutter mellom Trondheim s og Værnes. Innfasing av tilbudet krever utbygging av
Gjevingåsen tunnel og div. mindre utbedringer av kjørevegen (kostnadsberegnet til ca.
600 mill. kr. inkl. Gevingåsen tunnel).
g) Utvidelse av sporvegen mellom Munkvoll og St. Olavs gt med nye sporsløyfer til Hallset
(Byåsen videregående skole) og Trondheim sentralstasjon. Sporforlengelsene vil medføre
at trikken igjen kan gis en rolle i betjeningen av Trondheim midtby og sentralstasjonen.
Sporutvidelsene er kostnadsberegnet til 40 mill. kr, mens trafikken kan avvikles uten
ytterligere innsats av materiell.
h) Fullføring av øvrige nødvendige kollektivtiltak på veg og bane med knutepunkter i
Trondheims- regionen og innfartsparkering i ytterkanten av Kollektivbuen, 3- 4 nye
busstraseer som forbinder boligområder, universell utforming av ca 1000 holdeplasser, og
sanntid ruteinformasjon på 150 holdeplasser og knutepunkter langs innfartsårene til
Trondheim og ved viktige knutepunkt for øvrig, både i byen og i regionen.
i) To nye holdeplasser langs E6 i østre deler av Trondheim slik at bl.a. flybussen får et økt
passasjergrunnlag. Dette vil følgelig bedre trafikkgrunnlaget for miljøvennlig transport til/
fra Trondheim lufthavn Værnes.
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7.3 Regulerende tiltak:
a) Vegprising innenfor Kollektivbuen og i øvrige områder der det er problemer som følge av
biltrafikken. Vegprising er et viktig tiltak både fordi det bidrar til å redusere biltrafikken i
de områdene som er mest utsatt for ulempene av biltrafikken, og fordi det vil gi et
betydelig bidrag til finansieringen av bedre alternative transportformer gang, sykkel og
kollektivtransport. Et vegprisingssystem kan legges opp på flere måter. Her har vi skissert
et prinsipp der biltrafikk på hovedvegene inn og ut av Kollektivbuen, belastes med en
avgift på 10/ 20 kr. Avgiften forutsettes kun innkrevd i rushtidene hvor det er størst
problemer knyttet til biltrafikken (kø, forurensning). Det er også forutsatt at avgiften er
tidsdifferensiert og uten rabatter, se figur nedenfor:

Pris pr passering,
kr

Toveis bomstasjoner innenfor Kollektivbuen
Innkreving hverdager august- juni.
Nettoinntekter: 75- 100 mill kr/år
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b) Vegprisingsstasjonene forutsettes i prinsippet plassert på hovedvegnettet på innfartsårene
fra øst, sør og vest. I praksis kreves også en del stasjoner på sideveger der disse fører inn
til hovedveg- nettet innenfor Kollektivbuen. Vegprisingssystemet kan også utformes i
kombinasjon med eller som en erstatning for tradisjonelle parkeringsavgifter.
c) Parkering i Kollektivbuen. All arbeidsplass- parkering innenfor Kollektivbuen forutsettes
avgiftsbelagt. Parkeringskravene for kontorarbeidsplasser i Kollektivbuen og øvrige
sentrale bydeler innebærer max 1 p- plass pr 100 m2 kontorarbeidsplass.

7.4 Regelendringer, lovendringer.
a) Tilstrekkelig kontroll av adferd i trafikken ved at inntekter fra gebyr går til å dekke
kostnader til nødvendig overvåking og kontroll. Prosjektgruppa vil med dette forslaget
rette fokus mot ressurs- og pengemangelen innen politietaten som hindrer politiet i å
utføre trafikkontroller av farlig adferd. Dersom politiet, både lokalt og Utrykningspolitiet,
får en tilstrekkelig andel av de gebyrene som tas inn til å dekke sine driftskostnader, vil
økonomi ikke være noe hinder for å utføre trafikkontroller så lenge det er behov. Når
adferden bedres til ønsket nivå, kan kontrollvirksomheten reduseres.
b) Trafikanter med uønsket og trafikkfarlig adferd med eget kjøretøy bør kunne tas ut av
trafikken etter et fåtall forseelser. Det bør f.eks. være en lavere terskel for inndraging av
førerkort for gjentatte fartsovertredelser, og de som kjører uten bilbelte bør miste
førerkortet for en viss periode.
c) Belønning (skattefradrag og/ eller direkte økonomisk stimuli fra bedrift) for de som
benytter miljøvennlige transportformer til/ fra arbeide. På kort sikt vil dette koste penger
for stat/ bedrift, men på lengre sikt vil man oppnå bedre helse for de ansatte og bedre
miljø i de miljøbelastede områdene av byen.
d) Fordelsbeskatning av p- plasser ved arbeidsplasser. Dette tiltaket bør ses sammen med
belønning for de som benytter gang, sykkel og kollektivtransport. Det vil stimulere ansatte
til å velge miljøvennlige transportformer.
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e) Avgift på parkering ved større kjøpesentre. Dette er et tiltak som både vil favorisere de
miljøvennlige transportformene og som vil bidra til kommunale inntekter som øremerkes
utvikling av de miljøvennlige transportformene.

7.5 Økonomi, organisering
a) Økonomiske midler til samferdsel ses samlet og disponeres på tvers av dagens grenser for
å settes inn der det er behov iht. denne strategien. Dette tiltaket er i praksis en videreføring
av det forsøket som Trondheim kommune/ fylkeskommunen/ Samferdselsdepartementet
for tiden vurderer å innføre fra 2004 (prøveprosjekt over 5 år).
b) Finansiering av forbedringene med de miljøvennlige transportformene skjer primært med
midler fra vegprising og nye p- avgifter. Beregninger viser at den vegprisingsmodellen
som ble beskrevet foran, vil kunne gi inntekter i størrelse 75- 100 mill kr pr år. I tillegg
forutsettes også en satsing fra kommune/ fylkeskommune på i størrelse 30 mill kr pr år.
Når det lokalt stilles opp med betydelige midler til en satsing på miljøvennlige
transportformer, synes det rimelig at det også fra staten gis et bidrag (incentivmidler). Vi
har forutsatt en fordeling på ca 40- 60% for hhv. stat/ lokalt, dvs. i størrelse 60- 70 mill kr
for staten.
c) Finansieringen av stamvegnettet forutsettes primært å skje med statlige midler.
Næringslivet er interessert i å få realisert fullføringen av dette nettet tidlig i perioden.
Dersom dette ikke er mulig med ordinære statlige vegmidler, anses kostnadene grunnet
forsinkelser og dårlig regularitet som mer belastende enn egenbetaling (bompenger). Med
en 40- 60%- fordeling stat- lokalt vil behovet for bompenger ved E6 sør bli ca 460 mill
for hele perioden 2006- 15. Bompengeinnkrevingsperioden fra E6 sør vil med samme
prisnivå som på E6 øst vare i om lag 3- 4 år.

7.6 Arealbruk
a) Fast styring av arealbrukspolitikken etter prinsippene om rett virksomhet på rett sted i hele
Trondheimsregionen. Dette betyr i praksis en betydelig økning av antall arbeidsplasser
innenfor Kollektivbuen. I transportsammenheng er det viktigst at arbeidsplasser
lokaliseres i disse sentrumsnære områdene fordi her har store deler av regionen et meget
godt kollektiv- og sykkeltilbud. I en slik fast styring av arealbruken kan eksempelvis ca
60 000 golvkvm/ år legges til dette området. (tilsv. ca 60% av det totale forventede
nybygde arealet).
b) Restriktive tiltak på bruken av bil i de sentrumsnære byutviklingsområdene. Dette vil være
de samme tiltakene som beskrevet foran med både vegprising og parkeringsrestriksjoner.

7.7 Næringstransporter.
a) Konsentrasjon av samlasterbedrifter til Brattøra med bygging av terminal og samordning
på terminalsiden. I et samarbeidsprosjekt som for tiden pågår er de fleste av de store
samlasterne (Linjegods, DHL, Tollpost Globe/DFDS Transport, Nor Cargo og Posten)
trukket med. Intensjonen med prosjektet er å få til en konsentrert bruk av areal og en
samordning på distribusjonssiden. Dette vil igjen gi lavere kostnader og økt
leveringsservice for næringslivet, og det vil kunne bidra til bedre kapasitetsutnyttelse av
vognmateriell. Dette vil bidra til lavere miljøbelastning på bl.a. Midtbyen. En forutsetning
for en slik samlaster- terminal er 24 timers åpningstider/ drift.
b) Byggingen av stamvegnettet gir lett adkomst til Brattøra- området og gjør det lettere å
utvikle et effektivt knutepunkt for samlasterne her, samtidig som miljøproblemene knyttet
til tungtransport i sentrale bydeler reduseres. Jernbaneverket slutter seg ikke til denne
beskrivelsen.
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c) Tungtransporter får bedret framkommelighet med spesielt E6 øst og Nordre
Avlastningsveg. Men også fullføringen av det øvrige stamvegnettet med Osloveien/
Sluppen bro og E6 nord- sør gjennom regionen, vil ha meget positiv betydning for
næringslivet. Behovet for dette vegnettet er økt som følge av vedtaket om å beholde
jernbanens godsterminal på Brattøra, og utvikle den til en mer effektiv terminal for
kombinerte godstransporter med fysisk nærhet til en eventuell konsentrasjon av
samlasterbedrifter og havna.
d) Krav om max utslipp til vognmateriell som trafikkerer Midtbyen. Samarbeidet mellom
samlasterbedriftene nevnt foran vil kunne gjøre det enklere å få gjennomført en løsning
med krav om maksimale utslipp og størrelse på kjøretøy som leverer varer i Midtbyen.
Byggingen av stamvegnettet vil i særlig grad avlaste Midtbyen.
e) Samarbeide mellom havnene i Trondheimsfjorden slik at regionen får status som
intermodal knutepunkthavn med jevnlige båttransporter til/ fra kontinentet. Status pr dato
er at Trondheim havn og Orkanger havn har inngått et interkommunalt havnesamarbeide
(1. feb. 2003), og at det arbeides for tilsvarende løsninger i Indre Trondheimsfjord. Man
ser for seg en videreutvikling av dette slik at man etter hvert får Trondheimsfjorden havn
som ei intermodal knutepunktshavn med en organisasjon og to ”nav”.
Dette vil kunne gi grunnlag for daglige rutegående sjøtransporter mellom
Trondheimsfjorden og kontinentet med primært industrigods sørover (fra Skogn) og
konsum/ industrivarer nordover (til Trondheim). Det er en ambisjon om en løsning etter
2006 med hurtiggående trimaranskip med 30 timers fartstid til kontinentet. Dette kan
resultere i betydelig overføring av gods fra vegtransport til sjøtransport, og det vil også
kunne involvere jernbanen i betydelig grad, særlig hvis man lykkes i arbeidet med å få til
et bredere samarbeide med midt- Sverige- og Finland. I dette arbeidet er Meråkerbanen en
viktig transportkorridor.
7.8 Økonomiske konsekvenser
De økonomiske konsekvensene er sammenstilt i tabellen på neste side. Posten ” Ordinære
riksvegmidler inkl. koll., miljø, sikkerhet etc” inneholder noe vegtiltak i byen og i regionen,
men kun i liten grad. Derfor er posten tatt inn under overskriften ”Satsing på miljøvennlig
transport”.
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Anbefalt strategi:

2006 – 2015
(mill 2002- kr)

Investeringsbehov/ drift
Satsing på miljøvennlig transport
Kollektivprioritering hovedvegnett med mer
Utbygging sykkelvegnett
Trafikksikkerhetstiltak
Investering bane
* IC-pakke (inkl. Gjev. tunnel)
* Bytog
* Trikk
Gjennomføring av øvrige kollektivtiltak på veg og bane (knutepunkter, nye
traseer, omstigningsterm., universell utforming holdeplasser) i hele regionen.
Støytiltak
Utvidet vedlikehold sykkel
Økt driftstilskudd buss/trikk (takstred./rutetilbud)
SUM
Stamvegnett
Avlastende hovedvegnett (NAV, E6 øst og Osloveien nordre del
Avlastende hovedvegnett Oslovegen sør inkl. Sluppen bru, E6-sør TonstadMelhus
Ferdigstillelse av 2 kommunale- og fylkeskommunale hovedveger (eksempelvis
Jonsvannsvegen og Forsøkslia)
SUM

Totalt
Finansiering:
Satsing på miljøvennlig transport
Ordinære riksvegmidler inkl. koll., miljø, sikkerhet etc
Investeringsmidler jernbane
Ekstraordinære midler for utvikling av miljøvennlig transport
* Stat
* Fylke
* Kommune
* Inntekt fra vegprising/ parkeringsavgift
SUM
Stamvegnett
Investeringsmidler kommunal- og fylkesveg
Bompenger E6 øst
Uavklart finansiering NAV
Statlige midler, stamveg (450 NAV, 430 E6 øst, 150 Oslovn, 2003- kr)
Bompenger E6 sør
Statlige midler Osloveien sør, Sluppen bro, E6 sør Tonstad- Melhus
SUM

Totalt

80
600
100
600
150
40
220
50
50
380
2270
2020
770
80
2870
5140

450
60
660
100
200
800
2270
80
710
300
1010
460
310
2870
5140
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8 Oppnår vi det vi ønsker?
Virkningene av anbefalt strategi i forhold til hovedutfordringene vil være en kombinasjon av
det vi oppnår gjennom strategiene 2 og 3, se kapittel 6. Vi får langt på vei de positive
effektene av satsingen på de miljøvennlige transportmidlene i strategi 2, og også de positive
effektene av et sterkt hovedvegnett i strategi 3.
Hovedtrekkene er :
Markedsdelingen persontransport:
• En stans i nedgangen/ en svak økning i bruken av de miljøvennlige transportmidlene.
Trafikksikkerhet:
• Et trafikksikkert hovedvegnett sammen med endringer i lovverk og begrensninger i
bilbruken, gir bedret trafikksikkerhet med en reduksjon i antallet personskadeulykker på i
overkant av 100 personskade ulykker pr år (1/3 reduksjon).
Næringstransporter:
• Et ferdigstilt og sterkt stamvegnett både rundt byen og langs E6 Melhus- Malvik gir gode
rammevilkår for næringstransportene generelt. Spesielt er det viktig med gode
vegforbindelser til/ fra godsterminalområdet på Brattøra, der det også er gode muligheter
for samordning på transportørsiden mht. effektive distribusjonsløsninger.
• Det interkommunale havnesamarbeidet med ei intermodal knutepunktshavn vil bidra til å
overføre gods fra vegtransport til sjø.
Virkningsberegningene viser at vi beveger oss i ønsket retning både på person- og
næringstrafikksiden med de angitte virkemidlene. Veksten i bruk av personbil stanses, men vi
oppnår ikke en markert og reell endring i markedsdelingen i retning av de mest miljøvennlige
transportmidlene.

8.1 Andre sterke virkemidler
Prosjektgruppa har i sluttfasen av prosessen diskutert andre og trolig svært virkningsfulle
tiltak som så langt ikke er beskrevet. Gruppa omtaler her et par av disse tiltakene.
Gratis transport på kollektive transportmidler.
Kollektivtransport kan betraktes som et offentlig tilbud og finansieres ved en skatt eller avgift
på i størrelse 250- 300 kr/mnd/yrkesaktiv. Inntektene fra et slikt opplegg vil tilsvare bortfallet
av trafikkinntektene for kollektivselskapene og gi dekning for en viss produksjonsøkning.
En sammenlignbar løsning ble lansert tidlig på 90- tallet i Trondheim gjennom det såkalte
”Vikåsen”- prosjektet. Husstandene i denne bydelen fikk en utfordring om å oppnå 75 %
oppslutning om kjøp av et rimelig husstandskort (200 kr), dvs. månedskort til alle personene i
husstanden. Effektene ble formidable. Av den motoriserte trafikken økte kollektivtrafikkens
markedsandel fra 18 % til 26 % (44 % økning). Biltrafikken gikk ned fra 81 % til 73 % (10
%). I fase 2 av prosjektet ble prisen på husstandskortet økt til 300 kr, men ble kombinert med
et forbedret rutetilbud. Da økte kollektivandelene ytterligere til 29 % mens bilandelen ble
redusert til 69 %.
Innbyggerne opplevde situasjonen slik at de hadde forhåndsbetalt for kollektiv- transporten
uansett om de brukte kollektivtilbudet eller ikke. Dette kan sammenlignes med å betale for
kollektivtransporten via skatten/ avgiftssystemet.
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Omlegging av avgiftssystemet for personbil.
Dette kan innebære en omlegging av avgiftssystemet slik at det blir rimeligere å anskaffe
personbiler (spesielt miljøvennlige biler), og klart dyrere å bruke bil. Tilsvarende kan en avgift
som årsavgiften for kjøretøy fjernes og i stedet legges på bruk (bensinavgift). En slik omlegging
av årsavgiften for personbil vil resultere i en økning i bensinprisen på i størrelse 2 kr pr mil.

Systemet kan utformes slik at totalinntektene til staten blir tilnærmet uendret. Vi i dette prosjektet
har ikke hatt kapasitet eller kompetanse til å vurdere dette nærmere. Men det er grunn til å tro at
dette vil ha merkbare effekter på omfanget av biltransport.

8.2 Utfordring til sentral arbeidsgruppe
Prosjektgruppa for Storbyomtalen- Trondheim understreker at det er nødvendig med
virkemiddelbruk også fra staten, både mht. finansiering og ikke minst endringer i regelverk/
lovverk. Dette er en viktig utfordring for det sentrale arbeidet videre framover.
Prosjektgruppa vil også be sentral arbeidsgruppe vurdere virkemidlene nevnt i kap 8.1 som bidrag
for å få til markerte trendbrudd. Disse vil klart påvirke konkurransesituasjonen mot andre
transportmidler, og da trolig i en grad som er markert sterkere enn de tiltakene vi rår over i dag.

9 Transportetatenes kommentarer
Ut over det transportetatene står samlet bak i denne storbyomtalen, har Jernbaneverket,
Kystverket og Statens vegvesen følgende kommentarer som står for hver av etatenes syn:
Jernbaneverket er i tvil om nødvendigheten av å prioritere gjennomføringen av E6-sør i
planperioden 2006 -2015, og mener det er tilstrekkelig at prosjektet vurderes ved neste
planrevisjon. Jernbaneverket vil da også ta opp spørsmålet om utbygging av 2 spor på jernbanen
mellom Trondheim og Stjørdal. Jernbaneverket vil ta opp spørsmålet om utbygging av
dobbeltspor på jernbanen mellom Trondheim og Stjørdal, og utrede hvilke muligheter som ligger i
å satse på jernbanen i godstrafikken innenfor triangelet Skogn/ Fiborgtangen- TrondheimSverige, og i tilbringertrafikken til/fra Trondheim lufthavn Værnes.
Statens vegvesen mener, med utgangspunkt i revidert stamvegnormal fra Vegdirektoratet, at det
bør vurderes å bygge 4- felt på E6-øst fra Ranheim til Stjørdal før 2015. Dette begrunnes i
trafikksikkerhetsmessige og kapasitetsmessige årsaker. Investeringsbehovet vil være i størrelse
1700 mill kr. Før det tas stilling til et så omfattende prosjekt, må det imidlertid gjøres grundigere
vurderinger, ikke minst gjennom en konsekvensutredning, der en også vurderer om alternative
transportmidler kan bidra til å utsette investeringstidspunktet.
Kystverket mener at tiltak som kan føre til stans i veksten eller redusert bilbruk, (person- og
godstransport) også bør prioriteres utenfor de tettest utbygde sentrumsområdene. Store
vegutbygginger vil kunne skyves ut i tid og kanskje unngås ved å gjøre mindre kostbare vegtiltak.
Restriksjoner av ulike slag, samt tidsfaktoren er avgjørende for valg av transportmiddel. Et bedret
banenett med tanke på oftere avganger, hurtigere transport vil være attraktivt for både person og
godstransport. I aksen Trondheim- Stjørdal – Innherred vil et bedret banenett med 2 spor kunne gi
et bedre lokalt- og regionalt passasjertilbud, herunder et tilbud til det økende passasjerantallet over
Værnes lufthavn. Mindre bil- og bussbruk vil oppnås, samtidig som utbedringstiltak og 2-spors
baneutbygging vil ha betydning for regularitet og forventet økt miljøvennlig godstransport mot og
mellom havneavsnitta i en intermodal knutepunktshavn for Trondheimsfjorden. Kystverket har
ikke spesielle kommentarer når det gjelder standardheving for E6 sør. Konsekvensene for
vegprosjektene E6-sør og E6-nord kontra jernbanesatsing på de samme strekningene bør utredes
samlet.
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Forord
Styringsgruppen for Nasjonal Transportplan (NTP) fastsatte mandat for arbeidet med ”Grunnlag for
omtale av storbyområder i transportetatenes forslag til NTP 2006-2015” den 4.oktober 2002. Det har
vært forutsetning at beskrivelsen av hvert av storbyområdene skulle utføres av lokale arbeidsgrupper
med representasjon fra transportetatene og fra bykommunen, fylkeskommunen og fylkesmannen.
Gruppene skulle ledes av Statens vegvesen ved Vegkontoret.
Storbyomtalen for Bergensområdet er utført av en arbeidsgruppe som forutsatt, under ledelse av
Sigmund Riis for Statens vegvesen Hordaland. Deltakere i arbeidsgruppen har vært:
- Sigmund Riis, Statens vegvesen
- Arild Olav Eggen, Statens vegvesen
- Per Steffen Myhren, Statens vegvesen
- Erling Hodneland, Statens vegvesen
- Gro Staveland, Kystverket 2. distrikt
- Inger Svensgaard Moe, Jernbaneverket
Luftfartsverket har valgt å ikke delta i arbeidsgruppene direkte.
I tillegg har følgende representanter gitt verdifulle innspill til arbeidet:
- Rune Herdlevær, Bergen kommune
- Thorbjørn Aarethun, Hordaland Fylkeskommune
- Torgeir Flo, Fylkesmannen Hordaland
Disse representanter står imidlertid ikke direkte bak alt innhold i dokumentet, noe som heller ikke har
vært naturlig, ettersom utarbeidelsen av rapporten først og fremst har vært statsetatenes ansvar.
Etter som Bergen kommune har utarbeidet en egen strategisk byanalyse, vil denne stå som
kommunens innspill i den videre NTP prosessen.

OPUS Bergen AS har vært engasjert som utreder/sekretariat, ved daglig leder Tore Jensen og
samfunnsgeograf/planlegger Linda Karlsen.
Storbyomtalen skal ifølge arbeidsgruppens mandat ”omfatte både den funksjon byområdet har som by
og som knutepunkt”. Omtalen skal i tillegg til transport på vei også ta for seg tog- og båttransport, og
byens funksjon som knutepunkt for havner og lufthavner.
Rapporten har ikke vært til noen behandling ut over arbeidsgruppen.
Den vil nå bli sendt kommunene i storbyområdet, fylkeskommunen samt fylkesmannen til orientering.
Rapporten er ikke tiltenkt noen formel lokal behandling.
Den vil nå inngå i det videre arbeid sentralt, med utarbeidelsen av forslag til Nasjonal Transportplan
2006 -2015. Styringsgruppen for Nasjonal Transportplan skal være ferdig med etatenes plandokument
i mai 2003. Dette dokument skal så til bl.a. lokal behandling.
Denne rapport, og øvrig informasjon om Nasjonal Transportplan, fås på Internett: www.ntp.dep.no
eller ved å kontakte adressene nedenfor.
Sekretariatet for Nasjonal transportplan
Vegdirektoratet
Postboks 8142 Dep.
0033 Oslo
E-post: ntp.sekretariat@vegvesen.no
Telefon 22 07 35 00
Telefaks: 22 64 45 46

Erling Hodneland
Statens vegvesen Region vest
E-post erling.hodneland@vegvesen.no
Telefon 55 51 60 00
Sigmund Riis
Statens vegvesen Region vest
E-post sigmund.riis@vegvesen.no
Telefon 55 51 60 00
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Storbyomtale Bergen – Nasjonal Transportplan 2006-2015

0 Sammendrag

0 Sammendrag
Rapporten ”Nasjonal transportplan 2006-2015,
Storbyomtale-Bergen”, tar for seg de transportmessige forhold i Bergen kommune og de
nærmeste omegnskommuner.
Viktige grunnlagsdokumenter for arbeidet med
omtalen har vært:
- Bergensprogrammet (Bergen kommune,
Hordaland
fylkeskommune,
Statens
vegvesen)
- Strategisk transportanalyse for Bergen
(Bergen kommune)
- Strategisk transportanalyse for Hordaland
(Hordaland fylkeskommune)
- Reisevaneundersøkelsen
for
Bergen
(Bergen kommune, Statens vegvesen,
Hordaland fylkeskommune)
Øvrig bakgrunnsstoff framgår av referanselisten.
Utviklingstrekk / Utfordringer
Den kraftige trafikkveksten vi har hatt de siste
20 -30 årene ser ut til å ville fortsette langt på
vei også i tiden fram mot 2015. Nasjonale
trender med fortsatt meget stor tilflytting til få
store byområder og ut fra distriktene, tilsier en
fortsatt sterk vekst også på lengre sikt, i tiden
fram mot 2030.
Det er bred enighet om at mest mulig av
trafikkveksten bør gå med kollektivtransport
eller gang/sykkel. Reiseandelen for disse
transportformer har imidlertid gått ned de siste
10-årene og bilreisene har økt. Viktige årsaker
til dette er bl.a. økt bilhold, sterk reduksjon i
tilskuddene til drift av kollektiv, samt en
fortsatt spredt arealbruk innen storbyområdet.
Samtidig har det skjedd en utflytting av bosatte
og arbeidsplasser fra Bergen sentrum. De fleste
større norske byer sliter med ”lite kollektivvennlig” og spredt arealbruk og ikke minst her
i bergensområdet med sin vanskelige topografi.
Omegnskommunene hadde for 30 år siden om
lag 60.000 innbyggere, mens de 30 år fram i
tid kan ha i størrelsesorden 140.000 innbyggere; en økning på 130 %. Bergen kommune kan anslås en vekst på i underkant av 25
% i samme periode (fra 210.000 til 260.000).

I løpet av litt over en generasjon har flere av
omegnskommunene vokst fra å være
grisgrendte øysamfunn til å bli landfaste
”storkommuner” sett i norsk målestokk. Sotrakommunene har hatt størst vekst, særlig etter at
Sotrabrua var nedbetalt. Tilsvarende trender
registrerer vi nå på Askøy og i Nordhordland.
Vi forventer nå en ekstra sterk vekst i disse
områdene når bruene er nedbetalt om 3-4 år.
Omegnskommunene har et stort underskudd på
arbeidsplasser. Det samme er tilfelle for de ytre
bydelene i Bergen. Sentrumsbydelene derimot,
har et overskudd på 34.000 arbeidsplasser.
Dette er bakgrunnen for et stort pendlingsomfang i det samlede storbyområdet.
Også innen Bergen kommune har det vært en
forskyvning av bolig og næring fra sentrale
strøk ut mot bydelene.
Hovedaksene inn mot Bergen sentrum har
relativt høye kollektivandeler, noe som i stor
grad skyldes den høye arbeidsplassandelen i
sentrale strøk kombinert med restriktiv
parkeringspolitikk. Øvrige strekninger har lave
kollektivandeler. Generelt har næringsområder
og offentlige og private servicetilbud utenom
Bergen sentrum høy parkeringsdekning og
liten grad av restriktive innslag. En fortsatt
spredt arealbruk medfører at mye av trafikkveksten fortsatt blir bilbasert. Utfordringen
mht. økt andel reisende på gang/sykkel og
kollektiv blir derfor tilsvarende større.
Bruforbindelsene har medført at passasjertrafikk med båt er redusert til et helt marginalt
nivå.
Mål / Strategier
Målsettingene i foreliggende grunnlagsdokumenter har hovedfokus på behovene for å
dempe veksten i biltrafikken, og tilsvarende
økning på gang/sykkel og kollektiv. Samtidig
er det et mål å videreutvikle Bergen som
transportknutepunkt, som bl.a. betinger et
helhetlig og sammenhengende transportnett, og
som videre vil gi grunnlag for økt verdiskaping
og styrke arbeids- og boligmarkedet. Dette kan
innebære en viss grad av målkonflikt.
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Persontransport
For persontransporten i byområdet danner Bergensprogrammet rammen for utviklingen av
infrastrukturen innen Bergen kommune i et 20årsperspektiv. I første 10-årsperiode fram til
2011, satses det på et trendbrudd i reisemiddelfordelingen, ved at 55 % av midlene skal gå til
kollektiv, gang/sykkel og TS/miljøtiltak.
Rapporten ”Strategisk transportanalyse for
Bergen” bygger opp under det samme der
videre utbygging av infrastrukturen må ses
nøye i sammenheng med behovet for økte tilskudd til kollektivtrafikken, samt bl.a.
parkeringsrestriksjoner. Bybanen fra sentrum
til Nesttun og Ringvei vest første del, er de
største prosjektene på infrastrukturen i første
planperiode. Opprusting av Bergen sentrum er
et annet viktig element sammen med videre
utbygging av gang-/sykkelveier, miljø- og
trafikksikkerhetstiltak.
Et trendbrudd for kollektivtrafikken vil være
helt avhengig av at tilskuddet til drift økes
meget sterkt og følges opp i en langsiktig plan.
Dokumentet ”Strategi- og handlingsplan for
kollektivtrafikken” og utredningen om bybanen beskriver et tilskuddsbehov på minst
100 mill årlig for å kunne oppnå et tilstrekkelig
tilbud med god rutefrekvens. De fleste
satsinger på kollektivtiltak vil få liten virkning
uten et slikt løft for tilskuddsnivået. Den
påviste arealutviklingen i storbyområdet i de
senere 10-år, samt planene videre framover,
tilsier at å nå målet om en økt kollektivandel
blir meget vanskelig. Skal det være mulig å
snu trenden i praksis, synes det nødvendig med
en mer overordnet styrt arealbruk for hele
storbyområdet hvor det satses på en fortetting
av allerede utbygde områder, kombinert med
en styrt parkering selv i sentra utenom Bergen
sentrum. Ønsker man en betydelig redusert
vekst i transportarbeidet, vil dette i tillegg bl.a.
kreve en meget sterk satsing på trafikantbetaling for bruk av veinettet, kombinert med
meget omfattende driftstilskudd til kollektivtrafikken.
Et oppgradert riksveinett for storbyområdet
inkl. gang-/sykkelveier, trafikksikkerhetstiltak,
rehabilitering av Bergen sentrum, og nye
veianlegg, kan kostnadsmessig beløpe seg til i
størrelsesorden 15-20 milliarder kroner. Med
dagens investeringstakt, vil dette først kunne
fullføres i et 50-årsperspektiv. Dette under-

0 Sammendrag

streker hvor viktig det nå er å få til en ”kollektivvennlig” arealbruk i storbyområdet, hvor
også gang-/sykkel kan bli enda viktigere
transportform enn i dag.
Drift/vedlikehold
Midler til drift- og vedlikehold av veinettet,
tilsvarer bare 70-80% av det som trengs til å ta
vare på veikapitalen. Dette går ut over så vel
trafikksikkerhet, framkommelighet som miljø
med forurensing. Uten en sterk oppgradering
på dette felt, vil dessuten behovet for
nyinvesteringer komme langt raskere, enn det
som er normalt.
Gods
Forholdene for godstransporten er relativt tilfredsstillende. Pågående utbygginger i havneområdet i Bergen sikrer en rimelig god
infrastruktur og kapasitet for ønsket overgang
fra vei til sjø/bane i et rimelig framtidsperspektiv. Mye tyder på at det er kostnadsfaktoren innen sjøfart som er største barrieren
mht. å få mer gods fra vei til sjø. Jernbanen har
kapasitetsproblemer på strekningen inn mot
Bergen. Det er planer i gang for ny
jernbanetunnel Arna-Bergen og nye krysningsspor Arna-Trengereid, noe som vil sikre
kapasitetsbehovene i overskuelig framtid, også
for persontransporten.
Utstrossing av tunnelene på Bergensbanen slik
at togene kan ta semitrailere vil bl.a. kunne
redusere andelen tomkjøring mot øst. Pågående
planarbeid for veitunnel Arna-Bergen ses i
sammenheng med jernbanetunnelen, særlig
mht. kollektivtilbudet på strekningen. Også
forholdene omkring godsterminalene i byområdet kan bli tema i dette planarbeidet.
Bergen som transportknutepunkt
Behovene for å videreutvikle Bergen som
transportknutepunkt vil ha nøye sammenheng
med standarden på stamveinettet inn mot, og
innen byområdet. Stamveiene inngår ikke i
Bergensprogrammet. Mot nord og sør er det
godkjente kommunedelplaner (unntatt RådalSørås i sør), mens planarbeid mot øst pågår (to
tunnelutredninger for vei og jernbane). Konsekvensutredningen for Arnatunnelen skal samordnes med planene for ny jernbanetunnel
(samlet kollektivtilbud), samt framtidig stan-
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Forbindelsen til Flesland lufthavn er i en
utbedringsfase. For tiden anlegges kollektivfelt
langs de mest belastede delstrekningene
mellom Flesland og Rådal. På lang sikt vil
planlagt bybane i området ventelig avlaste
hovedveiene i området ytterligere.

250

mill. reiser pr. år

dardvalg for Ringvei øst mellom Midtun og
Arna. Sotraveien er i ferd med å bli overbelastet, og utredningsarbeid for framtidig
løsning for denne forbindelsen er igangsatt.
Svært mye av gjennomgangstrafikken i byregionen går via knutepunktet Nygårdstangen.
Deler av dette knutepunktet nærmer seg kapasitetsgrensen, og mange av pågående planutredninger vil gi viktige avklaringer i forbindelse med framtidig trafikkbelastning i
dette området (Bybanen, Arnatunnelen, Søndre
innfart, og Skansentunnelen i sentrum).

0 Sammendrag

Virkninger
I denne omtalen har vi ikke gjort forsøk på å
konkret beregne hvilke endringer i reisemønster som kan anses som mulige å få til, ut i
fra at dagens transportmodeller antakeligvis
ikke er optimalt utviklet til å håndtere alle
parametre som styrer reisemiddelvalgene. Det
omfattende og fremdeles pågående dokumentasjonsarbeid med bybanen har så langt ikke
klart å påvise overgang fra bil til bane i særlig
grad. Departementet har bedt om mer dokumentasjon om dette i arbeidet med å vurdere
grunnlaget for alternativ bruk av riksveimidler
til bybanen.
Mange kollektivruter inn mot Bergen sentrum
har i dag en høy kollektivandel. Om viktige
karakteristika fra disse rutene (eksempelvis
parkeringsforholdene) kan overføres til andre
tunge ruter, så bør det være mulig å få opp
kollektivbruken på ruter som i dag har en svært
lav kollektivandel. Realistisk sett bør vi likevel
være nøkterne mht. hvilke endringer vi kan få
til i det totale reisemønsteret.

Figuren ovenfor er ment som en illustrasjon av
en antatt mulig virkning på bil- og kollektivreisene, ved en helhetlig bruk av ovennevnte
virkemidler. En samordnet og langsiktig bruk
av både ”pisk og gulrot” bør kunne snu
nedgangen i kollektivreisene (og gang/sykkel).
Det samlede vekstpresset synes imidlertid så
stort at selv om en skulle få til et slikt
trendbrudd for kollektivreisene, så vil
resterende vekst for biltrafikken fremdeles
være så stor at gapet mellom bil- og
kollektivtrafikken sannsynligvis vil fortsette å
øke.
De tunge mekanismene bak forventet
trafikkvekst vil derved betinge en fortsatt og
kontinuerlig videreutvikling av alle delene av
transportsystemet.
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1 Innledning

1 Innledning
1.1 Oppbygging og hovedinnhold
Utredningen er bygget opp i samsvar med
mandatets punkt 7; ”Sluttproduktet fra arbeidsgruppene”. Hovedgruppering av de tema som
omhandles er:
- Historisk utvikling, dagens situasjon og
utviklingstrekk/scenarier for utvikling i
området i perioden frem til 2015, og med
perspektiver mot 2030.
- Konsekvensene av alternative utviklingstrekk for transport/samferdsel.
- Skisse til samordnet areal- og transportstrategi og drøfting av utviklingen av
anbefalte strategier.
Det er bl.a. tatt utgangspunkt i Bergensprogrammet1, som Stortinget sluttet seg til i desember 2002. Bergensprogrammet gjelder til og
med 2011, men har samtidig et tidsperspektiv
på 20 år. Storbyomtalen bygger også på
Strategisk transportanalyse for Bergen2 (Bergen kommune), Strategisk transportanalyse for
Hordaland3 (Hordaland fylkeskommune), samt
en rekke andre planer innen storbyområdet,
planer for å binde sammen Vestlandsregionen
internt og mot omverdenen. I tillegg bygger
utredningen på statistiske data og grunnlagsmaterial fra arbeidsgruppens medlemmer (jfr.
referanseliste bakerst i dokumentet).

munene er betydelig større enn innen Bergen
kommune, noe som vil få betydning for
samordning av strategi og tiltak samlet for hele
byregionen.

1.2 Avgrensing av storbyområdet
Bergensområdet er ikke en klart definert og
avgrenset region. Arbeidsgruppen har i denne
sammenheng foretatt avgrensning slik:
- Bergen og de nabokommuner som utvilsomt (som bydelene innen Bergen) er integrert i et felles bolig- og arbeidsmarked.
Dette gjelder Askøy, Fjell, Sund, Meland,
Lindås, Os og Osterøy.
- Kommuner som grenser til noen av de
ovennevnte og som av forskjellige grunner
hører med i det sentrale Bergensområdet.
Disse er Øygarden, Radøy, Samnanger og
Fusa.
- Vaksdal, Voss og Austevoll er tatt med i
noen sammenhenger. Pendlingsomlandet
tenderer til å øke samtidig som kommunikasjonen bedres.
Figur 1.2.1 Bergensområdet

Bergensprogrammet er i hovedsak et infrastrukturprogram, mens Strategisk transportanalyse for Bergen også fokuserer på langsiktige
vurderinger av effekten av Bergensprogrammet
og hvilke andre strategiske grep som er nødvendige for at utviklingen skal gå i ønsket
retning.
Fylkeskommunens strategiske transportanalyse
beskriver langsiktige transportutfordringer og
tilhørende strategiske løsningsforslag for fylket
samlet. Bergensområdet har stor betydning i
regional sammenheng som transportknutepunkt for alle transportformene. De miljømessige utfordringene i fylket er i hovedsak
konsentrert til Bergensområdet.
Denne omtalen av storbyområdet setter spesielt
fokus på byområdets vekst og utvikling også
utenfor Bergen. Vekstgraden i omegnskom-

Kilde: www.bergen.kommune.no/brannvesenet
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2 Utviklingstrekk i området
2.1 Bakgrunn - historikk
Fra 1960 til 1980 foregikk det en kraftig forskyvning av bosetting og befolkningsutvikling
mellom Bergen (”Stor-Bergen”, slik den ble
etter kommuneutvidelsen i 1972) og omegnskommunene. Mens det i begynnelsen av perioden var fraflytting fra omegnskommunene til
Stor-Bergen, snudde denne utviklingen mot
slutten av 1960-tallet. I 1972 var det allerede
betydelig netto utflytting fra Bergen til omegnskommunene. Boligtilbudet (priser, boligtyper, omgivelse/miljø m.m.) var en hovedårsak.
Figur 2.1.1 ”Fergebyen” Bergen 1950/-60

boligstrukturen. Det har i den aktuelle tidsepoken vært en stor overvekt av arbeidsplasser
i det sentrale byområdet. Konsentrasjonen av
privat og offentlig virksomhet, kombinert med
økt mobilitet og økte krav til boligtype og
standard, medfører et press på transportsystemene, noe som er et vanlig storbyproblem.
Samferdsel
Bergensområdet er fra naturens side vanskelig
å knytte sammen samferdselsmessig.
I samme periode som den beskrevne forskyvningen av befolkning og bosetting har det blitt
bygget nye større bro-, tunnel- og veianlegg
som i stor grad har vært bompengefinansiert,
både innen Bergen kommune og mellom
Bergen og omegnskommunene. Sotrabrua var
først sammen med Arnanipatunnelen, deretter
fulgte firefelts motorvei mot nord og vest. I
tillegg er det kommet ny vei fra Vågsbotn i
nord via Arna til Trengereid. Videre har vi fått
Askøybrua, Nordhordlandsbrua, Osterøybrua
og store deler av firefelts motorvei mot sør
med tilførselsvier.
Figur 2.1.2 Bosetting i Bergensområdet har
spredd seg langt ut i nabokommunene i takt med
utbygging av nye forbindelser

Boliger og befolkning
Fra 1972 til 2002 var befolkningsveksten i
Bergen på ca 12 %, mens den i omegnskommunene var på ca 67 %. I denne perioden har
det vært en ”overproduksjon” av boliger i omegnskommunene i forhold til andel av befolkningen. Hovedtyngden av den sterke veksten i
disse kommunene er altså boligmotivert.
Arbeidsplasser
Lokalisering av arbeidsplasser i Bergensområdet samsvarer ikke med befolknings- og
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Høna og egget har vekslet om å være først.
Vekst i befolkning og næringsvirksomhet i ytre
deler av Bergen og i omegnskommunene, har
medført behov for realisering av bedre forbindelser og deretter økt vekst i de samme områder.
Befolkningsøkning og arbeidsplasslokalisering
får konsekvenser for veitransporten. Reisevaneundersøkelsen 2000 viste at det har vært
en økning i bruk av personbil i Bergensområdet, og en tilsvarende reduksjon i gangog sykkelturer4 (en nedgang fra 27 % til 21 %).
Andel arbeidsreiser er også økende i forhold til
fritids- og handlereiser. Reisevaneundersøkelsen har vist at det har vært en klar endring i
reisemønsteret i Bergensområdet det siste tiåret, og dette blir drøftet senere i denne omtalen.
Frem til slutten av 1950-årene var fortsatt en
del av sambandet mellom Bergen og omegn
via rutebåttrafikk – som gradvis ble overtatt av
fergeforbindelser (jfr. figur 2.1.1). Etter en
periode med svært stor fergetrafikk (til/fra
Askøy og Nordhordland) og en periode der det
også var betydelig passasjertrafikk innen
Bergensområdet (mest Nordhordland) med
hurtigbåt, har broforbindelser overflødiggjort
nesten samtlige båt- og fergeforbindelser.

2 Utviklingstrekk i området

Basert på befolkningsstruktur, fødselsrater og
fremskrivning av flytting basert på tendenser
til nå, er prognose for 2030 noe lavere, ca
390.000. Så langt frem er prognosene selvsagt
svært usikre. Imidlertid registrerer bl.a. SSB en
økende tendens til flytting mot storbyområdene
(storby og nabokommuner). Vi legger derfor til
grunn en vekst til ca 400.000 i 2030. Det er i
dag sannsynlig at veksten blir høyere.
Prognoser og folketallsfremskrivninger sammenholdt med kommunenes planer tilsier at
det vil komme en kraftig befolkningsøkning i
kommunene vest og nordvest for Bergen,
spesielt i Fjell og Askøy. Sotra-regionen (Fjell,
Sund og Øygarden) har opplevd en enorm økning i folketallet de siste 30 årene, fra 12.000
til 28.000 innbyggere, det vil si en økning på
133 %.
Figur 2.2.1 Befolkning i 2015 i prosent av 2002

Selv om hurtigbåttrafikk, fortsatt er betydelig,
går all slik transport i dag mellom Bergen og
destinasjoner utenfor Bergensområdet (Sogn
og Fjordane, Sunnhordland, Rogaland). Unntaket er Beinveien til Askøy.

2.2 Befolkningsutvikling
Bergensområdets befolkning har i perioden
1972-2002 økt med 65 000 (jfr. tabell 2.2.1),
derav 25 000 i Bergen og 40 000 i omegnen.
Tabell 2.2.1 Utvikling i Bergensområdet

Bergen
Omegn
Området

1972
Innbyggere Andel
210 000
78 %
60 000
22 %
270 000
100 %

2002
Innbyggere Andel
235 000
70 %
100 000
30 %
335 000
100 %

Kilde: www.ssb.no

Bergensområdet vil vokse som følge av fortsatt
fødsels- og flytteoverskudd. Det er beregnet en
befolkningsvekst til 370.000 i 2015.

I det lange tidsperspektivet (til 2030) kan de
nærmeste omegnskommunene, uten selv å
foreta vesentlige justeringer av sine mål og
strategier, komme opp mot 140.000 innbyggere, dvs. 40 % vekst.
Totalvekst i befolkning innen området kan bli
17-20 %. Bergensområdet vil da, som alt
nevnt, nå 400.000 innbyggere. Med 140.000 i
omegnskommunene og 260.000 i Bergen, vil
fordelingen være ca 65 % i Bergen og 35 % i
omegnskommunene.
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Tabell 2.2.2 Beregnet utvikling mot 2030
2002
2015
2030

Innb.
Andel
Innb.
Andel
Innb.
Andel

Bergen
235 000
70 %
250.000
68 %
260.000
65 %

Omegn
100 000
30 %
120.000
32 %
140.000
35 %

Området
335 000
100 %
370.000
100 %
400.000
100 %

Tendensen til sentralisering mot storbyregionene og økt internasjonal tilflytting, kan medføre betydelig høyere totalvekst – disse forhold
er ikke medtatt i beregningene her.

2.3 Boligutvikling
Boligbyggingen er betydelig større i omegnskommunene enn i Bergen. Figur 2.3.1 viser
forholdet mellom folketall og boligbygging i
2001.
Figur 2.3.1 Boligbygging i Bergensområdet pr år

2 Utviklingstrekk i området

Fleksibiliteten og planberedskapen er bedre i
omegnskommunene, og tid til klargjøring av
nye utbyggingsområder er betydelig lavere enn
i Bergen. Totalt er det i omegnskommunene en
reserve på 10-12.000 boligtomter i form av
områder som enten er klargjorte, eller som er
utpekt i overordnet plan og uten problemer kan
klargjøres, i perioden fram til 2015. I et slikt
tidsperspektiv vil beredskapen også lett kunne
økes i disse kommunene.
Nye boligområder planlegges ofte plassert nær
kommunenes grenser mot Bergen. Dette
skyldes kommunenes bruk av Bergen som
sentrum, både i forbindelse med jobb, skole,
handel og fritid.
I tillegg til ovennevnte påvirkes fremtidig utvikling bl.a. av:
1. De store årskullene er i aldersgruppen 2540 år. Disse gruppene er nå i ferd med å bli
modne for eneboliger eller rekkehus i
barnevennlige omgivelser.
Pendelen svinger. Byområder og drabantbyer har svekket tiltrekningskraft på
familier (store skoler, dårlig barnehagedekning, miljøproblemer for ungdom osv.).
I 2001 svarte 18 % av boligkjøpere i storbyene at de ved neste boligbytte ville bosette seg utenfor byen. I 2002 svarte 25 %
det samme (SSB).

BERGEN:
4,2 boliger pr 1.000
innbyggere/år

OMEGN
7,5 boliger pr. 1.000
innbyggere/år

Den ventede befolkningsøkningen i omegnskommunene til Bergen er i stor grad boligstyrt.
I Bergen er det i kommuneplanen forutsatt
bygging av ca 1.000 boliger per år frem til ca
2011, deretter noe lavere antall mot 2019.
Det er lite fleksibilitet innen Bergen p.t. Flere
av de forutsatte utbyggingsområdene er usikre,
eller har tidkrevende avklaring. Plan- og tilretteleggingsreserven er for lav, slik at forsinkelser for enkelte områder kan medføre
lavere byggetakt.

2. Toppen i den forrige bølgen er nå 55-65 år
Mange av disse søker seg til byboligene.
Begrenset tilbud av sentralt beliggende
boliger øker prisene. Unge som også
ønsker å bo i byen møter dermed økonomiske begrensninger.
Et ferskt eksempel på dette er et sentralt
nybolig-prosjekt i Bergen, der det i ca 250
boliger er til sammen to barnefamilier.
Det er i nasjonale strategiske dokumenter5 gitt
sterke føringer for kommunenes og fylkeskommunenes arbeid med bedre samordning av
arealutvikling og transport, og om effektiv
arealutnytting for å begrense ytterligere spredning av byområdene.
De begrensede virkemidler som er tilgjengelige (RPR/ATP) har så langt ikke hatt noen
vesentlig betydning på arealutviklingen. Det er
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lite som tyder på at tiltak for å oppnå en mer
konsentrert og kollektivtransportvennlig arealbruk vil ha noen snarlig effekt.
Det vil ta tid å starte den ønskede omlegging
som det er lagt opp til i ovennevnte Stortingsmeldinger om arealpolitikk – og det innebærer
politisk strid. Om man oppnår å endre utbyggingsmønstret på sikt, vil også virkningene
av dette ta tid – nybygging av boliger utgjør
årlig mindre enn 1 % av eksisterende boligmasse.
Vi legger til grunn at det vil skje få endringer i
forhold til vedtatte planer i perioden frem til
2010. Endringer i arealpolitikken vil først og
fremst kunne gi seg utslag i endringer i transportsektoren i det lange tidsperspektivet – fra
2015 til 2030.

2 Utviklingstrekk i området

Bergen sentrum vil som kjerne i en stor region
få fortsatt vekst, veksttakten vil bli økende i
omegnskommunene. En befolkningsøkning på
55.000 og en boligbygging på 40.000 i Bergensområdet vil i 30-årsperspektivet styrke de
ytre by- og omegnssentra. Tilførsel av 4045.000 nye arbeidsplasser vil, selv om sentrale
Bergen fortsatt har et ”arbeidsplassoverskudd”,
medføre spredning også av næringsvirksomhet.
Det vil bli et økende behov for kommunikasjon, både til arbeid og fritid, mellom bydeler
og omegnssentra og befolkningskonsentrasjoner. Byområdets radiale trafikkårer vil få
økende belastning fra trafikk med andre mål
enn bykjernen.
Figur 2.4.1 Vekstområder for bosetting og
næring utenfor Bergen

Basert på de erfaringer man har så langt, ser
det ut til at nye virkemidler må til, skal man i
praksis få til en mer ønsket samlet kontroll av
arealbruken i Storbyområdet. Tilsvarende problemer har man også i flere andre storbyområder ellers i landet.

2.4 Arbeidsplasser
Som handels-, service-, utdannings- og kultursenter har Bergens sentrale områder en naturlig
overvekt av områdets næringsliv og arbeidsplasser:
Tabell 2.4.1 Arbeidsplasser i området
Område
Bergen sentrum
Ytre Bergen
Omegn
Totalt

Arbeidsplasser
64 000 (42 %)
60 000 (39 %)
30 000 (19 %)
154 000

Kilde: Fylkesstatistikk Hordaland 2002

Sannsynligheten for strukturelle endringer i
denne situasjonen øker når noen av omegnskommunene og noen av de ytre bydelene i den
kommende planperioden blir så store at grunnlaget for desentralisert service øker.
Trafikk- og miljøproblemene som opptrer nærmere byens sentrum medfører restriksjonstiltak, deriblant økonomiske. Dette kan medføre
styrket grunnlag for næring og annen serviceoppbygging i de eksterne knutepunktene, som
Knarvik, Straume, Osøyro, samt i bydelssentra.

Figuren viser vekstområder for bosetting og
arbeidsplasser i omegnskommunene. Det er en
tendens mot ytterligere spredning og økt behov
for kommunikasjon på kryss og tvers.
Med ”normal” yrkesdeltaking og arbeidsledighet, må det med utgangspunkt i prognostisert
befolkning (med hensyn tatt til befolkningssammensetningen) være ca 175.000 arbeidsplasser i 2015 og ca 195.000 i 2030, dvs. en
netto tilvekst på ca 20.000 til 2015 og ytterligere 20.000 til 2030.
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2.5 Utviklingstrekk i forholdet
mellom arbeidsplasser og bosetting
Det er mange usikkerhetsmomenter knyttet til
prognoser om befolkningsendringer, utvikling
av arbeidsplasser, boligbehov osv. Uten at
dramatiske forhold fører til endringer vil
imidlertid de kommende tiår gi en ytterligere
omfordeling av befolkningen i hovedtrekk slik
det er illustrert foran.
Dagens arbeidsplasser er spredd, og i makrotall
er forholdet mellom nåværende bosatte og
arbeidsplasser som i tabell 2.5.1:

2 Utviklingstrekk i området

kan skje med arbeidsplassene. Dette vil kunne
dempe utviklingen i arbeidsreiser til sentrum,
men vil øke behovet for kryss- og tversreiser
mellom sentre og arbeidsplasskonsentrasjoner.

Prinsipper for senterstruktur
Senterstrukturen i Bergensområdet er tydelig
og logisk. Sentre av betydning er bevisst
lokalisert som integrerte kommunesentre/ handelssentre og som bydelssentre innen Bergen.
Figur 2.5.1 Senterstruktur, prinsipp
OMLAND

Tabell 2.5.1 Forholdet mellom arbeidsplasser og
yrkesaktive i Bergensområdet

Yrkesaktive
Arbeidsplasser
Pendling

Bergenhus/
Årstad
31.000
65.000
34.000

Øvrige
bydeler
75.000
60.000
- 15.000

BERGEN
HOVEDSENTER

Omegn
48.000
30.000
-18.000

LOKALSENTER

Kilder: Kommuneplan Bergen & Fylkesstatistikk
Hordaland 2002
LOKALSENTER

Bergenhus og Årstad har flere arbeidsplasser
enn yrkesaktive innbyggere, og trekker til seg
arbeidstakere fra hele Bergensområdet. I 2015
vil arbeidsreisetrafikken øke betydelig dersom
arbeidsplassetableringene sentraliseres ytterligere. Dette er svært usikkert. De voksende
næringskategorier vil være offentlig forvaltning og tjenesteyting, finansiell og forretningsmessig tjenesteyting, varehandel/hotell/restaurant og transport.
Betydelige deler av veksten i disse sektorene
vil søke sentrale lokaliseringer i byområdet.
Mye av vekstpotensialet i servicenæringen er
også knyttet til lokale sentra og boligområder
(skole, barnehage osv) Vekstkommunene rundt
Bergen har dessuten, naturlig nok, sin egen
politikk for lokal utvikling.

BYDELSSENTER
OMLAND

Disse sentrene er Sartor (Straume/Sotra), Knarvik (Lindås), Osøyro (Os), Kleppestø (Askøy),
Nesttun/Lagunen (Fana), Oasen (Fyllingsdalen), Åsane senter, Vestkanten (Ytre Laksevåg)
og Øyrane Torg (Arna).
Figur 2.5.2 Lokalsentrenes beliggenhet

Sentrene i omegnskommunene og bydelssentrene i Bergen kan få større andeler av
offentlig og privat servicevirksomhet. Når det
gjelder industri- og lagerarbeidsplasser, vil
lavere priser enn i Bergen kunne medføre vekst
i ytterområdene på bekostning av Bergen.
Et mulig scenarie er at det skjer en fortsatt forholdsvis større befolkningsvekst i omegnskommunene enn i Bergen, men at det samme også
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Handel er en viktig faktor for utvikling av senterstruktur6. Lokalisering av handel har også
påvirkning på reisemønster og utformingen av
sentre. Sentre er samlingspunkter for service
og handel, og de er ofte trafikknutepunkt.
Dekningsgrad beskriver om en kommune har
handelslekkasje eller om kommunen tiltrekker
seg handlende. De største dekningstallene i
området finnes i Bergen, Lindås og Os. Fjell
har til dels god dekning. De resterende kommunene taper terreng fordi større sentre generelt har et større vareutvalg. Størst handelslekkasje er det i Meland, Øygarden og Sund.
Arbeidspendlingen inn mot sentrum kan også
være grunn til handelslekkasje – folk handler i
forbindelse med arbeidsreiser.

2 Utviklingstrekk i området

Figur 2.5.3 indikerer at kollektivandelen var
den samme i 1992 og 2000, dvs. 12 %. Da
skulle i så fall kollektivreisene ha økt tilsvarende befolkningsøkningen, dvs. 6 % opp i perioden (antall reiser pr person har vært konstant i
samme periode). Dette er ikke i samsvar med
de reelle trafikktall, jfr. figur 19 i RVU-dokumentet, som viser at kollektivreisene har gått
ned med 6 % i perioden. Kollektivreiseandelen
har altså blitt redusert med minst ett prosentpoeng siden 1992. Dette kan ha sammenheng
med begrepet ”kombinerte reiser” i forrige
undersøkelse i 1992, der om lag halvparten
utgjorde kollektivreiser, men ble ikke regnet
med i den kategorien.
Figur 2.5.4 Faktisk trafikkutvikling 1980-2000,
samt trafikkscenarier fram mot 2030
250

Reiseaktivitet

Formål med reisene er endret. Det har blitt
flere arbeidsreiser (det har blitt flere sysselsatte) og færre handlereiser. Andel fritidsreiser
er på samme nivå som i 1992.

200

mill. reiser pr. år

Reisevaneundersøkelsen fra 2000 viser at
antall reiser pr person har vært stabilt siden
1992. Valg av bil som transportmiddel har økt
sterkt i perioden, særlig på bekostning av fotgjengere, og noe fra syklistene og kollektivpassasjerene (figur 2.5.3).

150
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Figur 2.5.3 Transportmiddelvalg
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I figur 2.5.4 er det forsøkt illustrert det store
gapet som har oppstått mellom biltrafikkvolum
og kollektivvolum, samt hvordan gapet etter all
sannsynlighet vil vokse hvis de tunge trendene
vi nå registrerer vil fortsette.

30
20
10

Kilde: Reisevaner i Bergensområdet i 2000

Annet
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Kollektivt

Bilpassasjer
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Til fots
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De siste 20 årene har reell trafikkvekst ligget
om lag på det doble i forhold til prognosene. I
retningslinjene for NTP-arbeidet er det angitt
prognoseramme på 40 % for trafikkvekst mot
2030, gjennomsnittlig for hele Hordaland. Alle
trender tyder på større vekst i byområdene enn
i distriktene, slik at generell trafikkvekstramme
for Bergen kan settes til opp mot 50 % i 30årsperspektivet.
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Biltrafikkveksten er anslått til 35 % fram mot
2030, mens veksten for kollektivtrafikken er
satt til i størrelsesorden 50 %. Dette bør anses
som et ”optimistisk” scenarie, med et klart
trendbrudd for kollektivtrafikken, og en vekst
for biltrafikken som ligger klart under det
historiske vekstnivået de siste 20 årene. Om en
skulle klare å oppnå et slikt trendbrudd, vil
likevel gapet mellom biltrafikken og kollektivtrafikken fortsette å vokse, dog ikke så fort
som før.

2 Utviklingstrekk i området

settingsmønsteret. Behovet for transport for å
nytte storbyområdets tilbud øker.
Figur 2.5.5 Pendlingsomlandet i Bergensområdet

Vi ser at et eventuelt scenarie om å få all vekst
i biltrafikken over på kollektiv ville dreie seg
om å øke dagens kollektivvolum med i
størrelsesorden 150 %.

Kollektivreiser
Antall kollektivreiser har gått ned med 40 %
fra 1980 til i dag. Årsakene til nedgangen er en
kombinasjon av flere faktorer:
- Tilskuddsreduksjon
- Byspredning
- Veiutbygging
- Privat økonomi/bilhold
- Konsesjonsgrenser
Analyser fra TØI (1998-99) viser at svært mye
av nedgangen kan knyttes til tilskuddsreduksjonen alene, mens resten skyldes de øvrige
faktorene. I Bergen ble tilskuddene redusert fra
om lag 100 mill i 1980 til ned mot 10 mill midt
på 90-tallet.

Kilde: Nasjonal transportplan 2002-2011

I Bergensområdet spesielt har topografi og
landskap virket begrensende på bilbruk. En
rekke sammenbindende broer og tunneler har
vært individuelt bompengefinansiert. De nærmeste få årene vil avslutning av bompengeinnkrevingen, spesielt på Askøybrua og Nordhordlandsbrua, medføre omfordeling fra korte
til lange reiser, og økt reiseaktivitet.

Pendling
Det har blitt større aksept for pendling og mer
tidsbruk på reisene. Figur 2.5.5 beskriver
hvordan pendlingsomlandet har utvidet seg
siden 1950, med prognose mot 2005.
Samlet reisetid har økt mest blant dem som i
utgangspunktet hadde lavest reiseaktivitet,
mens økningen er minst blant de som reiser
mye. Det går dermed mot en utjevning i
reiseaktiviteten.
Fremtidige utviklingstrekk påvirkes av generelle (ikke lokalt betingede) og av særskilte
lokale forhold. Av de generelle er bl.a. at økte
andeler av befolkningen vil ha førerkort (og
tilgang til bil). Generelt i byområder er også
stor spredning av spesialisert kultur-, fritids-,
idretts- og yrkesvirksomhet, i forhold til bo-

2.6 Alternative utviklingstrekk
Den topografiske utformingen i Bergensområdet legger føringer for områdets trafikkog bosettingsmønster. Kommunene er atskilt
av sjø og fjell, og dettes skaper radiale innfartsårer. Mye av trafikken mellom de ulike
kommunene må gå via Bergen (se også 5.7).
Områdets hoveddeler (nord, vest, sør, øst) er
fysisk klart skilt fra hverandre fra naturens
side.
Bergen fungerer som storby-/arbeidsplass-/
kultursentrum m.m. for de omliggende kommunene, selv om enkelte av disse har et
befolkningsmessig potensiale til en større egen
samfunnsmessig infrastruktur.
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Befolkningsutvikling, bosetting og arbeidsplasslokalisering er de viktigste faktorer som
påvirker utviklingsmønsteret i Bergensområdet. De utviklingstrekk som er beskrevet
bygger på:
1) Historisk registrert utvikling.
2) De enkelte kommunenes planlegging og
strategier for å nå egne mål.
3) Vurderinger av muligheter og begrensninger med hensyn til boligbyggetakt.
4) Prognoser for befolkningsutvikling fra
SSB og Hordaland fylkeskommune.
To alternative fremtidige scenarier er lagt til
grunn for vurdering av samferdselsmessige
konsekvenser:
1) Prosentvis tilvekst med tilsvarende omfordeling mellom Bergen og omegn som i
foregående 20 år.
Folketallet i Bergen økte i forutgående 20årsperiode med 20 000, til sammen ca 10
%. Omegnskommunene vokste med
25.000, til sammen ca 35 %. Videreføres
dette (forholdsmessig) blir folketallet i
Bergen ca 250.000 i 2015, mens omegnskommunene vokser med 20.000 til
120 000. Videre til 2030 blir veksten i
Bergen til ca 260.000 mens omegnen
vokser til 140.000.
2) Prosentvis tilvekst totalt fordelt proratarisk
på Bergen og omegn (forutsetter økt
konsentrasjon av ny boligbygging sentralt).

Scenario 1
2002
2015
Økning
2030
Økning
Scenario 2
2002
2015
Økning
2030
Økning

2 Utviklingstrekk i området

Bergen
235.000
250.000
15.000
(6 %)
260.000
10.000
(4 %)

Omland
100.000
120.000
20.000
(20 %)
140.000
20.000
(16 %)

Totalt
335.000
370.000
35.000
(10 %)
400.000
30.000
(8 %)

Bergen
235.000
260.000
25.000
(12 %)
275.000
15.000
(6 %)

Omland
100.000
110.000
10.000
(10 %)
125.000
15.000
(13 %)

Totalt
333.000
370.000
37.000
(11 %)
400.000
20.000
(5 %)

I forhold til kommunenes forutsetninger om
boligbygging, er det scenario 1 som antas mest
realistisk.

2.7 Andre faktorer som påvirker
transportutviklingen
Bilhold: Bilholdet i Bergensområdet er fremdeles noe lavere enn landsgjennomsnittet. Den
økonomiske veksten antas å fortsette i det tidsperspektivet vi her omtaler, og bilholdet antas
å øke tilsvarende.
IT: Kan medføre mer hjemmearbeid og mer
fleksible arbeidstider, som kan dempe trafikktoppene i rushperiodene.

Dette scenariet gir en befolkningsvekst på
10 % i Bergen og 10 % i omegnskommunene til 2015, slik at folketallet i
Bergen blir ca 260.000 (2015) og i
omegnskommunene ca 110.000. Videre til
2030 er totalveksten på 6 %. Bergen
vokser da til ca 275.000, mens omegnen
vokser til ca 125.000.
Tabellarisk sammenstilt ser de to scenariene
slik ut:
Bergen
Omland
Totalt

1982
213.000
75.000
288.000

2002
235.000
100.000
335.000

Økning
22.000 (10 %)
25.000 (33 %)
47.000 (16 %)

Mulige fremtidige befolkningsutviklinger i
området kan tenkes slik:
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3 Samferdselsmessige konsekvenser
Trendene som er beskrevet i kapittel 2 har
vært viktige drivkrefter bak den store trafikkøkningen i siste 20-årsperiode, og tilsvarende
førende for etablering av det transportnettet
vi pr i dag har i byregionen. Et godt hovedveinett har så medvirket noe til videre
økning i trafikken. Noe av vurderingene av
disse ringvirkningene vil dreie seg om hva
som er nyttetrafikk, og hvilke trafikantgrupper som bør/kan belastes med en eller
annen form for restriksjoner for å dempe det
totale trafikkpresset
Trafikkpresset har etter hvert blitt så stort i
byområdet med omegn at kollektive transportløsninger er blitt en stadig viktigere del
av de samlede virkemidler innen transportpakkene. Det er også blitt større fokus på
sikkerhet og miljø/helse i et samlet helhetsperspektiv, og alle disse forhold er de siste
årene forsøkt innbakt i Bergensprogrammet
(se kapittel 5).

3.1 Kommunikasjon/transportkapasitet
Vi har i kapittel 2.6 fremstilt to alternative
scenarier for den videre utvikling av bosetting
og arbeidsplasser i området.
Det ene scenariet (S2) forutsetter at omfordelingen mellom Bergen og omegnskommunene stopper, slik at videre utvikling er
proratarisk med dagens fordeling av befolkning og arbeidsplasser. Det andre (S1) forutsetter en videreføring av de foregående 30 års
utvikling, med omfordeling av befolkning og i
noen grad også arbeidsplasser, slik at omegnskommunene vokser raskere enn Bergen.

Kommuneplanen og pågående reguleringsplaner tilsier imidlertid at en stor del av
nybyggingen fortsatt skjer i de ytre bydelene.
Bergensprogrammet legger også dette til
grunn, med forutsetning om at den største
veksten kommer mot sør, i Fana/Ytrebygda.
Det er også betydelig vekst i nordre bydel
(Åsane) og til dels i vest (Ytre Laksevåg), noe
som vil medføre trafikkvekst også på innfartsårene fra nord og vest.
Økt trafikkgenerering fra nord og vest vil øke
behovet for bedre transportkapasitet og bedre
kollektivtilbud ut over Bergens kommunegrenser. Størrelsen på de ”eksterne” kommunesentrene og den sannsynlige veksten i visse
typer arbeidsplasser, vil trolig også øke behovet for transport på tvers – mellom kommunene
utenfor Bergen. Dette vil kommunikasjonsmessig by på meget store utfordringer i årene
som kommer. Denne type reiser er vanskelig
og ekstra kostbar å løse kollektivt. Gode gangog sykkelveier vil kunne utgjøre et viktig
bidrag til å dempe bilkjøringen.
I utredningen videre er det lagt til grunn at S1
er det mest sannsynlige utviklingsscenariet.

Trafikkutvikling
En sterk økning i befolkningen i omlandskommunene og en fortsatt ganske fri arbeidsplasslokalisering, vil kunne bety en fortsatt
sterk økning i transportarbeidet og bruk av bil.
Figur 3.1.1 på neste side beskriver beregnet
vekst på noen veisystem i området.

Innen S2 vil det også være stor forskjell om
veksten i Bergen i hovedsak skjer i de ytre
bydelene (slik kommuneplanens arealdel tilsier), eller om man lykkes med betydelig
økning i høyt utnyttede nye boligområder i det
sentrale byområdet. Teoretisk kan det tenkes at
30-40 % av boligbyggingen i Bergen kan skje
sentralt (gang-/sykkelavstand fra bykjernen),
men dette er det foreløpig ikke tilrettelagt for.
En slik utvikling vil dempe trafikkveksten.
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Figur 3.1.1 Beregnet trafikkutvikling på noen snitt
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Inntil ringvei vest er etablert vil mye av
trafikkveksten mellom sør og vest gå via Danmarks Plass. Forsinkelsene er allerede store på
Ytrebygdsveien, og videre trafikkvekst vil lede
flere via Bergensdalen. Trafikkmodellen beregner en meget stor vekst i Michael Krohns
gate, noe som bl.a. har sammenheng med at
denne strekningen ikke er belastet med bompenger. Nygårdstunnelen har hatt mindre avlastingseffekt for Mikael Krohnsgate enn forventet. Antakeligvis vil det etableres helautomatisk bompengesystem fra 2004, og dette vil
ventelig forsterke problematikken med omkjøring i ”gratisveier”. Slike helautomatiske
bomstasjoner har lave etablerings- og driftskostnader og er i tillegg lite plasskrevende.
Lokaliseringen av bomstasjonene bør derfor
med tiden kanskje revurderes/justeres.
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Det er interessant å merke seg at biltrafikken i
sentrumskjernen forventes å være stabil. Dette
har bl.a. sammenheng med parkeringssituasjonen i sentrum (avgiftsbelagt og begrenset i
omfang), bomavgiften, og konkurranse fra bydelene og nabokommunene. Framtidig trafikkmengde over Torget er med Skansentunnelen
og stengt for ordinær biltrafikk over Torget/
Bryggen.
Endringer i reisevaner og trafikkmønster må
knyttes til utviklingen i bilholdet, tilgangen til
bil og andel førerkort7. Siden 1992 har antall
biler i Bergensområdet økt med 25 %, og andel
førerkort har økt.
Etter fullføringen av påbygget på Bygarasjen,
har antallet parkeringsplasser i sentrum økt
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med ca 750 plasser. Før sommeren skal
imidlertid Festplassen, med ca 220 plasser,
fjernes, samtidig med etableringen av et
kollektivfelt gjennom sentrum.
Bompengetakstene skal økes med ca 50 % fra
førstkommende årsskifte. Forrige økning av
taksten fra 5 til 10 kroner ga kun marginal
dempende virkning på trafikken. Kommende
økning til 15 kroner ventes heller ikke å
medvirke til noen vesentlig reduksjon i bilkjøringen, storbyområdene sett under ett.

3.2 Forurensning
Veitrafikk
Klimapåvirkning
Det henvises til kapittel 2.4 i Bergensprogrammet, der problemstillingen er beskrevet. CO2-utslippene er tilnærmet proporsjonal med trafikkveksten. Teknologisk utvikling på motorsiden gir altfor små gevinster
til å stå imot den forventede trafikkveksten.
Basert på forventede trafikkprognoser vil CO2utslippene fra biltrafikken i Bergensområdet
øke med om lag 30 % innen 2015.
Støy
Beregninger med programmet VSTØY gir
følgende tall for Bergen i dagens situasjon:
- Plan og bygningslovens kartleggingsgrense, dvs. >35dBA inne: 22.800 pers.
-

Forurensingslovens tiltaksgrense, dvs. >42
dBA inne: 2.370 pers

-

Kartleggingsgrense ute, dvs. over 55 dBA
ute: 59.000 pers.

-

Antall personer som er svært plaget av støy
(beregnet): 16.500 pers.

3 Samferdselsmessige konsekvenser

utredning med skjerping av kravene år for år
fram mot 2010.
PM10:
Grenseverdien for PM10 er kraftig skjerpet fra
dagens 300 µg/m3 til 50 µg/m3, slik at grensen
kan overskrides inntil 35 dager i året før tiltakskrav inntrer.
Programmet VLUFT er ikke oppgradert på
disse nye kravene, slik at vi har ikke tall for
hvor mange personer som antas å ligge over de
nye grenseverdiene. Forrige grenseverdi lå såpass høyt at ingen personer var utsatt for så
høye timeverdier. Vi må anta at de nye kravene
vil medføre at mange personer i de mest utsatte
områdene i Bergen blir tiltaksberettiget. Dette
må følges opp med nytt planverktøy og
tilpassede måleutstyr og –rutiner.
I Bergen er det etablert to målestasjoner i de
mest trafikkbelastede områdene. Etter mange
innkjøringsproblemer synes de nå å gi stabilt
gode måleresultater. Eksempelvis ble det på
Danmarks Plass i desember 2002 målt NO2verdi over 200 µg/m3 fire ganger
Prioritert oppgave på kort sikt er forurensningslovens støykrav for de støyutsatte
over 42dBA inne. Dette skal være gjennomført
innen 2005.
SFT’s anbefalte kriterier er om lag 30 %
strengere enn de nasjonale mål. I Bergensprogrammet er det beskrevet at 95000 personer
i Bergen er utsatt for konsentrasjoner av NO2
og PM10 over SFT’s anbefalte kriterier. Programmet VLUFT beregner dette tallet til om
lag 45000 personer for hver av parameterne
NO2 og PM10. Disse tallene kan ikke summeres
da det i stor grad er de samme personene som
utsettes for begge komponentene.

Forurensingslovens tiltaksgrense for NO2 og
PM10 ble skjerpet fra og med 2003.

De nye kravene i Forurensingsloven vil sannsynligvis berøre langt færre personer enn
tallene ut i fra SFT’s kriterier. Sannsynligvis
vil de ligge i størrelsesorden noen tusen for
Bergensområdet, noe som vil være en utfordring nok å håndtere framover.

NO2:
Grenseverdien for NO2 er endret fra maks 300
µg/m3 til maks 200 µg/m3 (timemiddelverdi).
Det er fastlagt en opptrappingsplan for tiltaks-

Et dilemma er det at stadig strengere krav etter
forurensingsloven, gjør stadig større områder i
sentrale strøk ”ubeboelige”. Dette fører gjerne
til enda mer spredt bosetting med enda større

Luft
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behov for bilkjøring- og med enda mer
forurensing.

Havn
Det er utarbeidet en ”Tiltaksplan for Bergen”
som beskriver forurensningen i området
(mengder, typer og evt. tiltak). Fylkesmannen i
Bergen har fått i oppdrag fra SFT å koordinere
arbeidet med tiltaksplan for opprydding i
Bergen havn. Kostnadene ved et slikt arbeid er
veldig store.
Forurensede sedimenter i havbunnen kan føre
til restriksjoner og/eller avslag på ønsker om
utbygging i havner. Det er ikke avklart hvem
som skal finansiere de store utgiftene ved en
eventuell opprydding i havnen.
Jernbane
I Bergen blir ca 35 boliger/institusjoner utsatt
for støy fra jernbanetrafikk. Tilsvarende tall for
Vaksdal og Voss er henholdsvis ca 120 og 240
boliger/institusjoner.
På Bergensbanen er det en ekstra utfordring at
1/3 av godstogkapasiteten fra vest mot øst, er
uten last. Ellers, som kjent, krever også jernbanetransport som regel veitransport i ”begge
ender” til/fra stasjonene.
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4 Godstrafikk – status og utvikling

4.1 Godstrafikk
Varer importeres til Bergen via vei, sjø,
jernbane og fly. Varene distribueres lokalt og
regionalt i hovedsak over vei. Omlastning av
større mengder gods mellom lange godstransporter og lokal/regional distribusjon foregår på Nygårdstangen (Linjegods og DFDS/
Tollpost Globe), Minde (Posten) og i fremtiden
også på Dokken (Norcargo). På Dokken vil det
bli omlasting mellom sjø/vei og sjø/jernbane,
mens det på Nygårdstangen er omlasting
mellom jernbane og vei.
Disse terminalene har god forbindelse til
overordnet infrastruktur. De ulike terminalene
ligger geografisk samlet med god intern veiforbindelse.

(omlastninger) mellom havn, hovedvei og
jernbane.
Samlet godsmengde i 2001 var 97 millioner
tonn, hvorav olje og gass utgjør 92 millioner
tonn. Godsmengde totalt er over halvparten av
total godsmengde over norske havner.
Tabell 4.1.1 Godsmengde i Bergen og Omland
havnedistrikt 1999
Havner
Bergen havn
Statoil Mongstad
Mongstad Base
Coast Center Base, Ågotnes
Norsk Hydro Stureterminalen
Oster pukk og sand – Eikefett
Norstone – Mjølkevikvarden
Norwegian Talc – Knarrevik
Totalt

Antall
skipsanløp
16.240
2.133
1.496
1.987
208
554
227
195
23.040

Godsmengde,
1000 tonn
1.816
71.722
1.118
368
19.664
1.340
532
104
96.664

Kilde: Bergen og omland havnevesen

Havn
Bergen og Omland havnevesen har som målsetting å forbli en av de ledende intermodale
havnene i Norge – som Bergen har vært i all
sin tid. I den foreløpige innstillingen til ny
nasjonal havnestruktur er Bergen foreslått som
en av tre intermodale knutepunktshavner i vest
(sammen med Stavanger og Kristiansand). I
dag er Bergen og Omland havn en viktig gods,
passasjer- og fiskerihavn. Havnedistriktet er en
av Europas største målt i godsvolum, noe som
oljeterminalene på Sture og Mongstad er
hovedårsakene til.
I regi av Hordaland fylkeskommune er det
igangsatt et arbeid med å utvikle en havneplan
for Hordaland. Denne skal bl.a. se på potensialet for økt sjøtransport og styrking av havner
som knutepunkt mellom transportformene,
samt se på organisering av havnestrukturen.
Hovedformålet med havneplanen er å få på
plass en overordnet og effektiv havnestruktur
for Hordaland slik at fylkets konkurransefortrinn innen sjøtransport kan utnyttes
maksimalt.
I de siste årene er det etablert flere gode havner
innen Bergen og Omland havn. Bergen har
etablert gode intermodale transportløsninger

En viktig utfordring for Bergens evne til å
håndtere økende godsvolum av forskjellig slag
vil være utbygginger som ferdigstilles, samt å
utnytte de nye havnene i en god og markedstilpasset struktur. Viktige parametere for å gi
stabilitet i godsvolumet og sikre høy regularitet
på skipsanløp, er områdets store eksportmengder samt næringsgrunnlag.

Jernbane
I Bergen er det terminaler på Nygårdstangen
og Minde. Førstnevnte er hovedterminal med
sentrale spor-, areal- og terminalvirksomheter.
Fra Nygårdstangen er det baneforbindelse til
Dokkeskjærskaien og Skoltegrunnskaien. Forbindelsen til Dokkeskjærskaien er mest aktuell
for omlasting mellom bane og sjø.
Det håndteres ca 250 containere hver dag ved
godsterminalene i Bergen. Omtrent 150 av
disse fraktes i retning Bergen. Det er i dag en
kapasitetsreserve på vel 10 %. Eventuelle endringer i utnyttelse (som lengre tog, flere avganger osv) kan øke kapasiteten for frakt av
gods med 43-86 %. En slik utvikling må utredes, men det er (med utgangspunkt i dagens
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trend) rom for en betydelig kapasitetsøkning.
Transportkostnadene på Bergensbanen ville
kunne blitt lavere hvis ledig kapasitet østover
kunne bli bedre utnyttet.

4.2 Godstransport på vei
Den innlandske godstransporten var tidligere
dominert av godstransport på sjø, men i de
siste tiår har godstransporten på vei vært
økende8. På grunn av oljetransporten er likevel
sjøtransport den største målt i tonnasje.
Det foreligger ikke oppdatert statistikk på
fordelingen av godstransport mellom sjø, vei
og bane.
Inn og ut av Bergensområdet er fordelingen
(tonnasje) ca 43 % skip, 50 % bil og 7 % bane.
Lokal distribusjon innen Bergensområdet er
utelukkende på vei.
Transportkostnadene på Vestlandet er betydelig høyere enn tilsvarende gjennomsnittlige
kostnader i Norge. Dette er et stort problem for
det største ”eksportfylket i landet”. Ikke minste
er det viktig at transportkostnadene til og fra
fylket på vei, som stadig må ta en større andel
av transporten, blir mindre.
Skal det i fremtiden være mulig å snu noe på
den utvikling at jernbanetransport stadig mister
terreng sammenlignet med veitransport , må
nok de statlige midler til jernbanen økes. Ellers
synes det som om det stadig økende behov for
”just in time-transport” er en ulempe for jernbanen, sammenlignet med veitransport.
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regional sammenheng bl.a. som transportknutepunkt for alle transportformene.

5.1 Innledning
5.1.1 Indre og ytre deler
I Bergensområdet kompliseres det samordnede
strategiarbeidet i transportsektoren av følgende:
- Spredning av bymessig bosetting/befolkning og næringsvirksomhet utenfor
bykommunens grenser.
- Små styringsmuligheter overfor kommunene i regionen mht. arealutvikling
Indre og ytre deler av Bergensområdet slik det
er definert i denne utredningen er vist på figur
5.1.1.
Figur 5.1.1 Indre og ytre deler i Bergensområdet

Disse tre dokumentene er sentralt grunnlagsmateriale i etterfølgende kapitler.
5.1.2 Tematiske strategikapitler

Hovedtema som en i tillegg har funnet det
nødvendig å omtale samlet for hele Storbyområdet (selv om de også er medtatt i
kapitlene om indre og ytre deler) er deretter
følgende:
5.4 Spesielle problemstillinger i Bergensområdet
5.5 Kollektivtransport
5.6 Parkeringspolitikk
5.7 Sykkelstrategi/sykkelparkering
5.8 Miljøtiltak
5.9 Trafikksikkerhet
5.10 Større prosjekter
5.11 Finansiering
5.12 Havn/sjøtransport
5.13 Jernbane
5.14 Annet/mobility management

Bergensprogrammet og Strategisk transportanalyse for Bergen beskriver strategier og
konkrete tiltak innen Bergen kommune, med
tilhørende kostnader og finansieringsforslag.
Innfartsårer, som i hovedsak er stamveier, er
ikke med i Bergensprogrammet.
Fylkeskommunens strategiske transportanalyse
beskriver langsiktige transportutfordringer og
tilhørende strategiske løsningsforslag for fylket
samlet. Bergensområdet har stor betydning i
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Strategier for å nå målene er:

5.2 Indre deler av området – Bergensprogrammet og Strategisk Transportanalyse for Bergen
I underkapitlene 5.2.1 og 5.2.2 refereres de
viktigste temaene i hhv. Bergensprogrammet
og Strategisk transportanalyse. Underkapittel
5.2.3 omfatter transportetatenes kommentarer
til noen av disse temaene relativt generelt.
Delkapitlene 5.4-5.14 utgjør hovedinnholdet i
etatenes strategiske omtale av transportutfordringene i byområdet.

5.2.1 Bergensprogrammet
Bergensprogrammet er et infrastrukturprogram for transport innen Bergen kommune.

Mål
Bergensprogrammets ni mål:
1. Trafikkveksten skal dempes.
2. Byutviklingen skal gi mindre transportbehov.
3. Større del av trafikkveksten skal over på
kollektivtrafikken.
4. De investeringer i infrastruktur som er
gjort skal utnyttes bedre.
5. Miljøbelastningen fra trafikk skal reduseres.
6. Sentrum skal skjermes for uønsket trafikkpress.
7. Det skal etableres et sammenhengende
gang- og sykkelveinett
8. Det skal skje færre trafikkulykker
9. Det skal etableres et tilstrekkelig finansieringsgrunnlag for tiltak.
Bergensprogrammets delstrategier
1. Kollektivsatsing.
2. Trafikantbetaling som demper den bilbaserte mobiliteten i utsatte områder.
3. Trafikkdempende parkeringspolitikk.
4. Byutvikling som legger til rette for dempet
vekst i transportbehov og god kollektivbetjening.
5. Utbygging av manglende ledd i overordnet
veinett.

Kollektivtrafikk
Bergensprogrammet har som et overordnet
mål å oppnå at kollektivtrafikk får en større
del av persontransporten. Det er særlig
fokusert på persontransporten mellom Bergen
sentrum og de største boligkonsentrasjonene.

Bergen hadde en kraftig nedgang i kollektivtrafikken fram til 1990, da ca 14 % av det
totale antall personreiser foregikk kollektivt.
Denne nedgangen har (om enn ikke like
kraftig) fortsatt siden den gang, til 11-12 % i
dag, mens biltrafikken har økt med over 20 %.
I den forbindelse er det viktig å sikre kollektivtrafikken god fremkommelighet og frekvens,
slik at den er konkurransedyktig.
Det er et meget stort problem at tilskuddene til
kollektivtransporten i storbyområdet nå er nede
på et lavt nivå. Det er likeledes et alvorlig
problem at det ikke finnes noe langtidsbudsjett
for det offentliges tilskudd til drift av kollektivtrafikken.
Bergensprogrammet har vurdert alternative
metoder for å oppnå større kollektivandel,
deriblant satsing på videreføring av bussbasert
kollektivtransport, og overgang til banebasert
transport. Det er konkludert med utbygging av
bane, i første etappe mot sør.
Parkering
Bergensprogrammet forutsetter at parkeringspolitikken nyttes som virkemiddel for å begrense bilbruk i bykjernen.
Parkering kan benyttes som trafikkregulerende
virkemiddel i transportpolitikken. Dette kan
bedre miljø og trafikksikkerhet i sterkt trafikkerte byområder, og samtidig avlaste veinettet
og styrke kollektivtrafikken. ”Parker og reis”
må etableres ved de viktigste knutepunktene.
Det vises til samlet omtale av parkeringsproblematikken i kapittel 5.6.

20

Storbyomtale Bergen – Nasjonal Transportplan 2006-2015

Byutvikling
Bergensprogrammet (og Strategisk transportanalyse) legger til grunn at Bergen
gjennom sin arealpolitikk styrker grunnlaget for kollektivtransport.
Bergensprogrammet beskriver langsiktig arealutvikling der byområdene fortettes og der
videre arealutvikling konsentreres i områder
som kan betjenes effektivt av et godt kollektivtransportsystem.
Gjeldende kommuneplan legger til rette for
seks fortettingsområder i Bergen. Fortettingen
bør skje langs kollektivakser og knutepunktsområder. Tilrettelegging for slik fortetting er
foreløpig ikke kommet langt.
Fremtidig arealpolitikk bør legge til rette for
næringslivets transportbehov, og medvirke til
etablering av arbeidsplasser og virksomheter
plasseres der kollektivtilbudet er best, dvs. å
tilrettelegge for et mindre transportbehov.
Figur 5.2.1 viser hovedtrekk i planlagt utbygging innen Bergen i henhold til kommuneplanen, sammen med hovedakser for kollektivtransport.
Figur 5.2.1 Hovedutbygging i Bergensområdet i
gjeldende kommuneplan

5 Strategi

Dempe trafikkveksten
Trafikkveksten vil sannsynligvis fortsatt
være høyre enn befolkningsveksten.
Særlig gjelder dette trafikk til andre
formål enn rene arbeidsreiser.
På 1990-tallet var trafikkveksten i Bergen fem
ganger større enn befolkningsveksten. Fremkommelighetsproblemer er i stor grad knyttet
til rushtidstrafikken. En viktig utfordring for
transportpolitikken i Bergen er derfor å sikre
en effektiv utnytting av de investeringer som er
lagt ned i hovedveinettet og dempe transportpresset i kritiske områder. Det er derfor viktig
å oppnå at større andeler av trafikkveksten kan
betjenes med kollektivtransport.
Redusere miljøbelastningene
I Bergen står veitrafikken for ca 60 % av CO2utslippet. Utviklingen innen transportsektoren
blir dermed viktig for framtidige miljøforhold.
Svevestøv (PM10) og nitrogendioksider (NO2)
er store kilder til luftforurensning, mens støyforurensning fra transport også berører mange.
Siden sentrum utsettes for mest forurensning er
det ønskelig å skjerme for uønsket trafikkpress
her. Det vises ellers til kapittel 3.2.
Sykkeltrafikk
Innen Bergensprogrammet er det laget
en egen plan for sykkeltiltak, i hovedsak
i form av en konkret tiltaksplan for utbygging av sykkelveinettet.
Det er viktig at man i omlandskommunene
fokuserer mer på gang- og sykkeltransport til
og fra de lokale sentra samt mellom skole/
butikk og boligområder.
Det vises til nærmere omtale i kapittel 5.7, som
omhandler sykkeltiltak i Bergensområdet.
Færre trafikkulykker
Det er utarbeidet en trafikksikkerhetsplan i alle
de større kommunene i storbyområdet, som
fokuserer på ulike felt for å oppnå en reduksjon
i antall ulykker. Den uttalte ”nullvisjonen”
krever en politikk der trafikksikkerhet priori-
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teres om nødvendig på bekostning av fremkommelighet og miljø.
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Hovedtiltakene i Bergensprogrammet er vist i
figur 5.2.1.

Figur 5.2.1 Hovedtiltak i Bergensprogrammet

Kilde: Bergensprogrammet
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5.2.2 Strategisk transportanalyse for Bergen
I den strategiske transportanalysen er fokus
rettet mot:
- I hvilken grad Bergensprogrammet vil løse
de store utfordringene i transportsystemet
- Hvilke problemstillinger som ikke vil bli
løst fullt ut – og hva vi kan gjøre med disse
- Hvilke prioriteringer innenfor Bergensprogrammet som bør gjøres for å møte utfordringene.
- Hvilke strategiske grep og tiltak utenfor
Bergensprogrammet som bør gjøres.
Anbefalt samlet strategi for transportpolitikken
for Bergen er oppsummert i 10 hovedpunkter i
Strategisk transportanalyse:
- Ny og mer samordnet organisering av transportforvaltningen
- Kollektivsatsing, bybane
- Utvikling av miljøvennlig mobilitet og
reisepolicy
- Sykkel som nytt satsingsområde
- Bompenger eller veiprising som virkemiddel for å styre trafikkutviklingen
- Nullvisjon og lavere fartsnivå for biltrafikk
i bymessige strøk
- Målstyrt og balansert parkeringspolitikk
- Prioritering av avlastningstunneler i
Bergen
- Helhetlig transportstrategi ved utbygging
av nye veier
- Utvikling av Bergen som transportknutepunkt
Analysen er rettet inn mot de langsiktige linjene i transportpolitikken, hovedutfordringene og
de overordnede prioriteringene av ressurser og
tiltak.
På kollektivsida er det beskrevet en ytterligere
satsing på banekonseptet. Det foreslås bybaneløsning som ny tverrforbindelse mellom Bergensdalen og Fyllingsdalen og videre mot
Loddefjord/Storavatnet. I tillegg foreslås en
linje fra Fyllingsdalen sørover mot Sandsli.
Strategisk transportanalyse er oversendt Styringsgruppen for Nasjonal transportplan som en
del av grunnlaget for transportetatenes videre
arbeid med prioritering av tiltak innenfor
Nasjonal transportplan 2006-2015.
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5.2.3 Transportetatenes kommentarer til
enkelte tema i Bergensprogrammet og
Strategisk transportanalyse
Ansvaret med den forsøksordning for ny organisering av transportforvaltningen som Samferdselsdepartementet har invitert til, er så
langt ikke avklart mellom Bergen kommune og
Hordaland fylkeskommune.
Byutvikling
Gjeldende kommuneplan legger opp til
bygging av ca 1.000 boliger pr år i perioden
frem til 2015 (2019). De utpekte boligfelt
samsvarer bare i begrenset grad med målet for
endret arealbruk i Bergensprogrammet.
Innen de beskrevne utviklingsscenarier vil det
være av stor betydning om veksten i Bergen i
hovedsak skjer i de ytre bydelene (slik det
fremgår av kommuneplanens arealdel), eller
om man lykkes med fortetting i sentrale strøk
og langs kollektivaksene.
Teoretisk kan det tenkes at 30-40 % av
boligbyggingen i Bergen de neste 15 årene kan
skje sentralt (gs-avstand fra sentrum), noe som
ville gjøre det lettere å dempe trafikkveksten.
Kommuneplanen og pågående reguleringsprosesser er imidlertid i stor grad fokusert på
områder i de ytre bydelene (Fana/Ytrebygda i
sør og Åsane/Hylkje og Ytre Laksevåg i nord
og vest), og som ikke vil gi spesielle preferanser for kollektiv/gs-systemet. Fortetting
langs fremtidige kollektivakser vil bli en
krevende, men helt nødvendig satsing for å få
til målene om kursdreining innen transportmiddelfordelingen.
Kollektiv
Bybane mellom sentrum og Flesland står
sentralt i kollektivsatsingen i Bergensprogrammet. Ennå gjenstår noen avklaringer bl.a. mht.
dokumentasjoner om samfunnsnytte og driftsansvar, se kapittel 5.5.. Det er kun delstrekningen Bergen – Nesttun som er med i
Bergensprogrammet for perioden 2002 -2011.
Det vil derfor ta lang tid før banen kan være
ferdig fram til Flesland.
Ellers er det et meget stort behov for å forbedre
kollektivtilbudet også langs de andre hovedårene inn til Bergen fra nord, vest, øst og sør.
Denne satsing vil måtte basere seg i hovedsak
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på bussløsninger. En samlet plan for dette, er
det nå også viktig å få på plass.
Den store nedgangen i kollektivreisene skyldes
i stor grad reduksjonen i driftstilskuddene. Et
avgjørende strategisk grep videre blir derfor å
sikre at driftstilskuddet kommer opp på et tilstrekkelig nivå igjen. Dette må få en sentral
plass i de videre planprosesser for samlet transportplanlegging.
Det er reist tvil om Bergen sentrum har
kapasitet til å avvikle den ønskelige kollektivtrafikk med buss. Med tanke på den store
trafikkavlasting som sentrum har fått ved
byggingen av hovedveinettet rundt sentrum, er
dette neppe noe stort problem. Videre vil sentrum bli ytterligere avlastet med følgende
tiltak:

5 Strategi

den første fase av tiltakene er gjennomført
innen utgangen av denne NTP-periode; 2005,
regner man med en årlig reduksjon i personskadeulykkene på ca 80, sammenlignet med
året 2001.

Andre tiltak i Bergen
I tillegg til tiltak innenfor Bergensprogrammet,
som stort sett inneholder tiltak innenfor ”øvrig
riksveinett”, skal også stamveinettet bygges
ferdig med E39 nord og sør. De viktigste prosjektene langs E39 i sør er:
- Fjøsangerkrysset (under bygging)
- Fjøsanger – Danmarks plass nord (ny
søndre innfart)
- Hop – Sørås
- Sørås – Rådalen - Svegatjørn
Langs E39 mot nord:

-

-

-

Nytt effektivt billeteringssystem på
bussene (som vil korte ned drastisk på
tiden på stoppestedene)
Fortsatt satsing på parkering utenom
sentrumskjernen med tilhørende frigjøring
av gategrunn.
Byggingen av Skansentunnelen og Nordnestunnelen med ytterligere avlasting av
trafikk på gatenettet.

Pågående planarbeid vil belyse dette nærmere.
Med i kollektivbildet inngår også forsøksordningen med sambruksfelt og evt., kameratkjøring (se kapittel 5.5).
Det vil videre være viktig, ved neste revisjon
av kommuneplanen for Bergen og omlandskommunene, å se på mulig omlegging til en
mer kollektivvennlig arealbruk. Selv med dette
på plass ved neste revisjon, vil det ta meget
lang tid før endret arealbruk, vil få noen
vesentlig betydning.
Arealbruken i dag går fortsatt i retning av en
spredning ut over i storbyområdet, med stadig
større behov for bilbaserte reiser på ”kryss og
tvers” mellom områdene. For mange av disse
reisene er kollektivtransport i praksis et lite
aktuelt alternativ.

-

Tunnel gjennom Vikaleitet
Nyborg – Klauvaneset

I forbindelse med E16 østover er Arnatunnelen
under utredning, i nær sammenheng med planene for ny jernbanetunnel mellom Bergen og
Arna (nytt dobbeltspor). I tillegg er det bl.a. i
gang utredninger om forbedret veiforbindelse
mellom Sotra og Bergen. Se kapittel 5.10.

5.3 Ytre deler av området
Bergensprogrammet og Strategisk transportanalyse for Bergen er konsentrert om Bergen
kommune. I fylkeskommunens strategidokument er Bergensområdet satt inn i regional
sammenheng, og dokumentet er en viktig del
av grunnlagsmaterialet for de videre
vurderingene.
Etterfølgende kapitler vil være transportetatenes omtale av og anbefalinger til strategiske
virkemidler for å bidra til løsninger av de
problemstillinger og utfordringer som er beskrevet i kapitlene ovenfor.

Trafikkulykker
Så vel kommunene som fylkeskommunen,
politiet og Statens vegvesen har fått ansvar for
å sette trafikksikkerhetsplanene ut i livet. Når
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Hovedstrategi ytre deler
Hovedstrategier for de ytre områdene innbyrdes lokalt og videre kontakt med de
indre områdene bør være følgende:
- tilfredsstillende veinett til hovedknutepunkter – så som kommunesentra og
bydelssentra, inkl. gang-/sykkelveinett
- tilfredsstillende parkeringskapasitet i
knutepunktene
- utvikling av bedre system for parker og
reis i alle knutepunktene, for å oppmuntre til overgang til kollektivtilbudene i områdets sentrale deler
- Oppgradering av kollektivsystemene
mellom knutepunktene
Befolknings- og arbeidsplassvekst
Befolkningsvekst og medfølgende vekst i arbeidsplasser vil være forholdsmessig størst i de
ytre områdene. Det blir da økt transportbehov:
- fra ytterområdene mot de sentrale områder
som omhandles i Bergensprogrammet,
inkludert Bergen sentrum.
- mellom de forskjellige deler av ytterområdene.
Vekst i befolkning og arbeidsplasser er for
øvrig tidligere beskrevet i figur 2.4.1.
Økt belastning på ytre veinett
Med de forventede befolkningsforskyvningene
vil både det ytre veinettet og nettet innenfor
Bergensprogrammet få økt belastning. Kollektivandelen vil være minkende jo lenger ut en
kommer i ytterområdene. Ytre deler av Bergen
og omegnskommunene er spredt utbygd. Arbeidsplass- og servicekonsentrasjonene i de
ytre områdene, inkludert bydelssentrene, er i
hovedsak bilbaserte. Vesentlige endringer av
dette forutsetter restriksjoner og/eller innføring
av prisingssystem.
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5.4 Spesielle problemstillinger i Bergensområdet
Topografi/geografi/klima
Bergensområdet er fra naturens side
preget av fjorder, fjell og øyer. Bosettingen i dette landskapet, med Bergen
sentrum som kjerne, gir radiale kommunikasjonslinjer (jfr. figur 2.1.1).

Naturgitt radialt veinett
De etablerte broforbindelser forsterker dette.
Vekst (befolkning og næringsvirksomhet) i de
ytre deler av området, og kommunikasjon
mellom de ytre deler, må i stor grad belaste de
samme hovedtransportårene som forbinder
ytterområdene med bykjernen.
De nett av lokale tverrforbindelser og ringveier
som i ”vanlige” storbyområder forbinder slike
ytterområder, eksisterer av naturlige årsaker i
vesentlig mindre grad her.
Økende behov for ”kryss og tvers-reising”
Dersom enkelte av de ytre områdene – for
eksempel Knarvik-området og Askøy, vokser
slik de selv har forutsatt, vil det bli økende
behov for både arbeids-, fritids- og næringsreiser mellom disse. Særlig kollektivtrafikken
er i liten grad tilrettelagt for å håndtere en slik
situasjon.
Det foreslås nærmere utredet egne tverrforbindelser mellom knutepunktene i omegnskommunene uten å gå via transportsystemene i
det sentrale Bergen. Det må da ses på kostnader for alternative løsninger (båt, ferge, bro,
tunnel el. l.) og om slike tiltak vil medvirke til
demping av press på det sentrale Bergensområdet.

Arealutviklingen
Siden mye av problematikken i de skisserte
utviklingstrekkene har sammenheng med utflytende arealbruk, må det bli mer fokus på
virkemidler som kan bidra til å snu denne
utviklingen.
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Figur 5.4.1 Alternative forbindelser mellom
knutepunkt i omegnskommunene
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Gangtrafikk og sykkeltrafikk begrenses av
klimatiske forhold. Både for arbeidsreiser og
fritidsreiser er det svært mange dager i året
(30-40 %) der nedbør og vind er så begrensende at alternative reisemåter må velges
for de fleste. Både kollektivtransport og privattransport slår ut i større variasjoner enn man
vanligvis må regne med andre steder.
Det kan ikke tilrettelegges for å håndtere dette,
men det innebærer at kollektivtransporten må
ha fleksibel kapasitet – særlig må vinterhalvårskapasiteten generelt være høyere enn
for sommerhalvåret, dersom man gjennom etablering av tilfredsstillende sykkelveier får
overført større andeler av veitrafikken til
sykkel (klimatisk akseptable tider).

5.5 Kollektivtransporten
Det er krevende klima og topografi for fotgjengere og syklister i Bergensområdet.

Kollektivandelen i Bergen er på ca 12 % tilnærmet lik som i Trondheim, Tromsø og
Kristiansand9.
I løpet av 10-årsperioden 1980-1990 sank
antall kollektivreiser med hele 30 %. Siden
1990 har kollektivandelen gått ytterligere ned
med 10 %. Biltrafikken har siden 1990 økt
med hele 23 %. Biltrafikkveksten er fire
ganger sterkere enn for folketallet i den samme
perioden. Kollektivandelen av motoriserte
reiser har altså blitt drastisk forverret på
relativt kort tid.
Figur 5.5.1 Relativ utvikling i veitrafikk, befolkning og kollektivtrafikk 1990-2001

Gangavstand er ikke det samme i Bergen som i
Freiburg. Heller ikke sykkelavstand:

Kilde: Strategisk transportanalyse for Bergen

Bruk av kollektivtilbudet varierer i de ulike
delene av Bergensområdet. Hovedandelen av
kollektivreisene er til og fra Bergen sentrum
(100.000 av 140.000 reiser).
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Fra øst (Arna) er kollektivandelen mot Bergen
sentrum på 40 % (jernbaneforbindelse) mens
den bare er 6 % mellom Arna og andre deler av
byområdet. Kollektivandelen er ellers størst
mot vest (32 %), lavere mot nord (23 %) og
lavest mot sør (17 %).
Samlete personreiser og tilhørende kollektivandel fremgår av figur 5.5.2.
Figur 5.5.2 Personreiser mellom ”delområder” i
Bergensområdet
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Kollektivsystemet
Dokumentet ”Strategi- og handlingsplan for
kollektivtrafikken i Bergensområdet 1999”
deler området inn i tre kollektivsoner;
kollektivbyen, nærområde og distrikt (se figur
5.5.3).
I kollektivbyen skal kollektivtilbudet medvirke
til god, effektiv trafikkutvikling og samfunnsøkonomi. Dette området strekker seg til
Loddefjord, Åsane, Arna og Nesttun (ca 1 mil
fra sentrum). Her bor 60 % av
befolkningen i byområdet. 80 % av
busspassasjerene går på i dette
området. Kollektivtrafikken her
skal være miljøpolitisk motivert og
medvirke til god trafikkavvikling
og tilgjengelighet. Kollektivtransport skal være et reelt alternativ til
bil for alle reiseformål og trafikantgrupper.
Nærområdet består av ytre områder
i Bergen og regionale sentre i nabokommunene. Omlag 30 % av folket
i Bergensområdet bor i dette
området. 15 % av busspassasjerene
går på bussen her. Kollektivtilbudet
bør utformes slik at kollektivtrafikken bidrar til miljøvennlige
transportløsninger og bør særlig
rettes mot arbeidsreiser. Kollektivtrafikken er ikke et alternativ for
store deler av fritids- og handlereisene.

Kilde: Bergensprogrammet

Mål for kollektivtrafikken

Distriktet er definert som områdene
utenfor de regionale sentra i nabokommunene til Bergen. Her bor 10
% av befolkningen i Bergensområdet. Passasjertallet er lavt. Et godt
kollektivtilbud her krever derfor
høye tilskudd uten samfunnsøkonomisk
gevinst. Kollektivtilbudet her bør utformes
som et tilbud til skole- og arbeidsreiser.

Strategi og handlingsplan for kollektivtrafikken i Bergensområdet (1999) trekker
opp følgende hovedmål:
- Knytte området sammen
- Transporttilbud til alle brukskategorier
- Miljøvennlige transportløsninger
Det forutsettes god fremkommelighet på
veinettet for kollektivtransporten, oppgraderte terminaler og økte tilskudd til drift.
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Figur 5.5.3 Kollektivsystemet i Bergensområdet
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innen en 20-årsperiode. På lengre sikt er
intensjonene at et bybanetilbud skal etableres
også mot vest og nord.
Beregninger så langt viser liten overgang fra
bil til bybane. Dette er i hovedsak bakgrunn for
at det er reist tvil om det er grunnlag for
alternativ bruk av riksveimidler. Grunnlaget
for alternativ bruk av riksveimidler bygger på
at flere skal reise kollektivt og dermed spare
midler til videre riksveibygging. Samferdselsdepartementet har nå bl.a. bedt om at en i det
videre arbeidet avklarer hvilke tiltak kommunen tenker seg, for å få til en overgang fra
bil til buss/bybanen som ledd i avklaring av
finansieringen. Det er nå også viktig å få
sikrere tall for investeringer og fremtidige
driftskostnader.

Kilde: Strategi- og handlingsplan for kollektivtrafikken i Bergensområdet 1999

Figuren under viser andel av Bergensområdets
befolkning i kollektivbyen (rød), nærområdet
(orange) og distriktet (gul)
Figur 5.5.4 Befolkningsandel i de tre kollektivsonene

Trafikken sør i Bergensdalen vil i fremtiden gå
langs fire korridorer; Natlandsveien, Inndalsveien, dagens Fjøsangerveien og ny stamvei
Fjøsanger-Danmarks Plass. Ny innfartsåre i
sørkorridoren vil øke kapasiteten i korridoren
totalt sett. Kapasiteten for et bussbasert kollektivsystem i korridoren vil øke tilsvarende.
Dette vil bli viktige tema i pågående utredningsarbeid
Byggingen av Arnatunnelen vil kunne gi et
utvidet kollektivtilbud mellom de østre og de
sentrale deler av byen, via ringbussruter som
kunne benytte tunnelen og samtidig gå om
Nesttun eller Åsane (og da begge veier). Et
slikt bussystem ville samtidig ta passasjerer fra
togtilbudet mellom Arna st. og Bergen st.
Disse forholdene vil bli avklart gjennom pågående konsekvensutredning for begge tunnelprosjektene.
Terminalkvalitet og kapasitet er viktig.
I alle knutepunkter er det behov for etablering
og drift av gode terminaler med tilhørende
parkeringsanlegg.

Bergen kommune har startet planprosessen for
bygging av bybane mellom Bergen og
Flesland. Den prioriterte første utviklingsetappe innen de to neste tiår er mot sør,
mellom Bergen sentrum og Nesttun, med
mulighet for videreføring mot Flesland flyplass

Bergensområdets spredte bosetting er vanskelig å betjene kollektivt. Endring av bosettingsmønster og arbeidsplasslokaliseringen tar svært
lang tid. I praksis er heller ingen slike endringer under konkret tilrettelegging, men foreligger
kun som anbefalinger i utredningssammenheng. I det definerte tidsperspektiv for NTP
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(2006-2015) vil det foregå en ytterligere
spredning.
Terminaler for kollektivtransport, med attraktive overgangsmuligheter mellom bil og buss,
og tilhørende gode tilbringerruter, blir forutsetninger for å øke kollektivandelen – som i de
siste 30 årene har sunket kontinuerlig.
Den fremtidige utviklingen må fokusere på:
1) Økt trivsel, komfort, trygghet og tilgang på
servicefasiliteter.
2) Økt kvalitet på informasjons- og billetteringssystem.
3) Effektivt kjøremønster for busser inn og ut
av terminalene.
4) Utvikling av parker- og reisløsninger.
Tiltak for utvikling av kollektivterminaler skal:
1) Styrke trafikkgrunnlaget for kollektivtrafikken.
2) Gi kollektivreisende mindre reisetid, bedre
tilgjengelighet, service osv.
Teknologi
Nytt billetteringssystem vil forbedre mange
faktorer i kollektivsystemet radikalt, eksempelvis holdeplass/reisetid og økonomi. Bedre trafikksignalsystemer kan føre til bedre trafikkavvikling i sentrum (10-20 %). De viktigste terminalene i Bergensområdet er vist i figur 5.5.6.
Figur 5.5.6 Terminaler i Bergensområdet
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det bør sees nærmere på modeller for integrering av servicefunksjoner med terminalene
som kan gi leieinntekter, bedre overvåkning og
mer trivsel, som derved styrker det totale
tilbudet.
Sambruksfelt og kameratkjøring
Det er videre et ønske at man i Bergen
gjennomfører forsøk med ”sambruksfelt”, dvs.
kjørefelt der busstransport samkjøres med
personbiltransport med to eller flere i bilen.
Detter er det nå aktuelt å utprøve på en delstrekning på Nordre innfartsåre. Det er et mål
med tiltaket at flere kjører sammen i bilen,
samtidig som busstrafikken også får ”fri flyt”.
Andelen av ”to eller flere i bilen” kan kanskje
også i praksis tenkes ordnet ved egne påstigningsplasser for passasjerer utenfor det
sentrale byområdet.
Det har også vært på tale å eksperimentere med
såkalt kameratkjøring i Bergen, dvs. å la biler
med flere passasjerer kjøre grateis gjennom
bompengeringen i rushet; en meget miljøvennlig og billig måte å øke ”kollektivtransporten” på. Løsningen ville også kunne
dempe noe på kollektivtrafikkens kapasitet i
rushet. Denne ekstrakapasitet koster selskapene mye.

5.6 Parkeringspolitikk
Parkeringspolitikken for det sentrale byområdet i Bergen har bl.a. som formål å
bidra til en økt overgang til bruk av de
kollektive tilbud. Samtidig forutsettes det at
næringstrafikk vil få bedre forhold i det
sentrale byområdet.

For å overføre bilister til kollektivreiser fra
nærområder og distrikt, kreves det gode avgangstilbud, kortere reisetid, gode parkeringsmuligheter ved terminalene og effektive
matingssystem (busser), jfr. kapittel 5.5.

Bortsett fra terminalen ved Birkelandskrysset
og Storavatnet i Ytre Laksevåg ligger alle
terminalene i tilknytning til kommunesentre/
bydelssentre. Drift av terminalene er kostbart –

Parker og reis er et tiltak/tilbud med formål å
få flere passasjerer til buss/tog. Det er behov
for parkeringsplasser ved de fleste bussterminalene i Bergensområdet.
De fleste av terminalene ligger i tilknytning til
bydelssentre/kommunesentre (som Åsane). Her
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er det mulig å legge til rette for overgang til
kollektive transportmidler som en del av
arbeidsreisen og i kombinasjon med bruk av
handels- og servicetilbudene i bydelssentret.
Utfordringene ligger i å få effektiv sambruk av
parkeringsplassene til handel og parker og reis.

Bergen kommune har gjennomført utredning
av og beslutning om en overordnet parkeringspolitikk. Denne er restriktiv i den forstand at
det forutsettes et begrenset antall offentlige
parkeringsplasser, der ny parkeringskapasitet i
anlegg (p-hus o.l.) for det meste skal medføre
tilsvarende fjerning av parkering fra gate
(kantparkering).
Spesielle forhold for Bergen – Bergen som
transportknutepunkt
Et hovedformål med omtalen er bl.a. å belyse
Bergensområdet sin rolle som transportknutepunkt på Vestlandet. Bergensprogrammet og
”Bergensanalysen” har fokus på den interne
trafikken i Bergen. Fra næringshold uttrykkes
bekymring for at økende tilgjengelighetsproblemer for næringsliv, kulturliv, besøkende
i yrkesmessig og fritidsmessig sammenheng
svekker byens posisjon som storby og hovedstad for Vestlandet. Disse betraktningene
trekker i retning av å ha en rimelig god
parkeringsdekning i de sentrale strøk. Balanseringen av dette er en av utfordringene i
parkeringspolitikken.
Utvikling av rollen som storby og sentrum for
en landsdel avhenger av god tilgjengelighet.
Utenfor de tettest befolkete delene av byområdet er det privatbilen som er, og fortsatt
må være, hovedtransportmiddelet. For den som
nærmer seg byområdet med privatbil er det en
forutsetning at det er parkeringskapasitet.
Holdes parkeringskapasiteten lav i og i
tilknytning til bykjernen, må det bygges
parkeringsanlegg i direkte tilknytning til
kollektivterminaler med gode, frekvente og
raske forbindelser til bykjernen.
Av prosjekter som er helt eller delvis utredet
og som kan bidra til en tilfredsstillende kapasitet er bl.a.
- Klostergarasjen
- Parkeringshus på Nøstet
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5.7 Sykkelstrategi/sykkelparkering
Det er bred enighet om at sykkelen må få en
mer sentral rolle som transportmiddel i urbane
strøk. God infrastruktur er viktig, men ikke
nok. Syklingens helseeffekt er etter hvert godt
dokumentert, og ut i fra at sykkelen er blant de
meget få kjøretøytyper som kan kalles ”bærekraftig”, må vi forvente økt satsing på sykkelstimulerende tiltak av alle kategorier. Blant
annet økonomiske.
Bergensprogrammet gjelder kun tiltak innen
Bergen kommune. Befolkningsvekst, senterstruktur, trafikkvekst og svært begrenset tilbud
av sykkelveier tilsier tiltak også utenfor Bergensprogrammets område.
Samlete kostnader for alle forslag utredet i
”Plan for sykkeltiltak” er ca 550 mill. Innen
rammene i Bergensprogrammet – der det er
forutsatt anvendt ca. 200 millioner. Det
mangler ca 350 mill. for fullføring av planens
tiltak.
Tiltakene som er prioritert bidrar til å skape et
sammenhengende gang- og sykkelveinett i
samsvar med handlingsplanen til NTP 20022011 og i samsvar med Bergensprogrammet
(målpunkt 7). De høyeste prioriterte tiltakene
gir sammenhengende sykkelveier fra NHH
(nord), Birkelundsbakken (sørøst), Fjøsangerkrysset (sør), Oasen-Fyllingsdalen (sørvest) og
Nygård i indre Laksevåg (vest), og etablerer
det såkalte ”sentrumskorset” der alle nevnte
årer møtes sentralt i Bergen.
Gjennomføring av disse tiltakene vil knytte
sammen de største befolknings- og aktivitetsområdene i det sentrale byområdet (5 km
radius). Innen dette området ligger ca 45 % av
områdets arbeidsplasser, alle universitets- og
høyskoleplasser, betydelige deler av de videregående skoler og det meste av kulturtilbudet.
Andre tiltak er forlengelsen av radiale forbindelser videre ut fra Bergen sentrum, tverrforbindelser mellom disse, radiale forbindelser
til bydelssentra, og rene turveier.
Utenfor Bergensprogrammets område ligger
lokalsentre av samme kategori (og størrelse)
som bydelssentre innen Bergen. Det er
kommunesentra (offentlige tjenester), handelssentre, utdanningssentre og samlingspunkter.
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Radiale sykkelveier mellom disse og boligområder i 5-8 km radius kan gi betydelig
effekt.
Det foreslås at det i tillegg til sykkelstrategi i
Bergensprogrammet utredes radiale sykkelveier tilknyttet bydelssentrene Knarvik – Frekhaug, Kleppestø – Florvåg, Straume (Sartor)
og Osøyro. God forbindelse mellom de tetteste
boligkonsentrasjonene og bydeler/ kommunesentre kan lede til en overgang fra bil til sykkel
(”transportsykling” til/fra skole/ arbeid).
Medregnet regionssentrene i Os, Fjell, Askøy
og Lindås i tillegg til bydelssentrene i Bergen
er samlet kostnad 575 – 600 mill. Av dette
forutsettes 200 mill. å være finansiert innen
Bergensprogrammet frem til 2011. Tilleggsfinansiering er nødvendig for 375-400 mill.
Grovt vurdert, vil kostnaden i tilknytning til
regionsentrene være i størrelsesorden 130 –
150 mill.

5.8 Miljøtiltak
Boenheter med innendørs støynivå over 42
dBA skal få utført skjermingstiltak innen 2005.
Detaljerte beregninger avdekker at det reelle
antall personer som er utsatt for innendørs støy
over denne grensen er betydelig lavere enn det
antall programmet VSTØY beregner. Beregnet
antall er 2370, mens reelt antall tiltaksberettigede antakelig vil være i størrelsesorden
1000 personer.
Kravene i Forurensingsloven mht NO2 og PM10
er skjerpet. Det er foreløpig uklart i hvilken
grad de nye grensenivåene vil medføre nye
krav om tiltak.
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at store opprustingsprosjekter i sentrum er i
full gang (Strandgaten ++). Hop-Midttunprosjektet har avlastet Nesttun såpass at senterområdet kan gjenopprettes som et godt lokalsenter.
For øvrig vil det bli gjennomført utbedringsog opprustingstiltak på de delene av eksisterende veinett som er mest belastet. Disse
tiltak vil som regel være en kombinasjon av
miljø-, trafikksikkerhets- og kollektivtiltak.

5.9 Trafikksikkerhet
Kampen mot trafikkulykkene vil i storbyområdet som ellers bli rettet mot trafikanten,
kjøretøyet, veinettet og framtidig arealbruk.
Basert på tiltak i regi av kommunene, fylkeskommunen, politi og Statens vegvesen regner
vi med en årlig ulykkesreduksjon på ca 75
personskader i 2005 sammenlignet med 2001.
Dette fremgår av kommunenes vedtatt trafikksikkerhetsplaner. Ytterligere forbedringer vil
oppnås gjennom videre fornying og utbedring
av veinettet, samt stadig nye tiltak rettet mot
den viktigste ulykkesårsak; trafikkanten.
Gevinsten i forbedret veinett vil framgå av de
årlige veibudsjett. Det er fortsatt svært viktig å
satse på en ”trafikksikker arealbruk”, sammen
med veiutbedringene gir det en ”varig”
reduksjon i ulykkesrisikoen.
Parallelt med lokale tiltak, kan det forventes
tiltak på nasjonalt nivå til bekjempelsen av
ulykkene, for stadig å nærme seg ”Nullvisjonen”, med null drepte og hardt skadde i
trafikken.

5.10 Større prosjekt
Større veiomlegginger, i stor grad i tunnel, vil
gi betydelige miljømessige avlastinger lokalt
for strekninger som i dag har stor trafikkbelastning og tilsvarende miljøulemper. Dette
gjelder hovedveiprosjekter som ny stamvei OsBergen, Ringvei vest, ny Søndre Innfart
mellom Fjøsanger og Danmarksplass og ny
tunnel mellom Åsane og Nordhordlandsbrua.
Avlastede strekninger vil bli miljøopprustet og
tilpasset lokale behov. I Bergen sentrum vil
Skansentunnelen avlaste det historiske sentrumsområdet. Nygårdshøydetunnelen har allerede avlastet deler av sentrumsområdet såpass

Målet om å videreutvikle Bergen som transportknutepunkt betinger bl.a. et funksjonelt
hovedveinett med god tilgjengelighet og regularitet mellom viktige målpunkt i regionen.
Viktige investeringer er gjennomført så langt,
men mange problemstrekninger gjenstår.
Beskrivelsene foran angir at vi selv med bred
satsing på alternative transportmidler enn bil,
vil få en fortsatt vekst i biltrafikken som
betinger en videre utvikling av hovedveinettet.
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Figur 5.10.1 Fremtidig hovedveinett

5 Strategi

forbindelse forutsettes startet med ferge.
Fysisk kryssingsløsning krever antakelig
lokalisering i nord. Streken på kartskissen
er ment som prinsipp.

I tillegg til disse større prosjekt er det et meget
stort behov for trafikksikring langs eksisterende riksveinett, kollektivtiltak, gang- og
sykkelveier, miljøforbedringer, rehabilitering
av Bergen sentrum samt diverse utbedringer
ellers av veinett og tunneler.

Arnatunnelen er stiplet siden den er i en tidlig
utredningsfase. Den skal vurderes i nær
sammenheng med planen for ny jernbanetunnel på samme strekning (Ulrikstunnelen).

Sett i forhold til trafikkmengden på veinettet
og nødvendig veistandard etter veinormalene,
er nok behovet for investeringer i nytt og
forbedret riksveinettet i størrelsesorden 15-20
milliarder kroner. Basert på dagens investeringstakt innenfor storbyområdet i statlige
midler og bompenger ville da utbyggingen
først være finansiert i løpet av en 50årsperiode. Dette understreker bl.a. hvor viktig
det nå er å satse på en ”transportbesparende”
storbyutvikling og hvor kollektivtrafikken og
gang- og sykkeltrafikk tar sin viktige del av
jobben.
Figur 5.10.2 Store prosjekter

Innenfor storbyområdet er det utredninger og
planer om en rekke større investeringer (over
200 mill.kr).
Veiprosjekt.
Som del av Bergensprogrammet:
- Ringvei Vest: ca. 2200 mill.kr (første
byggetrinn med i perioden 2002-2011).
- Skansentunnelen: ca. 350 mill.kr.
Stamveiprosjekt:
- E39 Nyborg-Klauvaneset: ca. 1000 mill.kr.
- E39 Fjøsanger – Danmarks Plass N: I
størrelsesorden: 500 mill.kr.
- E39 Svegatjørn-Rådalen-Sørås: I størrelsesorden: 1500 mill.kr.
- E16 Arnatunnelen. I størrelsesorden: 1.000
mill.kr.
Andre aktuelle prosjekt:
- Ringvei Øst Midttun-Espeland. Trolig i
størrelsesorden 700 mill. kr.
- Ny/forbedret veiforbindelse Sotra-Bergen.
Trolig i størrelsesorden: 1.000 mill. kr.
- Forbindelse Askøy-Meland. Ikke utredet,
men trolig i milliardklassen. En evt.

Jernbane/baneprosjekt.
Som en del av Bergensprogrammet:
- Bybanen Bergen sentrum – Nesttun –
Flesland: ca. 2.200 mill.kr.
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Strekningen Bergen sentrum-Nesttun, ca
1.2 mill. kr er med i programmet for
perioden 2002-2011.

Som jernbaneprosjekt:
- Ulrikstunnelen 2. løp inkl. forlengelse av
skiftespor i Bergen og Arna/Trengereid i
størrelsesorden 700 mill.kr. Forlengelse på
Bergen st. må kunne fullføres i denne
planperiode.
- Utvidelsen av tunnelprofil til P407, vil
være ferdig i løpet av denne høsten.
Andre prosjekt:
- Utdypingen av farleden Skjellangersundet:
I størrelsesorden ca. 300 mill.kr.

5.11 Finansiering
Utgangspunktet for finansieringsomtalen er
Handlingsprogrammet for perioden 2002-11 og
Bergensprogrammet for samme periode.
Statens vegvesen vil fortsatt holde på ”75regelen”, dvs. en retningslinje som kom i 1975
om at utbyggeren for større nye boligfelt, er
ansvarlig for å ta med i sine kostnader
utgiftene til gang- og sykkelvei til skole og
butikk.
Bergensprogrammet
Den økonomiske ramme for Bergensprogrammet i perioden 2002-11 er på vel 4 milliarder
kroner, og fordeler seg slik:
Tabell 5.11.1 Inntekter 2002-2011

Statlig midler øvrig riksvei
Bompenger
Fylkeskommunale midler
Kommunale midler
Sum

Mill. 2002-kr
Inntekter
1415
2280
150
100
3945

Kilde: St.prp. 17, 2001-2002

Midlene til øvrig riksveinett baserer seg på
fylkestingets vedtak om at halvparten av
Hordalands ramme i tiårsperioden skal bevilges til prosjekter i Bergen kommune.
Stamveimidlene omfatter investeringene på
E39 Rådal-Sørås-Fjøsanger. Bompengene
bygger på en gjennomsnittlig årlig netto bom-
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pengeinntekt på 228 millioner kroner.
Fylkeskommunale og kommunale midler er
basert på forventede investeringer i fylkes- og
kommunale veier i perioden.
Størrelsen på de offentlige midlene vil avhenge
av de årlige budsjetter i perioden, mens inntektene fra bompengeordningen kan reguleres
gjennom bomtakstene som i utgangspunktet er
fastsatt til 15 kr for liten og 30 kr for stor bil.
De økonomiske rammene for perioden etter
2011 vil bli fastsatt ved framtidige revisjoner
av Nasjonal Transportplan og en videreføring
av Bergensprogrammet for perioden 2012-21.
Prosjekter og tiltak utenfor Bergensprogrammet, men innenfor storbyområdet
I handlingsprogrammet for 2002-11 er det til
øvrig riksveinett i omegnskommunene til
Bergen satt av 120 mill. kr til to prosjekter i
Lindås og Radøy. I tillegg vil det fra sekkepostene i riksveibudsjettet bli bevilget i størrelsesorden 100 mill. kr.
På stamveinettet er det forutsatt investert vel
900 mill. kr til E39 Moberg-Rådal og 75 mill.
kr til E39 Eikåstunnelen i Åsane.
De statlige bevilgningene til øvrig riksveinett
og stamveinett ligger i de vedtatte budsjettene
for 2002 og 2003 under Handlingsprogrammets rammer, og signalene fra sentralt hold
tyder på at det vil bli vanskelig å nå opp til
Handlingsprogrammets rammer for tiårsperioden.
Spørsmålet om hel eller delvis bompengefinansiering av prosjekter utenfor Bergensprogrammet vil trolig dukke opp i planperioden fram til 2015. Dette gjelder E16
Arnatunnelen, E39 Nyborg-Klauvaneset, E39
Sveiatjørn-Rådal og RV 555 Nytt samband til
Sotra. Alle disse prosjektene har et stort bompengepotensiale, men det er opp til lokale
myndigheter å vurdere om bompengefinansiering kan bli aktuelt.
Innenfor Bergen kommune er det i Bergensprogrammet satt av betydelige beløp til
kollektiv-, trafikksikkerhets- og miljøtiltak og
bygging av gang- og sykkelveier.
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dersom det blir innført veiprising.

Tabell 5.11.2 Utgifter
Tiltak
Kollektivtiltak
G/S, TS, miljø, planlegging
Tiltak i Bergen sentrum
Samlet
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Mill. 2002-kr
Utgifter
1270
820
640
2730

Kilde: St.prp. 17, 2001-2002

I omegnskommunene er alle slike tiltak avhengig av de statlige bevilgningene til Hordaland utenfor Bergen. Her er rammene svært
trange og som nevnt ovenfor kan en ikke regne
med mer enn ca. 10 mill. kr per år til slike
tiltak i perioden i disse kommunene. Dette er
en stor utfordring spesielt med hensyn til
finansiering av utbyggingen av et sammenhengende gang- og sykkelveinett inn mot de
lokale sentra og terminaler for et mer omfattende parker & reis-opplegg i denne delen
av storbyområdet.
Veiprising
I grunnlagsdokumentene for storbyomtalen er
veiprising nevnt som et aktuelt tiltak for å
redusere veksten i biltrafikken og øke kollektivandelen. Stortinget har gjennom sin behandling av Ot. prp. nr 32 2000-2001 og Innst. O.
nr 64 2000-2001 gitt hjemmel for å innføre
veiprising på visse vilkår.
I Bergen bystyre sin behandling av Bergensprogrammet i mai 1999 var det to punkt i
vedtaket som har relevans i forhold til spørsmålet om innføring av veiprising i Bergensområdet:
”10. Rushtidsdifferensiering, avgift for kollektivreisende og driftstilskudd til kollektivtrafikken innføres foreløpig ikke. Dette
vurderes senest på ny i år 2005, basert på
forbedringer i kollektivtilbudet.
13. Bystyret går ikke inn for å ta i bruk veiprising, fordi dette ikke er et begrep som
er gitt en nasjonal avklaring av innhold
og til problemstillingene knyttet til
personvern.”
Av de tre tiltak som er nevnt i punkt 10 i
bystyret sitt vedtak kan punkt 1; rushtidsdifferensiering innføres både som en del av en
bompengeordning og med veiprising. Avgift
for kollektivreisende kan trolig gjennomføres
dersom det er lokal enighet om en slik avgift.
Det tredje tiltaket om en avgift til driftstilskudd
til kollektivtrafikken kan kun gjennomføres

Den avklaring som er nevnt i punkt 13 i
bystyrets vedtak er gitt i Stortingets vedtak om
veiprising.
I Odelstingsprp. nr 32 2000-2001om veiprising
er forholdet mellom bompenger og veiprising i
det samme området omtalt og det er oppsummert slik:
”Formålet med veiprising er som nevnt trafikkregulering, og intensjonen med ordningen
er bl.a. at trafikkmengden skal reduseres.
Dette formålet vil stå i motstrid med bompengeordningen der formålet er finansiering.
Dersom trafikkmengden reduseres, vil inntektsgrunnlaget kunne svekkes. Departementet forutsetter derfor at bompengeringene rundt de
større byene enten må avvikles etter planen
eller reforhandles før veiprising tas i bruk i
disse områdene. Dette er særlig begrunnet i to
forhold:
For det første er bompengeringene basert på
etablerte avtaler, som omfatter utbygging og
finansielle forpliktelser. Disse avtalene bør
oppfylles etter forutsetningene, om bompengeordningens troverdighet skal opprettholdes.
For det andre er bompengestasjonenes
plassering bestemt ut fra et finansieringsbehov.
De er ikke nødvendigvis godt egnet, om
formålet endres til å regulere trafikken. ”
Dersom Bergen bystyre frem mot 2005 finner
at forutsetningene for å innføre: ”Rushtidsdifferensiering, avgift for kollektivreisende og
driftstilskudd til kollektivtrafikken” er oppfylt
vil det i praksis bety at det blir søkt om å erstatte bompengeopplegget som Stortinget
vedtok i desember 2002 med en veiprisingsordning.
Det formelle grunnlaget for å innføre veiprising er lagt i Stortinget sitt vedtak om
veiprising, men det vil kreve en omfattende
lokalpolitsk prosess der en i tillegg til Bergen
kommune vil måtte involvere omegnskommunene og Hordaland fylkeskommune.
Dersom det oppnås lokal enighet om å innføre
veiprising, må den vedtatte bompengeordningen reforhandles før en veiprisingsavtale
for Bergensområdet kan innføres. I en slik re-
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forhandlet avtale må fullfinansiering av allerede vedtatte prosjekter (som f.eks. bybanen og
Ringvei vest) innarbeides. Som nevnt i odelstingsproposisjonen må en vurdere om plasseringen av bomstasjonene i dagens ordning
også kan videreføres i et veiprisingsopplegg.
I den videre bompengefinansiering er det
regnet med en stasjon, ved Straume i Fana, i
tillegg til dagens syv stasjoner. Det vil nå bli
satset på løsninger hvor samtlige stasjoner kan
gjøres ubetjente. Innkrevingsutgiftene blir
dermed meget beskjedne. Dette kan i fremtiden
gi diskusjoner om en mer ”rettferdig fordeling”
av disse ekstrakostnader på biltrafikkantene,
ved etablering av enda flere stasjoner, med
tilhørende noe lavere takster. Alt i dag har det
betydelig negativ effekt at bomstasjoner kan
”omkjøres” og belaste det gamle veinettet med
gjennomgangstrafikk enkelte steder. Dette
skjer i dag gjennom for eksempel Indre
Laksevåg og i Michael Krohns gate som
alternativ til å kjøre Nye Vestre innfartsåre.
Drift og vedlikehold
For å opprettholde veistandard er det
viktig at tilstrekkelig midler blir avsatt.
Uten tilførsel av midler skjer det en
gradvis nedbryting av veistandarden.

Midler til drift- og vedlikehold av veinettet de
siste årene har ikke vært tilstrekkelig til å ta
vare på veikapitalen. Behovet for drift- og
vedlikeholdsmidler beregnes etter programmet
MOTIV. Basert på dette tildeles nå kun 70-80
% av det som trengs. Dette går bl.a ut over vintervedlikehold, renhold, asfaltering, tunnelvedlikehold, brovedlikehold og tilskuddet til
ønskelig ferjetransport. Ikke minst alle de nye
tunneler både i Bergen og fylket for øvrig,
tærer sterkt på midlene, ettersom tunneler
koster langt mer i drift- og vedlikehold enn vei
i dagen. Trafikkveksten; også i Bergensområdet, er også større enn det som er bestemt i
langtidsplaner. Fortsetter det slik med en rask
standardsenking av veinettet, vil behovet for
nyinvesteringer komme langt tidligere enn normalt. Manglende penger til vintervedlikehold i
Bergensområdet, kan gå ut over målet om at 80
% vil kjøre piggfritt. Sett i forhold til trafikksikkerhet, er belysning viktig. Midler til dette
på fylkesveinettet er altfor lavt. Bergen kom-
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mune er i dag med på å betale for fylkesveibelysningen.
Hordaland fylkeskommune har ansvaret for
tilskuddene til kollektivtrafikken. Ettersom en
stor del av de tilgjengelige midler går til lovpålagte oppgaver, bl.a. skoleskyss, er det lite
igjen til driften av kollektivtrafikken i
Bergensområdet.
Tilskuddene har sunket fra ca 85 mill i
1990 til 10 mill i 2002. Skal kollektivtrafikken økes, er en drastisk økning i
tilskuddene en klar forutsetning.

5.12 Havn/sjøtransport
Bergen og Omland havn er organisert som
interkommunal bedrift hvor 11 kommuner
deltar i et havnesamarbeid. Disse er Bergen,
Fedje, Austrheim, Lindås, Radøy, Meland,
Øygarden, Fjell, Sund, Askøy og Os. Bergen
og Omland havnedistrikt er pga oljeterminalene Mongstad og Sture en av de største i
Europa målt i godsmengde. Dette er imidlertid
ren utskiping og av mindre betydning i NTPsammenheng. Se for øvrig tabell 4.1.1 som
illustrerte dette tydelig.
Bergen er også landets største cruisehavn med
ca 200 årlige anløp. Her er i tillegg utenlandsferger med regulær trafikk til England,
Danmark, Island og Færøyene, og Bergen er
endepunkt for Hurtigrutens daglige trafikk.
Havnen har også terminalfunksjon for den
regionale passasjertrafikken med hurtigbåt.
HSD trafikkerer områder sør for Bergen t.o.m.
Stavanger, mens Fylkesbåtane trafikkerer nord
for Bergen t.o.m. Måløy/ Sogn.
Havneanlegg
Investeringer i og drift av havneanlegg i
Bergensområdet er ikke tema for Nasjonal
Transportplan. Det er Havnestyrene lokalt som
beslutter og havnene selv som finansierer,
gjennom avgifter og andre inntekter. En del av
kai-/havneanleggene er private, en del er eid av
Bergen og Omland havnevesen (BOH) (særlig
gjelder det siste i Bergen sentrum).
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Kaianleggene i det sentrale Bergen har hoveddelen av skipsanløpene – ca 16.200 pr. år
(utenom passasjer-/hurtigbåter), tilsvarende ca
45 anløp pr. dag, omtrent likt fordelt mellom
offentlige og private kaianlegg.
Det pågår en omfattende utbygging av den sentralt lokaliserte stykkegods-/container-/hurtigrutehavnen i området Jekteviken-Nøstebukten.
Samlet investering ved ferdigstillelse vil være i
størrelsesorden 500 millioner (påregnet ferdig i
2004). I tillegg er det de siste årene investert
for ca 150 millioner i fiskerihavnen på Bontelabo. Det er etter dette ikke aktuelle planer for
nye storinvesteringer i NTP-planperioden.
Terminaler/intermodale funksjoner
Hoveddelen av havnen som nå er under oppbygging har jernbanetilknytning til jernbanens
hovedterminal på Nygårdstangen. Utbygging
av havneområdet inkluderer forlenging av
sporene i havneområdet. For havnen har jernbanetilknytningen stor betydning. Etter fullføring av Jekteviken-Nøstebukten vil containerhåndtering, lagerkapasitet m.m. kunne
nyttes i fleksibelt samspill med NSB’s
terminalområde på Nygårdstangen.
Utvidelse av tunnelprofilen på Bergensbanen
(fullføres i 2003) vil styrke grunnlaget for
overgangen mellom båt og jernbane, ved at alle
typer lastcontainere deretter kan håndteres.
Også for overgang mellom skip og veitransport
er det utvidete og moderniserte havneområdet
fullt tilpasset. Gjennom de fullførte veiutbyggingene har havneområdet direkte tilknytning
til det eksterne riksveinettet på fastlandet uten
belastning av bykjernen.
Det er ikke behov for nye tiltak av investeringsmessig art i NTP-perioden for å fullføre den planlagte modernisering av terminalfunksjonene.
Farleder
Innseiling til Bergen havn og de andre havnene
i havnedistriktet er god. Unntaket er innseiling
til sentrale Bergen for større cruiseskip og
større konstruksjoner. Ny innseilingsled til
Bergen via Skjellangersundet er nødvendig pga
høydebegrensning fra Askøybrua. Det planlegges å igangsette utredningsarbeid i 2003.
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Etablering av ny seilingsled kan innebære en
investering på ca 300 millioner kroner. Tiltaket
er høyt prioritert av Bergen kommune og
Bergen og Omland havnevesen, men finansieringen er ikke avklart.
CCB Ågotnes
Det er formalisert et samarbeid mellom BOH
og CCB. Intensjonen er å nytte CCB som
felleshavn og avlastningshavn for større oppgaver som krever store areal, dypvannskaier og
høy beredskap. Området er planlagt og tilrettelagt. CCB ligger 25 minutters kjøring fra Bergen sentrum, men veisystemet krever oppgradering og ny hovedforbindelse mellom Sotra og
Bergen, i tillegg til dagens Sotrabru.

5.13 Jernbane
Godstransport10 må ivareta hensyn som skal
sikre at:
- Næringslivets konkurranseevne ikke svekkes.
- Transportørene leverer tjeneste som markedet etterspør.
- Transport bidrar til en bærekraftig utvikling.
Godstransportmarkedet er i økning, og denne
økningen vil trolig fortsette i de kommende
årene. Men jernbanen har mistet markedsandeler de siste 30 årene. Denne utviklingen
kan ifølge Jernbaneverket snus ved å legge til
rette for at godstransporten på jernbanen
- viser økt fleksibilitet og tilpasningsevne
for å møte næringslivets behov
- yter transporttjenester med bedre kvalitet
og høyere effektivitet
- videreutvikler sine miljømessige fordeler.
Godstransport med jernbanen kan deles i fire
markeder; massegods, andre råvarer, produktvarer og servicevarer. Det finnes fire typer
godstog; systemtog, vognlasttog, kombitog og
hurtiggodstog. Disse skilles ved type last,
rekkevidde, transporthastighet og relevant
samspill med andre transportmidler.
I et fremtidig tidsperspektiv må samfunnets
målsettinger om bærekraftig utvikling følges
opp i praktisk politikk samtidig som næringslivets godstransportbehov skal dekkes. Dette
innebærer at miljøvennlige og energieffektive
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transportsystemer, herunder jernbanen, har en
lys fremtid.
Forbedringer som markedet krever for
godstrafikk på jernbanen er
- bedre punktlighet
- konkurransenøytralitet
- strategi for utvikling av kombitrafikken
- bedre sporkapasitet
- reduserte stigninger slik at togene kan
være tyngre

5.14 Annet, bl.a. mobility management
Det er prosesser i gang for å stimulere tiltak
som kan påvirke reisebehovene. IT-sektoren er
nevnt, bl.a. med fjernarbeid/hjemmekontor.
Bevisstgjøring av organisasjonene i arbeidslivet på alternative arbeidsreisemåter, offentlige tilskuddsordninger til arbeidssyklistene, og
andre tilsvarende tiltakstyper er satsingsområder i utvikling. Vi har eksempelvis sett
positive resultater av sykkelsatsing ved store
bedrifter i det trafikkbelastede Sandsli/Kokstadområdet i søndre bydel. Slike initiativ bør
vurderes som aktuelt tilskuddsberettiget på
samme måte som kollektivsystemet er det.
Helsegevinsten ved sykling/gange er en svært
stor tilleggsgevinst, for eksempel sammenlignet med en overgang fra bilfører til busspassasjer
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6 Sammenfatning av anbefalt strategi
6.1 Innenfor Bergensprogrammet
Bergensprogrammet er vedtatt av Bergen
kommune og er fremlagt på Stortinget (St.prp.
76, 2001-2002). Det legges til grunn at strategier og tiltak for infrastrukturbygging i Bergensprogrammet er fastlagt.
Bergensprogrammet for perioden 2002-11
forutsetter et omfattende utrednings- og planarbeid. Ansvaret for dette arbeidet hviler i
hovedsak på Bergen kommune og Statens
vegvesen i samarbeid med Hordaland fylkeskommune.
Dette gjelder følgende store prosjekter:
- Reguleringsplan for bybanen.
- Reguleringsplan for Ringvei vest.
- Kommunedelplan og reguleringsplan for
Skansentunnelen.
Planlegging av sekkepostene TS, miljø,
kollektiv vil også kreve store ressurser.
Kostnadene som inngår i Bergensprogrammet,
tilsier en finasieringsperiode på noe over 20 år,
med den investeringstakt det er lagt opp til i
perioden 2002 – 2011.
Bybanen
Samferdselsdepartementet har i brev av 8.
januar 2003 gitt føringer for Bergen kommunes
ansvar for videre utredninger knyttet til
bybanen og dokumentasjon for alternativ bruk
av riksveimidler. Arbeidet er forutsatt utført i
nært samarbeid med Statens vegvesen og
Hordaland fylkeskommune:
- Reguleringsplan for strekningen sentrum Nesttun.
- Avklare hvordan flere skal ta banen, ut
over de som i dag benytter bussen.
- Dokumentasjon av alternativ bruk av
riksveimidler til bybanen.
- Forslag til finansieringsplan.
- Avklaring av drift- og byggherreansvar for
banen og matesystemet.
Vegmyndighetene forutsetter videre at bybaneprosjektet tilfredsstiller krav til trafikksikkerhet. Vegetaten mener planprosessen med bybanen må sees i sammenheng med planprosessen for Søndre innfartsåre Fjøsanger-Dan-

marks Plass nord. I tillegg er det en forutsetning at tapt veikapasitet langs hovedveien
Bjørnsons gate - Inndalsveien, erstattes i den
grad det er nødvendig.

6.2 Utenfor Bergensprogrammet
Hovedstrategiene er basert på utviklingsprognoser som tilsier betydelig økning i befolkning i områdene utenfor Bergens sentrale
deler og langs stamveinettet gjennom byen.
Av stamveiinvesteringer er det i perioden
2002-2005 tatt med fullføringen av utbyggingen E39 Fjøsanger-Sørås samt E39
Moberg-Sveiatjørn.
Utenom Bergensprogrammet av prosjekt og
som først kan komme etter 2005 er langs
stamveinettet:
-

E39 Fjøsanger – Danmarks plass N
E39 Sørås – Rådal
E39 Sveiatjørn – Rådal
E39 Tunnel Vikaleite
E39 Nyborg – Klauvaneset
E16 Arnatunnelen.

Andre prosjekt:
- Ulrikstunnelen 2. løp Arna st. – Bergen st.
- Ny seilingsled via Skjellangersundet.
Andre veiprosjekt:
- Et forbedret kollektivtrafikksystem for
hele storbyområdet.
- Ringvei øst Midtun – Espeland
- Ny/forbedret
veiforbindelse
SotraLaksevåg.
- Videre oppgradering av dagens riksveinett
m/gang-/sykkelveier.
- Oppgradering av diverse tunneler.
- Ny miljøtiltak etter enda strengere
miljøkrav.
- Framtidig aktuelt prosjekt: Askøy –
Meland.
Selv om prosjektene kan ligge relativt langt
fram i tid, er det viktig å få en avklaring, ikke
minst for å unngå konflikt med annen ny
arealbruk. Også for flere av de nevnte
veiprosjekt, kan delvis bompengefinasiering
komme på tale.
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6.3 Oppsummering.
Det er en gitt forutsetning at Bergensprogrammet skal gjennomføres ut fra den
investeringsprofil som er vedtatt lokal og
behandlet i Stortinget, fordelt på miljøtiltak,
trafikksikkerhetstiltak, kollektivtiltak, større
veiprosjekter samt rehabiliteringen av riksveinettet også i sentrum. Det blir også tatt for gitt
at påbegynte prosjekt i perioden 2002-2011, vil
få førsteprioritet i påfølgende periode.
Det anbefales at bedringen av trafikksikkerheten, tar også videre utgangspunkt i
trafikksikkerhetsplanene som foreligger for
samtlige kommuner i storbyområdet. Her er
det store oppgaver for så vel kommunene,
fylkeskommunen som politi og Statens
Vegvesen. Reduksjonen fram mot 2006
sammenlignet med 2001 er beregnet å bli ca 75
presonskadeulykker/år. Det regnes videre med
nye nasjonale tiltak vil bli gjennomført, med
tanke på å komme videre i retning av nullvisjonen.
Det er også tatt for gitt at stamveinettet lang E
39 og E 16 innen storbyområdet, skal bygges
ferdig, så snart planer og finansiering er på
plass. Kostnadene er i størrelsesorden 5
milliarder kr. Selv med en videre satsing på
bompenger for å finansiere deler av dette, ser
det ut til, med dagens statlige finasieringstakt,
å ta flere 10-år før veinettet kan være ferdig.
Dette er betenkelig både sett ut fra storbyområdet internt, Bergen som ”Vestlandets
hovedstad” samt ut fra eksportnæringen som
alt fra før har større transportutgifter enn sine
konkurrenter i utlandet.
Det er også viktig å få på plass andre prosjekt
innefor øvrig riksveinett i storbyområdet, som
ikke er en del av Bergensprogrammet, dette
gjelder også en oppgradering av eksisterende
veinett.
Det er behov for at driftstilskuddet til
kollektivtrafikken kan få en forankring i en
langsiktig plan og at disse midlene økes
betraktelig. Hvis ikke blir også nytten av
investeringstiltaken som er bl.a. er nedfelt i
Bergensprogrammet, temmelig beskjedne.
Viser forsøk med sambruksfelt evt. også
kameratkjøring seg å være vellykket, vil vi
anbefale dette som nye tiltak flere steder i
storbyområdet .

Det forutsettes videre også at Ulrikstunnel løp
nr 2 nå får sin avklaring så raskt som mulig.
Det er også viktig at Bergen havn får en
forsterket posisjon, slik at den kan ha den
posisjon som ikke minst eksportnæringen og
turistnæringen er avhengig av. Nytten av
Skjellangersundet sett i forhold til kostnadene
avklares så snart som mulig inklusive
finansieringen.
Videre forutsettes at Bergen lufthavn, Flesland
forsterker sin posisjon og konkurranseevne for
å serve så vel innenlands som utenlands
trafikk.
Det er klart nødvendig at drifts- og
vedlikeholdskostnadene til riksveinettet kan
heves til det nivå at ikke veikapitalen fortsatt
forringes, med følger for så vel miljø,
framkommelighet som trafikksikkerhet. I lang
tid er det i statsbudsjettet regnet med en
trafikkvekst som har vært langt lavere enn den
reelle vekst, dette har medført at veistandarden
på eksisterende veinett har blitt dårligere i
stede for bedre.
Vi regner med at midler til aktuelle nye
nasjonale miljøkrav, vil også bli finansiert fra
sentralt hold.
I dag er nok den enkelte kommune mest
opptatt av sine egne planer og arealbruk til
arbeidsplasser og bosetting.
Det er nå viktig at den videre arealplanlegging
i storbyområdet blir sett under ett. Skal en på
en best mulig måte nå måle for en bedring av
miljøet med minst mulig vekst i trafikken, en
markert bedring i trafikksikkerheten samt en
ønskt framkommelighet i området, er dette
veldig viktig.
I praksis har det vist seg, med dagens
virkemidler, at dette får man vanskelig til. Her
er det behov for snarlige nye tiltak.
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Trafikale
Den forventede arealutvikling i storbyområdet,
med klart sterkest vekst i de ytre områdene, vil
medføre at veksten i kjøretøyreiser i hovedsak
vil ende opp som bilreiser. Det knyttes
utsikkerhet mht. hvilke virkninger de skisserte
tiltakspakkene kan gi av økt reiseandel på
gang/sykkel og kollektiv. Mange av de
beskrevne anslag for virkninger nedenfor er
basert på mangelfull dokumentasjon. En del av
disse blir mer å betrakte som ambisjonsnivå/
målformuleringer. Av den grunn blir det også
mange verbale virkningsvurderinger.

I den videre arealplanlegging i storbyområdet,
må nå mest mulig ”kollektivvennlige løsninger” nå bli en viktig del av planene. Selv
om kollektivandelen ute i bydelene og i nabokommunene vil forbli relativt lave, vil gode
kollektivløsninger likevel være viktige både
for å dempe bilveksten, men også for å gi de
som ikke har bil et best mulig tilbud.
Samtidig må det nå satses på å forbedre
opplegget for kollektivtrafikken langs innfartsårene til Bergen, ikke minst fra nord og vest.
Parkering.

Kollektiv
Det har i alle større transportutredninger i
senere år vært sterk fokus på å få til overgang
fra bil til kollektiv. TP10-prosessen i 1991
viste kun beskjeden overgang fra bil til buss,
selv med svært sterke innslag av restriksjoner i
modellkjøringene.(bl.a. firedobling av bompengetakster, anslagsvis 500 mil.kr pr år i tilskudd til kollektivtrafikken). Kollektivandelen
og tilskuddene har sunket siden 1991.
Ferske trafikkmodellresultater for bybaneutredningene angir bare en marginal overføring
fra bil til bane. De fleste bybanepassasjerene
kommer fra eksisterende bussystem. Modellverktøyet har fremdeles forbedringspotensiale,
og for byområdet skal nå trafikkmodellen
videreutvikles bl.a. på parkeringselementet i
modellen.
Terminaler med muligheter for Parker og reis,
samt sykkelparkering, ved de større kjøpesentre, bør nå i sterkere grad bli et virkemiddel
til å kunne øke kollektivandelen langs hovedrutene for kollektivtrafikken.
Forsøk med sambruksfelt og evt, kameratkjøring, bør også settes i gang så raskt som
mulig.
Det er nå ellers svært viktig å få på plass et
langsiktig opplegg med en kraftig økning av
driftstilskuddet til kollektivtrafikken, dette er
en klar forutsetning for at investeringen i nye
tiltak skal ha den forventede effekt.

Parkering anses som kanskje det mest virkningsfulle styringstiltaket for bilbruken.
Eksempel på dette er biltrafikknivået i sentrumskjernen som har vært stabilt siste 15 år,
som nok ikke minst skyldes en restriktiv
parkeringspolitikk og hvor takstene har vært
ganske høye. Stabil sentrumstrafikk skyldes
nok også økningen i antallet kjøpesentre i
bydelene. Selv om det nok kunne innvirke på
bilbruken og øke kollektivandelen noe, er det
neppe realistisk å regne med parkeringsrestriksjoner/pålegg om avgift ved kjøpesentrene i bydelene og omlandskommunene. I
alle fall ikke på kort sikt.
Trafikantbetaling.
Virkninger av trafikantbetaling har vi jo
erfaring med. Bortfall av bompenger har gitt
umiddelbart markant trafikkhopp, samtidig
som ”frigjorte” områder har fått en meget rask
vekst i nye boliger og arbeidsplasser. (Sotra og
Øygarden). Dette igjen har ført til en videre
meget høy vekst i trafikken. Vi forventer nå et
tilsvarende umiddelbart trafikkhopp, når nå
Askøybrua og Nordhordlandsbrua er nedbetalte om 3-4 år. Tilsvarende må en forvente
en rask vekst i arealbruken i disse deler av
storbyområdet.
Trafikkmodellberegninger for evt. ny Arnatunnel viser at en bomsats på eksempelvis 15
kr ville gi en trafikkreduksjon på i størrelsesorden 20 %. Trafikkberegninger i forbindelse
med Bergensprogrammet (delrapport om
trafikantbetaling, 1999) indikerte stor geo-
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grafisk variasjon i virkningen av forskjellige
satser. For enkelte delstrekninger ble rushtakster på 40 kroner beregnet å kunne gi
trafikkreduksjoner i størrelsesorden 30 %
(Danmarksplass). Totalt for hele byområdet
viste beregningene imidlertid at reduksjonskurven flatet fort ut med økende takster. Å få
det totale trafikkarbeidet redusert med mer enn
10-15 % synes vanskelig, selv med takster over
50 kroner. Dette har antakelig sammenheng
med at trafikantene velger andre ruter uten
avgift, hvis mulig. Dette er også i tråd med
generelle erfaringer, ved at antall reiser pr
person er rimelig konstant, og at en foretar
reisevalg ut ifra de muligheter og alternativer
som finnes. Eksempel på dette er Michael
Krohns gate i Bergen, som ikke har bomstasjon
i dag, og som beregnes en meget stor trafikkøkning framover, jfr. figur 3.1.1. Den anbefalte
reisruten via den nye Nygårdstunnelen har
bomavgift, og er noe lenger enn via Michael
Krohnsgt.
Disse problemene vil antakelig forverres når
nytt automatisk innkrevingssystem innføres fra
2004. Da vil alle reiser bli belastet avgiften,
med unntak av flere enn en bompassering i
løpet av en time. Dagens ordning med periodekort gjør at mange ikke vurderer rutevalg ut i
fra mulige gratisturer. Framtidas bomsystem
bør derfor være mer ”tette” enn dagens for å
unngå uønsket kjøremønster. De automatiske
bomstasjonene blir betydelig billigere å etablere og drive, noe som muliggjør lettere
prosesser for å få til ønsket tilpasning av
bomsystemet.
Dagens bomsatsnivå på 10 kr ser ut til å ha hatt
liten innvirkning på trafikkutviklingen. Vi vil
heller ikke anta at kommende økning til 15
kroner vil medføre særlige endringer i
kjøremønster og trafikkarbeid.
Nå må det sies at samtidig med innføringen av
bompenger, har også tilskuddet til kollektivtrafikken blitt drastisk redusert. Derved har
rutetilbudet blitt redusert og busstakstene har
steget mer enn prisstigningen for øvrig.
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I finansieringsplanen for Bergensprogrammet
regner man som kjent med en heving av
takstene med ca 50 % fra årsskiftet for å holde
dette nivået ut avtaleperioden til år 2011.
Under behandlingen av Bergensprogrammet i
bystyret er det ellers blitt tatt med et punkt om
”at veiprising skal vurderes innen 2005”.
Gang/sykkel
Gang/sykkelandelen må være mulig å øke
betraktelig både mot Bergen sentrum og de
andre sentra, med en skikkelig satsing på de
skisserte tiltakspakker.
Det er viktig at kommunene i den videre
arealplanlegging stiller som en forutsetning til
større nye boligfelt, at det som en del av
prosjektene forutsettes gang/sykkelveg til skole
og butikk.
Nytt og forbedret gang/sykkelvegsystem er en
viktig del av Bergensprogrammet og må nå i
sterkere grad også inn ved revisjonen av
kommuneplanene i storbyområdet.
Selv om det ikke er så realistisk å regne med
en stor sykkelandel vinterstid i vårt klima, er
det svært mye å hente i sommerhalvåret. Den
type transport har også et helseaspekt i seg
samtidig som den ikke er avhengig av
offentlige tilskudd ut over vanlig drift- og
vedlikehold av vegnettet.
Avlastingen
av
sekundærvegnettet
for
gjennomgangstrafikk samt ytterligere avlasting
av sentrum for biltrafikk, vil klart bedre
forholdene for gang/sykkeltrafikantene og
samtidig forbedre trafikksikkerheten.
Figuren på neste side er et forsøk på å illustrere
hvordan et trendbrudd for kollektiv- og gang/
sykkeltrafikk kan påvirke veksten i biltrafikken, sett i langtidsperspektivet mot 2030, og
basert på en helhetlig bruk av ovennevnte
virkemidler.

Det er ellers ingen konkrete planer om å
forlenge bompengeperiodene på Askøybrua og
Nordhordalandsbrua etter lånene er nedbetalte.
Det synes ellers klart at en ny/forbedret forbindelse mellom Sotra og Bergen vil være
avhengig av trafikantbetaling.
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Støyutsatte over 42 dBA innendørs skal ha fått
utbedringstiltak innen 2005. Dette dreier seg
om i størrelsesorden 1000 personer i byområdet.(ca. 300 boenheter). Nye og strengere
grenseverdier, forteller imidlertid at det fortsatt
er mye ugjort innen dette felt.
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Myndighetene har lagt til grunn en trafikkvekstramme på om lag 50 % for byene i et 30
års perspektiv (40 % som gjennomsnitt for
fylket). En anslått vekst for kollektivtrafikken
på 50 % i perioden (pluss økt gang/sykkel), en
økning som bør anses som relativt optimistisk,
kan medføre en reduksjon i veksten for biltrafikken på i størrelsesorden 15-20 prosentpoeng. I figuren har vi derfor lagt inn en vekst
på 30 % for biltrafikken fram mot 2030. Et
slikt scenarie medfører at gapet mellom
kollektiv- og bilkurven fortsetter å øke
betydelig.
Miljø
Den forventede trafikkveksten vil sannsynligvis spise opp mye av forventet reduksjon i
utslipp pr. bil. I de mest trafikkbelastede områdene langs hovedveinettet vil forurensingen
sannsynligvis øke noe. Samtidig, etter hvert
som hovedveinettet blir ferdig utbygd, vil
sekundærvegnettet inkl. Bergen sentrum få
trafikkavlasting, med tilhørende noe bedring i
miljøbelastningen. Ved fullføringen av Hop –
Midtun blir nå ca 25 km med riks- og fylkesvei
avlastet for gjennomgangstrafikk. Dett er en
positiv gevinst for mange.
CO2-komponenten vil øke nesten proporsjonalt
med trafikkveksten, siden teknologiforbedringene for motorene antas så små.

Grenseverdien for PM10 er skjerpet fra nyttår.
Beregningsverktøyet er ennå ikke tilpasses de
nye kravene, men vi må påregne at det kan
være et betydelig antall personer som er utsatt
for konsentrasjoner over den nye grenseverdien.
Som en meget viktig del av Bergensprogrammet er rehabiliteringstiltak av riksveinettet i sentrum. Det samme gjelder for f.eks.
Nesttun sentrum, etter som dette bydelssenter
nå er sterkt avlastet for gjennomgangstrafikk.
Dette vil klart være med på å øke attraktiviteten til disse områdene.
MPG, (miljøprioritert gjennomkjøring), er det
nå planer om å gå videre med i for eksempel.
Indre Laksevåg og Michael Krohns gt.
Rapportering om tiltak innen disse felt inngår i
den årlige kontrakt mellom vegdirektør og
regionvegsjef.
Trafikksikkerhet
Det samlede trafikksikkerhetsarbeidet fram
mot 2005 vil ventelig gi en reduksjon i drepte
og skadde pr år på i størrelsesorden 75
personer. Dette er i tråd med de kommunale
trafikksikkerhetsplaner innen storbyområdet.
Tiltakene rettet mot trafikanter og kjøretøykontroll, må stadig gjentas, det samme gjelder
for drift- og vedlikehold av vegnettet. Investeringstiltak på vegnettet samt en trafikksikker
arealutvikling, vil ha ”varig” verdi.
Transportkostnader vegtransport
Med den veginvesteringstakt vi ser for oss i
årene fremover, forventer vi økte trafikkavviklingsproblemer på mange strekninger, da
trafikkveksten ser ut til å øke raskere enn utbyggingstakten. Dette gjelder bla.a. for området som er avhengig av utbyggingen av
Ringveg Vest samt for eksempel. forbindelsen
Sotra-Bergen. Det samme gjelder for E39 fra
sør, Danmarks plass-Fjøsanger og SøråsRådalen - Svegatjørn.
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Bergen ligger i sentrum for de tre største
eksportfylker i landet og hvor transportkostnadene ut til markedet er en svært viktig
faktor. Mye av denne transport foregår på vei,
og en del har sin start i dette området. Reduserte transportkostnader bedrer konkurranseevnen og godt vegnett gir også forbedreinger i
tilfeller der ”Just in time” er viktig.
Bergen sentrum
Den planlagte trafikkavlastingen og rehabiliteringen av sentrumskjernen, vil tilrettelegge
for store forbedringer for alle brukere av
sentrumskjernen. Antallet trafikkulykker vil
fortsette å gå ned. Lokal forurensing vil
tilsvarende bli dempet. Planlagte parkeringsanlegg inntil bykjernen muliggjør reduksjon av
gateparkering og tilsvarende redusert letekjøring i sentrumsgatene.
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hovedsak ligger på avgifts- og kostnadsfaktoren innen sjøfarten.
Luftfart.
Avgiftsnivået vil også i framtiden være en
viktig faktor når det gjelder hvor stor del av
persontrafikken som vil gå med fly.
Utviklingen av utenlandsruter er et viktig felt
for næringslivet og videreutviklingen av
turistnæringen. Pågående utbedringer på
veinettet inn mot lufthavnen vil ventelig skape
tilfredsstillende avviklingsforhold på sikt.
Planlagt bybane vil bedre kapasiteten til
lufthavnen betydelig.

Neppe noen av de større byer i Norge har så
gode muligheter å få avlastet selve sentrum
som Bergen. Dette fordi vi har fått et
hovedvegnett med god kapasitet tett inn til
sentrumskjernen, som nå kan ta seg av det
meste av uønsket trafikk.
Jernbanen
En ny jernbanetunnel mellom Bergen st. og
Arna st. inkl. vekslingsspor, vil løse alle
kapasitetsproblemer på denne strekningen..
Planlagt forlengelse av havnesporet på Dokken
vil gi tilfredsstillende forhold for overgangen
jernbane/havn.
Planlagte utbedringer mellom Arna og
Trengereid vil muliggjøre målet om 55
minutters reisetid for lokaltoget Bergen-Voss,
samt ivareta behovet for flere krysningsspor.
Dette sammen med utbedringen av tunnelene
på Bergensbanen vil kunne øke jernbanens
konkurranseevne.
Havn
Planlagte utbygginger i Bergen havn vil gi
tilfredsstillende kapasitetsforhold innen planperioden mot 2015. Målene om overføring av
gods fra veg- og jernbane til sjø vil da ikke ha
infrastrukturen i Bergen som noen barriere.
Kystverket uttrykker at den største utfordringen mht. å få mer gods fra veg til sjø i
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Forord
Arbeidsdokumentet er laget på oppdrag fra den tverretatlige styringsgruppen for Nasjonal
transportplan og inngår som grunnlag for de statlige transportetatenes videre arbeid med
Nasjonal transportplan 2006-2015. Dokumentet vil bli behandlet i transportetatene sentralt i
perioden fra 15. februar og fram til styringsgruppen for Nasjonal transportplan tar stilling til
hvordan dette dokumentet skal benyttes i transportetatenes plandokument. Dette skal foreligge i
mai 2003.
En lokal arbeidsgruppe står bak omtalen av Kristiansandsregionen. Områdets funksjon som by
og knutepunkt har vært utgangspunkt for arbeidet, som i hovedsak bygger på eksisterende
utredninger og planer. Planområdet er definert til å omfatte kommunene Kristiansand, Søgne,
Vennesla, Songdalen i Vest-Agder og Lillesand og Birkenes i Aust-Agder. Disse kommunene
har etablert et samarbeid gjennom forumet Knutepunkt Sørlandet. I tillegg til disse kommunene,
har også fylkeskommunene og fylkesmennene i de to fylkene, Jernbaneverket og Kystverket
deltatt i arbeidet med storbyomtalen. Luftfartsverket (Avinor as) har gitt innspill til arbeidet.
Statens vegvesen Region sør har vært sekretariat for arbeidet med Hans Seland som
prosjektleder. Arbeidsgruppen har bestått av Petter Grimsgaard (Jernbaneverket), Frode
Seiersnes (Kystverket), Leif Storsve og Jon Halvard Eide (Vest-Agder fylkeskommune), Janicke
Nicolaisen (Fylkesmannen i Vest-Agder), Grete Sjøholt (Lillesand kommune), Jakob Olaus Mo
(Birkenes kommune), Peter Rosendahl (Vennesla kommune), Thor Skjerrak (Songdalen
kommune), Dag Arntsen (Søgne kommune), Hilde Gulbrandsen og Øystein Holvik (Kristiansand
kommune), Trond Johansen og Karl Sandsmark (Statens vegvesen). Observatører: Jan Sørlie
(Avinor as) og Kjell Arild Eidet (Aust-Agder fylkeskommune).
Parallelt med storbyomtalen har det også vært arbeidet med en søknad til
Samferdselsdepartementet om deltakelse i forsøk med alternativ forvaltningsorganisering av
transportsystemet for de samme kommunene. Styringsgruppen for transportforvaltningsforsøket
har vært referansegruppe for arbeidet med storbyomtalen.
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1 Bakgrunn og historikk
Tre sørlandsscenarier er utarbeidet for Sørlandet i år 2020. Scenariene ble laget i tilknytning til
utarbeidelsen av Stortingsmeldingen om distrikts- og regionalpolitikken i 2001. Scenariene er
sitert i fylkesplanen for Vest-Agder som ble vedtatt i desember 2002. De er kalt: InnovasjonsAgder, Solkysten og Sørlandet tar grepet.
Innovasjons-Agder beskriver sterke næringsmiljøer som vokser fram i et nært samarbeid
mellom høy IKT-kompetanse, høyskole- / universitetsmiljøer, forskningsmiljøer og
næringslivet, hvor unge folk med god kompetanse og unge gründere er hovedaktører.
Solkysten beskriver Sørlandet med gode bo-kvaliteter som godt klima, idyllisk natur og
gode kulturtilbud. Sørlandet virker tiltrekkende som bosted for eldre, for folk som ønsker
ro og avstresset livsstil, og som reisemål for turister.
Sørlandet tar grepet gjennom allianser og samarbeid mellom det offentlige og
næringslivet hvor felles utfordringer løses på nye og kreative måter. Dette gir grunnlag
for sterk utvikling av næringslivet. Viktige utfordringer er løst i et slikt samarbeid blant
annet ved utbygging av infrastruktur, og ved utbygging av et godt samferdselsnett og
kollektivsystem som binder landsdelen sammen, og som har gode forbindelser til
omverdenen.
Scenariene viser viktige utfordringer som Sørlandet står overfor. Det gjelder blant annet
utbygging av infrastruktur, og løsning av viktige oppgaver i landsdelen i allianser og samarbeid
mellom næringslivet, det offentlige og undervisnings-, kompetanse og forskningsinstitusjoner.
Agderbyen har fra begynnelsen av 1990-årene stått sentralt i debatten om bosettings- og
samfunnsutviklingen i Agder. Geografisk brukes begrepet litt grovt definert som det sentrale, tett
befolkede området langs kysten fra Søgne (Mandal) til Arendal, som omfatter nær 170.000
innbyggere. Funksjonelt kan Agderbyen oppfattes som en flerkjerneby med høy grad av
sentralitet og et integrert arbeids- og boligmarked. Det er her den vesentlige delen av
befolkningsveksten har skjedd. Veksten kan måle seg med andre byområder med rask vekst i
Norge. Landsdelen har utviklingsmuligheter til å være et vekstområde på lik linje med det
sentrale Østlandsområdet.
E18 og E39 er livsnerven i regionen og den eneste kommunikasjonsåren som binder
Sørlandsbyene sammen. Uten en god stamveg reduseres mulighetene for å utnytte og
videreutvikle potensialet i sør. Erfaringer internasjonalt og regionalt viser at bevisst satsing på
utbygging av kommunikasjon og infrastruktur gir sterke og bærekraftige regioner. Med bedre
vegstandard kan kjøretiden til Oslo reduseres til 4 timer og til Stavanger til 3 timer. Bedring av
vegstandarden til Oslo og av kyststamvegen E39 til Stavanger og videre nordover langs kysten er
svært viktig for næringslivets varetransporter og for fritidsreiser.
På lengre reiser mot Stavanger og Oslo er jernbanen et konkurransedyktig alternativ til bil og fly.
Med moderne, krengende materiell, samt hyppigere og regelmessige avganger, vil toget kunne
vinne markedsandeler på disse strekningene, selv om linjetraseen ligger nærmest urørt siden den
ble anlagt. Innen 2011 regner en med å kunne komme ned i reisetider på 2 timer 20 minutter til
Stavanger, og 4 timer til Oslo. På lengre sikt vil ny Grenlandsbane og omlegginger i Vestfold gi
en reisetid på 3 timer og 15 minutter til Oslo.
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Den største utfordringen innenfor transportsektoren for de seks kommunene i Kristiansandsregionen er å disponere sine arealer på en slik måte at transportbehovet begrenses. Dette kan
gjøres ved å ha høy utnyttelsesgrad på arealer i sentrale strøk og etablere flere boliger der, slik at
man får gangavstand til de daglige gjøremål. Kommunene bør også legge til rette for god
kollektivdekning med buss og kanskje også med lokaltog. For eksempel tar det 11 minutter med
tog fra Vennesla sentrum til Kristiansand sentrum. Dette bør kunne utnyttes bedre enn det gjøres
i dag.
Storbyomtalen for Kristiansandsregionen er et svar på utfordringene om utbygging av
infrastruktur og alliansebygging. Rapporten tar for seg utbygging av infrastruktur på
samferdselsområdet i lys av arbeidet med Nasjonal transportplan som nå lages for perioden
2006-2015.
Den lokale prosessen med å virkeliggjøre Nasjonal transportplan i Kristiansandsregionen kan bli
et viktig og interessant element i transportforvaltningsforsøket som Samferdselsdepartementet
har invitert til.
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2 Tilstandsvurdering

2.1 Utviklingstrekk knyttet til blant annet befolkning, biltrafikk,
kollektivtrafikk
Befolkningsutvikling
Kristiansandsregionen med kommunene Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla i VestAgder og Birkenes og Lillesand i Aust-Agder er et av de raskest voksende byområdene i Norge.
Veksten var 13 prosent fra 1990 til 2002 og bare Oslo, Stavanger og Tromsø hadde tilsvarende
eller høyere vekst. Befolkningen i Norge vokste 6,9 prosent i denne perioden.
Kristiansandsregionen er et tyngdepunkt i Agderbyen med nær 60 prosent av innbyggerne.
Kristiansand ligger sentralt som transportknutepunkt med direkte forbindelse både til Oslo,
Stavanger, Bergen og til utlandet.
Innen en halvtimes kjøretid med bil fra Kristiansand sentrum når en et område med omlag
100 000 innbyggere, og innen en times kjøretid et område med cirka 200 000. Innen en times
kjøretid fra Trondheim når en cirka 230 000 innbyggere.

Antall sysselsatte

Diagrammet viser at det er høy andel pendling fra alle nabokommunene til Kristiansand. Fra de
tre kommunene Lillesand,
Søgne og Songdalen økte
Pendling innen Kristiansandsregionen 2001
innpendlingen til
Arbeider i egen
bostedskommune
Kristiansand fra 2809
Pendler til annen kommune i
6000
personer i 1990 med 37
regionen
Pendler til Kristiansand
29500
prosent til 3844 i 2000. Vi
5000
har ikke fått framskaffet
tilsvarende historiske data
for Vennesla og Birkenes.
4000
I samme periode økte
utpendlingen fra
3000
Kristiansand til disse
kommunene med 114
2000
prosent fra 444 til 951
personer. Det reiser omtrent
1000
én Kristiansander i motsatt
retning, for hver fjerde som
0
pendler fra naboFra Lillesand Fra Birkenes
Fra
Fra Vennesla
Fra
Fra Søgne
Kristiansand
Songdalen
kommunene og til
Kristiansand.
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Trafikkutvikling
I 2002 var
TRAFIKKBELASTNING PÅ STAMVEG E39/E18
årsdøgntrafikken (ÅDT)
på stamvegen E18 ved
35
Varoddbrua øst for
30
Kristiansand cirka 31 000
25
ÅDT
kjøretøy og på E39 ved
1000 20
Falconbridge nikkelverk
15
like vest for byen cirka
10
37 000. På oppdrag av
5
Statens vegvesen utredet
0
Kristiansandsområdet
Agderforskning i februar
2002 en lokal prognose
for trafikkvekst på
Telemark
Fra Rogaland
gjennom Agder til
stamvegen gjennom
Agderbyen på 2,9 prosent
pr. år fram til 2020. Samferdselsdepartementets offisielle prognoser gir gjennomsnittstall på 1,1
prosent for Aust-Agder og 1,7 prosent for Vest-Agder i perioden 2006-2011. Vegdirektoratet har
avgjort at den offisielle prognosen skal legges til grunn i arbeidet med Nasjonal transportplan.
Miljø
Selv om privatbilismen er økende i Agderbyen, er luftkvaliteten tilfredsstillende. I enkelte kalde
perioder kan de mest trafikkerte gatene i Kristiansand ha noe høyt innhold av støvpartikler, men
sammenlignet med SFTs grenseverdier for luftkvalitet, er det ikke noe stort problem.
Kristiansand kommune har igangsatt lokale tiltak med blant annet pant på piggdekk ved kjøp av
piggfrie vinterdekk.
Kollektivtransport
Nesten all kollektivtransport innen regionen foregår med buss. Antall bussreiser pr. innbygger i
regionen var 85 i 2001. I resten av Vest-Agder reiste hver innbygger 43 turer med buss. I
Kristiansand og omegn reiste cirka 8,4 mill. passasjerer med buss i 2001. Tallet inkluderer
skoleskyss, men ikke flybuss og nattbuss. Under satsingen i første halvdel av 1990-årene ble det
gjennom ulike tiltak oppnådd en vekst i antall busspassasjerer i Kristiansand på 30 prosent.
Antallet stabiliserte seg deretter, for senere å synke. For de største ruteområdene er en inne i en
negativ utvikling med passasjersvikt. Nedgangen var to til tre prosent fra 2000 til 2001, men i
2002 vokste trafikken litt igjen.
Omkring 170 000 passasjerer reiste med regionale ruter mellom Kristiansand og Aust-Agder i
2001, og cirka 125 000 reiste til eller fra Vest-Agder med ekspressbuss. 360 000 reisende brukte
tog til eller fra Kristiansand stasjon, mens det var cirka 1,3 mill. personreiser til eller fra utlandet
med ferje over Kristiansand havn.
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Trafikksikkerhet
I fireårsperioden 1999 - 2002 har det skjedd 126 alvorlige ulykker i de seks kommunene i
regionen. 45 personer er drept og 113 hardt skadd. Ca. 30 prosent av ulykkene med drepte og
hardt skadde skjer på stamvegen. Lillesand er her i en helt spesiell situasjon, der alle de 11
alvorlige ulykkene i perioden har skjedd på E18. Også i Søgne dominerer stamvegen med over
halvparten av de alvorligste ulykkene. Den cirka 10 km lange strekningen av E39 mellom
Brennåsen og Lindelia har hatt 8 alvorlige ulykker i siste fireårsperiode. Den er Vest-Agders
desidert verste når det gjelder alvorlige ulykker.
I Kristiansand representerer ulykkene på stamvegen litt mindre enn 25 prosent. Her er det en
vesentlig større andel alvorlige fotgjengerulykker enn i resten av fylket. Av riksvegene har
spesielt riksveg 452 Ålefjærveien i Kristiansand hatt en dårlig utvikling. Det har skjedd 4
dødsulykker på en cirka 2 km lang strekning i fireårsperioden.

2.2 Framkommelighet i Kristiansandsregionen
Stamvegen vest og øst for Kristiansand har gjennomgående svært lav standard. Mange og
alvorlige trafikkulykker, dårlig horisontalkurvatur, liten vegbredde og manglende
forbikjøringsmuligheter, betyr at det er stort behov for ny firefelts veg fra Mandal via
Kristiansand til Lillesand og videre østover mot Arendal og Oslo. Som en del av Nordic Linksamarbeidet har Danmark bygd E39 ut til firefelts motorveg fram til Hirtshals. Standardspranget
til vegstandarden i Kristiansandsregionen oppleves som urimelig stort.
Riksveg 456 til bydelen Vågsbygd i Kristiansand er den mest belastede riksvegen utenom
stamvegene i Kristiansandsregionen. Kapasitetsproblemer fører til tidstap for befolkningen og er
en hemsko for effektiv kollektivbetjening.
I Kristiansand er reisetiden med buss lite konkurransedyktig sammenliknet med bil. Ruteplanen
ble for noen år siden justert opp med fem minutter på grunn av framkommelighetsproblemer og
billetteringstid. På grunn av de store vegarbeidene oppsto nye forsinkelser i forhold til den
justerte ruteplanen. De siste få årene er det bygd eget kollektivfelt på E39 inn mot Kristiansand
fra vest og etablert sambruksfelt for bussen på E18 inn mot byen fra øst. Det har ført til store
forbedringer for busstrafikken. I august 2003 åpner Bussmetroen. Visjonen er å etablere et
høykvalitets stamlinje for buss i byområdet, i kombinasjon med urban byutvikling og høy
utnyttelsesgrad i knutepunktene. Det langsiktige målet er en kollektivtrasé som skal sikre bussen
full fremkommelighet, rask fremføring og god kvalitet. Gjennomføring av bussmetroprosjektet
og nytt mer effektivt billetteringssystem vil gi nye forbedringer, men gevinster av dette kan ikke
tas ut i en strammere ruteplan før en har oppnådd stabil framkommelighet i bussnettet.
Kristiansand Havn er isfri og har meget gode maritime forhold med en trygg innseiling. For å
sikre tilfredstillende havnedrift i perioden må tilknytningen fra de to havneområdene til E39 og
E18 legges om ved at det bygges planskilte kryss. Det er viktig å opprettholde dagens gode
jernbanetilknytning til havna.
For å bedre framkommeligheten på den enkeltsporete jernbanen både i retning av Oslo og
Stavanger, er det behov for flere kryssingsspor med tilstrekkelig lengde for godstog. Det vil øke
kapasiteten på strekningen og bedre punktligheten. I første omgang vil det bli bygd ut ett
kryssingsspor øst og ett spor vest for Kristiansand.
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2.3 Funksjon som knutepunkt og transittområde
Kristiansand er det viktigste trafikknutepunktet på stamvegen mellom Stavanger og Oslo. Her
møtes stamvegene E18 fra øst, riksveg 9 fra Setesdalen og E39 fra vest. Norges femte største by
med Kristiansand havn ligger som et viktig knutepunkt mellom transportkorridorene innenlands
og viktige utenlandsforbindelser mot det øvrige Europa. Jernbanen fører til Oslo og Stavanger.
En ny terminal som håndterer all persontransport i dette området, vurderes som viktig av alle de
statlige transportetatene, av Kristiansand kommune og fylkeskommunen. Prosjektet har fått
navnet Euroterminalen og er organisert som et aksjeselskap.

2.3.1 Kristiansand havn
Kristiansand havn har i dag status som nasjonalhavn og har tilstrekkelig arealer til videre
utbygging av virksomheten. Aktivitetsnivået i havna er i stor grad markedsstyrt, og aktørene i
havna driver effektivt. Den nasjonale havnestrukturen er for tiden til revisjon. Det betyr blant
annet at dagens klassifisering vil opphøre. Et nytt begrep, intermodale knutepunktshavner, vil
avløse nasjonalhavnsbegrepet. Antallet intermodale knutepunktshavner vil imidlertid bli langt
lavere enn dagens 10 nasjonalhavner. Kristiansand havn konkurrerer med de andre store havnene
i landet om slik klassifisering, og spørsmålet skal avklares gjennom NTP-prosessen.
Klassifisering som knutepunktshavn får betydning for myndighetenes prioriteringer og for krav
til utbygging av havna basert på den internasjonale IMO-konvensjonen.
Kristiansand havn har stor betydning for næringslivet. Omlag 80 prosent av Agders samlede
eksport og import med skip gikk over denne havna i 1999. Det leveres betydelig mengder
enhetslaster til og fra både Rogaland, resten av Vestlandet, og også østover. I havna finner vi
ferjeterminalen med tilknytning til Danmark, Sverige og Storbritannia. Over 40 prosent av gods
med ferjene skal til eller fra områder vest for Agder.
Containerterminalen i havna arbeider hovedsaklig etter lift on – lift off-prinsippet (lo-lo) og har
tilknytning til kontinentale havner, England og de baltiske statene. Containertrafikken er den
største i det sydlige og vestlige Norge, og har i likhet med ferje hyppigst anløp til Kontinentet og
Storbritannia. Ca. 12 prosent av containerne over havna går i dag med jernbane. Den største
trafikken går til og fra Rogaland. Trafikken er i vekst. For å kunne utnytte framtidig potensial til
å frakte godscontainere og semitrailere videre med jernbane, er det ønskelig at havnesporene kan
ta lengre godstog (heltog).

2.3.2 Kristiansand lufthavn Kjevik
Kristiansand lufthavn Kjevik er stamlufthavn og landsdelens eneste lufthavn med ruteflyging. I
2001 reiste 786 000 passasjerer i rute til eller fra Kjevik. Samlet passasjertall minket med cirka 6
prosent fra året før. Utenlandstrafikken i rute var stabil, mens innenlandstrafikken ble redusert.
Cirka 60 prosent av passasjerene reiste til eller fra Oslo lufthavn Gardermoen i 2001.
For å styrke utviklingen over Kjevik er det nødvendig å utvikle infrastruktur og transporttilbud
ved lufthavna. Lokale myndigheter mener at det er behov for utvidelse av terminalbygget, ny
fraktterminal, parallell taksebane, nytt parkeringshus og et flyplasshotell, men luftfartsmyndighetene har fram til nå ikke vært i stand til å prioritere gjennomføringen. Både
Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune gjorde vedtak i 2002 om å vurdere
mulighetene for å overføre eierskapet til Kjevik, fra Avinor as til lokale offentlige interessenter
for å sikre at flyplassavgiftene brukes til lokal lufthavnutvikling. Stortinget vedtok i forbindelse
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med selskapsomdanningen av Luftfartsverket til Avinor as ved årsskiftet 2002-2003 at en
utskilling av enkelte lønnsomme lufthavner fra det helhetlige statlig eide lufthavnnettet ikke
anses som aktuelt nå.
Det har vært arbeidet med å korte inn atkomsten via riksvegene 41 og 451 til flyplassen ved å
bygge ny bru over Topdalselva ved Hamresanden. For Avinor as er tiltaket viktig for å kunne
disponere en del av dagens riksveg 451 til taksebane. Nye sikkerhetskrav i lufthavna betyr at ny
riksveg over elva til flyplassen må legges i tunnel under rullebanen, og dette kan bli en god
løsning på miljøutfordringene som har truet med å stoppe prosjektet. Arbeidet med planlegging
og samfinansiering bør tas opp igjen med det første.

2.3.3 Jernbanens godsterminal i Kristiansand
Alt gods med jernbane til eller fra Kristiansand går via godsterminalen på Langemyr ved riksveg
9. Den ble etablert i 1989 og har god standard. Ingen godstog starter eller ender på Langemyr,
men noen av godstogene mellom Oslo og Stavanger går innom Langemyr for å sette av og ta
med gods videre. Dette godset kommer til terminalen med lastebiler eller fra Kristiansand havn.
Cirka 4000 containere gods pr. år til og fra havna går via havnesporet til Langemyr, og disse
transportene kommer fra eller går videre til en større del av landet. Hver dag går det fire eller
fem godstog hver veg mellom Oslo og Stavanger. De fleste togene er kombitog med containere,
men cirka 1/3 går som vognlast. Med jernbanen går det hvert år om lag 380 000 bruttotonn til og
fra Kristiansand. Foreløpig er det bare CargoNet as som frakter gods med jernbane i området,
men på sikt må en regne med flere operatører i dette markedet.

2.3.4 Nordic Link og andre utenlandsforbindelser
Nordic Link er en
utenlandsforbindelse
(transportkorridor) for gods på
hjul fra Sør- og Vest-Norge og
Vest-Sverige via Nord-Jylland
til Kontinentet. En videre
utvikling av Nordic Linkforbindelsen er av stor
betydning for landsdelens
eksportrettede næringsliv, Den
har også et potensiale for å
avlaste utenlandsrettet
transport via Oslo.
Ferjestrekningen Kristiansand
– Hirtshals er sentral i Nordic
Link og gjør Kristiansand
havn til en meget aktuell
kandidat som intermodalt
knutepunkt. Fra havna er det
også ferjeforbindelse til
Göteborg og Newcastle.
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3 Samordnet areal og transportstrategi
Forslaget til areal- og transportstrategi for Kristiansandsregionen bygger på den strategiske
fylkesanalysen for Vest-Agder og Byutredningen for Kristiansandsområdet fra 2002. I den
politiske behandlingen som fulgte valgte Kristiansand bystyre i mai 2002 å arbeide videre med et
moderat utviklings-scenarium som bygger på balanserte tiltak og virkemidler innenfor temaene
areal- og lokaliseringspolitikk, parkeringspolitikk, kollektivtransport, vegbygging og miljøtiltak.
Vest-Agders fylkesanalyse til NTP ble behandlet av fylkestinget i juni 2002. Den understreker at
myndigheter på alle nivå må drive en bedre samordnet areal- og transportpolitikk, herunder
parkeringspolitikk, som begrenser arealbruken, reduserer transportbehovet og legger til rette for
økt bruk av kollektivtransport. De samme momenter fremheves i fylkestingets behandling av
Byutredningen.
Den økonomiske rammen for etatenes planarbeid skal ta utgangspunkt i en sektorfordelt passiv
framskriving av Regjeringens forslag til budsjett for 2003. Med dette utgangspunktet er de
økonomiske planrammene i Kristiansandsregionen anslått til cirka 1250 mill. kr til stamveginvesteringer og 140 mill. kr til øvrige riksveger i tiårsperioden 2006-15. Jernbaneverket
planlegger å bruke cirka 100 mill. kr i perioden 2003-2009 og Avinor as cirka 70 mill. kr i
samme periode. Kystverket rapporterer ikke om investeringer av noen betydning i regionen i
perioden.
I denne storbyomtalen beskriver vi forslag om å finansiere satsingen på infrastruktur for
vegtrafikken i Kristiansandsregionen gjennom en ny bompengepakke når dagens ordning går ut i
2007. Pakken omfatter alle seks kommunene og de to fylkeskommunene innenfor rammen av
Samferdselsdepartementets invitasjon til forsøk med alternativ forvaltningsorganisering av
transportsystemet (transportforvaltningsforsøket). Samlet sannsynlig økonomisk ramme spenner
fra 2180 til 3150 mill. kr. Innenfor rammen av en samlet areal- og transportstrategi legger vi vekt
på følgende delstrategier i NTP-perioden 2006-2015:

3.1.1 Utvikling av vegnettet
Hovedgrepet er å bidra til å utvikle og vedlikeholde kapitalen i dagens veg- og trafikkanlegg.
Veg- og trafikkanleggene skal driftes slik at vi får god balanse mellom trafikantenes kostnader
og samfunnets innsats. Dette arbeidsdokumentet forutsetter at E18 fra Grimstad til Dyreparken i
Kristiansand bygges som offentlig-privat-samarbeid (OPS) i perioden.
Her er noen prioriterte tiltaksområder:
·

Utvikle stamvegene E18, E39 og riksveg 9 som nasjonale hovedveger og elementer i
hovedvegnettet i Kristiansandsregionen. I tiårsperioden prioriteres E18 Dyreparken –
Rona, E39 Gartnerløkka – Rosseland og riksveg 9 Dalane – Strai (se kart side 16).

·

Utvikle hovedvegnettet i Kristiansand. I perioden prioriteres riksveg 456 Hannevika –
Kjos og riksveg 41 og 451 Moneheia – Kjevik (Kristiansand lufthavn).
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·

Utvikle trafikksikkerhet, miljø og infrastruktur for kollektivtrafikken i
Kristiansandsregionen med særlig vekt på å realisere nullvisjonen for trafikksikkerhet,
bussmetrokonseptet i Kristiansand og Kristiansand som miljøby.

·

Utvikle sammenhengende gang- og sykkelvegnett for lokal transport mellom bolig og
skole, og innen hvert by- og tettstedsområde. Program for regional transport mellom
sentra og for nasjonale sykkelruter i hele Kristiansandsregionen følges opp.

3.1.2 Utvikling av havner og terminaler
Hovedgrepet er å bidra til å utvikle transportknutepunktet Kristiansand ved å legge til rette for
rask og rasjonell person- og godstransport lokalt, regionalt, nasjonalt og til og fra utlandet. Her er
noen prioriterte tiltaksområder:
·

Utvikle Kristiansand havn som intermodal knutepunktshavn innenfor rammen av en delt
løsning der ferjetrafikken lokaliseres i Vesterhavna som før og knyttes opp mot den nye
Euroterminalen. Container-trafikken blir værende i Vesterhavna, men flyttes fra
Lagmannsholmen til KMV-området som gir god kobling til jernbane og hovedvegnett.
Bulktrafikken flyttes til det nye havneavsnittet ved Kongsgård – Vige og knyttes direkte til
E18 med kryss i Narvika. I dette havneområdet kan det etableres serviceanlegg og
hvileplass for tungbiltrafikken i tillegg til havne- og transportrettet industri. Forslaget
står vinteren 2003 for teknisk direktørs og havneadministrasjonens regning, men
havnestrukturen skal behandles av bystyret i Kristiansand innen sommeren 2003.

·

Utvikle Euroterminalen for persontransport i området der Kristiansand jernbanestasjon,
rutebilstasjonen og ferjeterminalen grenser opp mot Kvadraturens nordvestlige grense.
Konseptet inneholder en felles terminal for tog, ferje og buss, et hotell- og kongressenter,
et kjøpesenter og kontor, boliger og parkering. Prosjektet er organisert som et
aksjeselskap med Vest-Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune og Rom
eiendomsutvikling som likeverdige eiere.

·

Utvikle infrastruktur og transporttilbud ved Kristiansand lufthavn Kjevik. Ny og kortere
riksveg til flyplassen (se punkt 3.1.1 om riksveg 41 og 451 ovenfor) vil åpne for full
utbygging av parallell taksebane. I første del av planperioden gjennomføres utvidelser av
ekspedisjonsbygget og flyoppstillingsområdet i samsvar med eierens utbyggingskriterier.

3.1.3 Utvikling av kollektivtransporten
Hovedgrepet er å effektivisere persontransporten gjennom blant annet å utnytte infrastrukturen
og materiellet på best mulig måte, informasjon, markedstilpasning av takstene og tiltak for aktivt
å begrense bilbruken. Vest-Agder fylkeskommune la i januar 2003 fram en ny plan for
kollektivtransporten i Vest-Agder 2003-2006. Et utdrag er sitert i vedlegg bakerst. Målet er å øke
antall reisende med 25 prosent, slik at kollektivandelen øker fra 12 til 15 prosent i perioden fram
til 2007.
Her er noen tiltaksområder som er viktige dersom kollektivtransporten skal beholde og øke sin
markedsandel i regionen :
·

Arbeide for en ny finansieringsordning for kollektivtransporten i byområdene, som sikrer
tilstrekkelige og stabile rammer til kollektivtransporten sett i forhold til målsettingene.
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·

Delfinansiere ekstrasatsingen i Kristiansandsregionen gjennom de varslede
resultatavhengige tilskuddene til drift av kollektivtransport på
Samferdselsdepartementets budsjett. Insentivordningen løper parallelt med
transportforvaltningsforsøket som Kristiansandsregionen søker om å få delta i.

·

Utvikle bussmetrokonseptet videre langs hovedaksen i Kristiansand fra Vågsbygd til
Randesund slik at reisetiden reduseres, kjørevegen får ”skinnestandard” og frekvens og
service blir svært god.

·

Utvikle et differensiert rutetilbud med god frekvens på regionale ruter mot Kristiansand
og det regionale ekspressbusstilbudet i Agderbyen.

·

Utrede drift og finansiering av et lokaltogtilbud mellom Kristiansand stasjon og
Songdalen og Vennesla.

3.1.4 Utvikling av areal og transportpolitikken
Kommunene i regionen må hver for seg og i fellesskap samordne boligpolitikken og føre en
aktiv næringsutviklingspolitikk med nødvendig styring av service- og arbeidsplasslokalisering.
I dette ligger ikke en lik politikk eller praksis i hele det geografiske området, men en felles
forståelse av hvilke behov som dekkes best hvor.
På denne måten kan befolkningens og næringslivets behov tilfredsstilles på en mest mulig
miljøvennlig måte, ved at transportbehovet og arealforbruket holdes så lavt som mulig. Trender i
boligmarkedet mot mer bymessige boligpreferanser kan utnyttes i en strategi for styrking av
bynære områder i Kristiansand og lokalsentre i hele regionen, sammen med konsentrert og
sentralt lokalisert offentlig service.
Det må tilrettelegges for kollektivtransport regionalt, i et forsøk på å redusere utstrakt bruk av
privatbil innen det enkelte distrikt. Her er noen prioriterte tiltaksområder:
·

Det arbeides med et opplegg for en areal- og transportplan/ fylkesdelplan for
Kristiansandsregionen.

·

Gjennomføre en arealpolitikk i Kristiansandsregionen som støtter opp om
bussmetrokonseptet gjennom fortetting og konsentrasjon av framtidig utbygging ved
knutepunktene i metrostrengen.

3.2 Sammenheng mellom lokale og statlige tiltak
Dette avsnittet drøfter noen tema der sammenheng mellom lokale og statlige tiltak er særlig
viktige. Det er lokalt samarbeid og samordning mellom lokale, regionale og statlig myndigheter,
finansiering av infrastruktur for vegtrafikken, finansiering av drift av kollektivtrafikken.
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3.2.1 Forsøk med alternativ forvaltningsorganisering av transportsystemet
De seks kommunene i Kristiansandsregionen sammen med Vest- og Aust-Agder fylkeskommune
vil etter invitasjon fra Samferdselsdepartementet søke om å få delta i forsøket med alternativ
forvaltningsorganisering av transportsystemet.
Det vises til søknaden.

3.2.2 Finansiering av drift av kollektivtrafikken
Konkurransesituasjonen mellom bil og buss er en svært sammensatt problemstilling. Reduserte
overføringer til fylkeskommunene over tid og nedgang i bensinavgiftene 2000-2001 har bidratt
til en forverring av konkurransesituasjonen for kollektivtransport med buss. Fylkeskommunen
kan ikke alene finansiere økt tilskuddsbehov til busstrafikken. Behovet kan heller ikke
kompenseres bare gjennom taksttiltak.
En sterkt ønsket kollektivsatsing ut fra utfordringene for videreutvikling av rutetilbudet nevnt i
5.1.3, inkludert bedre tilbud på bussmetroen, vil kreve en betydelig opptrapping i driftsmidler
som man ikke har finansieringsmuligheter for i dag.
I Stortingsmelding nr. 26 (2001-2002) Bedre kollektivtransport varsler Regjeringen at den vil
styrke det økonomiske grunnlaget for å prioritere kollektivtransport i de største byområdene ved
å innføre en insentivbasert tilskuddsordning til fylkeskommunene som belønner økning i antall
passasjerer. De resultatavhengige tilskuddene til drift av kollektivtransport er en forutsetning for
å nå målene i transportforvaltningsforsøket om å øke antall kollektivreiser.
I Kristiansandsregionen ligger det derfor særlig godt til rette for å prøve ut en slik ny
resultatavhenging finansieringsform. Fylkeskommunen operer med kvalitetskontrakter med
inntektsansvar for busselskapene. Kontraktene kan, med små tilpasninger, utvikles til
incitamentskontrakter og forberedelser for dette vil skje våren 2003. Dette har lenge vært
ønskelig, men har vært avhengig av en større tilskuddsramme for å kunne settes i funksjon.

3.2.3 Felles areal og transportpolitikk
Kristiansandsregionen har de senere årene utviklet et felles bolig- og arbeidsmarked. For å kunne
føre en samordnet areal- og transportpolitikk er kommunene gjensidig avhengig av hva slags
boligpolitikk nabokommunene fører. Kommuneplanene for de seks kommunene tar på ulike
måter opp behovet for samordning.
Vest-Agder fylkeskommune ønsker i sin fylkesplan å utarbeide en fylkesdelplan for
Kristiansandsregionen. Strategien er å ta initiativ for å få til felles bolig- og
arbeidsmarkedsutvikling. Det heter blant annet:
·

Kristiansandsregionen fungerer som et felles bolig- og arbeidsmarked som vil tjene på en
planlegging og utbygging på tvers av kommunegrensene, eventuelt også fylkesgrensen.
Som en oppfølging av analysene knyttet til Nasjonal transportplan, fylkesdelplan for
samferdsel og transport og fylkesdelplan for kjøpesenterutvikling, vil fylkeskommunen i
2003 starte arbeidet med en fylkesdelplan for Kristiansandsregionen i Vest-Agder som
omfatter Kristiansand med nabokommuner. En slik plan vil også være viktig med hensyn
til kanalisering av nasjonale ressurser til Kristiansand.
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Styret i Knutepunkt Sørlandet har vedtatt å utarbeide felles mål og retningslinjer for en langsiktig
overordnet arealbruk i regionen. Det vil innebære fokus på overordnet by- og tettstedsutvikling
og lokaliseringsspørsmål. Hensikten er å bidra til at Kristiansandsregionen utvikler seg videre i
et bærekraftperspektiv som en attraktiv og konkurransedyktig storbyregion. Det skal legges til
rette for næringsutvikling, sysselsetting, bomiljø, rekreasjon og god levekårsutvikling for øvrig.
Samtidig skal også hensynet til Agderbyen og Agderrådets arbeid med å styrke landsdelen
ivaretas.
Dersom det blir enighet mellom kommunene, vil forslaget kunne bli vedtatt som en
fylkesdelplan etter plan- og bygningsloven.

3.2.4 Samferdselspakke for Kristiansandsregionen
For å gjennomføre areal- og transportstrategien for Kristiansandsregionen er det i årene som
kommer behov for store investeringer i infrastruktur for vegtrafikken.
Stamvegen E18 fra øst mot Kristiansand er under planlegging fra Grimstad mot Kristiansand
som OPS-prosjekt, men ved inngangen til perioden 2006-15 mangler viktige elementer i firefelts
vegen fra Dyreparken til Rona. Andre byggetrinn av Varoddbrua må gjennomføres fra 2016.
Stamvegen E39 fra Kristiansand mot vest er i ferd med å bli overbelastet. Kommunedelplanen
oppdateres nå samtidig som planområdet utvides med en ny plan for E39 fra Hannevikdalen til
Rosseland i nabokommunen Songdalen. Stamvegen riksveg 9 fra Kristiansand mot nord vurderes
i den samme kommunedelplanen, og må etter hvert bygges om på strekningen fra E39 til
Krossen.
Resten av hovedvegnettet i Kristiansandsregionen består av øvrige riksveger, fylkesveger og
kommunale veger. Utbyggingen av dette vegnettet må fortsette i samsvar med kommuneplanene.
I hele Kristiansandsregionen er det behov for å utvikle trafikksikkerhet, miljø og infrastruktur for
kollektivtrafikken med særlig vekt på å realisere nullvisjonen for trafikksikkerhet,
bussmetrokonseptet i Kristiansand og Kristiansand som miljøby. Det må utvikles
sammenhengende gang- og sykkelvegnett for lokal transport mellom bolig og skole, og innen
hvert by- og tettstedsområde. Program for regional transport mellom sentra og for nasjonale
sykkelruter må følges opp.
For å bidra til gjennomføringen vedtok Kristiansand bystyre ved behandlingen av byutredningen
15. mai 2002 blant annet følgende, med 35 mot 18 stemmer:
·

Areal og transportscenariet ”Moderat” anbefales lagt til grunn for det videre arbeidet
med NTP-arbeidet lokalt i Kristiansandsområdet.

·

Med utgangspunkt i areal- og transportanalysene i byutredningen utarbeides det i
samarbeid med staten og fylkeskommunen en forpliktende ”Kristiansandspakke”, som
angir virkemiddelbruk, tiltak og kostnadsfordeling mellom ulike typer tiltak, samt
finansiering.

Vinteren 2003 ble dette initiativet utviklet videre av Statens vegvesen i nært samarbeid med det
regionale samarbeidsforumet ”Knutepunkt Sørlandet” og innenfor rammene til
transportforvaltningsforsøket. I tabellene nedenfor er det laget en skisse som viser
handlingsrommet for finansiering og prosjektgjennomføring.
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Kommunene og fylkeskommunene gjennomfører en politisk behandling fram til 1. mai 2003 for
å bekrefte og presisere viljen til å arbeide videre med en bompengeordning som omfatter tiltak i
de seks samarbeidskommunene. Dersom prinsippet om en ny bompengepakke inkluderes i det
videre arbeidet med NTP, kan den endelige søknaden fra de lokale interessentene og
bompengeproposisjonen fremmes parallelt med at handlingsprogrammene til NTP utarbeides i
2004-2005. Ordningen kan tre i kraft fra 2006 eller 2007 når dagens bompengeordning i
Kristiansand er fullført. Kjernen i det felles forslaget til vedtak som rådmennene ventes å fremme
er dette:
·

Bystyret (kommunestyret) ønsker at det skal etableres en Samferdselspakke for
Kristiansandsregionen med lokal delfinansiering.

·

Den lokale delfinansieringen skal skje ved innkreving av bompenger, og tilpasses
Autopass og Vegdirektoratets retningslinjer når det gjelder rabattordninger.

·

Bystyret ønsker at en høy andel av den totale pakken skal gå til såkalte ”myke pakker”, i
henhold til saksframstillingen.

·

Prioritering innenfor de ”myke pakkene” skal skje lokalt i regionen, og regionen bør
også få innflytelse på prioritering av midler til stamveger og riksveger i regionen.

Finansieringspotensiale (mill kr):
Alle tall med forbehold

Uten
bomp.

10 år

10 år

10 år

15 år

15 år

10 kr

15 kr

20 kr

15kr

20 kr

Staten til stamvegrute 7 (E18)

280

280

280

280

280

280

Staten til stamvegrute 8 (E39)

415

415

415

415

415

415

Staten til stamvegrute 24 (Rv9)
Staten til øvrige riksveger Vest-Agder
Staten til øvrige riksveger Aust-Agder

35
200
30

35
200
30

35
200
30

35
200
30

85
300
50

85
300
50

Bompenger i 10 år / kr. 10 pr. bil

780

Bompenger i 10 år / kr. 15 pr. bil

1220

Bompenger i 10 år / kr. 20 pr. bil

1810

Bompenger i 15 år / kr. 15 pr. bil

2020

Bompenger i 15 år / kr. 20 pr. bil
Sum finansieringspotensiale

2820
960

1740

2180

2770

3150

3950
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Prosjektoversikt:
(beløp i mill. 2003-kroner)
 E18 Dyreparken-Rona
 E18 Kryss til Kris. havn Kongsgård

Kostn.
280

10 år

10 år

10 år

15 år

15 år

10 kr

15 kr

20 kr

15kr

20 kr

280

280

280

280

280

65

65

80

1)65

 E39 Gartnerløkka-Hannevikdalen

930

905

930

930

930

930

 E39 Hannevikdalen-Rosseland

830

0

75

230

320

830

 E39 Rosseland-Lunde

450
15

15

15

15

15

100

100

125

125

125

125

190

190

190

60

60

60

E39 Rosseland-Lunde / TS

15

 R9 xE39 – Aust-Agder grense

100

 R456 Hannevika-Fiskådalen

125

 R456 Fiskådalen-Kjos / 1.trinn

190

R456 Fiskådalen-Kjos / 2.trinn

125

 R41 Moneheia-Kjevik / 1.trinn

60

R41 Moneheia-Kjevik / 2.trinn

50

60

50

Kommunal Otrabru v / Eg
Andre tiltak til trafikksikkerhet, miljø,
gang- og sykkelveger, kollektivtransport og mindre utbedringer
Sum

500

45

45

45

45

540

650

830

1020

1260

1740

2180

2770

3150

3950
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3.3 Presentasjon av større prosjekter
3.3.1 Kristiansand havn
Bystyret i Kristiansand har vedtatt at Kristiansand ønsker å stille seg til disposisjon for å være et
nasjonalt og internasjonalt transportknutepunkt med havna i sentrum. Fylkeskommunene i Vestog Aust-Agder har sluttet seg til dette. Kommunen har avsatt betydelige arealer i
kommunedelplaner og reguleringsplaner for å sikre havnas framtid. Det betyr at det er avsatt
tilstrekkelige reservearealer i et meget langt tidsperspektiv.
En omfattende konsulentutredning avsluttes vinteren 2003. Utredningen vil danne grunnlaget for
valg av retning i den videre utvikling av havna. Selv når en høy godsprognose legges til grunn, er
det reservearealer etter 2050. Utredningen viser også at Kristiansand Havn har økonomisk evne
til å gjennomføre utviklingen. Første trinn i utviklingen er etablering av nytt havneavsnitt for
bulk og stykkgods som ikke går i enhetslaster i Kongsgård – Vige. Skipsleden er i stor grad
tilfredsstillende, men det kan være behov for noe økt oppmerking. Havneanlegget vil stå ferdig i
slutten av 2005. Direkte tilknytning til E18 er sikret gjennom reguleringsplan, men
finansieringen er ikke sikret uten ”samferdselspakken” i avsnitt 5.2.4.
For videreutvikling av containerhavn peker KMV-området ved Vesterhavna seg ut. Det er
utredet en moderne containerhavn som ferdig utbygd har kapasitet inntil 150 000 containere pr.
år. Det er potensiale til ytterligere utvikling. Pågående samarbeid med veg og bane i
planleggingen sikrer mulighet for heltog og direkte vegforbindelse til E39, E18 og riksveg 9. Det
har ikke vært nødvendig å tidfeste utbyggingsstart på nåværende tidspunkt idet dagens
containerhavn har god kapasitet.
Kristiansand Havn satser på miljø med en havn fri for forurensning som målsetting. Havna
samarbeider i en prosjektgruppe med representanter fra bedrifter, Forsvaret, kommunen,
fylkesmannen m.fl. for å nå målet. SFT støtter arbeidet med blant annet økonomisk tilskudd. På
grunn av opphvirvling fra båtmotorene, er det lite forurensede sedimenter der hvor ferjetrafikken
foregår. I andre deler av Kristiansand Havn pågår nå tildekking av forurensede sedimenter.

3.3.2 Euroterminalen
Selskapet Euroterminalen AS ble stiftet i september 1997 med Kristiansand kommune, VestAgder fylkeskommune og ROM Eiendomsutvikling AS som likeverdige eiere. Løsningene av
terminalen med terminalbygningene skal koble knutepunktet og Kristiansand til det øvrige
Europa på en spennende og nyskapende måte.
Reguleringsplanen ble godkjent i april 2002. I første utbyggingsetappe vil det være mulig å
bygge ut terminalen med tilhørende vegsystem, ny Havnegate som forbinder Vesterveien og
Vestre strandgate, samt byutvikling av 55-60.000 m2 golvflate.
Konseptet inneholder en felles terminal for tog, ferje og buss med samlet areal på cirka 9000 m2,
et hotell- og kongressenter, et kjøpesenter på, samt kontor og boliger. Samlet parkeringsdekning
utgjør 2000 plasser.
Total investering utgjør i størrelsesorden 1,5 milliarder kroner, hvorav selve terminalen er
kostnadsregnet til cirka 200 mill. kr. Samferdselsdepartementet har foreløpig bidratt med kr. 1,0
mill. i planprosessen. Jernbaneverket prioriterer Euroterminalen/Kristiansand stasjon svært høyt
allerede i sitt handlingsprogram for 2002-11, med til sammen over 40 mill. kr. fra investerings-
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og vedlikeholdsbudsjettene i første fireårsperiode og 60 mill. kr. i siste seksårsperiode. Den nye
terminalen beregnes operativ til sommersesongen 2006, og kjøpesenter, kontor/boligarealer noe
senere samme år.

3.3.3 Riksvegprosjekter
E18 Dyreparken – Rona
Kostnadsoverslag: 280 mill. kr
Dagens veg har to kjørefelt, 1,5 km lang bratt stigning og flere direkte driftsavkjørsler. ÅDT
(årsdøgntrafikken) varierer mellom 10 000-23 000 kjøretøy pr. døgn. På grunn av høye
trafikktall er det avviklingsproblemer på strekningen.
Prosjektet omfatter bygging av E18 til firefelts motorveg på en 5 km lang strekning langs dagens
vegtrasé. Dette vil bedre framkommelighets- og trafikksikkerhetsforholdene på strekningen, og
gi sammenhengende firefelts veg på E18 øst for Kristiansand sentrum.
Det foreligger godkjent reguleringsplan for vestre deler av strekningen, mens
konsekvensutredning og reguleringsplan for østre del er sendt ut til høring februar 2003.
Prosjektet anses lite konfliktfylt, og det forventes planavklaring høsten 2003.
Netto nytte/kostnad: 0,09
Samfunnsøkonomisk nettonytte av investeringer 35 mill. kr.
Reduksjon i samfunnets transportkostnader 86 mill. kr.
Reduserte bedriftsøkonomiske transportkostnader for næringslivet 37 mill. kr.
Redusert antall drepte eller hardt skadde 1,4 personer pr. år.
E39 Gartnerløkka – Hannevikdalen
Kostnadsoverslag: 930 mill. kr
Vegen fungerer som vestre innfart til Kristiansand sentrum. Vestre del er tofelts veg, midtpartiet
firefelts, mens østre del er tofelts parallelle vegarmer. Strekningen har kapasitetsproblemer,
spesielt i tilknytning til en del dårlige vegkryss. ÅDT er 40.000.
Prosjektet omfatter bygging av 3 kilometer firefelts både E39 og arm til E18, og løsninger som
skal bidra til et helhetlig grep på byutviklingen i området. Målet er at området rundt
Gartnerløkka skal bli et effektivt knutepunkt for Euroterminalen (kollektivknutepunkt for
jernbane, buss og internasjonale ferjer), og mellom hovedinnfartene E39 fra vest, E18 fra øst,
riksveg 9 fra nord, byens hovedgate riksveg 471 og E39 Kristiansand havn mot sør. Hele
strekningen skal gi god framkommelighet både for bussmetro, stamvegtrafikk og for bydelene i
vest.
Det foreligger godkjent kommundelplan på strekningen E18 Bjørndalssletta – Gartnerløkka –
Hannevikdalen (vedtatt 22. februar 1995). Det er startet et arbeid for å revidere planene for
strekningen E39 Gartnerløkka – Hannevikdalen blant annet av hensyn til mer helhetlige
kollektivløsninger. Utredningsprogram er fastlagt i 2002, og det vurderes flere alternative
traséjusteringer. Kostnadsoverslaget er usikkert, og derfor oppjustert i forhold til tidligere plan.
Ny KU (konsekvensutredning) og revidert kommunedelplan sendes til høring 2003. Det
forventes planvedtak våren 2004.
Netto nytte/kostnad: -0,12
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Samfunnsøkonomisk nettonytte av investeringer: -146 mill. kr.
Reduksjon i samfunnets transportkostnader: 522 mill. kr.
Reduserte bedriftsøkonomiske transportkostnader for næringslivet: 302 mill. kr.
Redusert antall drepte eller hardt skadde: 1,5 personer pr. år.
E39 Hannevikdalen – Rosseland
Kostnadsoverslag: 830 mill. kr.
Det er i dag kun tofelts veg på denne delen av vestre innfartsåre til Kristiansand. Strekningen og
kryssene er ulykkesutsatt. ÅDT er like under 15.000. Kryssene er T-kryss, men i 2003
gjennomførers midlertidige trafikksikkerhetstiltak med rundkjøring i et par av kryssene.
Vegutbyggingen vil gi god sikkerhet og kapasitet. Prosjektet omfatter bygging av 7 kilometer
firefelts veg med planskilte kryss. Det planlegges tre tunneler med samlet lengde rundt 3
kilometer. Vestre del får motorvegstandard med tilfredsstillende parallellveg, delvis ved at
dagens E39 fungerer som lokalveg, mens et par kilometer i østre ende gis bynære tilpasninger,
som hovedveg i middels tett bebyggelse. Deler av dagens veg går langs vernet vassdrag. I dette
området vil ny veg hovedsakelig bli lagt lenger vekk fra vassdraget, i ny tunneltrasé.
Det utarbeides en samlet KU og kommunedelplan for strekningen Gartnerløkka – Hannevikdalen
– Rosseland. Planene forventes ferdig godkjent våren 2004.
Netto nytte/kostnad: -0,36
Samfunnsøkonomisk nettonytte av investeringer: -408 mill. kr.
Reduksjon i samfunnets transportkostnader: 306 mill. kr.
Reduserte bedriftsøkonomiske transportkostnader for næringslivet: 143 mill. kr.
Redusert antall drepte eller hardt skadde: 1,3 personer pr. år.
Riksveg 456 Vågsbygdveien Hannevika – Fiskå
Kostnadsoverslag 125 mill. kr.
Prosjektet omfatter bygging av vel én kilometer ny firefelts veg, hvorav mye legges i tunnel.
Strekningen Hannevika – Fiskå inngår i planarbeidet for E39 Gartnerløkka – Rosseland. KU og
kommunedelplan forventes godkjent våren 2004. Denne omfatter kryssløsning med E39 i
Hannvikaområdet samt ny riksveg 465 i tunnel mot Fiskå.
Det foreligger ikke oppdatert nyttekostnadsberegning for prosjektet.
Riksveg 456 Vågsbygdveien Fiskå – Kjos
Kostnadsoverslag 315 mill. kr
Prosjektet omfatter bygging av to kilometer ny firefelts veg, hvorav mye legges i tunnel.
Vegtraséen er innarbeidet i godkjent ”Kommunedelplan for sentrale deler av Vågsbygd”, vedtatt
7. november 2001. Det pågår arbeid med reguleringsplan som forventes godkjent i løpet av 2003.
Det foreligger ikke oppdatert nyttekostnadsberegning for prosjektet.
Riksveg 41 / riksveg 451 Moneheia – Kjevik.
Kostnadsoverslag 110 mill. kr.
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Første byggetrinn består av ny veg i tunnel under Moneheia og fram til kryss med riksveg 41 ved
Hamresanden. Tiltaket vil fjerne trafikkbelastningen fra strand- og boligområdet. I andre
byggetrinn krysser vegen på bru over Topdalselva nær sørenden av rullebanen. Nye
sikkerhetskrav i lufthavna betyr at ny riksveg over elva til flyplassen må legges i tunnel under
rullebanen, og dette kan bli en god løsning på miljøutfordringene som har truet med å stoppe
prosjektet. Kostnadsoverslaget er blant annet av den grunn noe usikkert.
På grunn av den relativt store innkortingen av veglengden er prosjektet tidligere beregnet til å gi
god samfunnsnytte. Det foreligger foreløpig ikke oppdatert nyttekostnadsberegning for
prosjektet.

3.4 Tiltak som styrker kollektivtransportens konkurranseevne
3.4.1 Overordnede mål og problemstillinger:
I områder hvor biltrafikken eller veksten i denne er uønsket stor og bussen har potensiale for å
konkurrere med bil, har kollektivtransporten en mijøfunksjon. I Kristiansandsområdet gjelder
dette både internt i Kristiansand og for innpendling til Kristiansand. Kristiansandsregionen har
en stor andel biltrafikk og et stort potensiale for økt kollektivtransport og sykkeltransport.
Samtidig har konkurranseforholdet mellom bil og buss blitt forverret over tid.
Høringsutkastet til Plan for kollektivtransporten gir følgende overordnede mål for Kristiansand:
·

Der kollektivtransporten har en miljøfunksjon, er det et mål at kollektivtransporten skal
bedre sitt konkurranseforhold sammenliknet med bil.

3.4.2 Hvordan kollektivtransportens konkurranseevne kan påvirkes i
positiv retning
Konkurransesituasjonen påvirkes gjennom mange ulike instansers politikk og tiltak, og gjennom
en rekke generelle drivkrefter, og dette er derfor en svært sammensatt problemstilling. For
eksempel vil en inntektsvekst generelt påvirke konkurranseforholdet i negativ retning. Analyser
viser også at kontinuerlige forbedringer må til, ellers vil det bli en årlig nedgang i antall
passasjerer på 1,6 prosent.
Staten kan påvirke konkurranseforholdet positivt gjennnom:
· En avgifts- og skattepolitikk som oppmuntrer til redusert bilbruk og økt bruk av
miljøvennlige transportformer.
·

Bidra til ny finansieringsordning som gir muligheter for økt satsing i byområdene i
samsvar med statlige mål og sørge for at overføringer tar høyde for nye statlige pålegg.

·

Som vegholder bidra til:
- Å legge til rette for redusert reisetid gjennom økt framkommelighet og effektive traséer
for kollektivtransporten.
- Bidra til kvalitetsheving ved utbedring, tilrettelegging og vedlikehold av
infrastrukturen slik at den fremstår tilgjengelig for alle brukergrupper og med en
enhetlig og god standard.
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Nedgangen i bensinavgiften fra 2000-2001 beregnes isolert sett til å ha bidratt til nær 4 prosent
færre kollektivreiser. Fylkeskommunene peker på at konkurransesituasjonen har blitt forverret
ved at deler av rammeoverføringene til kollektivtransporten ble inndratt da man åpnet for anbud
på 90-tallet. og det ikke er gitt tilstrekkelig kompensasjon for kostnader ved refomer og
regelendringer.
Kommunene i byområdene kan påvirke konkurranseforholdet positivt gjennom:
· Å begrense trafikkveksten og støtte opp under miljøvennlige transportformer gjennom en
samordnet areal- og transportpolitikk.
·

Å legge til rette for redusert reisetid gjennom økt framkommelighet og effektive traséer
for kollektivtransporten

·

Bidra til kvalitetsheving ved utbedring, tilrettelegging og vedlikehold av infrastrukturen
slik at den fremstår tilgjengelig for alle brukergrupper og med en enhetlig og god
standard

·

Bidra til en helhetlig strategi for økt bruk av gang/ sykkel og kollektivtransport som
utnytter potensiale for og samspillet mellom de ulike transportområdene.

Spredt utbygging vil forverre konkurranseevnen. Analyser viser likeledes at det er sterk
sammenheng mellom tilgang på bil og bruk av bil. God parkeringstilgang gir også økt bilbruk og
mindre bruk av sykkel og kollektivtransport. En rekke analyser konkluderer med at tiltak som
begrenser bilbruken er nødvendige virkemidler dersom en skal oppnå endring i
transportmiddelvalget i byene.Reisetiden er svært viktig for konkurranseforholdet, sammen med
bidrag til den totale kvaliteten på tilbudet.
Fylkeskommunen kan påvirke konkurranseforholdet positivt gjennom:
· Fortsatt prioritere kollektivtransporten i byområdet høyt.
·

Videreutvikle kollektivtilbudet best mulig innen tilgjengelige rammer som nevnt i 5.1.3

·

Følge opp kvaliteten på infrastrukturen som vegholder.

Fylkeskommunen har et høyt nivå på bevilgningene til kollektivtransporten i Kristiansand
sammenliknet med andre byer. Analyser har vist at tilpasningene fram til mot slutten av 90-tallet
var både kostnadseffektive og markedseffektive. I de seinere år har man imidlertid i likhet med
de fleste byområdene kommet i en finansieringsklemme som har ført til uheldige rutekutt og
takstøkninger. I en vanskelig økonomisk situasjon vil man selvsagt først og fremst opprettholde
lovpålagt skyss. Kuttene har derfor landet over særlig gått ut over byområdene.
Analyser gjort av TØI i 1999 (TØI-rapport 484/2000) viste at et det er samfunnsøkonomisk
lønnsomt å øke tilskuddsnivået pr. år i Kristiansand med 38 mill. kr dersom man tar hensyn de
samfunnsøkonomiske kostnadene ved biltrafikken eller m.a.o. gevinsten av overført trafikk fra
bil til buss. Dette illustrerer konkurransesituasjonen mellom bil og buss i Kristiansand og viser
også behovet for å finne fram til en ny finansieringsordning for kollektivtransporten i
byområdene.
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4 Virkninger av anbefalt strategi for byområdet
Når storbyomtalen for Kristiansand skrives i februar 2003 er det ikke mulig å tallfeste
virkningene av anbefalt strategi innenfor de fire transportetatenes ansvarsområde og heller ikke i
den helt nødvendige supplerende virksomheten som fylkeskommunene og kommunene har
ansvaret for. Drøftingen nedenfor gir likevel en oversikt over hva en kan regne med å oppnå ved
å gjennomføre strategien:
Styret i Knutepunkt Sørlandet har vedtatt å utarbeide felles mål og retningslinjer for en langsiktig
overordnet arealbruk i regionen. Det vil innebære fokus på overordnet by- og tettstedsutvikling
og lokaliseringsspørsmål. Hensikten er å bidra til at Kristiansandsregionen utvikler seg videre i
et bærekraftperspektiv som en attraktiv og konkurransedyktig storbyregion.
Kollektivtransporten i Kristiansandsregionen kan øke sin markedsandel fra 12 til 15 prosent av
lokale motoriserte reiser, hvis det iverksettes kombinerte tiltak for å bedre kollektivtilbudet
kombinert med restriktive tiltak på bilsiden. Satsingen på bussmetrokonseptet utvikles videre
både på transport- og arealsiden.
Aktivitetsnivået i Kristiansand havn er i stor grad markedsstyrt. I havna møtes sjøtransport,
jernbanetransport og transport på gummihjul. Det er også mulig å frakte jernbanevogner med
ferja mellom Kristiansand og Hirtshals i Danmark. Utbygging av havna som intermodal
knutepunktshavn, vil føre til at dagens transportmønster blir effektivisert til beste for gods- og
persontransporten mellom Sør- og Vestlandet og resten av Europa. Godstransport over havna kan
også avlaste de travle utenlandsforbindelsene i Oslofjordområdet.
Infrastrukturen på Kristiansand lufthavn Kjevik må utvikle seg i tritt med de kriteriene som
eieren setter for stamlufthavnene. Ny riksveg til flyplassen til erstatning for dagens riksveg 451
åpner for utbygging av ny taksebane som vil effektivisere den interne trafikkavviklingen på
flysiden i lufthavna.
Etablering av Euroterminalen som integrert persontransportterminal i jernbanens stasjonsområde
i Kristiansand, er et kombinert tiltak for transporttilrettelegging og byutvikling med hotell,
boliger og forretninger. Erfaringer fra andre steder viser at riktig lokaliserte terminaler øker
kollektivandelen i vesentlig grad, ikke minst fordi reisetilbudene blir bedre tilrettelagt og
koordinert.
Utbygging av riksveg 456 og videre utvikling av gang- og sykkelveger, trafikksikkerhet, miljø,
kollektivtrafikk og mindre utbedringer i hele regionen åpner for betydelig ulykkesreduksjon og
vekst i gang- og sykkeltrafikken. For de store stamvegprosjektene har vi gjennomført foreløpige
effektberegninger og oppsummert vurderingene i avsnitt 5.3 som presenterer større prosjekter.
Erfaringer internasjonalt og regionalt viser at bevisst satsing på utbygging av kommunikasjon og
infrastruktur gir sterke og bærekraftige regioner. Med bedre vegstandard kan kjøretiden til Oslo
reduseres til 4 timer og til Stavanger til 3 timer. Bedring av vegstandarden til Oslo og av E39 til
Stavanger og videre nordover langs kysten (kyststamvegen) er svært viktig for næringslivets
varetransporter og for fritidsreiser.
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5 Alternative vurderinger
Rapporten fra Transportøkonomisk institutt (TI) fra 03.02.2003 som er sitert i avsnitt 5.4, viser
gjennom en bred analyse basert på data fra mange land at det er mulig å øke kollektivandelen av
de motoriserte reisene i regionen med 25 prosent. Det er mulig hvis en innfører både positive og
restriktive tiltak samtidig som gang- og sykkeltrafikken øker med cirka 40 prosent til svensk
nivå. Kollektivandelen vil øke fra 12 prosent i 2001 til 15 prosent i 2007, og dette er nok til å
absorbere en betydelig del av befolkningsveksten som ventes i perioden.
Verken forslaget til plan for kollektivtransporten i Vest-Agder 2003-2006 fra januar 2003, eller
utkastet til søknad fra regionen om å få delta i Samferdselsdepartementets
transportforvaltningsforsøk foreslår å øke ambisjonene ut over vekstprosenten på 25.
Hvis staten ikke følger opp med betydelige investeringer i regionen, eller det ikke blir mulig å
etablere den foreslåtte samferdselspakken, bør transportstrategien gjennomgås på nytt i
forbindelse med handlingsprogrammet for NTP. Dette for å kunne prioritere enklere strakstiltak
for å opprettholde en funksjonsdyktig byregion.

5.1 Marginalvurderinger
Marginalvurderingene innen vegtransportsektoren er oppsummert i tabellen ”prosjektoversikt” i
avsnitt 5.2.4. I alle alternativene med bompenger er det satt av betydelige beløp til
trafikksikkerhet, miljø, gang- og sykkelveger, kollektivtransport og mindre utbedringer i de seks
kommunene i regionen. Beløpet til sekkepostene er justert opp i takt med størrelsen på
totalfinansieringen i samferdselspakken.
Riksveg 41 / 451 Moneheia – Kjevik, andre byggetrinn rundt eller under rullebanen er bare
mulig hvis bompengebeløpet øker til det maksimale, eller Avinor as kommer inn og finansierer
tiltaket sammen med Statens vegvesen. E39 Hannevikdalen – Rosseland blir heller ikke
fullfinansiert uten maksimale bompenger eller sterkere satsing fra staten på stamvegene i
området. Riksveg 456 Fiskådalen – Kjos, andre byggetrinn krever også betydelige bompenger
for gjennomføring. Det samme gjør nytt planskilt kryss fra E39 til nye Kristiansand havn i
Kongsgård – Vige.
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6 Vedlegg – Utdrag av fylkeskommunens planverk
1. Utvikling av kollektivtransporten i Kristiansand
Fra ”Fylkesdelplan samferdsel og transport for Vest-Agder 2002 - 2011 gjengis følgende mål og
delmål for kollektivtransporten i Kristiansand:
Mål:
Å legge til rette for økt kollektivtransport slik at den sammen med gang/sykkeltrafikk tar
forventet trafikkvekst og dermed er med på å bedre miljø, trafikksikkerhet og framkommelighet.
Delmål
A) Kristiansand kommune må legge stor vekt på kollektivtransporten ved planlegging etter planog bygningsloven og i sin næringsutvikling for å bidra til lavere transportbehov og for å
styrke grunnlaget for et godt rutetilbud.
B) Kollektivtransporten i Kristiansand må gis trafikkmessige fordeler, om nødvendig på
bekostning av privatbilen.
C) Rutestandarden i kristiansand skal gjøre det fordelaktig å velge kollektivtransport framfor
privatbil
D) Terminaler og knutepunkt skal tilfredsstille de reisenes behov for komfort, informasjon og
service.
Potensialet for miljøvennlig transport i Kristiansand:
Det er potensiale for økt kollektivtransport i byområdet og potensialet er størst i Kristiansand.
Det er i tillegg et stort potensiale for økt sykkeltransport i byen. Det er også mulig å hente større
effekt ved å se tiltak for gang/ sykkel og kollektivtransport mer i sammenheng.
Strategier:
Som en oppfølging til fylkesdelplanen foreligger det i februar 2003 et høringsutkast til ”Plan for
kollektivtransporten i Vest-Agder 2003-2006”. Denne operasjonaliserer de mål som fremgår av
fylkesdelplanen og munner ut i et handlingsprogram for de neste 4 årene. Fra høringsutkastet
refereres:
·

Det er ikke mulig for fylkeskommunen alene å finansiere en økt satsing på
kollektivtransporten i Kristiansand eller å opprettholde / bedre konkurransesituasjonen
for bussen i Kristiansand. Skal dette skje må det tilføres økte rammer til drift av
kollektivtransporten og det kreves en oppfølging av en mer miljøvennlig areal – og
transportpolitikk i området. Naturlige bidragsytere er stat og kommune. Det må derfor
arbeides for en ny finansieringsordning for kollektivtransporten i byområdene, herunder
Kristiansand som sikrer tilstrekkelige og stabile rammer til kollektivtransporten sett i
forhold til målsettingene.
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·

Det må i den forbindelse også utarbeides en samordnet strategi i samarbeid med aktuelle
kommuner for både gang-, sykkel- og kollektivtiltak samt trafikkbegrensende tiltak som til
sammen kan demme opp for økt bilbruk i byområdet.
Et forsøk med forvaltningsorganisering av transportsystemet i Kristiansandsregionen vil
omfatte en slik utforming av strategi og tiltakspakke samt forslag til finansiering.

·

Ut fra de overordnede målsettingene i Fylkesdelplanen, vil fylkeskommunen fortsatt
prioritere kollektivtransporten i Kristiansand høyt i sine bevilgninger.

·

Kollektivtransportplanen legger til grunn at strategi og tiltak for buss- og
gang/sykkeltrafikk i byen bør ta utgangspunkt i hvor potensiale er størst for de ulike
transportformene dvs.
- Et godt og effektivt stamlinjetilbud kombinert med god frekvens på lengre ruter
- Større fokus på tilrettelegging for gang/sykkeltrafikk på kortere reiser
- Tilrettelegging for ”Bike-and-ride” i tilknytning til stamrutene
- Markedstilpasning av lokalruter som kan gi et supplerende tilbud på korte reiser, og
hvor flatedekningen kan være større.

Hovedutfordringene for utvikling av kollektivtilbudet i Kristiansand:
Høringsutkastet til Plan for kollektivtransporten oppsummerer følgende hovedutfordringer for
utvikling av kollektivtilbudet i Kristiansand:
· Redusert reisetid og forutsigbar fremkommelighet
· En mer effektiv og differensiert rutestruktur
· Økt frekvens.
· Bedre markedstilpasning av takster, - redusert takst
· Tilgjengelighet for alle brukergrupper
· Produktutvikling og kvalitet
· Samordnet og økt satsing på planlegging, tilrettelegging, informasjon og
· markedsføring av miljøvennlige transportformer.
Herunder er videreutvikling av bussmetroen en viktig utfordring som henger sammen med
punktene over. Bussmetroen i Kristiansand bygger på en visjon om å etablere et høykvalitets
bussnett sentralt i byområdet med urban byutvikling og høy utnyttelsesgrad i knutepunktene på
metrolinjen. Når metroen åpner i august 2003 skal den være ”bussvegen” for de viktigste
stamlinjene i bussbetjeningen i Kristiansand. Metroen er i første rekke en busstrasé som skal
sikre full fremkommelighet, rask fremføring og kvalitet på infrastrukturen. Busslinjene som
legges inn i metroen vil ha en felles strekning mellom Rona i øst og Trekanten i vest, men vil
fortsette ut i boligområdene der dagens trafikanter befinner seg. Det er få av dagens trafikanter
som bor langs selve fellestraséen. Metroen vil imidlertid legge til rette for en langsiktig
arealutnyttelse langs metrolinjen og i knutepunktene som kan bygge opp under kollektivtilbudet.
Dette er en langsiktig strategi som tilsier at rutetilbudet knyttet til metroen må bygges ut over tid.
Arbeidet med Bussmetroen har også vist at metroen vil betinge en endring i rutestrukturen som
vil kreve økte ressurser En ønsket kollektivsatsing ut fra disse utfordringene vil kreve store
økninger i driftsrammene for kollektivtransporten.
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2. Utvikling av kollektivtransporten i omegnskommunene
Fra ”Fylkesdelplan samferdsel og transport for Vest-Agder 2002 - 2011 gjengis følgende mål og
delmål for lokal kollektivtransport i Kristiansands omegn:
Mål:
Fra kommunesentrene i Søgne, Songdalen og Vennesla og til/fra Kristiansand, skal
kollektivtilbudet ta en større del av pendlertrafikken
Det er nå en utfordring i et samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune og berørte kommuner å
utforme kollektivtilbudet i hele Kristiansandsregionen som ett samlet trafikkområde. Dette
avspeiles i fylkesdelplanen hvor omtalen av betjening av ”Agder-byen” og herunder trafikken
inn mot Vest-Agder fra nabofylket er omtal Det refereres derfor også i denne forbindelse til
følgende mål og delmål for regional kollektivtransport langs kysten:
Mål:
Langs E39 og på hovedveiene mellom byene langs kysten, skal det kollektive transporttilbudet
bidra til å styrke bo- og arbeidsmarkedsregioner
Delmål:
A) På regionalt nivå skal rutetilbudet på de mest trafikksterke strekningene utvikles
uavhengig av fylkesgrensene og sees i sammenheng med målet om mer miljøvennlig
transportmiddelfordeling i korridorene.
B) Rutebetjeningen skal binde byer og tettsteder sammen. Hvor godt tilbud en kan gi mellom
ulike regioner, må vurderes ut fra trafikkgrunnlag.
C) Det regionale kollektivtilbudet skal gi en mest mulig effektiv betjening på grunnlag av
trafikkstrømmene langs hovedlinjen (E18/E39) og med tilknytning til denne ved lokale
rutetilbud/bestillingstransport.
D) Det skal være en hensiktsmessig knutepunktstruktur med gode venteforhold, informasjon
og service på viktige korrespondansesteder.
E) Det skal være et helhetlig og samordnet takstsystem som dekker hele fylket og som kan
tilby overganger ved reiser utover fylkesgrensen.
Potensialet for økt kollektivtransport i omegnskommunene til Kristiansand:
I omegnskommunene til Kristiansand er potensialet for økt kollektivtransport i første rekke
knyttet til de regionale rutene til/fra Kristiansand og da med hovedvekt på arbeids/studentreiser.
Mål for omegnskommunene vil derfor naturlig også gjelde for omegnskommunene i Aust-Agder.
Strategier:
·

Tilgjengelige ressurser må først og fremst gå til økt frekvens på de regionale rutene mot
Kristiansand fremfor større flatedeknig lokalt.

·

Takst- og rutesamordning av kollektivtilbudet i byområdet til beste for kundene.

Hovedutfordringene for utvikling av kollektivtilbudet i omegnskommunene til
Kristiansand:
Høringsutkastet til Plan for kollektivtransporten oppsummerer følgende hovedutfordringer for
omegnskommunene:
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·

Økt frekvens

·

Punktlighet og forutsigbar framkommelighet for bussen

·

Bedre markedstilpasning av takster

·

Produktutvikling og kvalitet

·

Samordnet arealplanlegging med utbygging langs busstraséer og i knutepunkt

Under kvalitet ligger også god standard og tilrettelegging av hovedholdeplasser/ knutepunkt,
herunder vurdering av tilrettelegging for ”park-and-ride” og ”bike-and-ride” og informasjon /
markedsføring sett i sammenheng med satsing i Kristiansand.
Det refereres følgende fra hovedutfordringer knyttet til å se rutetilbud i sammenheng uavhengig
av fylkesgrensen (som da også vil omfatte omegnskommunene Birkenes og Lillesand)
·

Videreutvikle rutetilbudet mellom kystbyene på Agder

·

Effektiv rutestruktur og markedstilpasning i ulike deler av området

·

Tilrettelegging for ”park-and-ride” og ”bike-and-ride” i knutepunktene

·

Takstsamarbeid

Ovennevnte hovedutfordringer gjelder også utvikling av en helhetlig betjening av hele Agderbyen fra Mandal i vest og til Arendal i øst. Det startes nå opp et samarbeid mellom Aust- og
Vest-Agder ut fra ovennevnte strategier og hovedutfordringer.
3. Effektmål for Kristiansandsregionen:
Effektmål for perioden 2001 –2007 er nærmere vurdert under arbeidet med søknad om ny
forvaltningsorganisering hvor en foreløpig har satt følgende mål:
·

Begrense trafikkveksten sett i forhold til befolkningsveksten i perioden

·

+ 25 prosent økning i antall ordinære passasjerer (utenom skoleskyssen) som vil øke
kollektivandelen på motoriserte reiser fra 12 – 15 prosent

·

+ 40 prosent økning i antall sykkelreiser

Det er behov for tilføring av betydelige økte driftsmidler til kollektivtransporten dersom målene
om økt bussbruk skal nås. Hvor mye det er mulig å oppnå av økt bussbruk vil avhenge av i
hvilken grad det kan settes inn tiltak som kan frigjøre noe driftsmidler og om / hvor mye man
kan få av økte driftsmidler.
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1.

Innledning

Stortinget behandlet våren 2001 Nasjonal transportplan 2002-2011 som erstatter de tidligere
langtidsplanene for sjø-, veg-, luftfarts- og jernbanesektoren. Tidshorisonten for planen er ti
år, men med hovedvekt på de fire første årene. Planen skal revideres fra 2006, og regjeringen
tar sikte på å legge fram en stortingsmelding om Nasjonal transportplan for perioden 20062015 våren 2004.
Den nasjonale transportplanen skal legge grunnlaget for helhetlige politiske prioriteringer,
effektiv virkemiddelbruk og styrking av samspillet mellom transportformene for å bidra til
effektive, trygge og mer miljøvennlige transportløsninger.
Samferdselsdepartementet og Fiskeridepartementet la opp til å gjennomføre planprosessen i
to faser – en utredningsfase, som ble avsluttet sommeren 2002, og en mer konkret planfase
som avsluttes våren 2003.
Til utredningsfasen hadde Samferdselsdepartementet og Fiskeridepartementet utarbeidd
Retningslinje 1 (R1), der det var lagt opp til at strategiske analyser skulle bidra til å
synliggjøre viktige utfordringer i utviklingen av et helhetlig og samordnet transportsystem.
Departementene inviterte fylkeskommunene og seks bykommuner til å utføre disse
strategiske analysene.
Som del av planfasen i forbindelse med utarbeidelsen av Nasjonal transportplan 2006-2015
har Samferdselsdepartementet og Fiskeridepartementet i Retningslinje 2 (R2) for arbeidet
lagt opp til at det skal utarbeides en egen omtale av storbyområdene som gjennom Retningslinje 1 (R1) ble invitert til å utføre egne strategiske analyser. Disse byene er Oslo, Bergen,
Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Tromsø.
Dette arbeidsdokumentet, Storbyomtale Tromsø, er laget på oppdrag fra den tverretatlige
styringsgruppen for Nasjonal transportplan og inngår som grunnlag for de statlige transportetatenes videre arbeid med Nasjonal transportplan 2006-2015. Dokumentet vil bli behandlet i
transportetatene sentralt i perioden fra 15. februar fram til styringsgruppen for Nasjonal
transportplan tar stilling til hvordan dette dokumentet skal benyttes i transportetatenes
plandokument som skal foreligge i mai 2003.
Prosjektarbeidet i forbindelse med Storbyomtale Tromsø har vært organisert med en
kombinert prosjekt-/arbeidsgruppe som har bestått av:
Magne Nesse, Fylkesmannen i Troms
Jan Egil Vassdokken, Troms fylkeskommune
Jørn Roar Moe, Tromsø kommune
Charles Hansen, Kystverket 5. distrikt
Tor Hugo Brox, Statens vegvsen (leder)
Sekretærfunksjonen er utført av Statens vegvesen med bistand fra de andre etatene i gruppa.
Tromsø Havn ved havnedirektør Halvard Pettersen og assisterende havnedirektør Randi
Thørring har bidratt med omtalen av Tromsø havn.
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Omtalen av Tromsø Lufthavn er hentet fra Lufthavnplan 2000 for perioden 2002-2005, og
notat fra Luftfartsverket datert 10/12-02.
Fylkesmannen i Troms, Troms fylkeskommune og Tromsø kommune har bidratt med skriftlige innspill til storbyutredningen, og disse etatene har hatt en rådgivende funksjon i forhold
til sine fagområder, som er i tråd med retningslinjene gitt av Samferdselsdepartementet og
Fiskeridepartementet.
Storbyomtale Tromsø er et selvstendig og offentlig dokument som de medvirkende transportetatene lokalt står ansvarlig for, og der representantene for Fylkesmannen i Troms, Troms
fylkeskommune og Tromsø kommune ikke hefter for innholdet i dokumentet.
I Storbyomtale Tromsø er det i vurderingen lagt til grunn et helhetlig perspektiv på
utfordringene. Det innebærer at etatene ikke har begrenset seg til utfordringene innen sine
egne ansvarsområder; men sett på det totale transporttilbudet, der både fylkeskommunen,
fylkesmannen, Tromsø kommune og de regionale transportetateneandre har viktige roller.
Derfor er det i arbeidet med storbyomtalen lagt stor vekt på å samordne investeringene i den
grad det har vært mulig innenfor de gitte rammevilkårene.
Det har i arbeidsgruppen ikke vært uenighet om innholdet i Storbyomtale Tromsø, og ingen
av gruppens representanter har bedt om særmerknader til de konklusjonene som er fattet.
Dette arbeidsdokumentet, og øvrig informasjon om Nasjonal transportplan, fås på Internett:
www.ntp.dep.no, eller ved å kontakte adressen nedenfor.
Sekretariatet for Nasjonal transportplan
Vegdirektoratet
Postboks 8142 Dep.
0033 Oslo
E-post: ntp.sekretariat@vegvesen.no
Telefon: 22 07 35 00
Telefaks: 22 64 45 46
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2.

Bakgrunn/historikk

Arbeidet med å tilrettelegge for en helhetlig planlegging i byer og tettsteder er ikke av ny
dato, og i det etterfølgende gis en kort omtale av det som tidligere er gjort på sentralt,
regionalt og lokalt nivå.
Følgende dokument er benyttet som grunnlag for omtalen i dette kapitlet:
·
·
·
·
·
·
·

St. meld. Nr. 9 (1978-79) Om trafikk og miljø – Norsk Vegplan for byer og tettsteder
Miljøverndepartementets rapport: T-1320 Utvikling av miljøbyer – Hovedrapport
St. meld. Nr 46 (1999-2000) Nasjonal transportplan 2002-2011
Innst. S. Nr. 119 (2000-2001) Innstilling fra samferdselskomitéom Nasjonal
transportplan 2002-2011.
Norsk fiskerihavneplan NOU 1990:29.
St. meld. Nr. 44 (1992-93) Om fiskerihavnepolitikken.
St. meld. Nr. 46 (1996-97) Om havner og infrastruktur for sjøtransport.

2.1 Norsk Vegplan 1970-77
Vegplankomitéen av 1964 leverte i 1969 sin innstilling om den videre utbygging av riksvegnettet. Innstillingen fikk navnet Norsk Vegplan og var et handlingsprogram for utbygging av
riksvegnettet for årene 1970-73 og 1974-77.
I innstillingen fra Vegplankomitéen ble riksvegstrekningene, som går gjennom tettstedene,
anbefalt gitt særskilt behandling på et senere tidspunkt.
Bakgrunnen for dette var blant annet at planleggingen og utbyggingen av riksveger i
tettsteder mer direkte måtte samordnes med planleggingen av andre bymessige tiltak for å
oppnå en mest mulig trafikksikker, miljømessig og effektiv transport.

2.2 Norsk vegplan for byer og tettsteder – NVP II
Med kronprinsregentens resolusjon av 28. januar 1972 ble det nedsatt et utvalg for
utarbeidelse av en vegplan for byer og tettsteder.
Arbeidet med en vegplan for byer og tettsteder ble organisert som en delvis desentralisert
prosess med lokale, politiske sammensatte planutvalg. Denne vegplanen, som ble kalt ”Norsk
vegplan for byer og tettsteder – NVP II”, skulle ta opp hele transportnettet i byene og
tettstedene, ikke bare riksveger.
Innstillingen fra det nasjonale NVP II-utvalget la betydelig vekt på andre løsninger enn
riksveginvesteringer og motorisert trafikk, og blant anbefalingene finner vi en rekke nye grep
for et bredt statlig ansvar for bytrafikk, som er radikale den dag i dag. Blant annet burde det
stilles krav om mål for kollektivtrafikk, og det burde være bestemmelser i ”Plan og bygningsloven” om miljø og trafikksikkerhet. NVP II-utvalget ville at Staten skulle gå aktivt inn og gi
føringer og etablere fora for mer helhetlig planlegging i by- og tettstedsområder.
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Men innovasjonene for bytrafikkpolitikken, som lå i NVP II-utvalgets innstilling, ble ikke
fulgt opp gjennom behandlingen i Samferdselsdepartement og Storting. En grunn til det kan
ha vært reformene i lokalforvaltningen midt på 1970-tallet, som gjorde at Staten trakk seg
tilbake i forhold til løsninger av regionale og lokale problemer. En annen grunn kan ha vært
at på denne tiden ble troen på statlig planlegging og styring over store deler av verden
svekket til fordel for troen på markedsløsninger. I tillegg kom så krisen i norsk økonomi
1977-1980 som gjorde at Staten ”satte bremsene på”.
Stortinget begrenset seg til å konkretisere forslaget om alternativ bruk av riksvegmidler for å
fremme kollektivtrafikken på veg, eller til bane når dette gir bedre totalløsning enn investering i riksveg. Dette har i praksis spilt liten rolle senere. I tillegg styrket man Statens ansvar
for bygging av gang- og sykkelveger, der disse kunne avlaste gang- og sykkeltrafikk på
riksveger. Prinsippet var tidligere innført som ledd i oppfølgingen av Norsk Vegplan 197077.

2.3 Ansvaret for kollektivtrafikken over til fylkeskommunen
Reformene i lokalforvaltningen midt på 1970-tallet gjorde at Staten gradvis trakk seg tilbake i
forhold til løsning av regionale og lokale problemer. Denne forvaltningsreformen ble blant
annet begrunnet ut fra hensynet til lokalt selvstyre. Hensynet til kollektivtransportens
funksjon, spesielt i byområder, ble ikke tillagt vekt. Staten delegerte med dette ansvaret for
kollektivtrafikken til fylkeskommunen, og innlemmet fra 1986 driftstilskuddet i
rammetilskuddsordningen.
Med det nye inntektssystemet ble det opp til den enkelte fylkeskommune, ikke bare å
bestemme hvilke selskaper som skulle motta støtte og hvor mye, men også hvor stor del av de
totale fylkeskommunale budsjetter som skulle brukes til dette formålet. Reformen fikk også
som konsekvens et ytterligere organisatorisk skille mellom kollektivtransportmyndigheter og
vegmyndigheter.

2.4 Trafikkvekst, men investeringstørke i byene
Det er en klar sammenheng mellom statlige bevilgninger til veger og konjunkturpolitikken.
I begynnelsen av 1980-årene tok økonomien seg gradvis opp igjen etter krisen på slutten av
1970-tallet, for så å skyte veldig fart fra 1984-1988 (Jappebølgen). Derfor ble det skåret ned
på vegbudsjettene fra 1982 og helt fram til motkonjunkturpolitikken ble satt inn på begynnelsen av 1990-tallet.
Det ble imidlertid ikke vedtatt endringer i den tradisjonelle fordelingen av riksvegmidler
mellom by og land, og med budsjettnedgang totalt ble det lite investeringsmidler for byene.
Veksten i biltrafikken tok seg også veldig opp gjennom 1980-årene fram til 1986. De siste
par årene endog med ekstra sterk vekst. Problemene for biltrafikken i de større byene ble mer
og mer åpenbare.
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2.5 Trafikantbetaling
Under de politiske og økonomiske forhold som rådet på 1980-tallet, var det markedsløsninger
som vant lokalpolitisk oppslutning i byene. Bompenger var allerede institusjonalisert på
veger utenfor byene i Norge.
For å løse problemene knyttet til framkommelighet, trafikksikkerhet og miljø, som den
økende biltrafikken etter hvert hadde skapt i de større byene, valgte flere av storbyene å
utarbeide transportplaner der finansieringen var basert på offentlige bevilgninger og lokalt
bidrag i form av bompenger.
I Tromsø startet arbeidet med transportplanen i 1985, og det ferdige dokumentet ble lagt fram
1. desember 1986. Målsettingen i ”Transportplan for Tromsø fram mot år 2000” var å få
etablert et hovedvegnett som skulle fjerne køproblemene, slik at framkommeligheten ville bli
tilfredsstillende for alle trafikantgruppene. I tillegg skulle trafikksikkerheten økes ved at det
ville bli bygd gang- og sykkelveg langs de mest utsatte vegstrekningene, og de mest
trafikkulykkesbelastede vegkryssene skulle bygges om.
Finansieringen av transportplanen for Tromsø skulle gjennomføres med bidrag fra stat,
fylkeskommune og kommune, og et lokalt bidrag i form av bompenger, der innkrevingen
skulle skje over en periode på max. 10 år.
Det spesielle med bompengeløsningen i Tromsø var at den skulle kreves inn som en avgift
lagt på omsetningen av bensin og diesel. Ordningen ble valgt fordi det var en enkel og billig
innkrevingsform. Ordningen ble hjemlet ved at Stortinget vedtok ny § 27 A i Vegloven om
innføring av lokal drivstoffavgift, jfr. Ot.prp. nr. 4 (1989-00), Innst. O. Nr. 26 (1989-90) og
Besl. O. Nr 29, og ordningen ble vedtatt innført i forbindelse med Stortingets behandling av
Ot.prp. nr. 4 (1989-00), Innst. O. Nr. 26 (1989-90) og Besl. O. Nr 29 St. prp. nr. 7 (1989-90)
og St. prp. nr. 69 (1989-90) som er et tillegg til St. prp. nr. 7.
Selv om ordningen med trafikantbetaling har ført til en storstilt vegutbygging, er den likevel
den viktigste institusjonelle reformen i bytrafikkpolitikken siden 1960. Den har satt byene
økonomisk i stand til å tilgodese både tilgjengelighet og bymiljø. Den har videre satt dem i
stand til, dersom byene vil det, å få biltrafikken til å bidra til finansiering til utbygging av
både kollektivtrafikknett og gang-/sykkelvegnett.

2.6 Transportplan for de ti største byområdene – TP 10
I 1990-årene ble fokus satt på framkommelighet og miljø. Samferdselsdepartementet og
Statens vegvesen ønsket å lage transportplaner i de største byene som grunnlag for eventuelle
vegpakker for ”tjenlige vegnett”. Dette falt i tid sammen med Brundtland-rapporten og
oppmerksomheten om drivhuseffekten. TP 10 representerte et nytt initiativ i skjæringsflaten
mellom sentrale miljø-, samferdsels- og vegplanmyndigheter. Innføring av nye miljømål og
en klar delegering av planmyndighet til kommunene, ga næring til nye ideer og forhåpninger
i bytrafikkpolitikken. Men TP 10 hadde langt fra den organisatoriske tyngde som NVP II
hadde på sentralt nivå.
TP 10-arbeidet pågikk fra 1989 til 1992 med ”Trend”, ”Kollektiv” og ”Miljø” som de autoriserte navnene på alternative scenarier som ble utredet. Sentrale mål for arbeidet var å
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minimalisere transportarbeidet, og avvikle den nødvendige transport på måter som i minst
mulig grad skaper miljømessige konsekvenser. Intensjonen var integrert behandling av arealog transportpolitikken.
I Tromsø kom dette arbeidet i gang våren 1990, og ferdig rapport ble lagt fram i juli 1993.
Dokumentet, som ble kalt ”Samordna Transportplan for Tromsø”, var i realiteten en videreføring og revisjon av den tidligere transportplanen fra 1986, men hadde samtidig et langt
videre utgangspunkt enn denne planen i og med at miljø og arealpolitikk var trukket sterkere
inn. Tromsø kommune valgte å behandle denne samordna transportplanen som en del av
kommuneplanen, og den ble dermed en premissgiver for de overordnede mål og retningslinjer som ble lagt for kommuneplanens arealdel og behandlingen av reguleringsplaner og
byggesaker.
Imidlertid har evalueringen av dette TP 10-arbeidet, som de største byene gjennomførte, vist
at det i stor grad var transportplanene som ble de dominerende. Det ble slått fast at miljøscenarier, med satsing på kollektivtransport som et viktig element, var den strategi som oppfylte
målene for planen best, men det var vegbyggingstrategiene som ble valgt. Planarbeidet tilpasset seg det faktum at mulighetene for avkastning av arbeidet lå i å få planavklart vegprosjekter som kunne bringes inn i arbeidet med rullering av Norsk veg- og vegtrafikkplan for
perioden 1994-97. Historien fra de lokale planene i NVP II gjentok seg altså. TP 10 førte ikke
til den miljøpolitiske snuoperasjonen som mange hadde håpet.
Hovedårsaken lå i tidspresset og den tradisjonelle organiseringen av arbeidet som en vegplan,
samt mangel på samordning med annen lokal planlegging, næringstransporter og byene som
knutepunkt i forhold til region/landsdel.

2.7 Andre areal- og transportplanleggingstiltak parallelt i tid
med miljøbyprogrammet
Miljøbyprogrammet har pågått i store deler av 1990-årene. I dette tiåret har det også skjedd
endringer, og det er blitt tatt andre initiativ på det areal- og transportpolitiske området som er
av betydning for arbeidet i miljøbyene. De viktigste av disse tiltakene er kort omtalt i det
etterfølgende.
2.7.1 Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for samordnet areal- og transportplanlegging
(ATP)
Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging (RPR for ATP) ble
gitt ved Kgl. Res. av 20. august 1993. Retningslinjene er hjemlet i Plan- og bygningsloven
(pbl) § 17-1 første ledd, der det heter at Kongen kan stille opp generelle mål og gi
retningslinjer for den fysiske, økonomiske og sosiale utviklinger i fylker og kommuner som
skal legges til grunn for planleggingen etter pbl.
Sammen med innsigelsesinstituttet er dette et styringsmiddel for sentrale planmyndigheter
som ble innført ved revisjonen av pbl. Da ble godkjenning av kommunale planer delegert til
kommunene, samtidig som sentralnivået innførte nye styringsmidler til erstatning for tidligere
plangodkjenning.
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Erfaringen med praktiseringen av RPR for ATP er at retningslinjene har fungert godt som
holdningsredskaper, men ikke fungert særlig godt som redskap for avklaring av interessekonflikter.
2.7.2 Etableringsstopp for kjøpesentre
Rikspolitiske bestemmelser om midlertidig etableringsstopp for kjøpesentre med bruksareal
på mer enn 3.000 m2 utenfor sentrale deler av byer og tettsteder, ble vedtatt ved Kgl. Res. av
8. januar 1999. Bestemmelsene gjelder i 5 år eller til det foreligger godkjente fylkes- eller
fylkesdelplaner med avklart senterstruktur som kan danne grunnlag for vedtak om å oppheve
stoppen i det enkelte fylke.
Etableringsstoppen er et resultat av manglende oppfølging av nasjonal arealpolitikk i
kommuner og fylker, bl.a. RPR for ATP der det heter at publikumsrettete offentlige og
private servicetilbud skal lokaliseres i hovedknutepunkter for kollektivsystemet.
Etableringsstoppen har så langt stort sett fungert etter hensikten, og fanget opp den type
etableringer som det har vært intensjonen å forhindre. Problemene som har oppstått, har i stor
grad vært knyttet til fortolkninger av bestemmelsene, bl.a. hvordan begrepet bysentrum skal
forstås og avgrenses.
2.7.3 Forsøk med sykkelbyer
Miljøverndepartementet, Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet engasjerte i perioden
1990-94 Tønsberg/Nøtterøy og Sandnes som forsøkskommuner for mer sykkelvennlige byer.
Det ble innledningsvis satset på informasjons- og holdningsskapende arbeid for å få flere til å
sykle, og senere på bygging av et sammenhengende sykkelvegnett, parkeringsanlegg for
sykkel og bedre vedlikehold av sykkelvegene.
I Tromsø ble det ikke gjennomført noen forsøksordning, men som en del av miljøbyprosjektet ble det fokusert på sykling, helse og miljø.
2.7.4 Forsøksordningen og storbymidler for kollektivtrafikk
I perioden 1991 til 1994 ble det gjennomført en forsøksordning i regi av Samferdselsdepartementet for utvikling av kollektivtransport med tilskudd til 270 forsøk totalt. Det ble gitt støtte
til forsøk med blant annet lavere takster, bedre tilbudskvalitet, trafikantinformasjon, markedsføring, framkommelighet med videre.
Forsøkene, som ble evaluert av TØI, har gitt god kunnskap om hvordan forbedringer av
kollektivtilbudet kan ha en positiv effekt på etterspørselen. Lavere takster gir alene liten
effekt på etterspørselen, og det kreves som regel økt tilskudd for å opprettholde tilbudets
standard. Men hvis en kombinerer en differensiert takstpolitikk med andre fordringer i
tilbudet, kan en oppnå både økt trafikk, større markedsandel og styrket økonomi. Særlig nye
pendelruter, ringruter og småbussruter har ført reisende over fra bil til kollektivtransport.

12

Forsøksordningen fra 1995 er blitt avløst av tilskudd til et begrenset antall ”kollektivpakker”,
det vil si kombinasjoner av tiltak for å bedre kollektivtrafikktilbudet. Etter hvert er også
Tromsø blitt tildelt midler til kollektivpakker, blant annet til ”Buss 2000” og for å utprøve en
ordning med ”sanntidsinformasjon” på noen bybussruter.
Siden 1991 har de fire største byområdene mottatt et såkalt storbytilskudd til infrastrukturutbygging for kollektivtransport. Begrunnelsen fra Statens side er at i de fire største byområdene har kollektivtransporten framkommelighetsproblemer på vegnettet i en grad som gjør
det nødvendig med ekstraordinær innsats. Hovedprosjektene har vært utbygging av terminaler, holdeplasser, kollektivfelt, signalprioritering og elektronisk billettering. Storbymidlene
er av mye større omfang enn forsøksmidlene, og har vært i størrelsesorden 50-150 mill kr pr
år pr by, mens forsøksmidlene har vært i størrelsen 2-4 mill kr pr år pr by.
I forbindelse med innføringen av ”storbytilskudd til innfrastrukturutbygging for kollektivtransport” gjorde Tromsø kommune en henvendelse til sentrale myndigheter om å få delta i
ordningen. Henvendelsen førte ikke til at Tromsø kommune kom med i ordningen, og hadde
sammenheng med at Stortinget hadde vedtatt opplegget for gjennomføringen av transportplanen for Tromsø. Imidlertid er Tromsø blitt tatt med som storby i forbindelse med enkelte
tematiske utredninger, som nå i forbindelse med utarbeidelsen av Nasjonal transportplan
2006-2015.
2.7.5 Grenseverdiforskriften til forurensningsloven
I medhold av forurensningsloven ble det med Miljøverndepartementets ”Forskrift om
grenseverdier for lokal luftforurensning og støy” (T – 1189), som trådte i kraft 1. juli 1997,
gitt klare føringer om hvordan eier av et anlegg pliker å treffe nødvendige tiltak, dersom
grenseverdiene for støy- og luftforurensning overskrides. Forskriften får størst konsekvenser
for byområdene, og den forutsetter at nødvendige tiltak er gjennomført senest innen 1/1-2005
der grenseverdiene for støy- og luftforurensning overskrides. Forskriften forutsetter videre at
det foretas ny kartlegging av forurensningssituasjonen hvert fjerde år med påfølgende
tiltaksutredningsarbeider om det er nødvendig.
Forskriften av 1. juli 1997 er blitt revidert, og det foreligger nå en forskrift om grenseverdier
for støy og en forskrift om luftkvalitet. Begge disse forskriftene er gjort gjeldende fra 4/102002. Kravene i de nye forskriftene er skjerpet i forhold til forskriften av 1. juli 1997.
2.7.6 Nasjonal transportplan 2002-2011
I Nasjonal transportplan 2002-2011 uttaler regjeringen at den vil øke helse- og
miljøkvalitetene i byområdene, redusere ulykkene og bedre framkommeligheten for
næringstransporter og kollektivtrafikk. Den legger opp til at dette skal skje med en
kombinasjon av virkemidler og tiltak, og i samarbeid med lokale og regionale myndigheter.
Tiltakene er:
· Styrke utviklingen av et effektivt, miljøvennlig og trafikksikkert transportsystem i
byområdene.
· Bedre vilkårene for utbygging og drift av en attraktiv kollektivtransport.
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·
·
·
·
·
·

Bedre hovedvegnettet der dette bedrer framkommelighet og reduserer trafikkulykker
og miljøbelastning.
Legge til rette for bruk av trafikkregulerende tiltak.
Videreutvikle modeller for strategisk areal- og transportpolitikk.
Prøve ut alternative metoder for transportsystemenes forvaltningsorganisering i
storbyområder.
Bidra til utvikling av effektive godsknutepunkter som ikke medfører unødig
belastning på byens andre funksjoner.
Følge opp tiltak for å redusere luftforurensing og støyproblem.

Alle tiltakene, som til nå har vært igangsatt for å forbedre forholdene i storbyområdene, har
vist at en snuoperasjon er nødvendig, men sterke bindinger fra tidligere vedtak og langsom
endring i det samlede areal- og transportsystemet gjør det nødvendig å anlegge et nokså
langsiktig perspektiv på kursendringen.
Dessuten har sterkere markedsstyring og svakere status for offentlig planlegging også
påvirket utviklingen, og bidratt til at planleggingsarbeidet er blitt mer tidkrevende.
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3.

Tilstandsvurdering

I Storbyomtale Tromsø er byområdet definert som sammenfallende med byområdet slik det
framgår av kommuneplanens arealdel, og i det etterfølgende gis en kort redegjørelse for
utviklingstrekk knyttet til blant annet befolkning, biltrafikk, kollektivtrafikk, miljø og
standard på transportnettet i Tromsø (herunder sykkelveger, terminalfunksjoner og
pålitelighet).
På kartutsnittet nedenfor framgår avgrensningen for det definerte storbyområdet.
Storbyområdet Tromsø:

3.1 Utviklingstrekk
3.1.1 Befolkning
Befolkningsutviklingen i Troms viste en moderat vekst i perioden 1988-1998. Videre har det
vært en klar forskyvning i retning av byer og tettsteder i fylket. I perioden 1988-1998 har
Tromsø hatt en netto tilflytting, mens alle andre kommune i fylket har hatt netto fraflytting. I
henhold til SSBs befolkningsscenarier vil Troms med høy nasjonal vekst og lav sentralisering
få en økning i befolkningen fram mot 2010. I dette scenariet vil Tromsø og Harstad vokse
først og fremst på bekostning av regionene: Sør-Troms, Indre Sør-Troms og Nord-Troms.
Det er grunn til å merke seg at det totalt sett i fylket var en nettoutflytting i 2000 og 2001,
mens befolkningsveksten i disse to åra primært skyltes fødselsoverskudd i Tromsø, som også
hadde en nettoutflytting i 2001.
Per 1. januar 2001 hadde Tromsø kommune 59 145 innbyggere, ca. 38 % av det totale
innbyggertallet i fylket. Per 1.1.1999 er ca. 86 % av kommunens innbyggere bosatt i
tettbygde1 strøk. Det vil si at størstedelen av kommunens innbyggere er konsentrert til
1

Tettstedsdefinisjon: Minst 200 innbygger, avstand mellom husene ikke over 50 meter.
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Tromsøya og boligområdene på Kvaløy og i Tromsdalen, innenfor det som er definert som
storbyområdet.
Til grunn for befolkningsomtalen ligger Statistikkhefte for Troms fylke 2000 (Plan- og
næringsetaten, desember 2000)
3.1.2 Biltrafikk
I etterfølgende tabell er trafikktallene gitt for viktige veglenker i hovedvegnettet i Tromsø for
2001, og det er angitt prognosetall for 2009.
Tabell: Antatt trafikkutvikling i 7 viktige tellepunkt
Vegnr. Tellepunkt
Kjt./døgn i 2001 Kjt./døgn i 2009
Ev 8
Ev 8
Ev 8
Rv 862
Rv 862
Rv 862
Kv

Kraftforsyningen
Tromsøysundtunnelen nord
Tromsøysundtunnelen sør
Sandnessundbrua
Breivikatunnelen
Tromsøbrua
Langnestunnelen

9 000
4 250
4 350
13 500
4 500
17 500
10 500

9 900
4 700
4 800
14 900
5000
19 300
11 600

Kilde: Statens vegvesen Troms

Trafikktallene i tabellen foran indikerer at mot slutten av perioden 2006-2009 vil det begynne
å bli køproblemer i morgen- og ettermiddagsrushet både på Sandnessundbrua og
Tromsøbrua. Når det gjelder Tromsøbrua, så har trafikantene alternativ kjørerute gjennom
Tromsøysundtunnelene. Derfor er Tromsøbrua mindre kritisk enn Sandnessundbrua.
Trafikktallene viser helt klart at det er nødvendig å gjennomføre en areal- og
trafikkplanlegging som tar hensyn til denne framtidige situasjonen, og da spesielt når det
gjelder situasjonen for Sandnessundbrua.
3.1.3 Kollektivtrafikk
Grunnlaget for etterfølgende omtale er hentet fra:
·
·
·
·

Bussby Tromsø - Handlingsprogram
Statistikkhefte for Troms fylke 2000 (Plan- og næringsetaten, desember 2000)
Logistikk og planutforming i Troms med basis i framtidige utfordringer knyttet til
Nasjonal transportplan og Fylkesplan for Troms (Regional utviklingsetat,januar 2002)
Nasjonal transportplan 2006-2015, Strategisk analyse – Utfordringer for Troms
(Regional utviklingsetat, april 2002)

I Tromsø by er det 13 bussruter innenfor det som defineres som sentrumssonen (byområdet).
Sentrumssonen omfatter hele Tromsøya, fastlandet fra Kroken i nord til Solligården i sør, og
Kvaløya fra Storelva i sør til Slettaelva i nord. Tidlig lørdag og søndag formiddag erstattes de
ordinære rutene med 5 lavtrafikkruter. I tillegg er det opprettet 3 serviceruter på Tromsøya
som er tilrettelagt for eldre og bevegelseshemmede. Tromsbuss kjører også på kommersielt
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grunnlag flybussrute, 5 nattbussruter og en tilbringerrute mellom hurtigbåtkaia og området
Universitetet (UiTø)/sykehuset (UNN). I distriktet er tilbudet dårligere. Til sammen 9
distriktsruter dekker Tromsø og til dels Ringvassøy. I tillegg til rutenettet som opereres av
Tromsbuss innenfor byområdet, bruker til AS TIRB Prostneset som et sentralt trafikknutepunkt mellom rutene til de to selskapene. På Prostneset vil det bli etablert venteromsfasiliteter, som er under planlegging i en felles passasjerterminal for hurtigrute, hurtigbåt, og
buss.
Høsten 1997 ble det foretatt en større omlegging av rutesystemet i byområdet. Da ble flere
korte ruter ”sydd” sammen, slik at man fikk flere pendelruter med høyere frekvens. Samtidig
ble terminalen i Giæverbukta åpnet som et sentralt knutepunkt/omstigningsterminal mellom
byrutene og mellom by-/distriktsrutene. I tilknytning til denne terminalen ble det også bygd
venterom. Ut fra trafikktallene fra AS Tromsbuss ser man at denne omleggingen har hatt en
positiv effekt på folks reisevaner.
I Tromsø har det de siste 6 årene vært en jevn stigning i antall reisende som bruker buss. Det
er imidlertid registrert en nedgang i antallet reiser fra 2000 til 2001, med ca 100 000 reiser.
En av forklaringene på dette kan være de store snømengdene vinteren 2000, som fikk flere til
å se bussen som et reelt alternativ til personbil. Likevel er det registrert ca 180 000 flere
reiser med buss i Tromsø i 2001 i forhold til i 1999.
I Tromsø er det opprettet en kollektivgruppe der Troms fylkeskommune, Tromsø kommune,
Statens vegvesen og ruteselskapene er representert. Kollektivgruppen er blitt et samarbeidsforum som har utviklet kompetansen og bedret problemforståelsen for kollektivtrafikk
generelt i de deltagende etater. Selv om kollektivgruppen har jobbet mest med investeringsprosjekter knyttet til kollektivtrafikken (terminaler, holdeplasser og lignende), har gruppen
bedret samordning og ivaretatt de ulike gruppenes interesser i slike prosjekter.
For å se på muligheter til å forbedre rutetilbudet og ruteinformasjonen vil Troms fylkeskommune i løpet av 1. kvartal 2003 gjennomføre en utredning om hvorvidt et administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i fylket vil gi ytterligere effekter for kollektivtrafikken,
spesielt når det gjelder ruteplanlegging og kjøp av transporttjenester. Utredningen skal danne
grunnlag for politisk behandling av spørsmålet våren 2003, og dersom Fylkestinget går inn
for opprettelsen av et administrasjonsselskap, vil man forhåpentligvis ha dette på plass i
begynnelsen av 2004.
Gjennom arbeidet med Tromsøpakke II, som forutsettes gjennomført i perioden 2004-2011,
legges det opp til å gjennomføre tiltak for å styrke kollektivtilbudet i Tromsø. Denne tiltakspakken, som skal forelegges Stortinget i 2003, er en større satsning på å legge forholdene til
rette for myke trafikanter og kollektivtrafikken.
Det overordnede ansvaret for planlegging av kollektivtilbudet og samordning mellom ulike
operatører ligger hos fylkeskommunen, og det fokuseres på følgende hovedmålsetninger:
·
·
·

å gi et transporttilbud til ulike trafikantgrupper i ulike deler av landet.
å sørge for en samfunnsøkonomisk og rasjonell transportavvikling med vekt på
ressursøkonomi og vern om bosettings- og produksjonsmønster.
å minske støy og miljøproblemer og fremme sikkerhet i trafikken.
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Kollektivtrafikken har ofte blitt neglisjert i planleggingen og tilretteleggingen av nye
områder. I mange tilfeller har utbygging av nye områder blitt gjennomført uten å ta hensyn til
kollektivtrafikken, noe som i flere tilfeller fordyret kollektivtilbudet. Dette går både på hvilke
områder som er utbygd og veiløsninger i nyetablerte områder. Det er heller ikke gjenomført
fortetting av boligmassen langs eksisterende kollektivtraseer i den grad som kunne vært
ønskelig.
Ansvarsområdene som gjelder for kollektivtrafikken fordeler seg på disse etatene:
·

Staten har som vegholder ansvar for å etablere nødvendig infrastruktur som holdeplasser, terminaler og kollektivfelt langs riksvegnettet, og Statens vegvesen er gitt et
større ansvar for kunnskapsoppbygging, tilrettelegging og planlegging spesielt for den
fysiske infrastruktur knyttet til kollektivtrafikk. I tillegg har Staten ved Kystverket
ansvaret for sikkerhet og framkommelighet i farledene og inn til havnene, herunder
gjennomføring av nye tiltak, utbedringer, vedlikehold av farleder samt alle navigasjonsinstallasjonene langs med kysten og i farledene.

·

Troms fylkeskommune har det overordnede ansvaret for fylkesveinettet, i tillegg til
planlegging og drift av kollektivtrafikken i fylket. De har også ansvaret for utviklingen av regionale og lokale knutepunkter/terminaler for kollektivtrafikken, samt å
finansiere infrastruktur som holdeplasser i tilknytning til fylkesveinettet. Fylkeskommunen er takst- og løyvemyndighet, kjøper transporttjenester fra buss-, båt og
fergeselskaper, samt godkjenner ruteplaner fra de selskapene som står som operatører
for den enkelte strekning. Dette gir fylkeskommunen en mulighet til å påvirke det
tilbud av persontransport som ytes i ulike regioner basert på bosettingsmønster og
reisevaner. Av de virkemidler fylkeskommunen rår over innen kollektivtrafikken, er
det særlig pris, frekvens og markedsføring som vil være egnet til å påvirke folks
reisevaner.

·

Tromsø kommune har ansvar på sitt vegnett for å etablere nødvendig infrastruktur
som holdeplasser, terminaler og kollektivfelt. I tillegg har kommunen gjennom
arealplanleggingen et ansvar for å tilrettelegge areal for kollektivtrafikk, eksempelvis
kollektivtraseer, holdeplasser og terminaler.

·

Ruteselskapene utfører rutekjøringen basert på en langsiktig avtale med Troms
fylkeskommune. Avtalen beskriver rettigheter, plikter, kostnader, inntekter og
godtgjørelse for perioden 2002-2004. Omfanget av rutekilometer som kan kjøpes inn
avhenger av fylkeskommunens økonomi og avtalt kostnads- og inntektsnivå i
kollektivtrafikken.

·

Statsaksjeselskapet AVINOR (det tidligere Luftfartsverket) har ansvaret for
utbygging og utvidelser av Tromsø Lufthavn, sikkerhetskontroller av bagasje,
passasjerer og frakt, samt bakkemontert kontroll- og navigasjonssystemer.

3.1.4 Trafikksikkerhet
Grunnlagsmaterialet for omtalen av trafikksikkerhet er ”Tromsøpakke II” og foreløpig
rapport om ”Alternativ forvaltningsordning av transportsystemet i Tromsø”.
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Trafikksikkerhetsarbeidet omfatter tiltak som:
· forbedring av infrastruktur
· redusere hastigheter der det er påkrevd
· materiellforbedring
· føreropplæring
· informasjon
· kontroll
· holdninger
Ansvaret for trafikksikerhetstiltak og kostnader for oppfølging er meget godt spredd rundt i
den offentlige forvaltning.
Stat, fylke og kommune har ansvaret for hvert sitt vegnett. Det omfatter også utbedring og
regulering av dette vegnettet for blant annet å forbedre trafikksikkerheten.
Med gjennomføringen av Tromsøpakke I, som avsluttes ved utgangen av 2003, er det blitt
etablert et bedre og tryggere hovedvegsystem, og det er bygd et omfattende gang- og
sykkelvegnett langs riks- og fylkesvegnettet på Tromsøya. I tillegg har Tromsø kommune i
gjennomsnitt brukt ca. 2 mill kr på trafikksikkerhetstiltak i året, mens statlige midler bevilget
til Tromsø kommune over posten Trafikksikkerhetstiltak (tidligere Aksjon skoleveg) utgjør
ca. 1, 5 mill kr pr. år i perioden 1996-2001. Utover dette er det bevilget til Tromsø kommune
statlige midler over posten ”Øvrige riksveger” til noen større prosjekt som også har bidratt til
å forbedre trafikksikkerheten, som utbedring av Rv 862 på Kvaløysletta til 17,0 mill. kr. i
2002.
Midlene og tiltakene for det statlige og det fylkeskommunale vegnettet koordineres gjennom
fylkets samferdselsutvalg. Dette utvalget fungerer også som fylkets trafikksikkerhetsutvalg
der Statens vegvesen har sekretariatet.
Politiet har ansvaret for kontroller i forhold til påbud og forbud med hensyn til:
· hastighet
· promille
· skilting m.m.
Statens vegvesen har ansvaret for kjøretøytekniske kontroller og setter opp og driver
automatiske trafikkontroller (ATK) – fartskontroller.
Kommunale parkeringsvakter kan gebyrlegge trafikkfarlig parkering.
Sykehusene og forsikringsselskapene får kostnadene som kommer i etterkant av en ulykke.
Alle de impliserte partene, samt Trygg Trafikk og andre frivillige organisasjoner, driver
forebyggende arbeid. Dette skjer både alene og i samarbeid med andre.
3.1.4.1 Antall skadde og drepte
I Tromsø kommune er andelen drepte og skadde på vegnettet rundt halvparten av det som er
gjennomsnittet for landet, sett i forhold til befolkningen. I fylket som helhet er det omtrent
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tilsvarende som for landsgjennomsnittet. For luft- og sjøtrafikken er det i den aktuelle
perioden (1996-2001) ikke registrert ulykker innenfor det definerte storbyområdet.
Tabellene under viser en oversikt over drepte og skadde på de ulike vegtypene og pr. 1000
innbyggere i fylket, kommunen og storbyområdet i perioden 1996-2001. Det understrekes at
det gjennomgående er en underapportering i forhold til de mindre alvorlige ulykkene, det vil
si ulykker som ikke kommer med i statistikken.
Tabell: Drepte og skadde på vegnettet i perioden 1996-2001.
Skadegrad
Troms fylke Tromsø kommune
Rv Fv Kv Rv
Fv
Kv
Lettere skadde
1034 234 283 185 73 148
Alvorlig skadde
171 50 28
21
14
12
Meget alvorlig skadde 11
3
0
2
1
0
Drepte
46 14 4
4
6
2
Kilde: Statens vegvesen Troms

Tromsø by
Alle veger
Rv Fv Kv Kommune/by
98 36 145
406/279
8 5 11
47/24
1 1 0
3/2
2 2 2
12/6

Tabell: Drepte og skadde på vegnettet pr. 1000 innbyggere i perioden 1996-2001.
Skadegrad
Troms fylke
Tromsø kommune
Tromsø by
Lettere skadde
10,0
6,7
11,0
Alvorlig skadde
1,5
0,8
1,0
Meget alvorlig skadde
0,1
0,1
0,1
Drepte
0,4
0,2
0,3
Av tabellen, som viser drepte og skadde pr. 1000 innbyggere, ser vi at det er liten forskjell
når det gjelder de alvorlige ulykkene som skjer i fylket, kommunen og storbyområdet.
3.1.4.2 Trafikksikkerhetstiltak
Utbedringer av vegnettet for å redusere ulykkesrisikoen eller konsekvensen ved eventuelle
ulykker er det vegmyndigheten (stat, fylke og kommune) som har ansvaret for. Prioriteringen
av trafikksikkerhetstiltak skjer innenfor rammen av de totale vegbevilgningene, og
konkurrerer derfor mot rene veginvesteringer (framkommelighet), miljø- og kollektivtiltak og
rassikringstiltak.
Informasjon, holdningstiltak og kampanjer gjennomføres av alle impliserte parter, både i
samarbeid og alene. Spesielt har Statens vegvesen og Trygg Trafikk vært aktive, og politiet
har også hatt sin forebyggende enhet som har drevet med direkte virksomhet.
Skiltmyndigheten er også spredd rundt på flere aktører. Statens vegvesen og kommunen har
rett til blant annet å sette opp fareskilt, fartsgrenseskilt og noen opplysningsskilt på eget
vegnett, mens politet og Statens vegvesen har vedtaksrett i forhold til andre forbudsskilt,
påbudsskilt og noen opplysningsskilt.
Kontroller er det politiet som har, med unntak av ulovlig parkering der også kommunen har
myndighet, og tekniske kjøretøykontoller samt enkelte atferdskontroller (bilbelte) som
Statens vegvesen gjennomfører.
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3.1.5 Miljø
I brev fra Sekretariatet for NTP 2006-2015 datert 18.11.2002 er det angitt hvilke indikatorer/
parametere som skal inngå i tilstandsvurderingen i storbyomtalene.
3.1.5.1 Luftforurensning
Politikk og regelverk:
I Norge er det først og fremst stoffene nitrogendioksid (NO2), benzen (C6H6) og svevestøv
(PM10) som miljøvernmyndighetene er opptatt av å redusere. Utslippene av disse stoffene kan
gi helse- og trivselsproblemer og helseskader blant folk som er utsatt for høye nivåer på
utslipp eller er utsatt for dårlig luftkvalitet over lang tid. Utslipp i forbindelse med vegtrafikk
er en av hovedårsakene til redusert lokal luftkvalitet, men vedfyring er også en vesentlig kilde
til utslipp av svevestøv og benzen.
Regjeringen vedtok i 1998 nye nasjonale mål for lokal luftkvalitet. Målene setter grenser for
innholdet i luften av nitrogendioksid, benzen, svevestøv og svoveldioksid. Målene skal
oppfylles innen 2005 og 2010.
Nasjonale mål for lokal luftkvalitet:
· Timemiddelkonsentrasjonen av nitrogendioksid skal innen 2010 ikke overskride 150
µg/m3 mer enn 8 timer pr år
· Døgnmiddelkonsentrasjonen av svevestøv (PM10) skal innen 2005 ikke overskride 50
µg/m3 mer enn 25 dager pr år og innen 2010 ikke mer enn 7 dager pr år
· Årsmiddelkonsentrasjonen av benzen skal innen 2010 ikke overskride 2 µg/m3 som
bybakgrunnsverdi
”Forskrift om lokal luftkvalitet” vedtatt 04.10.2002, gir juridisk bindende grenseverdier for
luftkvalitet som skal nås innen 2005 og 2010. Som følge av forskriften skal Statens vegvesen
i 2003 etablere en målestasjon i Tromsø for kontinuerlig måling av luftkvalitet på gatenivå
for parametrene nitrogendioksid, benzen og svevestøv.
Målinger av luftkvalitet:
Luftforurensning i Tromsø ble målt av NILU 2 på to stasjoner (Grønnegata og Fogd
Dreyersgate) i perioden januar – april 2000 for parametrene nitrogendioksid, svevestøv og
benzen. Konklusjonen var at forskriftens grenseverdier for svevestøv i 2010 sannsynligvis vil
overskrides. Det spesielle med Tromsø var at kombinasjonen av mye strøing med sand og
grus og høy piggdekkandel ga større svevstøvkonsentrasjoner på vinterdager med tørre og
bare veger enn forventet ut fra trafikkmengden, mens svevestøvkonsentrasjonene var lave når
vegene var snø- og/eller isdekte.

2

Supplerende målinger av svevestøv og nitrogendioksid i Lillehammer og Tromsø vinteren 2000, NILU - OR
42/2000
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Beregninger av luftkvalitet:
Utførte beregninger viser at ca 2 100 personer utsettes for konsentrasjoner av svevestøv som
overskrider nasjonale mål for luftkvalitet.
Tabell 1. Antall personer utsatt for luftforurensning som overskrider nasjonale mål for luftkvalitet.
Fylkesveger Riksveger Kommunale veger

Totalt

(NO2) over 150 µg /m3 mer enn 8 timer/år

0

0

37

37

(PM10) over 50 µg /m3 mer enn 7 dager/år

634

744

731

2108

Tabell 2. Antall boenheter utsatt for luftforurensning som overskrider nasjonale mål for luftkvalitet.
Fylkesveger Riksveger Kommunale veger

Totalt

(NO2) over 150 µg /m3 mer enn 8 timer/år

0

0

16

16

(PM10) over 50 µg /m3 mer enn 7 dager/år

288

338

313

939

Boenhetene langs kommunale veger som er utsatt for svevestøvkonsentrasjoner over
nasjonalt mål ligger i Storgata (103 stk), Dramsvegen (52 stk), Skippergata (46 stk),
Grønnegata (44 stk) og Skolegata (29 stk). Ellers er 10 boliger eller mindre i hver av gatene:
Parkgata, N. Tollbodgate, Strandskillet, Sommerfeldtsgate, Vestregata, Kirkegårdsvegen og
Amtmandsgata også utsatt for svevestøvkonsentrasjoner over 50 µg PM10/m3 mer enn 7 dager
pr år.
Boenhetene langs riks- og fylkesveger, utsatt for svevestøvkonsentrasjoner over 50 µg
PM10/m3 mer enn 7 dager pr år, er Rv 862 fra NOVA-krysset til Eidkjosen (263 boenheter),
Fv 53 fra tunnelen til tankanlegg ved Skjelnan (130 boenheter), Fv 63 fra Fylkesbygget til
Langnestunnelen (99 boenheter), E8 fra krysset ved Berg (89 boenheter), Fv 59 fra UNN til
Stakkevollvegen (59 boenheter) og Rv 863 fra Sandnesundbrua til Karveslettvegen (13
boenheter).
3.1.5.2 Støy
Politikk og regelverk:
Regjeringens resultatmål3 for støy er: Støyplagen skal reduseres med 25 % innen 2010 i
forhold til 1999. Målet omfatter alle støykilder.
Ved planlegging av veger sier statlige retningslinjer4 at man skal oppnå ekvivalent døgnnivå
utenfor boligfasade på 55 – 60 dBA. Ved bygging nye boliger er det krav i hht. plan og
bygningslovens regler at innendørs ekvivalent døgnnivå ikke skal overskride 30 dBA.
I hht grenseverdiforskriften skal samferdselsmyndighetene, innen 01.01.2005, gjennomføre
tiltak i boliger der innendørs ekvivalent døgnnivå overskrider 42 dBA. Forskriften omfatter
bygninger som utsettes for støy fra flyplasser, riks-, fylkes- og kommunale veger mv.

3

Regjeringens miljøpolitikk MD 1999a

4

Retningslinjer for vegtrafikkstøy, Miljøverndepartementet 1979
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Støyforhold i Tromsø:
Status for ”grenseverdiforskriften” i Tromsø er at Luftfartsverket må etterisolere 5 boenheter,
Statens vegvesen 9 boenheter (ved riksveger) og Tromsø kommune 54 boenheter. Tromsø er
den kommune i landet med nest flest antall boenheter der tiltaksplikt inntrer ved kommunale
veger (etter Oslo). Det har noe sammenheng med at tidligere riks- og fylkesveger er blitt
omklassifisert til kommunale veger etter hvert som tunnelsystemet ble tatt i bruk.
Utførte beregninger5 viser at ca 3 200 personer utsettes for vegtrafikkstøy med støynivåer
over 55 dBA utenfor fasaden ved sin bolig. Av disse er 1 050 svært støyplaget, hvorav 25
prosent plages av støy fra riksveger, 29 prosent plages av støy fra fylkesveger og 46 prosent
plages av støy fra kommunale veger.
Tabell 3. Antall personer utsatt for vegtrafikkstøy i Tromsø.
Fylkesveger

Riksveger

Kommunale veger

Totalt

Antall personer svært plaget (PSP)
Antall personer mer enn 35 dBA,
Innendørs lydnivå

304

258

487

1049

337

169

951

1457

Utendørs lydnivå 55 – 60 dBA

413

603

31

1047

Utendørs lydnivå 60 – 65 dBA

372

220

220

812

Utendørs lydnivå 65 – 70 dBA

323

107

625

1056

Utendørs lydnivå > 70 dBA

0

40

259

299

Utendørs lydnivå > 55 dBA

1109

970

1135

3214

Tabell 4. Antall boenheter utsatt for vegtrafikkstøy i Tromsø.
Fylkesveger

Riksveger

Kommunale veger

Totalt

Antall boenheter mer enn 35 dBA

153

77

412

642

Antall boenheter 55 – 60

188

274

13

475

Antall boenheter 60 – 65

169

100

96

365

Antall boenheter 65 – 70

147

49

271

467

Antall boenheter > 70

0

18

111

129

Antall boenheter > 55

504

441

491

1436

Boligene som utsettes for høyest støynivå ( > 70 dBA) ligger ved Grønnegata - 28 boenheter,
Storgata - 27 boenheter, Kirkegårdsvegen -19 boenheter, riksveg 862 (NOVA-krysset til
Eidkjosen)- 18 boenheter, Nordre Tollbodgate og Skolegata - 9 boenheter hver, Karl
Pettersensgate - 8 boenheter og Solheimsvegen, Skippergata, Strandskillet og Langnesvegen
med mindre enn 5 boenheter pr. gate.

5

Kartlegging av støy og luftforurensning i Tromsø, Scandiaconsult AS, 2001

Kartlegging om grenseverdier for støy og lokal luftforurensning, Troms, Asplan Viak AS, 2000
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3.1.6 Standard på transportnettet
I det etterfølgende gis en kort omtale av standarden på transportnettet som ligger innenfor det
som er definert som storbyområdet Tromsø.
3.1.6.1 Hovedvegnettet
Innenfor det definerte området for storbyutredningen har hovedvegnettet, som består av både
riksveger, fylkesveger og kommunale veger, stort sett tilfredstillende standard når det gjelder
framkommelighet for næringstrafikk, kollektivtrafikk og personbiltrafikk. Unntaket er Langnestunnelen, som var en privateid tunnel, som Tromsø kommune overtok sommeren 2002.
Tunnelen er stengt for tunge kjøretøy. Den har behov for en betydelig oppgradering før den
kan sies å tilfredsstille de sikkerhetskrav som stilles til en slik høytrafikert tunnel (ÅDT ca.
10500 kjt.).
Med hensyn til vedlikeholdsstandarden (dekketilstand, spor og jevnhet), så er den å oppfatte
som tilfredsstillende på riksvegene og til dels på også på fylkesvegene, mens den er noe
dårligere på det kommunale vegnettet.
3.1.6.2 Gang- og sykkelveger/fortau
Reisevaneundersøkelsen i Tromsø i 1990 viste at det foretas omtrent 20.000 reiser til fots
eller med sykkel til og fra arbeid og skole. 31 % av alle reiser foretas til fots eller med sykkel
i byområdet i Tromsø.
For å bedre forholdene for disse, og som et ledd i en målrettet innsats for å øke andelen som
går og sykler, både av miljømessige, trafikksikkerhetsmessige og helsemessige grunner, ble
”Kommunedelplan for gående og syklende” utarbeidet og behandlet i 1999. Planen omfatter
Tromsø byområde. Det vil si Tromsøya, området Slettaelva - Storelva på Kvaløya, og
Gammelgård - Skjelnan på fastlandet.
Planen var et forslag til hovedtraséer for gang- og sykkelveger i dette området, med unntak
av sentrum der den var tenkt å være en del av gatebruksplanen for sentrum.
”Kommunedelplan for gående og syklende” var en oppfølging av ”Samordna transportplan
for Tromsø”; og planens handlingsprogram skal gi grunnlag for prioritering av investeringer
på det kommunale veinettet og riks- og fylkesveinettet, og må følges opp i forbindelse med
årlige prioriteringer i budsjett og langtidsbudsjett.
For å få et sammenhengende hovednett for hele byområdet er det sett på 24 hovedtraséer med
total lengde på 75 kilometer (inkludert det som er bygd). Mange av disse traséene er skoleveier. I traséene må det etableres en del nye fortau og gang-/sykkelveger. Noen av disse
traséene går på stier eller boliggater med liten trafikk, slik at det ikke er nødvendig med
fortau eller gang- og sykkelveg. Forslaget til handlingsprogram omfatter utbygging og
tilrettelegging av disse 24 traséene for gående og syklende. I tillegg kommer økt vedlikeholdsstandard og sykkelparkeringsanlegg.
I Kommunedelplanen var det ikke foretatt en nøye prioritering mellom prosjektene. Dette er
nå gjort, og tatt hensyn til i forbindelse med utarbeidelsen av Tromsøpakke II. Investerings-
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omfanget var beregnet til om lag 200 millioner kroner (1997 kroner), men kostnadsanslaget
er øket betraktelig. Gjennom Tromsøpakke II vil under halvparten av prosjektene bli
gjennomført. Store og viktige gang-/sykkelvegprosjekt som ikke har fått plass innenfor
Tromsøpakke II er:
· Rv 862 G/s-bane Sandnessundbrua
· Fv 59 Vales veg – Nordøyavegen
· Kv Nordøyavegen – Skattøra – Hamna
· Kv Hamna sør – Giæverbukta
· Kv Langnesvegen X Fv 63 – Langnesvegen v/fotgjengersignal
· Fv 63 Nyløkken – X Bjørnøygata
· Ev 8 Tromsdalen ved bruhodet
Bygging av gang- og sykkelveg/fortau på disse strekningene vil gi et tilfredsstillende og
sammenhengende tilbud til fotgjengere og syklister langs med hovedvegnettet, og inkluderer
alle vegkategorier. I tillegg kommer manglende gang- og sykkelvegtilbud langsmed det
kommunale vegnettet på Tromsøya. Gang-/sykkelvegbehovet nevnt foran søkes løst gjennom
Tromsøpakke II for de mest utsatte rutene, men lar seg ikke fullfinansiere innenfor den
økonomiske rammen til Tromsøpakke II.
Imidlertid vil et godt utbygd tilbud med gang- og sykkelveger/fortau få liten innvirkning på
biltrafikken. Det har sammenheng med de klimatiske forholdene (ustabilt vær og lang vinter)
man har i Tromsø som gjør at få velger sykkelen som framkomstmiddel når avstanden blir
mer enn 5-6 km. I tillegg er sykkelsessongen i Tromsø kort, vanligvis fra midten av mai til
utgangen av september.
Vedlikeholdet av gang-/sykkelvegene og fortauene er dårlig langsmed alle vegkategoriene,
og må av hensyn til å øke bruken av disse vegtilbudene forbedres. Om vinteren må det være
en forutsetning at gang- og sykkelvegene er gjennombrøytet til samme tid som det øvrige
vegnettet unntatt i forbindelse med ekstremvær.
3.1.6.3 Terminalfunksjoner
Godstransporten over Tromsø havn (Breivika), som stort sett består av assorterte pallelaster,
fungerer i dag tilfredsstillende fordi flåten som benyttes i liten grad er tilpasset
containertrafikk. I løpet av de nærmeste 5 årene antas det imidlertid at en modernisering av
flåten vil føre til at en større del av industrigodset (spesielt fiskeprodukter) vil bli transportert
i containere. Årsaken til denne utviklingen er å finne i sporbarhetskravene. Det betyr at
Tromsø havn må forberede seg til å møte denne nye situasjonen ved å etablere en
containerhavn.
Når det gjelder terminalfunksjonene knyttet til persontransport, så er forholdene på Tromsø
Lufthavn tilfredsstillende. Terminalbygningen har tilstrekkelig kapasitet til å ta dagens
flytrafikk, og det er tilstrekkelig forbindelse inn til Tromsø sentrum med buss i tillegg til at
det er en taxiholdeplass like utenfor ankomsthallen. Inne i sentrum (på Prostneset) er det
overgang til båt og distriktsrutebusser.
Når det gjelder trafikknutepunktet på Prostneset, der forbindelsene (fra/til) båt/båt, båt/bil,
bil/båt og bil/bil er plassert, så er ikke passasjerfasilitetene tilfredsstillende. Det mangler en
tilfredsstillende terminalbygning med nødvendige passasjerfasiliteter og
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informasjonstjeneste. Dette problemet vil trolig være løst når utvidelsen og ombyggingen av
Prostneset er gjennomført. Ombyggingen er planlagt oppstartet i 2004.
I Breivika anløper om lag 40 % av alle cruiseskipene som kommer til Tromsø i løpet av
sommeren (resten anløper Prostneset). I dette havneavsnittet mangler det en tilfredsstillende
terminalfunksjon som kan tilby turistene de tjenestene og den service som de etterspør, og
sist men ikke minst at turistene kan komme seg fra båt til bil/buss og tilbake på en
trafikksikker og tiltalende måte. Dagens forhold, der turister må gå mellom vogntog og andre
godstransporter, er ikke tilfredsstillende. Planer for et nytt opplegg foreligger ikke, og det er
lite trolig at det kommer til å bli gjort noe de nærmeste årene.
3.1.6.4 Pålitelighet
Hovedvegnettet i Tromsø har en standard og en driftssikkerhet som er meget bra, i tillegg til
at det også har en trafikkavviklingskapasitet som gir god regularitet. Men som mange andre
vegnett, har også dette hovedvegnettet en risiko med hensyn til driftsstans.
Risikoen er først og fremst knyttet til Tromsøbrua og Sandnessundbrua, som kan bli stengt på
grunn av sterk vind, at det skjer en trafikkulykke på bruene eller at et skip kolliderer med
bruenes fenderverk og/eller søyler/pilarer. Dernest er det også en risiko knyttet til driften av
det omfattende tunnelsystemet som er bygget i Tromsø. Faller strømforsyningen ut, må alle
tunnelene stenges for trafikk av hensyn til trafikksikkerheten inntil strømforsyningen er
gjenopprettet; og skjer det en trafikkulykke i en tunnel, må denne tunnelen stenges inntil
tunnelen er ryddet.
Situasjonene nevnt foran kan medføre stengning fra en til flere timer, men forekommer
relativt sjelden. Skjer slike situasjoner i forbindelse med morgen- og/eller ettermiddagsrushet,
kan det ta lang tid å avvikle rushtrafikken.
Statens vegvesen Troms har imidlertid utarbeidd instrukser som beskriver hvordan slike
situasjoner skal handteres.
Om vinteren kan det på dager med dårlig vær og vanskelige kjøreforhold forekomme at ikke
alle hovedvegene er gjennombrøytet og glatte vegpartier ikke er blitt strødd før rushtrafikken
setter inn. Slike situasjoner skaper trafikkavviklingsproblemer. Det samme er i enda større
grad tilfelle for gang- og sykkelvegnettet, noe som bidrar til å redusere bruken av dette
vegnettet.
Når det gjelder regulariteten til sjøs og i luften, så er den naturligvis til en viss grad påvirket
av værforholdene. Men selv om Tromsø ligger på ca. 69,7 o nord er påliteligheten til sjø- og
lufttransporten meget god.

3.2 Framkommelighet
Utbyggingsplanen, som det ble lagt opp til i transportplanen for Tromsø, la blant annet opp til
en utbygging av hovedvegnettet i Tromsø, slik at køproblemene, som man hadde på
Tromsøya og på innfartsvegene til Tromsø sentrum fra øst (fastlandet) og vest (Kvaløya),
kunne bli løst. Utbyggingsplanen ble gjennomført i løpet av 1990-årene, og
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utbyggingstiltakene har resultert i at det nå, på dager med normale kjøreforhold, ikke er
trafikkavviklingsproblemer verken i morgenrushet eller ettermiddagsrushet.
Reisetidsundersøkelsen, som ble gjennomført i løpet av september og oktober 2002, bekrefter
denne situasjonen. Den viste en gjennomsnittlig forsinkelse i forhold til normal kjøretid på 3–
5 min. for de tre rutene som ble undersøkt.
Trafikksituasjonen innenfor det definerte storbyområdet for Tromsø er følgelig den at verken
næringstransportene eller kollektivtransportene har vesentlige framkommelighetsproblemer
på hovedvegnettet når vær- og føreforholdene er normale.
Imidlertid er trafikkmengden på de mest trafikerte vegrutene innenfor storbyområdet nær den
teoretiske kapasitetsgrensen for det noen av disse vegene kan avvikle i rushtidene, og det
betyr at på vinterdager med dårlige kjøreforhold, vil køproblem kunne oppstå.
Dessuten vil boligutbyggingen, som skjer på Kvaløya og på fastlandet sør for Tromsøbrua, i
løpet av en tiårsperiode resultere i køproblemer på Sandnessundbrua og Tromsøbrua i
morgen- og ettermiddagsrushet. Grunnen er at trafikkmengden overskrider timetrafikken
bruene er i stand til å avvikle. Utenom rushtidene vil trafikken normalt gå uten hindringer,
noe som betyr at det meste av næringstransportene til/fra byområdet i liten grad vil bli
påvirket av køproblemer.
Arealdelen til Tromsø kommunes kommuneplan for byområdet og bynære områder (20002012) ble i hovedtrekk vedtatt i 2001; men på grunn av at enkelte nye områder kom inn i den
politiske behandlingen, og at det ble reist innsigelser mot planen, ble den ikke endelig vedtatt
før november 2002.
Planen legger i hovedtrekk opp til konsentrert utbygging i Tromsø, med fokus på å bygge ut
innenfor dagens bygrenser. Enkelte viktige unntak finnes dog, blant annet ønsket
kommunestyret å åpne for en større utbygging på Kvaløya og i enkelte områder utenfor
byområdet. Kommunestyret flyttet også bygrensen for å åpne for mer bygging i byens
ytterkant på fastlandet. Boligbyggestrategien, som ville ha vært et viktig redskap for å slå fast
i hvilke rekkefølge en ønsker å bygge ut de forskjellige områdene, ble ikke vedtatt.
Videre anslås det en boligbygging på om lag 450 enheter i året (maksimalt 650).
Boligpotensialet innenfor det vedtatte utbyggingsområdet er anslått til mellom 7500 og 8000,
hvorav mellom 2500- 3000 i gangavstand til sentrum. Utviklingen de siste to årene tyder på
en enda større utnyttelse, samt økt fortetting. Med andre ord er boligpotensialet innenfor
eksisterende bygrense mer enn stor nok til å dekke boligutbyggingen de neste 15 årene.
Fordi det er boligutbyggingen som i særlig grad påvirker trafikkutviklingen, må kommunen
innen utgangen av vegplanperioden 2006-2015 ha avklart hvilken boligutbyggingsstrategi
som skal gjelde videre framover, og i denne strategiavklaringen vil trafikkavviklingen måtte
være en sentral problemstilling.
Andre måter å styre trafikkutviklingen på, er å gjøre det billigere å reise kollektivt, øke
parkeringsavgiften, innføre vegprising, og gjøre bruk av tidsregulering ved bruk av skilting.
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Viktig i denne sammenheng er også at etableringer av nye kjøpesentrer ikke må skje i
utkantområder der det vil medføre økt personbiltrafikk. Slike sentrer må legges til sentrale
trafikkknutepunkt som gjør det mulig å benytte kollektivtransport.

3.3 Tromsø havn
Kapitlet om Tromsø havn er utarbeidd i samarbeid med Tromsø Havn, Havnedirektøren.
Kapitlet er ikke ensidig basert på konsekvensutredningen om Breivika havneavsnitt, og det
gjelder i særlig grad omtalen av godsomslaget i havneområdet; der man i dette kapitlet tar
utgangspunkt i at Tromsø havn skal være en intermodal knutepunktshavn med de mulighetene det innebærer, mens konsekvensutredningen tar utgangspunkt i dagens godsomslag.
Videre legges registreringene for 2001 til grunn for godsomslaget over de offentlige kaiene,
mens konsekvensutredningen er basert på registreringen for 2000.
Når det gjelder vanndybden ved kaiene, så angis den fra – til. Det har sammenheng med at
kaiområdet utbygges etappevis, og at de ulike kaiene vil få ulik vanndybde. For fiskerihavna
vil det gjelde at de største fiskebåtene skal kunne komme inn til kaiområdet, og dette kaiområdet dimensjoneres for en vanndybde på 14 meter. Endelig vanndybde ved den enkelte kai
vil bli fastlagt i reguleringsplanen.
3.3.1 Politiske føringer og viktige plandokument
Tromsø er av Stortinget pekt ut som nasjonalhavn. Videre har Tromsø status som grensekontrollhavn, EØS-havn, fiskerihavn og er hovedbase for SFT’s beredskap i Nord-Norge.
Breivika er Tromsø´s viktigste trafikkhavnområde. Den sørlige del av havneområdet er i dag
fullt utnyttet/utbygd for dagens bruk med i hovedsak assorterte pallelaster, og dette kaiområdet har et vanndyp som varierer fra 7,5 – 12 meter for de ulike kaiene. Området er for trangt
og uhensiktsmessig for håndtering av større parti enhetslaster/containere.
Nordre del av Breivika har stort potensiale for fremtidige havneutbygginger. Det kan bygges
ut ca. 700m ny kailinje med et vanndyp som kan komme til å variere fra 12-14 m.
Rapporten ”Tromsø som nasjonalhavn – overordnet utviklingshavn” ble behandlet i
kommunestyret 26.1.2000. Følgende vedtak ble fattet:
1. Tromsø kommunestyre vurderer utbyggingen av Tromsø som nasjonalhavn som ett av
de største og viktigste næringspolitiske tiltak for Tromsø kommune og Troms fylke de
kommende år.
2. Analyserapporten ”Tromsø som nasjonalhavn – overordnet utviklingsplan” legges til
grunn for den videre utviklingen av Tromsø som nasjonalhavn.
I forbindelse med de strategiske analyser for Nasjonal Transportplan 2006-2015 har så vel
Troms fylkeskommune som Finnmark fylkeskommune i sine uttalelser omtalt/gjort vedtak
om Tromsø havns fremtidige rolle som knutepunktshavn.

28

Troms fylkeskommune har i den forbindelse blant annet gjort følgende vedtak knyttet til
”overordnede strategiske prioritering for godstransporter”:
3. Det utvikles en intermodal knutepunktshavn/containerhavn i Tromsø. Narvik
videreutvikles som knutepunkt for landbaserte transporter basert på bil og bane. For
å få til en best mulig utnyttelse av disse knutepunktene vil det være nødvendig å
fokusere på forbindelsene mellom dem.
4. Det må etableres effektive feedersystemer inn mot knutepunktene. For sjøtransport vil
dette i hovedsak bety at de største trafikkhavnene og de største fiskerihavnene, samt
effektive vegtransporter inn mot knutepunktene Tromsø og Narvik. Dette innebærer
bl.a. at regularitets- og fremkommelighetstiltak på E 6 prioriteres, at det arbeides for
at E 8 får TEN-status og at E 10 defineres som egen stamvegrute ift. prioritering av
investeringer.
5. Infrastrukturen i selve knutepunktene må utvikles slik at det legges til rette for effektiv
godshåndtering og distribusjon i knutepunktene.
I sin rapport om de strategiske utfordringer Troms står overfor i forbindelse med NTP 20062015, går Troms fylkeskommune inn for at det utvikles et feedersystem med båt og bil inn
mot Tromsø som intermodal knutepunktshavn. Et større utredningsarbeid blir nå igangsatt for
å konkretisere dette nærmere.
Tromsø Havn tar ikke sikte på å utvikle Tromsø havn som et bane-/sjøknutepunkt. Det
realistiske er at Narvik blir jernbaneknutepunkt for Tromsø. En slik konklusjon vil øke
tungtransporten på vegnettet i Tromsø, samtidig som den vil styrke utviklingen av Tromsø
havn, da det betyr økt sjøtransport og bedre frekvens av containerførende skip i
Nordsjøtrafikk.
Finnmark fylkeskommune har i sin uttalelse pekt på at Tromsø eller andre byer lenger sør vil
være å foretrekke som intermodal knutepunktshavn fremfor å etablere en i Finnmark. Dette ut
fra behovet for å etablere et effektiv feederopplegg, og ønsket om å prioritere vegutbyggingen
i Finnmark. Konkret uttales det:
Selv om det fra sentralt hold synes å gå mot en tung satsing på å utvikle de såkalte
intermodale knutepunktshavnene, vil det i Finnmark bli viktigere å rette
hovedinnsatsen inn mot utvikling av feedersystemene, dagens veger og båtruter.
For Tromsø havn betyr det at den intermodale knutepunktsfunksjonen må ta sikte på å dekke
et influensområde fra nordre Nordland og nordover.
I arbeidet med utviklingen av Tromsø havn foreligger følgende viktige dokument:
· Prinsippvedtak vedrørende arealbruk langs Tromsøysundet (kommunestyresak 77/97)
· Overordnet utviklingsplan (Tromsø Havn)
· Kommuneplanens arealdel (Tromsø kommune)
· Internasjonale fiskerihavnfunksjoner (Tromsø Havn)
I tillegg kommer konsekvensutredningen for Breivika havneavsnitt som er lagt ut til høring.
Arealene langs begge sider av Tromsøysundet er vurdert som byens viktigste og største
vekstområder.
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Allerede med vedtak i kommunestyresak 77/97 "Prinsipper for helhetlig arealdisponering
langs Tromsøysundet" ble grunnlaget lagt for framtidig politikk i forhold til utnyttelse av
arealene langs Tromsøysundet.
Mens områdene langs Strandveien ble forbeholdt utvikling til boligformål og lettere
virksomheter, ble det lagt opp til at de sjønære områdene på Nordøya skulle utvikles med
sikte på maritim næringsvirksomhet og havneformål.
Nordøya ble således utpekt til område for framtidig havneutvikling, herunder utvikling av
den offentlige trafikkhavna, internasjonal fiskerihavn, terminalanlegg for bunkring og for
etablering av nærings- og industrivirksomhet med behov for sjøtilknytning.
Som en oppfølging av ovennevnte politiske avklaring, startet Tromsø Havn en prosess med
sikte på å utarbeide en langsiktig strategi for egen virksomhet.
Av andre forhold som bidro til å initiere dette arbeidet kan nevnes Stortingets behandling av
St. melding nr. 46 "Om havner og infrastruktur for sjøtransport", det da nystartede arbeidet
med Nasjonal Transportplan 2002-2011, samt fylkeskommunens arbeid med Fylkesplan for
Troms 2000-2003.
Mye av strategiarbeidet var rettet mot å identifisere havnas fremtidige utbyggingsbehov,
herunder peke på egnet lokalisering og konkretisere behov for havnearealer, kaier og
infrastruktur innenfor planperioden fram mot 2020.
3.3.2 Tromsø Havn som konsept
I dag er Tromsø havn en havn som primært dekker godstransportbehovet for befolkning og
næringsliv i Tromsø og Nord-Troms samtidig som den har en viktig knutepunktsfunksjon for
Finnmark og Svalbard. Tromsø er et betydelig knutepunkt for landing og mellomlagring av
fisk (frysehoteller), og har dermed opprettholdt sin posisjon, som en av landets største
fiskerihavner, på tross av at den tradisjonelle fiskeindustrien har forlatt Tromsø. Havnas
attraktivitet som landings- og omlastingssted har grovt sett fire hovedårsaker:
· Riktig lokalisering
· En stor havn med god kapasitet
· Et meget høyt servicenivå (one stop shopping)
· Et godt sjø- og landtransporttilbud ut av byen
Fiskeri- og havbruksnæringen kommer til å vokse videre samtidig som nye produkter og
produksjonsmåter vil se dagens lys. Næringen vil også stå overfor meget store utfordringer i å
etablere logistikksystemer som både er rimeligere og har høyere kvalitet enn dagens tilbud.
Etter hvert som havbruksnæringen i nord vokser, vil godsvolumene øke både på nordgående
som følge av det økte behov for fôr og utstyr (tilsvarer ca 150 % av slaktevolum), og på
sørgående som eksport av ferdige produkter.
Som en del av kompetansemiljøet i tilknytning i Universitetet har Tromsø utviklet landets
ledende fiskerikompetanse. Denne kompetansen vil spille en nøkkelrolle i utviklingen av
neste generasjons prosessanlegg knyttet til maritimt råstoff (fisk og biprodukter). Tromsø
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Havn har i den forbindelse et sterkt fokus på å legge forholdene til rette slik at
kompetansemiljøene i Tromsø skal kunne omsette sin kunnskap til kommersielle bedrifter.
Tromsø Havn vil møte behovene til den internasjonale flåte og fremtidens fiskeri- og
havbruksnæring gjennom konseptet ”Tromsø Internasjonale Fiskerihavn”. Dette konseptet tar
utgangspunkt i at norsk fiskeri- og havbruksnæring har behov for å bedre sin
konkurransekraft ved å etablere samarbeidsløsninger for å oppnå de nødvendige synergier.
Det gjelder både mellom de ulike deler av næringen, mellom bedrifter og de offentlige
havner, samt i forhold til de nye industribedrifter som forventes utviklet på basis av marine
bi- og avfallsprodukter.
Konseptet er nærmere beskrevet i konsekvensutredningen ”Tromsø som nasjonalhavn,
Breivika havneavsnitt” av august 2002.
I Breivika havneavsnitt vil en legge til rette for samlokalisering av alle typer bedrifter knyttet
til marint råstoff med unntak av produksjon av levende fisk i mærer som ikke kan foregå i
havna.
Når Breivika er valgt som lokaliseringssted for en slik satsing, er det fordi denne aktiviteten
er vurdert å måtte ligge i umiddelbar tilknytning til den del av havna som skal utgjøre
tyngdepunktet i den fremtidige containertrafikken. I den første fasen (5-10 år) av økt olje- og
gassvirksomhet i Barentshavet, vil konsekvensen primært være økt trafikk og den skal løses i
Breivika. Det er imidlertid mulig at denne utbyggingen i volum og konsept blir slik at det blir
behov for å utvikle et integrert havne- og industritilbud i nord, der utstyrsleverandører og
servicebedrifter kan ta inn moduler og utstyr for komplementering, sammenbygging og
kontroll. Det må derfor legges til rette for en slik utvikling, og da gjennom å utvikle et nytt
havne- og industriområde enten i Finnvika (på Kvaløya), ved Tønsnes (på fastlandet), eller
ved Balsnes (på Malangshalvøya).
Den fremtidige utvikling i nordområdene (Norge og Russland) må forventes å føre til en
betydelig økt internasjonal skipsfart. Det må derfor legges spesiell vekt på at Tromsø havn
skal bli attraktiv overfor utenlandske skip og utenlandske aktører innen det maritime cluster,
både som et effektivt og funksjonelt logistikknutepunkt i et transportnett av høy internasjonal
kvalitet, og som et servicested som kan møte alle de behov og krav som utenlandske redere
og fartøyer vil ha når de anløper en norsk havn.
I stikkords form er konseptet for Tromsø havn:
a)
Være et logistikknutepunkt i de to dimensjoner
· Intermodalitet i forhold til sitt influensområde (regionen)
· Som senter i en eller flere industriklynger i Tromsø
b)
Være en koordinator og tilrettelegger i utviklingen av regionale næringsklynger
c)
Legge forholdene spesielt til rette for at utenlandske aktører (rederier og
servicebedrifter) benytter Tromsø som operasjonsbase eller som knutepunkt i et
gjennomgående transportsystem
d)
Være en tilrettelegger for utvikling av neste generasjons marine næringer i samarbeid
med kompetansemiljøer og kommersielle aktører
e)
Være hovedhavna for den nærings- og transportutvikling som forventes i
Barentsregionen
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3.3.3 Trafikkbilde
I nevnte konsekvensutredningsarbeid er det lagt til grunn relativt offensive vekstprognoser, i
hovedsak basert på en betydelig økning innenfor havbruksnæringen, og i mindre grad knyttet
til regional knutepunktsfunksjon og økt aktivitet i nordområdene.
I forbindelse med vurderinger knyttet til Tromsø som intermodal knutepunktshavn, legges det
til grunn at Tromsø havn tilføres ytterligere gods bl.a. fra Finnmark, som ikke er tatt med i
konsekvensutredningsarbeidet. I tillegg er det lagt inn betydelige volumer knyttet til økt
virksomhet i nordområdene. Godsanslagene nedenfor avviker således noe fra det som
presenteres i konsekvensutredningen.
Tromsø havn hadde i 2001 10.331 skipsanløp som fordeler seg som følger:
· Godsførende
2.251
· Fiskefartøy
4.146, hvorav ca 20 % utenlandske
· Cruise
96
· Andre fartøyer
3.838
I dag har Tromsø havn 30 regulære ukentlige anløp (eksklusive hurtigruten) av rutegående
godsførende fartøyer hvorav 9 går i Nordsjøfart. Av disse regulære ukentlige anløpene
stopper 25 ruter i Tromsø. I tillegg til de rutegående godsskipene kommer et betydelig antall
andre godsførende fartøyer (ca 700 på årsbasis) som går i løsfart.
Dagens flåte er kun i meget liten grad tilpasset containerfrakt. Dermed er også
containertrafikken over Tromsø havn begrenset. Det ventes ikke vesentlig vekst i andelen av
containerisert gods før dagens umoderne tonnasje skiftes ut. Dette antas å skje i løpet av de
nærmeste 5 år både som følge av at norsk sjøtransport generelt har et meget stort behov for
modernisering, ved at sporbarhetskravene til fiskeeksporten vil kreve økt bruk av containere,
og ved at større deler av industrigodset også vil bli transport i containere.
Godsstatistikkene for Tromsø viser et stykkgodsomslag over offentlige havneanlegg i
Tromsø havn i 2001 på 152.874 tonn, og over private anlegg på 166.290 tonn (i 2000). I
tillegg kommer 339.254 tonn fisk (offentlige og private anlegg). Totalt 658.418 tonn.
Utviklingen de siste år har vist en betydelig økning av fiskelandingene til Tromsøs
”frysehoteller”, og det antas at ca 29 %, eller 57.029 tonn, blir videretransportert med bil.
Retningsbalansen for godstransporten viser ca 305.000 tonn losset (nordgående) og ca
230.000 tonn lastet (sørgående). I tillegg kommer omlastingen til Finnmark med ca 20.000
tonn pr. år. Totalt utgjør godstransporten 555.000 tonn pr. år.
Som intermodal knutepunktshavn vil godstrafikken i antall containere pr uke og
retningsbalansen være avgjørende for hvilken regulær anløpsfrekvens som kan forventes.
Med moderne skip kan det antas at ca 80 % av stykkgodsmengden og fiskeeksporten vil gå i
containere. Med en gjennomsnittsvekst på 10 tonn pr full container, betyr dette at dagens
godsmengde i Tromsø vil tilsvare et containeromslag målt i TEU (Twenty feet Equivalent
Units) på:
· Ca 24.400 TEU pr år losset (nordgående)
· Ca 18.400 TEU pr år lastet (sørgående)
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Den dimensjonerende uketrafikk som grunnlag for etablering av regulære ruter med
containerførende skip vil ligge noe under ukegjennomsnittet for året, antatt 90 %. Tatt hensyn
til dette, vil denne trafikk representere en dimensjonerende uketrafikk på ca 440 TEU pr uke.
Med et ønsket volum på 100 TEU pr anløp gir dette grunnlag for 4-5 anløp pr uke allerede
med dagens godsmengder. Dette tilsier at Tromsø vil være en meget attraktiv havn for
næringslivet, og i vesentlig grad styrke sjøtransportens konkurransesituasjon i forhold til
biltransport.
I løpet av få år forventes retningsbalansen å forskyves enda mer i favør av nordgående
trafikk. Dette som følge av den økte petroleumsvirksomheten i Barentshavet. Med Statoil i
spissen har oljeselskapene besluttet å gå over fra bil til båttransport når det gjelder
forsyninger og utstyr til aktiviteten i nord. Videre har en sammen med baseselskapene gått
inn for at denne båttransporten i størst mulig grad skal koordineres med de andre godsførende
skip. Dermed vil oljeselskapenes behov for egentransporter reduseres vesentlig. Dette vil ikke
bare resultere i økt nordgående gods, men også gi økt sikkerhet for god frekvens. Sistnevnte
ut fra at oljeselskapene forventes å ha et minimumskrav på to avganger pr uke for å få god
nok forsyningssikkerhet med båt.
Retningsbalansen for Tromsø er annerledes enn i de andre nordnorske havner som alle har en
overvekt av sørgående gods. Det refereres i den forbindelse til forsker Inger Beate Hovi, som
i et intervju i Havneavisen (august 2002) uttaler følgende om TØI’s analyse av ”godsgrunnlaget for containertrafikk mellom Nord-Norge og Kontinentet”:
For det første er analysen ingen lokaliseringsanalyse. Til det er datagrunnlaget alt
for grovt. Spesielt gjelder det sammenligning av ulike alternativ innenfor samme
fylke.
Det som står som våre hovedkonklusjoner er at det er et potensial for å innføre en
direkte containerlinje mellom Nord-Norge og Kontinentet, men at det er svært skjev
retningsbalanse, betydelig høyere eksport enn import. Da vi har sammenlignet de
samfunnsøkonomiske kostnadene ved de ulike alternativene, er det særlig for godset
som i utgangspunktet går med bil at en vil kunne oppnå en gevinst ved et slikt
alternativ siden det i første rekke er fersk fisk som i dag transporteres på veg fra
Nord-Norge til Kontinentet.
Videre ser en at eksportandelen som utgjøres av fersk fisk er betydelig høyere i Troms
og Finnmark enn i Nordland. Det gjør at den samfunnsøkonomiske gevinsten er
høyere ved et anløp lenger nord enn for eksempel i Bodø eller Mo i Rana, fordi det
der er tunge godsvolum som i dag transporteres med skip, sier Hovi.
Denne situasjonen med stor overvekt av nordgående transporter til Tromsø, representerer et
betydelig potensiale for å øke sørgående containertrafikk, og dermed styrkes Tromsøs rolle
som knutepunktshavn for industribedrifter i Tromsøs omland. Når containeriserte enhetslaster
blir dominerende i godstransporten langs norskekysten, vil retningsbalansen få en mye større
betydning enn tidligere med hensyn til hvilke havner som naturlig utvikler seg til intermodale
knutepunktshavner. Med dette som utgangspunkt vil det (i tråd med det Hovi sier) være
samfunnsøkonomisk riktig å utvikle Tromsø som den viktigste intermodale knutepunktshavn
i Nord-Norge.
De økte godsmengder som et feedersystem med Tromsø som knutepunkt vil representere, kan
vanskelig konkretiseres uten nærmere analyser. Et slikt analysearbeid er besluttet igangsatt i
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regi av Troms fylkeskommune og i nært samarbeid med Tromsø Havn og store nordnorske
bedrifter.
Man kan imidlertid med utgangspunkt i dagens landinger av marint råstoff i Troms og
Finnmark anta et grunnlag for et tilbringersystem knyttet til sjømatprodukter. Det ble i 2001
landet ca 860.000 tonn råstoff i Troms og Finnmark (bunnfisk og pelagisk), i tillegg ble det
produsert ca 80.000 tonn laks i disse to fylkene. Med beskjedne omregningsfaktorer
representerer dette et regionalt godsomslag (inn til kyst/omfordeling og produksjon internt i
regionen/til eksport) på ca 1.210.000 tonn.6 I dette bilde er behandling av biprodukter ikke
medtatt.
I tillegg kommer innsatsfaktorer i produksjon av sjømat som eks fiskefôr, salt, mv. som nevnt
tidligere.
I en godsprognose for Tromsø vil en også måtte gjøre en vurdering av hvor stor del av de
utenlandske landinger av fisk som kan tenkes å gå over Tromsø, og i hvilken grad Tromsø vil
etablere seg som logistikk- og serviceknutepunkt for petroleumsutviklingen i Barentshavet.
I et lengre perspektiv (10-15 år) må det forventes at olje- og gassutvinningen i østre
Barentshav er kommet i gang for fullt. Det vil kunne representere nye og meget store
muligheter og forventninger til Tromsø både med hensyn til rene havnetilbud og til mer
integrerte løsninger mellom havn og utstyrsleverandør og ulike servicebedrifter. Dette
representerer imidlertid enda så store usikkerheter at det ikke kan tas inn i prognosene.
Hovedpoenget er at disse problemstillingene må klarlegges nærmere i analyser av det
næringsmessige omland for et tilbringersystem knyttet til Tromsø som intermodalt
knutepunkt. En analyse som det nå er enighet om å iverksette. Hvor mye som vil tilføres et
tilbringersystem basert på containeriserte enhetslaster av det totale potensiale, er blant annet
et viktig spørsmål en slik analyse bør fokusere på.
3.3.4 Samarbeidsrelasjoner
Samarbeidstiltakene med privat sektor i Tromsø har til nå i hovedsak dreid seg om å legge til
rette for etablering av transporttunge bedrifter i Breivika. For den videre utbygging av
Tromsø Internasjonale Fiskerihavn er en nå i dialog med private aktører både om konkrete
etableringer der disse bygger sine egne bygg samt om hvordan grunnlagsinvesteringer til
tomteopparbeidelse mv. skal finansieres og eies. I dagens driftsform er de fleste bygninger og
alt håndteringsutstyr i de offentlige havneavsnitt eid og drevet av private.
Gjennom en del år har det vært diskutert et interkommunalt havnesamarbeid med nabokommunene Balsfjord og Karlsøy. Dette har primært hatt som målsetting at nabokommunen
ønsket en formell faglig kontakt (Balsfjord) og en påvirkning i å utvikle en god eksporthavn
for fisk (Karlsøy).

6

560.000 tonn bunnfisk omrfakt på 0,35 gir 200.000 tonn ferdigvare. 300.000 tonn pelagisk, noe går direkte til
konsum men mesteparten til mel og olje. Av forsiktighetshensyn benyttes omregningsfaktorer for mel og olje på
hele mengden. Dette gir 300x0,17 =ca 50.000 tonn mel og 300x0,07 = ca 20.000 tonn olje
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Et formelt interkommunalt havnesamarbeid anses i dag som lite aktuelt for Tromsø Havn i og
med at det legges opp til en utbygging av Breivika havn. Det er imidlertid ønsker om å utrede
en annen form for samarbeid der omkringliggende kommuner og viktige bedrifter sør og nord
for Tromsø etablerer en formell samarbeidsrelasjon basert på et feederkonsept. I dette vil
Tromsø bidra til at viktige havnefunksjoner opprettholdes i lokalsamfunnene, og at bedrifter
om nødvendig også skal bli betjent med containerførende skip dersom det blir det økonomisk
gunstigste i for eks. spesielle deler av sesonger.
I et slikt samarbeidsopplegg vil en også kunne se for seg en ny type organisering der Tromsø
Havn blir delt i en forvaltningsenhet for Tromsø og en logistikkansvarlig enhet som kan ha
flere eiere (offentlig og privat). Valg av organisasjonsmodeller vil imidlertid være gjenstand
for en noe grundigere analyse der de overordnede målsettinger står i fokus. I dette arbeidet vil
det blant annet være påkrevet å søke dialog med nasjonale forvaltningsorganer. Her kan
nevnes at Tromsø Havn allerede har vært i samtaler med Statens vegvesen hva gjelder deres
erfaringer knyttet til OPS-konsepter som går på finansiering og drift av tunge veianlegg etc.
3.3.5 Infrastruktur
De operative deler av Tromsø havn kan deles i 4 kategorier:
· Prostneset - passasjerhåndtering med terminalfunksjoner
· Indre havn for besøk og service av mindre fiskebåter og lystbåter
· Breivika havneavsnitt som intermodalt godsavsnitt
· Diverse kaianlegg mot Tromsøysundet eid av private
Den totale kailengde i Tromsø er 5614 meter hvor ca 2052 meter er eid av Tromsø Havn.
De private kaier er eldre anlegg med liten bæreevne, lite vanndyp og med lite bakareal. De er
dermed lite egnet for morgendagens transportoppgaver. De private brukerne går derfor i
økende grad over til å bruke Breivika havneavsnitt for godstransport, mens de private kaiene
brukes til service.
Tromsø Havn er i gang med å utvikle en passasjerterminal på Prostneset. Ambisjonen er å
utvikle Prostneset til en konkurransedyktig, attraktiv møteplass i Tromsø og Nord Norge for
reisende og lokalbefolkningen. Rammene for arkitektkonnkurransen er klar og konkurransen
vil være ferdig i februar 2003. Reguleringsplanarbeidet antas å kunne legges frem for politisk
behandling høsten 2003.
Konkurransens hovedmål er å bygge en passasjerterminal på 13 000m2 for hurtigrute, hurtigbåter og distriktsbusser/ekspressbusser satt sammen med programmer rettet inn mot byens
befolkning.
Passasjertrafikken over Prostneset utgjør ca. 900 000 pr. år, og fordeler seg med 300 000 på
buss, 255 000 på hurtigruten, 300 000 på hurtigbåter og 44 000 på cruisefartøy. Denne
trafikken vil øke i takt med utviklingen av større hurtigruter og cruisebåter. Til området
kjører 100 godsbiler hver dag og opptill 4 samtidig. Det er avsatt 14 bussoppstillingsplasser
(Tromsbuss, TIRB og sihtseeing). I tillegg er det behov for 15 taxiplasser. Prostneset er
derfor et meger viktig trafikknutepunkt i Tromsø, som vil få økt betydning når utbyggingen
av Prostneset med ny passasjerterminal er fullført.
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For Tromsø som intermodal knutepunktshavn er det Breivika havneavsnitt som representerer
tilbudet. Dagens havneanlegg og planene for den videre utbygging er presentert i
konsekvensutredningen av sept. 2002.
Stikkordsmessig kan Breivika beskrives som følger:
· Utbygget arealer 280 da
· Kailengder 770 meter der dimensjonerende vanndybde varierer fra kai til kai, og der
største dimensjonerende vanndybde er 11,5 meter
· Utelagringsareal 71 da
· Lagerbygninger 26 da
· Ekspansjonsmuligheter 370 da og 1610 meter kai
· Direkte tilknyttet firefelts riksveg (E 8)
Etterfølgende kart viser Breivika havneavsnitt der den nye utbygging er tenkt plassert.

Med den nye utbyggingen er Breivika havneavsnitt vurdert å ha kapasitet frem til 2020 – 25
selv om veksten blir sterk både innen fiskeri- og havbruk og innen petroleumsutbygging.
Spesielt dersom sistnevnte utvikling skulle resultere i at det bør etableres et integrert industriog havneområde, har en identifisert tre alternativer, Finnvika på Kvaløya, Tønsnes på
fastlandet og Balsnes på Malangshalvøya. Alle tre ligger inntil riks- eller fylkesveg. De tre
alternativene har et tilgjengelig areal inkl. utfyllinger på ca 2200 da (Finnvika), ca 1500 da
(Tønsneset) og ca. 1500 da (Balsnes). Den videre planleggingen vil avklare hvilket av disse
alternativene som bør velges.
Det er i konsekvensutredningen, som nå ligger ute til offentlig høring, foreslått som et
hovedalternativ å legge en del av firefeltsveien ned i havneområdet. Buffersonen mellom ny
og gammel veg er tenkt å fungere som en skjermende overgang mellom boligene på
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oversiden av Stakkevollveien, og containerhavna samt fryselager og fiskemottak på nedsiden
av ny hovedveg gjennom havneområdet. Status for firefeltsvegen vil ikke bli avklart før i
forbindelse med reguleringsplanarbeidet.
Miljøhensynet i forbindelse med havneutbyggingen i Breivika skal ivaretas på følgende måte:
1. Luftkvaliteten skal sikres ved at delutredningen vedrørende luftkvalitet gjøres i
henhold til kravene i ”Forskrift om lokal luftkvalitet”, der forskriftskravene som skal
oppnås innen 2010 legges til grunn. Overskrides disse krava iverksettes tiltak.
2. Støy fra vegtrafikk, transportterminaler og landbaserte industribedrifter (plassert på
havneområdet), som er konsesjonspliktig etter forurensningsloven § 11, skal vurderes
i henhold til kravene i ”Forskrift om grenseverdier for støy”. Spesielt må støy ved
Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) vurderes siden anbefalte støygrenser for
helseinstitusjoner er 5 dB lavere enn for boliger i T-8/79 og 5-10 dB lavere enn i
retningslinjer for industristøy. Overskrides grenseverdiene for støy, må tiltak
iverksettes.
3. Når det gjelder støy og luftutslipp knyttet til generell havnevirksomhet (forurensning
knyttet til skip, lasting og lossing m.v.), så er slik forurensning fra havner unntatt
regulering i henhold til forskriftene om støy og luftforurensning. Dersom
havneaktivitetene skal reguleres med hensyn til støy, kan det gjøres av kommunen
ved at det fastsettes regler for det i reguleringsbestemmelsene etter Plan- og
bygningsloven § 26, eller at støy reguleres av kommunen etter vedtak etter
kommunehelsetjenesteloven.
Utvidelsen av Breivika havneavsnitt med ny tilknytning til hovedvegnettet (E 8) er gjenstand
for planlegging i henhold til Plan- og bygningsloven. En konsekvensutredning er utarbeidet
av Tromsø Havn i samarbeid med Statens vegvesen Troms og Tromsø kommune, og sendt ut
til høring høsten 2002.
Konsekvensutredningen danner grunnlaget for utarbeidelse av en reguleringsplan for
havneutvidelsen. Reguleringsplanarbeidet vil bli påbegynt med basis i vedtak til Tromsø
kommunestyre av 26.01.00:
3. Analyserapporten skal implementeres i den samlede plan for arealdisponering av
Nordøya øst, og legges inn som en del av grunnlaget for det videre
reguleringsarbeidet for den havnerelaterte virksomheten innenfor analyseområdet.
4. Tiltakshaver (Tromsø Havn) bes utarbeide forslag til reguleringsplan for
containerhavna og den internasjonale fiskerihavna. Utarbeidelsen må skje koordinert
med reguleringsarbeidet for Stakkevollveien og den pågående reguleringen av
Nordøya øst.
5. Tromsø kommune vil gi behandlingen av forslag til reguleringsplan høy prioritet, slik
at utbyggingen av havna kan skje i det tempo som tiltakshaver legger opp til.
Når det gjelder en nærmere redegjørelse for planstatus vedrørende Breivika havneavsnitt,
vises det til konsekvensutredningen.
Arealreserven for den fremtidige havneutvikling er til vurdering i kommunale organer med
sikte på valg av alternativ.
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En full utbygging av Breivika havneavsnitt som foreslått omfatter:
· Omlegging/bygging av firefelts veg over en lengde av 2100 m
· Ca 650 da areal
· Kailengder etter behov opp til ca 3600 lm der dimensjonerende vanndybde for den
enkelte kai vil variere, og der største vanndybde for en kai vil kunne være opp til 15
meter
· Kommunaltekniske anlegg
Dette til en samlet kostnad av kr 700 mill. hvorav vegomleggingen er beregnet til ca kr 100
mill.
Skal denne utbygging skje i takt med behovet og innenfor en aktiv tilretteleggingsstrategi, vil
Tromsø være avhengig av finansiell bistand fra sentrale myndigheter.
Når det gjelder sikring av de langsiktige arealreserver utover Breivika havneavsnitt, vil det
være nødvendig både å låse arealbruken av det valgte lokaliseringsalternativ, og å få hånd om
arealene på et meget tidlig tidspunkt. På denne måten vil man sikre seg mot at det aktuelle
området blir benyttet til formål som umuliggjør en industri- og havneutbygging når det måtte
bli aktuelt. Statlig medvirkning vil imidlertid være nødvendig for å kunne gjennomføre et
slikt opplegg.

3.4 Farleder
Farleder som er viktig for skipstrafikk til og fra Tromsø havn er Finnsnesrenna, Gisundet,
Rystraumen, Tromsøysundet og Sandnessundet. Omtalen av disse farledene er basert på
Handlingsprogram for Kystverket (NTP 2002-2011) og 4-årsplanen for Kystverket 5. distrikt
(perioden 2003-2006).
Tromsø er senter for sjøtransport i Troms og Finnmark, sjøtrafikk til Tromsø kommer fra
nord (Finnmark og Nord-Troms), og fra sør (innen- og utenlandstrafikk sør for Tromsøya).
Trafikken til Tromsø kan deles i 2 trafikkstrømmer:
1. Fra internasjonalt farvann:
Her kommer fartøyene inn til Norge og Tromsø fra sør med los fra
Hekkingen/Malangen. Etter oppdrag i Tromsø går fartøyene ofte retur etter samme
rute. Fra nord kommer fartøyene med los fra Fugløykalven/Grøtnes til Tromsø og ofte
med retur i samme rute.
2. Fra nasjonalt farvann:
Dette er i hovedsak nasjonal trafikk som fra sør seiler farledene fra Lødingen til
Tromsø, og fra nord farleden fra Skjervøy til Tromsø. Hovedleden for innenlands
trafikk eller fartøy med los har store ”flaskehalser” fra Finnsnes til Tromsø.
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For farleden Finnsnes – Tromsø har en følgende statistikk:
Rutetype
Hurtigrute
Hurtigbåt
Sum

Fartøy pr. år
730
2 288
3 018

Passasjer pr. år
146 000 (1998)
203 000
349 000

Mannskap pr. år
51 100
11 440
62 540

Sum personer pr. år
197 100
214 440
411 540

I tillegg til viste statistikk i tabellen foran kommer annen transport utenfor rute.
3.4.1 Finnsnesrenna
Finnsnesrenna ligger mellom Finnsnes og Gisundbrua. Hovedleden går forbi Finnsnes og
nordover Gisundet. Fra Finnsnes og nordover til Gisundbrua er det en viktig biled (østre
farled) som bør utvides og utdypes slik at den kan ta all trafikk som skal innom Finnsnes, og
dessuten kunne fungere som alternativ led for hovedleden ved stor trafikk.
Finnsnesrenna er en del av hovedleden gjennom Troms. Det er en komplisert seilingsled
gjennom renna. Videre har renna flere partier som ikke har tilstrekkelig dybde til –11,0
meter.
Fem områder i østre farled mellom Finnsnes og Gisundbrua må utdypes ned til –11,0 meter.
Tiltakene gir økt dybde og økt seilingsbredde samt alternativ rute til hovedleden, og det vil gi
økt sikkerhet når fartøy møtes.
Det legges også opp til at hovedleden skal ha tilfredsstillende dybde både øst og vest for
Finnsnesskjæret.
Ved å gjennomføre tiltakene vil en redusere risiko for grunnstøting og kollisjon mellom skip,
og fartøyene vil etter utbedringen kunne benytte separate farleder både på nord og sør.
Fartøyene vil kunne holde større fart gjennom leden, og samtidig utføre transporten med
tilfredsstillende sikkerhet. Bredere farled gjør også at skip kan innhente og passere fartøy
med samme retning.
3.4.2 Gisundet
Gisundet er en del av hovedleden gjennom Troms. Det er i farleden tre områder som ikke har
tilfredsstillende dybde til –11,0 meter, og farleden har heller ikke tilfredsstillende bredde.
Gisundet er en farled med stor trafikk. Det meste av sjøtransporten til/fra Troms og Finnmark
går gjennom denne leden. Hurtigruta, turistskipene og hurtigbåttransporten mellom Tromsø
og Harstad benytter denne farleden, og disse båtene frakter årlig til sammen ca. 850 000
passasjerer og mannskap i denne farleden.
Farleden har flere punkter som ikke har tilfredsstillende bredde, og det er videre behov for
alternative seilingsleder ved møtende trafikk. For de fleste fartøy er det vanskelig å passere
eller vike for møtende trafikk. For de største fartøyene er det umulig.
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Utbedringen av Gisundet vil redusere risikoen for grunnstøting og kollisjon mellom skip, og
fartøyene får mulighet til å benytte separate farleder både på nord og sør. Fartøyene vil også
kunne holde større fart gjennom farleden, og samtidig utføre transporten med tilfredsstillende
sikkerhet. En bredere farled gjør det også mulig for skip å innhente og passer andre fartøy i
samme retning.
3.4.3 Rystraumen
For fartøy som kommer via Rystraumen, vil en seilingsdybde på 9 meter (sjøkartnr. 84 og 87
viser en grunne ”Skallen” der seilingsdybden bare er 8 meter) sette klare begrensninger.
Seilingsbredden på inntil 400 meter er tilfredsstillende.
Kystverkets 5. distrikt har derfor besluttet å kartlegge situasjonen og behovet for utbedring av
Rystraumen.
Dagens situasjon medfører at skip med seilingsdybde over 8-9 meter som kommer sørfra, må
gå inn via hovedleia nord for Fugløya, noe som medfører en betydelig omveg for
skipstrafikken til Tromsø.
3.4.4 Tromsøysundet
Denne farleden, som ligger på østsiden av Tromsøya, er en begrensende faktor for skipstrafikk til/fra Tromsø og regionen for øvrig, fordi all trafikk til/fra Tromsø skal innom dette
sundet. Flere steder i sundet er det ikke tilfredsstillende dybde. Spesielt problematisk er det
under Tromsøbrua der seilingsbredden kun er 60 meter, seilingsdybden ikke mer enn 7,5
meter og seilingshøyden 36,5 meter.
Det betyr at at de største skipene må bruke Sandnessundet på vestsiden av Tromsøya når de
kommer sørfra og skal til Tromsø.
Store begrensninger i tilknytning til Tromsøbrua gjør at det ikke er planlagt større arbeider i
Tromsøysundet de nærmeste årene.
3.4.5 Sandnessundet
Sandnessundet er hovedleden i Tromsøområdet for de største fartøyene med hensyn til dybde
og høyde, og går på vestsiden av Tromsøya. Sandnessundbrua krysser denne farleden. Brua
har en seilingsbredde på 140 meter, seilingshøyden er 41,5 meter og seilingsdybden er 10,4
meter. Farleden har ikke tilstrekkelig dybde for å betjene all trafikk. Det legges derfor opp til
å utvide seilingsarealene.
Farleden i Sandnessundet har ikke tilfredsstillend dybde til –11,0 meter. Dessuten er
manøvreringsarealene knappe, spesielt sør og nord for Sandnessundbrua, og farledens
seilingsbredde er heller ikke tilfredsstillende.

40

Mye av dagens trafikk til/fra Tromsø går gjennom Tromsøysundet. Økt størrelse på
fartøyene, og at Tromsø legger sine industriarealer på nordenden av Tromsøya, vil imidlertid
resultere i økt trafikk gjennom Sandnessundet.
Tiltakene som må gjøres for at farleden skal få tilfredsstillende standard er å utvide farledens
dybde og bredde, samt utvide manøvreringsarealene nord og sør for Sandnessundbrua.
Det skal også påpekes at det nord for Sandnessundbrua er høyderestriksjoner i forbindelse
med sikkerhetssonen til nordre ende av rullebanen på Tromsø Lufthavn. Dette er et forhold
som Luftfartsverket, Kystverket og Tromsø Havn må avklare med hensyn til hvordan kritiske
situasjoner skal behandles.
3.4.6 Nymerking og oppgradering av farleder
Prosjektet omfatter hovedleden Finnsnes – Tromsø – Skjervøy, og det planlegges 45
nyanlegg og 4 fornyinger av anlegg.
Eksisterende merking er ikke tilpasset dagens trafikk, spesielt ikke hurtigbåttrafikken og den
økende turisttrafikken.
Prosjektbegrunnelsen er:
· Strekningen Tromsø – Skjervøy benyttes av hurtigbåter. Det er registrert krav fra
næringen om at denne strekningen oppgraderes. Passasjertallet her er ca. 1.100
passasjerer (2001) pr. uke.
·

Finnsnesrenna/Gisundet er hovedled for alle typer trafikk for gjennomseiling og med
anløp av Finnsnes havn. Leden er svingete og smal, og møtende trafikk kan ha
problemer med å passere hverandre på enkelte steder. Det kan også oppstå problemer
når skip skal inn til/ut fra Finnsnes havn.

·

Hurtigrutene og hurtigbåtene fører ca. 5000 passasjerer gjennom
Finnsnesrenna/Gisundet hver uke. På sommeren økes passasjertallet betraktelig som
følge av cruisetrafikken.
Tiltakene baserer seg på en samordnet planlegging sammen med fiskerinæringen og
trafikkselskapene.

·
·

Det har vært en del grunnstøtinger i området opp gjennom årene. Mest kjent er
grunnstøtingen av M/S Tiranna i Finnsnesrenna/Gisundet.

·

Utviklingen tilsier at trafikken vil øke fremover.

Tiltakene vil bety en vesentlig forbedring av sikkerheten i farleden, spesielt når det gjelder
hurtigbåtene og de større skipene.
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3.5 Tromsø Lufthavn
Tilstandsvurderingen av Tromsø Lufthavn er gjort med bakgrunn i Luftfartsverkets
foreløpige utgave av ”Lufthavnplan 2000 for perioden 2002-2005” for Tromsø Lufthavn
Langnes, datert: Oslo, 25. oktober 2001.
3.5.1 Generelt om lufthavna
Tromsø Lufthavn, Langnes ligger på vestsiden av Tromsøya ca. 2,5 km nordvest for Tromsø
sentrum. Lufthavna er sivil med en mindre militær sektor. Den sivile delen omfatter
banesystemet, ekspedisjonsområdet med terminal og parkeringsområder, kontrolltårn,
driftsbygninger for Luftfartsverket og flyselskap, verkstedbygning for helikoptre etc. Den
militære del omfatter drivstoffanlegg og noen militære installasjoner.
Lufthavna er en stamruteplass og har hovedsakelig innenlands, men også noe utenlands
rutetrafikk. Rullebanen er orientert nær nord-syd, og har en asfaltert lengde på 2448 meter.
Denne lengden er tilstrekkelig for at destinasjoner etter dagens rutestruktur kan nås med de
flytyper som benyttes uten reduksjoner i vekt/antall passasjerer.
3.5.2 Passasjertrafikk
I 1990 var det totale antall passasjerer over lufthavna 918 669. Fram til 2000 steg antallet til
1 552 888, det vil si en gjennomsnittlig årlig økning på 4,9 %. Veksten var imidlertid størst i
begynnelsen av perioden, sank betydelig etter 1997, og hadde en nedgang på 2,2 % det siste
året.
I 1990 var transittrafikken (passasjerer som viderebefordres med samme fly) på 57 145, og
transfertrafikken (passasjerer som viderebefordres med et annet fly, og som dermed belaster
ekspedisjonsbygningen og telles to ganger) på 299 594. Disse gruppenes andel av
totaltrafikken var således på 39 %. I 2000 var transittrafikken på 180 974, og
transfertrafikken på 417 024. Gruppenes andel av totaltrafikken var da på 38,5 %, og har
således holdt seg konstant i hele perioden.
Utenlandstrafikken er svært beskjeden. I år 2000 var denne trafikken på kun 18 232 hvorav
15 186 var charterpassasjerer.
Prognosene, som Luftfartsverkets ledelse har vedtatt å legge til grunn for
lufthavnplanleggingen, viser for Tromsø Lufthavn en årlig passasjervekst for perioden 20002010 på 4,2 % (4,1 % for innland og 5,8 % for utland). Lufthavnplanens arealdel er anbefalt å
ha et 25-års perspektiv, og Luftfartsverket har derfor gjort et anslag for den videre utvikling.
For perioden 2010-2020 anslås en årlig vekst på 3,6 % ( 3,5 % for innenlands- og 4,8 % for
utenlandstrafikken). For perioden etter år 2020 ventes den årlige veksten å synke ytterligere
til 2,0 % for innenlands- og 3,0 % for utenlandstrafikken.
Under forutsetning av at transitt- og transfertrafikken fortsatt stiger i takt med antall
passasjerer kommet og reist, vil disse prognosene resultere i totalt 1,91 mill. passasjerer i år
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2005 (lufthavnplaperioden), 2,34 mill. passasjerer i år 2010 (prognoseperioden), og 3,67 mill.
passasjerer i år 2025 (arealbruksplanen tidshorisont).
3.5.3 Flybevegelser eksklusive militær trafikk
I 1990 var antall bevegelser 33 336 (en bevegelse er en landing eller en avgang), hvorav rute
og chartertrafikken utgjorde 22 649 bevegelser og småflytrafikken 10 687 bevegelser. I år
2000 var antall bevegelser 43 100, hvorav rute- og chartertrafikken utgjorde 28 873 bevegelser, og småflytrafikken 14 227 bevegelser. Veksten både for rute-, charter- og
småflytrafikken har variert noe, men har i perioden sett under ett hatt sammenhengende
gjennomsnittlig årlig vekst på 2,2 %. Dette er kun 47 % av passasjerveksten og forklares
hovedsakelig med overgang til større fly.
Veksten i antall flybevegelser er avhengig av antall passasjerer og de flytyper som forventes
benyttet. Luftfartsverket har ikke utarbeidd endelige prognoser for vekst i antall
flybevegelser, men på grunn av dagens relativt lave beleggsprosent, samt antagelse om
gradvis overgang til noe større fly på trafikksterke ruter, regner man foreløpig for rute- og
chartertrafikk med at den gjennomsnittlige årlige veksten for flybevegelser vil bli i
størrelsesorden 3/4 av veksten for antall passasjerer. Det vil si ca. 3,2 % fram til 2010, ca. 2,6
% fram til 2020 og 1 % deretter. Det foreligger heller ikke prognoser for småflytrafikken,
men om man regner samme økning for denne som for rute- og chartertrafikken, vil antall
flybevegelser være om lag 50 500 bevegelser i år 2005, 59 000 bevegelser i år 2010 og 80
000 bevegelser i år 2025.
3.5.4 Banesystemet
På vestsiden av rullebanen er det bygget parallell taksebane i en lengde av 800 meter fra
Luftfartsverkets gamle driftsbygg i sør til Lufttransports verkstedbase i nord. Denne
situasjonen medfører at banekapasiteten kun er 13 flybevegelser pr. time fordi flyene må
takse på rullebanen (back-tracking), i størst grad etter landing fra sør og før start fra nord.
Dagens behov i de høyeste belastede timer er 11 flybevegelser, og ut fra gjeldende
prognosene vil banesystemet være fullt utnyttet i år 2008. Det er derfor nødvendig å få bygd
taksebane i hele rullebanens lengde. Det vil si forlenge taksebanen i nord med 1200 meter og
i sør med 350 meter.
Et annet forhold med hensyn til banesystemet er at senterlinjeavstanden mellom rullebanen
og parallelltaksebanen kun er 145 meter, mens ICAO’s anbefalte minimumsavstand er 168
meter for instrumenterte rullebaner med kode 3 C (baner lengre enn 1200 meter som
trafikkeres med kode C-fly, dvs fly med vingespenn opptil 36 meter). Denne situasjonen
krever en oppgradering av eksisterende taksebaner.
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3.5.5 Flysikringstjeneste
Av Lufthavnplan 2000 for Tromsø Lufthavn er følgende tilstand/problem og behov/tiltak ført
opp:
·
·
·

Av kommunikasjonssystemene er det behov for utskifting av eksisterende
peileanlegg.
I forbindelse med overvåkingssystemer er det behov for ny radar som kan gi backup.
Det er også registrert behov for framviserutstyr som tillater mosaikk fra flere sensorer.

3.5.6 Flyoppstillingsplassen
På lufthavna er det i alt 12 oppmerkede flyoppstillingsplasser. I følge prognoser og tilhørende
plantall for flyoppstillingsplassen har den kapasitet til etter år 2010. Lufthavna har imidlertid
meget begrenset plass til fjernoppstilling, og relativt ofte representerer manglende
flyoppstillingsplasser en operativ begrensning. Det kan være forsinkelser, de spesielle
problemene man har på Tromsø Lufthavn med snøbrøyting, charterfly og besøkende småfly.
Det er behov for flere flyoppstillingsplasser både for store fly (eksempelvis charterfly) og for
besøkende små fly. Utbygging av tre nye flyoppstillingsplasser for store fly nordvest for
terminal A bør gis prioritet. Det medfører at eksisterende parkeringsplass må erstattes.
3.5.7 Parkering
Ved Tromsø Lufthavn er det i alt 320 parkeringsplasser for publikum, fordelt på to plasser,
hvorav 200 korttidsplasser umiddelbart utenfor ekspedisjonsbyggets fasade, og 120
langtidsplasser lenger nord. Videre finnes 100 plasser for ansatte, 50 plasser for utleiebiler,
og 4 plasser for tjenestebiler. Foran ekspedisjonsbyggets fasade finnes plass til 40 ventende
drosjer og 3 busser.
Det er behov for å øke kapasiteten både for bilparkering og busser. På grunn av værforhold er
det sterkt ønskelig å minimalisere gangavstanden mellom parkeringsplassen og
ekspedisjonsbygningen. Økt parkeringskapasitet ønskes derfor på sikt løst ved å bygge et
parkeringsdekke over eksisterende korttidsparkeringsplass. For bussene er det spesielt
parkering av ventende turistbusser som er problematisk, men denne parkeringen kan
imidlertid skje ved fjernparkering.
3.5.8 Støysoner
Det er utarbeidd revidert støysonekart for Tromsø Lufthavn som er i samsvar med Miljøverndepartementets reviderte retningslinjer i Rundskriv T-1277. Retningslinjene for arealbruken i
de ulike flystøysonene er noe forenklet gjengitt som følger:
·
·

Støysone I: I denne sonen kan kommunen etter en totalvurdering avgjøre om bygging
eller etablering av bebyggelse med støyfølsomt bruksformål er tilrådelig.
Støysone II: I denne sonen bør kommunen ikke tillate bygging eller etablering av bebyggelse med støyfølsomt bruksformål. I allerede utbygde områder eller områder med
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·
·

stor mangel på alternative utbyggingsarealer, kan kommunen tillate enkeltbygninger
eller et fåtall bygninger med støyfølsomt bruksformål.
Støysone III: I denne sonen skal ikke kommunen tillate etablering av nye bygninger
med støyfølsomt bruksformål.
Støysone IV: I denne sonen skal kommunen ikke tillate etablering av nye, eller
gjenoppbygging, ombygging m.v. av eksisterende bygninger med støyfølsomt
bruksformål.

I retningslinjene for støysone I, II og III står det videre at kommunene henholdsvis skal
vurdere, bør ikke eller skal ikke tillate utvidelse av flyplass som øker støynivåene merkbart
slik at bygninger med støyfølsomt bruksformål havner i den respektive sonen.
Som bygninger med støyfølsomt bruksformål regnes eksempelvis bolig, fritidsbolig, hotell,
skole, barnehage, helseinstitusjon, kirke og kulturbygg.
I Tromsø har Fylkesmannen akseptert utbygging av nye boligområder i støysone II. Hensynet
til nasjonale mål for økt arealutnyttelse innenfor den etablerte bysonen har vært avgjørende
for denne avgjørelsen.
3.5.9 Utslipp til vann og grunn
På Tromsø lufthavn er det etablert infrastruktur for å ivareta flysavising. Flyavisingen foregår
på egen avisingsplattform, der oppsamlet flyavisingsvæske ledes til utslipp i Sandnessundet.
Avisingsplattformen ligger imidlertid uheldig plassert på hovedtaksebanen. På sikt bør den
flyttes, fordi den berører sikkerhetsområdet, reduserer banekapasiteten, og fordi dagens
oppsamling av snø forurenset av avisingsvæske medfører forurensningsproblemer.
Av hensyn til ekspedisjonsområdets lokalisering nær den søndre baneenden, er det ønskelig
med to avisingsplattformer, en nær hver baneende. Dette er imidlertid en svært kostbar
løsning, slik at man på kort sikt må basere seg på en plattform. Mest hensiktsmessig
plassering synes å være umiddelbart syd for drivstoffanlegget i nødvendig avstand fra
taksebanen.
Det er videre kartlagt en avfallsfylling langs Skognesvegen. Det er ikke behov for videre
undersøkelser eller tiltak, men før et eventuelt inngrep foretas i dette området, bør tillatelse
innhentes fra Statens forurensningstilsyn.

3.6 Funksjon som knutepunkt, transittområde
Grunnlaget for etterfølgende omtale er hentet fra:
·
·
·

Statistikkhefte for Troms fylke 2000 (Plan- og næringsetaten, desember 2000)
Logistikk og planutforming i Troms med basis i framtidige utfordringer knyttet til
Nasjonal transportplan og Fylkesplan for Troms (Regional utviklingsetat,januar 2002)
Nasjonal transportplan 2006-2015, Strategisk analyse – Utfordringer for Troms
(Regional utviklingsetat, april 2002)
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Som regionsenter i fylket har Tromsø viktige funksjoner som regionalt knutepunkt både for
gods- og persontrafikken. Tilknytningen mellom persontransport per vei, sjø og luft er bygd
opp nettopp i denne hensikt. Den viktigste transportformen for lengre reiser inn/ut av fylket
er lufttransport, innen fylket er sjø og landtransport de dominerende reiseformene.
Med flere daglige avganger til/fra Oslo og Trondheim er flytrafikken nærmest enerådende på
reiser mellom Troms og Sør-/Midt-Norge. Men også for reiser mellom Troms og nabofylkene
er fly det transportmidlet som i hovedsak benyttes.
Ved reiser internt i fylket er personbil dominerende som transportform, men hurtigbåt og
buss har likevel en relativt stor andel av personreisene. Spesielt i denne sammenheng er
hurtigbåtruta Tromsø – Harstad, som har ca. 200 000 reisende per år.
Store deler av de varer som importeres til fylket kommer sjøveien til Tromsø og blir omlastet
her for videre transport ut til sluttbrukeren. Med ARE-togets økende suksess har riktignok
deler av denne omlastingsfunksjonen blitt flyttet til Narvik i og med at flere av de store
dagligvaregrossistene har flyttet sine lagre dit.
Av de varene som eksporteres ut av fylket er hoveddelen fersk fisk eller fiskeprodukter. Den
ferske fisken gå nesten utelukkende med bil direkte fra produksjonsstedet til kontinentet og
sluttbrukere der. Foredlede fiskeprodukter, frosset/saltet/tørket fisk, går derimot i stor grad
med båt til havner lengre sør, og blir omlastet der for videre transport.
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4.

Skisse til samordnet areal- og transportstrategi anbefalt strategi for byområdene

4.1 Sammenheng mellom lokale og statlige tiltak
En viktig forutsetning i anbefalt strategi for byområdet Tromsø er å videreføre opplegget med
samordnet areal- og transportstrategi som ble lagt til grunn i forbindelse med kommunens
behandling av ”Samorda Transportplan for Tromsø” datert juli 1993. Boligfortettingen i
byområdet og utbygging av vedtatte reguleringsområder er i denne sammenheng knyttet opp
mot et vegsystem som er i stand til å ta en slik trafikkøkning. Dette utbyggingsopplegget vil
dekke boligbehovet fram til ca. 2012. Innen dette tidspunkt må kommunen ha utformet den
videre utbyggingsstrategien for boligutbyggingen i byområdet der hensynet til trafikksikkerhet, miljø og framkommelighet blir ivaretatt.
Likeledes er det viktig å følge opp de rikspolitiske bestemmelsene om etableringsstopp for
kjøpesenter med bruksareal på mer enn 3.000 m2 utenfor sentrale deler av byer og tettsteder,
og i stedet legge opp til at publikumsrettede offentlige og private servicetilbud lokaliseres til
hovedknutepunkter for kollektivtrafikksystemet.
Ved å realisere Tromsøpakke II vil koordineringen av statlige og lokale investeringsmidler
resultere i en betydelig satsing på utbygging av gang- og sykkelvegtilbudet, som vil bety en
vesentlig økning av det sammmenhengende gang- og sykkelvegtilbudet som ligger innenfor
storbybyområdet. Utbyggingen av dette vegtilbudet vil bety mye for trygghetsfølelsen til
trafikantgruppene som benytter dette vegtilbudet, og utbyggingen vil selvsagt også bidra til å
redusere ulykkesrisikoen i byområdet.
For statlige og lokale midler er det i Tromsøpakke II også lagt opp til å bygge om og/eller
utbedre sterkt trafikerte kryss, samt bygge sikre krysningspunkt for fotgjengerne i de mest
trafikerte områdene. Disse tiltakene vil gi et betydelig bidrag til trafikksikkerheten i byområdet.
Til slutt skal det påpekes at det i Tromsøpakke II legges opp til å bygge noen nye vegparseller i kollektivtraséene som vil binde boligområder sammen på en langt bedre måte enn det
som nå er tilfelle. Disse tiltakene betyr at bussene ikke behøver å kjøre via sterkt trafikerte
riksvegparseller, og at bussen kan ta opp pasasjerene inne i boligområdene, noe som kan
bidra til å gjøre kollektivtrafikken mer attraktiv. En slik løsning vil også bety en avlastning av
riksvegene, og en reduksjon av ulykkesrisikoen på disse vegene.
Når det gjelder firefelts vegbygging i forbindelse med havneutbyggingen i Breivika, så er det
ikke satt av offentlige investeringsmidler til dette tiltaket i NTP-perioden 2006-2015.

4.2 Bompengepakker
I Tromsø har det vært arbeidet med å videreføre opplegget med drivstoffavgift, som ble
innført i 1992, og som skal avsluttes ved utgangen av 2003. Det nye bompengeopplegget er
kalt Tromsøpakke II. Pakken legger opp til bruk av de samferdselsmidlene man i 2000 kunne
anta ville komme til Tromsø. Beløpet var den gang 40 mill. kr. pr. år. Det vil si 320 mill. kr.
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over en periode på 8 år. Av dette er det antatt at drivstoffavgiften vil bidra med 15 mill. kr.
pr. år.
I Tromsøpakke II er det forutsatt følgende bidrag fra de ulike finansieringskildene:
·
·
·
·
·
·
·

Brukerfinansieringen (drivstoffavgiften)
Statlig bidrag
Parkeringsfondet (kommunalt)
Fylkeskommunslt bidrag til kollektivtransport
Private bidrag
Kommunalt bidrag
SUM

15,0 mill. kr. pr. år
12,5 mill. kr. pr. år
2,0 mill. kr. pr. år
2,5 mill. kr. pr. år
3,0 mill. kr. pr. år
5,0 mill. kr. pr. år
40,0 mill. kr. pr. år

Inntektene fra drivstoffavgiften og det statlige bidraget kan etter gjeldende lovgivning og
regelverk kun brukes til infrastrukturtiltak. Tromsøpakke II omhandler derfor ikke drift og
vedlikehold av vegnettet, men legger til rette for økt offentlig kjøp av tjenester knyttet til
kollektivtransporten.
Med bakgrunn i et finansieringsomfang på 40 mill. kr. pr. år, minus det antatte årlige bidraget
fra private utbyggere på 3 mill. kr. pr. år, blir det offentlige bidraget til Tromsøpakke II på
296 mill. kr. (avrundet til 300 mill. kr.) som er vedtatt fordelt på følgende måte:
·
·
·
·
·
·

Tiltak
Trafikksikkerhet
Gang- og sykkelveger
Kollektivtransport
Miljøtiltak
Annet
SUM

Andel
25 %
25 %
20 %
10 %
20 %
100 %

Beløp
75 mill. kr.
75 mill. kr.
60 mill. kr.
30 mill. kr.
60 mill. kr.
300 mill. kr.

Med en slik prioritering av midlene er Tromsøpakke II gitt en miljø- og trafikksikkerhetsprofil ved at 80 % av de offentlige midlene benyttes til g/s-veger, trafikksikkerhetstiltak,
kollektivtrafikk og miljøtiltak, mens bare 20 % av de offentlige midlene benyttes til å
forbedre framkommeligheten for næringstransportene innafor byområdet.
Tromsøpakke II ble vedtatt av kommunestyret i Tromsø den 29. mai 2002, og av Fylkestinget
i Troms den 10. juni 2002. Tromsøpakke II forutsettes behandlet av Stortinget i 2003.

4.3 TS-tiltak og gang-/sykkelveger
I Tromsøpakke II er 0-visjonen lagt til grunn for investeringsprofilen og prioriteringen.
Tromsøpakke II er forutsatt å gjelde for perioden 2004-2011, dersom den blir vedtatt av
Stortinget. Det vil si at alle tiltak skal prioriteres og gjennomføres ut fra at man skal oppnå 0
drepte og 0 hardt skadde i vegtrafikken. 50 % av rammen til Tromsøpakke II går til dette
formålet, og tiltakene er gruppert som trafikksikkerhetstiltak og som gang-/sykkelveger.
Hvert av tiltakene tildeles 25 % av tildelt ramme til Tromsøpakke II, og virkemidlene man
benytter for å oppnå trafikksikring er hastighetsreduserende tiltak, forbedring av infrastrukur,
holdningsendrende tiltak og kontroll.
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4.3.1 TS-tiltak
I Tromsøpakke II legges det opp til å etablere 30-sone (30 km/time) i hele storbyområdet med
unntak av det overordnete vegnettet, som omfattes av Ev 8, Rv 862, Rv863, det meste av
vegen rundt Tromsøya, tunnelsystemet i Tromsø og Fv 53 på fastlandet.
I sentrumsgatene, som er byens ”farligste” med hensyn til trafikkulykker, skal kryss bygges
om og innsnevres, og fotgjengeroverganger skal heves slik at hastigheten i gatene blir
redusert.
Det skal settes opp veglys på flere strekninger både langs riksveger, fylkesveger og
kommunale veger der trafikkmengden tilsier en slik løsning.
Sterkt trafikerte kryss i storbyområdet skal bygges om, og det skal bygges nye over- og
underganger slik at fotgjengere og syklister kan krysse sterkt trafikerte veger/gater på en
sikker måte.
Det settes også av midler i Tromsøpakke II til holdningsendrende tiltak, og det påpekes et
stort behov for oppfølging/kontroll av vegtrafikken. De fleste av slike kontroller må utføres
av politiet, og det betyr at også Justisdepartementet må tas med i diskusjonen om hvor stor
satsingen skal være på kontroll som et trafikksikkerhetstiltak.
4.3.2 Gang- og sykkelveger
I Tromsøpakke II legges det opp til at det innenfor tildelt økonomisk ramme skal bygges 14
km med gang-/sykkelveger. Flere av disse prosjekten vil bidra til å etabler et sammenhengende gang- og sykkelvegnett på Tromsøya, mens andre vil gi en tryggere skoleveg for
mange barn.
I tillegg vil det bli bygd gang- og sykkelveger der det er et høyt antall syklende og gående, og
der biltrafikken er stor.
I alt dreier det seg om gang- og sykkelvegprosjekt som til sammen utgjør en kostnad på 75
mill. kr. (2002-pris).

4.4 Presentasjon av større prosjekter pr. stamveg og banestrekning, samt eventuelle prosjekter innen sjø- og luftfart
Retningslinjene for arbeidet med storbyomtalen legger opp til at prosjekt med kostnad over
200 mill. kr. skal omtales. I det etterfølgende har vi valgt å også omtale tiltak som har en
lavere kostnadsramme. Det gjør vi for å kunne gi en best mulig oversikt av det som skal/bør
skje i tilknytning til storbyområdet Tromsø.
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4.4.1 Luftfart
Dersom handlingsprogrammet, som framgår av Luftfartsverkets foreløpige utgave av ”Lufthavnplan 2000 for perioden 2002-2005” for Tromsø Lufthavn Langnes, ikke blir oppfylt, er
det viktig av hensyn til trafikkavviklingen og flysikkerheten at følgende investeringsprosjekt
blir gjennomført i NTP-perioden 2006-2009:
·
·
·
·
·

Forlengelse av taksebanen nordover med 1200 meter
Forlengelse av taksebanen sørover med 350 meter
Skifte ut eksisterende peileanlegg
Installere ny rader som kan gi backup
Installer framviserutstyr som tillater mosaikk fra flere sensorer

Andre viktige tiltak som bør vurderes gjennomført i løpet av NTP-perioden er:
·
·
·
·

Tre nye flyoppstillingsplasser for store fly nordvest for terminal A
Oppstillingsplasser for besøkende småfly
Øke bilparkeringskapasiteten ved å bygge parkeringsdekke over eksisterende
korttidsparkeringsplass
Bygge ny(e) avisingsplattform(er)

I tillegg kommer sikkerhetskontroll av bagasje (HBS), passasjerer og frakt slik det framgår av
notat fra Luftfartsverket datert 10/12-2002.
4.4.2 Sjøfart
Omtalen under dette punktet er hentet fra ”Nasjonal transportplan 2006-2015, Veg- og
banetilknytninger til Trafikkhavner” datert oktober 2002, Forslag til ny nasjonal
havnestruktur datert 14.01.2003, Handlingsprogram for Kystverket (NTP 2002-2011) og
fireårsplanen for Kystverket 5. distrikt (perioden 2003-2006).
Staten har ansvaret for å anlegge, drifte og vedlikeholde farledene samt fiskerihavnene. Det
samme er ikke tilfelle når det gjelder dagens trafikkhavner. I dag er trafikkhavnene et
kommunalt/privat anliggende uten statlig medvirkning, og det er en lite heldig løsning med
hensyn til en best mulig samplanlegging av infrastrukturtiltak sjø/land, og da først og fremst
på et regionalt nivå. Fraværet av statlige virkemidler og prioriteringer med hensyn til
utvikling og posisjonering av viktige havner på kysten, setter havnene i en uheldig stilling i
norsk samferdsel. Styringsmidlene mangler, og det merkes i første rekke på havnenes
holdninger til og oppfølging av endringer i havnestruktur og organisering. Det er derfor
nødvendig å gi viktige trafikk- og knutepunkthavner incentiver til reell og riktig satsing og
tilrettelegging av sine tjenester.
Det vises i denne forbindelse til SATRANS-utredningen der det uttales:
Statlige myndigheter bør medvirke til etablering/videreutvikling av intermodale
terminalhavner i noen få utvalgte hovedknutepunkter i det nasjonale transportnettet for
intermodal utenriks godstransport. Det bør etableres statlige virkemidler som sikrer den
langsiktige arealbruk i tilknytning til de intermodale knutepunkthavnene. Det bør i denne
sammenheng vurderes om staten bør eie arealer og fast infrastruktur i slike
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havner/terminaler, også for å sikre åpne løsninger som kan bidra til likeverdig konkurranse
mellom private aktører (jfr. tilsvarende utredninger i Sverige).
Tromsø er i dag den eneste havnen i nord som har en positiv retningsbalanse av nordgående
gods, og har dermed det beste utgangspunkt for å vokse som containerhavn. Tromsø peker
seg derfor ut som et aktuelt alternativ som intermodal knutepunktshavn. Tromsø er den
eneste havnen i nord som har de areal- og atkomstmessige forutsetninger for å tilfredsstille
kravene til en utenriksterminal.
Dessuten understreker EU΄s satsing på nærsjøfart nødvendigheten av å utvikle et nasjonalt
havnenettverk som kan følge opp de krav som stilles til intermodale transportløsninger.
Derfor bør Staten bidra til at trafikkhavner med klare knutepunktsegenskaper får videreutviklet disse egenskapene med tanke på tilrettelegging for utenrikstrafikk og enhetslaster. Det
bør gjøres ved at farleds-, veg- og banetilknytninger sikres den minimumsstandard som
kreves for å tilfrerdsstille krav til intermodale terminaltjenester. En statlig kontroll og oppfølging av tiltak i viktige knutepunkthavner vil ha stor betydning for sikring av kvalitet på
blant annet tilknytninger, og at de rettes mot de riktige havnene. I det forutsettes at det også
ligger en mulighet for at Staten kan bidra med økonomiske virkemidler.
Det bør være en målsetning å se de ulike virkemidlene som er knyttet til havnene under ett.
For å få til en slik løsning anbefales det at midlene til trafikkhavner som forvaltes av KRD i
fremtiden samordnes med midlene som FID yter til utvikling av fiskerihavnene. En samordning innenfor FID vil styrke den statlige innsatsen innenfor havneutvikling.
4.4.2.1 Farleder
Når det gjelder farledene inn til Tromsø havn, er det nødvendig at disse har en standard som
ivaretar framkommeligheten og sikkerheten. Farledene som all skipstrafikk til/fra Tromsø
(området sør for Tromsø) må gjennom, og som derfor er av stor betydning for Tromsø by er:
Finnsnesrenna, Gisundet, Tromsøysundet og Sandnessundet.
·

Finnsnesrenna:
Formålet med utbedringen av Finnsnesrenna er å utvide østre farled i bredde og dybde
slik at det oppnås samme standard som i hovedleden. Det må i denne forbindelse tas
ut 80 000 m3 med masser fordelt på 50 % fjell og 50 % gravbare masser. Totalt vil
arbeidene omfatte et areal på 25 500 m2. Tiltaket er foreløpig kostnadsberegnet til 45
mill. 2002-kr. Antatt byggetid er 2 år med normal utstyrspark.

·

Gisundet:
Ved Leiknesøyra er det ikke tilfredsstillende bredde i farleden, og det foreslås en
utvidelse av renna vestover med 100 meter. Dette tiltaket vil øke seilingsbredden til
250 meter ved Leiknesøyra, noe som vil gi en betydelig økning av sikkerheten.
Ved Gibostad ligger det to grunner som foreslås utdypet. Bredden i farleden vil med
dette tiltaket bli økt med 100 meter, og farleden vil på dette stedet få en effektiv
seilingsbredde på 450 meter.
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Begge disse områdene utdypes til –11,0 meter, og til sammen skal det fjernes 210 000
m3 med masser hvorav 150 000 m3 er fjell og 60 000 m3 er gravemasser. Den totale
utbedringen er foreløpig kostnadsberegnet til 155 mill. 2002-kr.
·

Rystraumen:
Det er viktig å kunne etabler en seilingsdybde i samsvar med kravet som er –10,5
meter. Et foreløpig anslag viser at det dreier seg om en utdypning av et område på
inntil ca. 5000 m2 der det må tas ut inntil 10 000 m3 med masse/fjell. Tiltaket er
foreløpig ikke kostnadsberegnet.

·

Tromsøysundet:
Ingen tiltak er foreslått.

·

Sandnessundet:
Formålet med tiltaket er å utvide farleden i dybde og bredde, samt utvide manøvreringsarealene sør og nord for Sandnessundbrua. Det er beregnet uttak av 140 000 m3
masser fordelt med 50 % på fjell og 50 % på gravbare masser. Arbeidene er foreløpig
kostnadsberegnet til 79 mill. 2002-kr.

·

Nymerking og oppgradering av farleder:
Prosjektene, 45 nyanlegg og 4 fornyinger av anlegg, som ligger i farleden mellom
Finnsnes og Skjervøy, kan kanskje få oppstart mot slutten av perioden 2002-2005, og
bør bli fullført i perioden 2006-2009. Det er umerkede grunner og skjær som er planlagt merket, noe som vil redusere problemene med navigeringen i farleden. Tiltaket
vil også redusere risikoen for ulykker. Tiltakstype, antall tiltak og investeringskostnader framgår av tabellen nedenfor.
Tabell: Tiltakstype, antall og kostnad.
Type
Antall
Fyrbelysning
22
Indirekte belysning
8
Stenger
15
Sum
45

Prisnivå 2001-kr
Kostnader 1.000 kr
9.350
1.200
450
11.000

4.4.2.2 Tromsø havn – Sentrumshavna havneavsnitt
Av konsekvensutredningen for Breivika havneavsnitt framgår det at trafikkhavna på
Prostneset (5-7 m vanndyp) er, og skal være, byens hurtigrute- og hurtigbåtterminal. I tillegg
anløper om lag 60 % av alle cruiseskip, som kommer til Tromsø, dette havneavsnittet.
Området har ikke vesentlig havnemessig potensiale utover dagens bruk. Det pågår for tiden
planarbeider i området med sikte på å utvikle en moderne passasjerterminal på Prostneset. I
følge ”Program – Arkitektkonkurranse Prostneset” utgitt av Tromsø Havn og Troms Fylkes
Dampskibsselskap skal juryeringen i forbindelse med arkitektkonkurransen være avsluttet 15.
mars 2003, og det er planlagt byggestart i 2004. I byggeperioden vil hurtigrute- og
cruiseanløp måtte flyttes til Breivika havneavsnitt. Kostnadsrammen i forbindelse med dette
prosjektet er enda ikke fastlagt.
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4.4.2.3 Tromsø havn – Breivika havneavsnitt
Med referanse til konsekvensutredningen for Breivika havneavsnitt skal følgende fysiske
tiltak gjennomføres i forbindelse med utbyggingen av dette havneavsnittet:
·
·
·

·
·
·

Etablering av om lag 210 da areal ved utfylling i sjø (1,8-2,0 mill m3)
Mudring av totalt om lag 400 000 m3
Utbygging av kaier:
- 450 m containerkai (14 m vanndyp)
- 800 m strandkai (8-10 m vanndyp)
- 360 m kaipirer i nord (8 m vanndyp)
Klargjøring av veg- og trafikkarealer
Oppføring av ulike former for bebyggelse knyttet til delområdene (ca. 50 000 m2)
Etablering av ulike havne- og næringsvirksomheter (inkl. terminalutstyr)

Tiltaket (hele utbyggingen) vil bli bygd ut trinnvis etter behovene til de forskjellige
funksjonene. Det er ikke avklart på dette stadiet (konsekvensutredningen) hvilken rekkefølge
utbyggingene skal skje etter, men for å oppnå en fleksibel arealsituasjon i mellomfasene før
hele tiltaket er ferdig utbygd, bør utbyggingen skje trinnvis ut fra minst to områder:
·
·

Nordre del av containerområdet sammen med området utenfor dagens
Isrennaområdet.
Utvidelse sørover av området som i dag benyttes til Verksted-/serviceområde ved
nordre ende av tiltaket.

Den antatt raskeste utbyggingstakt vil oppstå dersom prognosene slår til, og at hele området
har nådd sin kapasitetsgrense etter 20-25 år. Det er videre antatt at man bygger ut hvert 4.
eller 5. år i takt med behovene, det vil si 4-5 byggetrinn. Hvert byggetrinn er antatt å bestå av
en infrastrukturdel (byggetid 1,5 år) og en bygningsdel (1 år). Da bygningene kan
påbegynnes før all infrastruktur er ferdig, så antas den samlede byggetid for hvert byggetrinn
å bli ca. 2 år.
I forbindelse med konsekvensutredningen er tiltaket kostnadsberegnet til 1,7 mrd 2002-kr
som fordeler seg med 0,7 mrd. 2002-kr. på infrastruktur og 1,0 mrd. 2002-kr. til bygninger.
Tidspunkt for anleggsstart er foreløpig ikke bestemt.
4.4.3 Stamvegprosjekt
Når det gjelder stamvegprosjektene som omtales i det etterfølgende vises det til:
·
·
·
·
·

Nasjonal transportplan 2002-2011
Innstilling fra samferdselskomitéen om Nasjonal transportplan 2002-2011
Fylkestingets vedtak i sak 31/02. Nasjonal transportplan 2006-2015. Strategisk
analyse for Troms
Tromsø kommune: Tromsø som transportknutepunkt. Innspill til Nasjonal
transportplan 2006-2015
Nasjonal transportplan 2006-2015. Stamvegutredning rute 4
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4.4.3.1 Ev 8 Sørbotn - Laukslett
Vegparsellen ligger vel 20 km sør for Tromsø by, og prosjektet er omtalt i St.meld. nr. 46
(1999-2000) Nasjonal transportplan 2002-2011 s. 236. Eksisterende vegparsell går i flere km
gjennom et tettsted med randbebyggelse delvis på begge sider av vegen, der de fleste
boligene har egen avkjørsel direkte til Ev 8. I perioden 1986-1995 har det skjedd 25
trafikkulykker, og av disse ulykkene er 4 dødsulykker og 2 ulykker med alvorlig
personskade.
Den vedtatte kommunedelplanen, som har ligget til grunn for dette prosjektet, ble imidlertid
opphevet av kommunestyret i Tromsø den 30. oktober 2002 med vedtaket om at omleggingen
av Ev 8 Sørbotn – Laukslett skal bygges etter et annet alternativ enn det som tidligere var
godkjent. Kommunestyrets vedtak er oversendt Fylkesmannen i Troms til legalitetsvurdering;
men inntil Fylkesmannens vurdering foreligger, er det tidligere vedtatt alternativ som gjelder.
Fagernesalternativet, som var godkjent i den tidligere vedtatte kommunedelplanen, er kostnadsberegnet til 140 mill. kr. (2002-kr). Prosjektet er planlagt oppstartet i 2005, og fullført i
perioden 2006-2011. Prosjektet omfattet en kombinasjon av ny trasé og utbedring av
eksisterende veg, der 1,5 km gang- og sykkelveg inngår som en del av utbedringen av
eksisterende veg. Kostnaden for det nye alternativet, som kommunestyret har vedtatt, er
foreløpig anslått til 200 mill. kr.
Situasjonen, som har oppstått, vil få konsekvenser for når prosjektet kan komme til utførelse.
Det er derfor av stor betydning at den formelle siden av saken blir avklart så raskt som mulig,
da prosjektet betyr en god del for trafikksikkerheten og miljørt i Fagernesområdet, og for
næringstransportene til/fra Tromsø by.
4.4.3.2 Ev 8 Hungeren - Tromsdalselva
Ev 8 er hovedinnfartsvegen til Tromsø by og Tromsø havn, som har status som Nasjonal
havn. Vegparsellen omfatter en strekning på 2,1 km med dårlig vegstandard som medfører at
trafikksikkerheten og miljøet er dårlig på grunn av stor trafikktetthet, mange avkjørsler og
kryss, tett bebyggelse, støyproblemer, blanding av lokal- og gjennomgangstrafikk, og
blanding av myke og ”harde” trafikanter. Årsdøgntrafikken er nå om lag 10 000 kjøretøy.
I tillegg planlegger Tromsø kommune en fortetting i området med opptil 1500 ny boenheter,
og i denne sammenheng blir utforming av Ev 8 en viktig premiss for den videre utvikling av
området mellom Hungeren og Tromsdalselva.
Kommunestyret har gjort vedtak der reguleringsplanen skal utarbeides med forutsetning om
at Ev 8 skal følge eksisterende europavegtrasé gjennom nedre del av Tromsdalen.
Reguleringsarbeidet, som er meget omfattende, er oppstartet og vil pågå i hele 2003.
I stamvegutredningen for 2006-2015 er prosjektet foreslått med 50 mill kr i perioden 20062009. Kostnadene for vegalternativet som innarbeides i reguleringsplanen er foreløpig
beregnet til 255 mill kr.

54

For tiden diskuteres et opplegg som går ut på å etablere et ”spleiselag” der vegvesenet og
utbyggerne av området bidrar med finansieringsmidler. Om en slik finansieringsmodell kan
gjennomføres, vil tidligst kunne bli avklart mot slutten av reguleringsarbeidet. Først da vil vi
også kunne vite noe om en eventuell størrelse på bidragene fra den enkelte bidragsyter.
4.4.3.3 Veg til Breivika havn
Som del av den nye havneutbyggingen, som planlegges i Breivika havneavsnitt, inngår en utvidelse og omlegging av fylkesvegen, som går gjennom området. Vegprosjektets lengde vil
bli 2100 meter, og prosjektet er kostnadsberegnet til 100 mill kr.
Prosjektet omfatter bygging av firefelts veg langs en del av eksisterende fylkesveg, og en ny
firefelts vegparsell i det nye havneområdet. Dersom det ikke blir mulig å fullfinansiere
utbyggingen av vegen med en gang, kan prosjektet bygges ut etappevis; først som en tofelts
veg, og senere til firefelts veg når behovet for en slik løsning er til stede. Prosjektet er ikke
tatt med i Tromsøpakke II.
Årsdøgntrafikken langs dagens fylkesveg, som går forbi det framtidige havneområdet, er på
15 - 16 000 kjøretøy, og vil øke til 28 000 kjøretøy når havna er ferdig utbygd i 2025.
Det er foreløpig ikke tatt stilling til hvilken status vegen skal ha, og det er heller ikke avklart
hvordan den skal finansieres. Finansieringen må imidlertid avklares i forbindelse med det
videre arbeidet, det vil si reguleringsarbeidet, og det samme gjelder for vegens status.

4.5 Tiltak som kan styrke kollektivtransportens
konkurranseevne
Kildegrunnlaget for dette kapitlet har vært:
·
·
·
·

Bussby Tromsø
Tromsøpakke II
Alternativ forvaltningsorganisering
Driftspakke 2003 (foreløpig versjon)

4.5.1 Tiltak som kan ha positiv effekt på kollektivtrafikken
Som en del av storbyomtalen skal det vurderes/nevnes tiltak i byområdet Tromsø som kan
bidra til å styrke kollektivtransportens konkurranseevne.
I forbindelse med Tromsøpakke II er det satt i verk et prosjekt som skal se nærmere på
alternative driftsstiltak. Arbeidet er enda ikke ferdigstilt.
I tillegg jobber Troms fylkeskommune med vurderinger knyttet til organisatoriske endringer
for innkjøp av kollektivtjenester.
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I Tromsøpakke II nevnes følgende tiltak som kan ha effekt:
·

Pristiltak:
Pristiltak kan inneholde subsidiering av bussbilletten for å få ned prisen, eller
målrettet prispolitikk mot enkelte ruter eller kundegrupper. Også dette vil bli vurdert i
sammenheng med rutestruktur og kjøp av kollektivtjenester.

·

Informasjon/ruteopplysning:
Bedre rutekart, rutehefter og informasjonstiltak samt innføring av ny teknologi som
gjør informasjon om bussdriften lettere tilgjengelig (Sanntidsinfo, wap, internett osv)

·

Holdningskampanjer/forsøksprosjekter og lignende:
For mange er manglende opplysninger om kollektivtrafikken en viktig grunn til at de
ikke kjører buss. Videre kjenner man til mange tiltak som kan bidra til en overføring
fra bil til buss, men effekten i Norge eller Tromsø er ikke kjent. Flere slike tiltak vil
bli prøvd ut i perioden.

·

Gjøre kollektivtrafikken mer tilgjengelig for alle grupper, spesielt funksjonshemmede:
Kollektivtrafikken skal være for alle. Det betyr at både materiell og infrastruktur i den
grad det er mulig, må være tilrettelagt for alle grupper reisende. Troms fylkeskommune gjennomfører nå et prøveprosjekt for å øke andelen pasienter som kjører
kollektivt til RiTø. Mulige tiltak er seler, bedre merking, bedre informasjon for blinde
og døve, egne busser, lavgulvsbusser osv.

·

Infrastrukturtiltak:
Til tross for satsingen i buss 2000 er det fremdeles behov for en del tiltak for å gjøre
bussdriften mer attraktiv og bedre forholdene for trafikantene. Dette gjelder både
etablering av terminaler/bussknutepunkter i viktige bydeler, bygging av egne bussveier, og tiltak som vil bedre fremkommeligheten for bussen og høyne standarden,
spesielt på hovedrutene.

·

Restriksjoner/andre virkemidler:
De mest effektive tiltakene for å fremme kollektivtransport er knyttet til restriksjoner
eller prising av biltrafikk. Begrensninger i parkering, betaling av prisen det reelt sett
koster å parkere på eller bruke bilen til jobben, veiprising og lignende er alle virkemiddel som har stor effekt, og er viktige i større byer med store miljømessige og
trafikale problemer.

4.5.2 Konkrete tiltak
I det etterfølgende omtales tiltak som kan være aktuelle å gjennomføre i vegplanperioden
2006-2009.
4.5.2.1 Fremkommelighet
Fremkommelighetsproblemene i Tromsø er begrenset, og det kan i hovedsak fokuseres på to
flaskehalser - Sandnessundbrua og Tromsøbrua.
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·

Sandnessundbrua:
Utbyggingen på Kvaløya har vært av en slik størrelse, at trafikken over
Sandnessundbrua til tider kan være problematisk. Det er i dag ikke annet alternativ
enn å tenke gode gang- og sykkelvegforbindelser og et godt kollektivtilbud. Det første
krever en utbygging av gang- og sykkelveg i tilknytning til brua. Når det gjelder
kollektivsatsing fra Kvaløya mot sentrum eller til Tromsøya, vil dette kreve
prioritering av kollektivtrafikken på en eller annen måte. Slik det fungerer i dag, må
bussen konkurrere om plass på lik linje med bilen. Skal en oppnå å få flyttet trafikk
fra bil til kollektivtransport, må bussen gis en fordel fremfor bilen. Trafikantene må se
at det går raskere å ta buss enn det er å kjøre bil. Det vil si at bussen må få prioritet
ved utkjøring fra bussterminalen på Kvaløysletta.

·

Tromsøbrua:
Trafikken på Tromsøbrua er nå snart like stor som før Tromsøysundtunnelene ble
åpnet. Sørover på fastlandet har det de siste årene vært en betydelig utbygging, noe
som har bidratt til trafikkøkning over Tromsøbrua. Trafikksituasjonen i dag preges av
at bare 1/3 av trafikken til og fra Tromsøya går gjennom Tromsøysundtunnelene.

Breivika- og Skattøraområdet preges av store boligkonsentrasjoner og arbeidsplasser. Dette
skaper mye trafikk til og fra sentrumsområdet. Det må tydeliggjøres hva vi ønsker i forhold
til kollektivtrafikk på strekningen mellom sentrum og Breivika/Skattøra.
Stakkevollvegen preges i dag av for mye trafikk, og det er en uttalt målsetting å gjennomføre
tiltak som reduserer trafikken på denne vegen. Et felles ønske er at personbiltrafikken skal
overføres til Breivikatunnelen. Tiltak der bussen har prioritet, eller benytter vegen alene, kan
vurderes. Det ligger i planene at Stakkevollvegen skal bli en miljøgate, men prosjektet
mangler finansiering og er heller ikke tatt med i Tromsøpakke II.
Busstraseen fra sentrum og nordover på øya, går i hovedsak langs Dramsvegen. Denne
løsningen diskuteres nå med tanke på eventuelle endringer i fremtiden. Uavhengig av hvilke
løsninger som velges, må en prioritere og tilrettelegge bedre for kollektivtransporten.
Bussene må få en fordel fremfor bilene, skal man oppnå målsettingen om reduksjon av
bilbruken i Tromsø.
Det er dessuten gjennomført forsinkelsesmålinger på konkrete steder der bussjåførene
opplever forsinkelser i trafikken. Målingene ble gjennomført klokken 0730 – 0830 og 1530 –
1630, en uke på hver plass – mandag til fredag.
I det etterfølgende er det bare de tilfellene som hadde noe forsinkelse som er utdypet:
·

Etter målingene fremkom det tydelig at vi i hovedsak kan snakke om forsinkelser to
steder, Heilovegen på Håpet og Sykehusvegen inn mot rundkjøringen Ev 8. I tillegg
er det noe mindre forsinkelse i forbindelse X Båtsmannsvegen/Rv 862.

·

Heilovegen på Håpet er kanskje det punktet i Tromsø som er mest problematisk for
kollektivtransporten. Her er det forsinkelser fra 1 til 7 minutter i den målte perioden.
Denne vegstrekningen har mye personbiltrafikk i forbindelse med kjøpesentrene og
handelsaktiviteten på Håpet.
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·

På Sykehusvegen inn mot rundkjøringen på Ev 8 var det bare mindre forsinkelser,
med unntak av tidspunktet rundt klokken 1620, da det var forsinkelser hver dag, med
mellom 2,41 min. og 6,21 min.

·

Krysset mellom Båtsmannsvegen og Rv 862 hadde små innslag av forsinkelser i
ettermiddagsrushet. Denne kryssløsningen er planlagt omlagt i forbindelse med
Tromsøpakke II. Hvorvidt det her skal vurderes midlertidige løsninger for å fremme
kollektivtransporten, kan følgelig diskuteres.

·

Utformingen av krysset ved bruhodet på bysiden (Rv 862) fører til at nordgående
busstrafikk må kjøre Storgata. I forbindelse med ”Bussby Tromsø” i 1998 ble effekten
av en ombygging av krysset ved brohodet (sentrum nord) beregnet til kr 372.000 per
år for kollektivtrafikken. Dette tiltaket er lagt inn i Tromsøpakke II. I tillegg er det i
Tromsøpakke II lagt inn en ”diversepost” på 5 millioner kroner øremerket til
fremkommelighetstiltak.

4.5.2.2 Terminaler/leskur
Halvparten av Sentrum terminal er nesten ferdigbygd (terminalen er i realiteten to terminalområder i sentrum). Fredrik Langes gate må ferdigstilles og åpnes også for påstigende
passasjerer i østlig retning. Havnegate/ Sjøgata må rustes opp og åpnes for påstigende
passasjerer i sørlig retning. Det vil føre til betraktelig sparte tidskostnader for kollektivtrafikantene. For prosjektet Sentrum nord ble det beregnet samfunnsøkonomisk nytte på kr
2.461.000 per år når prosjektet står ferdig.
Behovet for oppgradering av de mange holdeplassene i Tromsø er fremdeles stort, både i
form av bedre holdeplasser med god gangatkomst, bedre belysning, informasjon og leskur.
Behovet er i Tromsøpakke II anslått til om lag 30 mill. kr. for å kunne oppgradere alle
holdeplassene, mens det bare er funnet dekning for 12 mill. kr. Bedre tilgjengelighet til
holdeplassene er ikke inkludert i disse beløpene.
4.5.2.3 Materiell
En viktig faktor for funksjonshemmede er å kunne benytte det ordinære rutenett. I denne
sammenheng må holdeplass og buss tilpasses de behov som disse brukerne har. I dag har
Tromsbuss 5 lavgulv/laventré busser i sin vognpark. Investeringskostnadene ligger 5 til 10 %
høyere for disse bussene enn de konvensjonelle. I tillegg er disse bussene mer utsatt for skade
på karosseri, spesielt i vinterhalvåret, med bakgrunn i den lavere konstruksjonen disse
vognene har. Tromsbuss har registrert at reparasjonskostnadene for disse bussene ligger 10 %
høyere enn gjennomsnittet for vognparken totalt.
4.5.2.4 Drift/vedlikehold
Hvis en ønsker å satse på kollektivtrafikken, er det ikke bare investeringer og driftstilskudd
som er viktig. En høy standard på drift og vedlikeholdet på hele kollektivkjeden er også
viktig. Først og fremst holdeplassene og veinettet som kollektivtrafikken bruker, men også
gangveinettet til/fra holdeplassene er viktig. I Tromsø prioriteres de tyngste kollektivtraseene
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med hensyn til drift og vedlikehold, mens holdeplassene med nærliggende gangvegsystem
ikke blir prioritert like høyt.
Anskaffelsen av 68 nye reklamefinansierte leskur har bedret vedlikeholdet av disse leskurene,
men for de resterende leskurene er tilstanden fremdeles dårlig.
4.5.2.5 Organisering
I arbeidet med ”Forsøk med alternativ forvaltningsorganisering av transportsystemet i større
byområder” ble problemene knyttet til forvaltningsorganiseringen generelt og betingelsene
knyttet til forskjellige finansieringsordninger spesielt trukket frem.
Arbeidet med en alternativ forvaltningsorganisasjon av transportsystemet i større byområder
ble imidlertid avsluttet etter fase 1. Fylkestinget i Troms gjorde da vedtak om ikke å
gjennomføre en slik ordning i Tromsø kommune, og i brev fra Samferdselsdepartementet
datert 17.12.2002 konstaterer Statsråden at det ikke er grunnlag for videre deltagelse fra
Tromsø-området i forsøksordningen.
Troms Fylkeskommune utreder nå etablering av et administrasjonsselskap. Det legges opp til
politisk behandling i løpet av 2003. Etableringen av et administrasjonsselskal skal bidra til en
mer effektiv bruk og kontroll av midlene som brukes til kjøp av kollektivtrafikktjenester.
4.5.2.6 Driftstiltak/driftsstøtte
I Tromsø som i de fleste andre norske byer er tilskuddsandelen gått kraftig ned de siste
femten årene. I snitt er tilskuddet blitt redusert med ca. 40 %. I Tromsø by er tilskuddet nå
nede i om lag 4 %. Effektivisering av driften og forbedringer i tilbudet, spesielt etter
omleggingen i 1997, har likevel gitt flere reisende.
I arbeidet med ”Bussby Tromsø” ble det beregnet et behov for driftstilskudd på rundt 15 mill.
kr. per år. Det samme behovet er lagt inn i Tromsøpakke II, men ikke fullfinansiert. I forbindelse med oppfølgingen av Tromsøpakke II vil forskjellige driftstiltak/støtteordninger vurderes
nærmere.
Erfaringstall fra Tromsø i perioden 1982-1994 ga en priselastisitet beregnet til -0,64, eller 64
øre inntjent for hver krone billettprisen endres med. Det finnes ingen egne tall fra Tromsø på
etterspørselselastisitet, men en analyse gjennomført av TØI i Norge for perioden 1995- 2000
gir en tilbudselastisitet på +0,42.
4.5.2.7 Stamlinjekonseptet
I en gjennomgang av kollektivsystemet i flere norske byer har Transportøkonomisk Institutt
(TØI) blant annet konkludert med at norske byer fremdeles har en rutestruktur som er for lite
differensiert mot ulike passasjergrupper. Konklusjonene etter 10 år med forsøk sier videre at
et viktig suksesskriterium for vekst er etableringen av en differensiert rutestruktur tilpasset
ulike kundegrupper, med stamruter med høy standard og høy frekvens, lokalruter og
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serviceruter. I Tromsø er rutesystemet lite differensiert, med mange ruter og god flatedekning
i likhet med TØI’s oppfatning fra andre norske byer.
Et stamlinjenett er et hovednett for kollektivtrafikken, der avgangsfrekvensen er høy.
Stamlinjenett kan gjennomføres på to måter:
1. Legge alle linjer som går langs en trase i samme rute, slik at de til sammen får en høy
frekvens.
2. Slå sammen eller etablere en linje som alene har en høy nok frekvens.
Stamlinjen må utmerke seg med høy standard og synlighet på holdeplasser og bussmateriell,
lysprioritering og fremkommelighetstiltak for å redusere reisetiden mest mulig. Ingen
humper, avstikkere på ruten eller annet som reduserer reisekvaliteten. For begge alternativene
må en satse på bedre infrastruktur, bedre materiell etc.
Med bakgrunn i å skape et helhetlig, vel definert og differensiert system tilsier en foreløpig
anbefaling at det bør satses på en større omlegging av nettet, der prinsippet om et stamrutenett blir rendyrket. Stamrutenettet bør ta utgangspunkt i å betjene alle de tre hovedknutepunktene, og ta utgangspunkt i de tyngste traséene (Kroken-Sentrum, Sentrum-UiTø (universitetet)/UNN (sykehuset) og Kvaløysletta-Sentrum). I tillegg bør tilbudet mellom Sydspissen,
UiTø/ UNN og Sentrum bedres, da det her er et stort potensiale. I første omgang bør en kun
konsentrere seg om et begrenset system, som evtentuelt kan utvikles på sikt.
4.5.2.8 Informasjon/markedsføring
Sanntidsinformasjon er bestilt og vil bli utplassert våren 2003. Nærmere evaluering vil
avklare potensialet i et slikt system i forhold til å bedre andelen som kjører kollektivtrafikk.
Et slikt system vil også kunne bygges ut til å inkludere sanntidsinformasjon på internett og til
mobiltelefoner.
4.5.2.9 Restriksjoner/økonomiske tiltak
Av restriksjoner og økonomiske tiltak, som kan bidra til å styrke miljøvennlig trafikk, kan
følgende nevnes:
·

Parkering:
Parkering er et sentralt virkemiddel i arbeidet med å øke andelen miljøvennlig
transport i form av tilgjengelighet (antall parkeringsplasser) og kostnader forbundet
med parkering. Innføring av maksimumsnormer i områder med god kollektivdekning
og reduksjon/betalingsavgifter på parkeringsplasser på de samme stedene er effektive
tiltak. Inntektene fra parkeringen på slike steder bør gjerne benyttes til å styrke
kollektivtrafikken.
I Tromsø gjelder dette spesielt sentrum, sykehuset (UNN)/universitetet (UiTø) og
Gieværbukta, samt de strekninger som har mye busstrafikk. Tiltak som kunne vært
igangsatt, var fjerning av parkeringsplasser på UNN/ UiTø, samt innføring av relativt
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høye parkeringsavgifter (tilsvarende en fullpris tur/retur kollektivbillett). Det er
foreløpig ikke lokalpolitisk vilje til å gjennomføre slike tiltak.
·

Vegprising:
I forhold til intensjonen med vegprising vil effekten være liten, da vegprising
prinsipielt skal brukes for å dekke den ekstrakostnad et ekstra kjøretøy belaster
samfunnet i form av bl.a støy, utslipp og forsinkelser.
Vegprising med formål om å redusere trafikken i enkelte veger eller på enkelte
tidspunkt, der det ikke legges til grunn en samfunnsriktig prising, vil ha større effekt. I
praksis vil det si etablering av en rekke betalingssnitt, der bilisten blir avkrevd en
passeringsavgift avhengig av tidspunkt på dagen.
Det vil trolig ikke være aktuelt å etablere vegprising frem til 2011, da Tromsø
kommune sannsynligvis fremdeles vil ha drivstoffavgiften.

·

Bommer på enkelte veier:
Etablering av betalingsbommer på enkeltstående veier for å redusere trafikken der en
ønsker å opprettholde muligheten for gjennomkjøring, men gjennomføre tiltak for å
føre flesteparten av bilistene over på en alternativ veg, som er bedre egnet til å
håndtere høy trafikk.

·

Flerbruksfelt på Tromsøybrua (evt. også Sandnessundbrua):
For å redusere bilbruken i Tromsø by, kan en løsning være å gjennomføre prioritering
av bussen på brua. I dag har bussene som kommer nordfra på fastlandet prioritet inn
på brua. Når det gjelder trafikken fra sør på fastlandet og trafikken fra byen, så har
den ikke noen prioritet med unntak av busstrafikk fra Sentrum og nord Skippergata.
Skal det i Tromsø la seg gjøre å få mindre biltrafikk i byen, må vi ha en målsetting om
å få langt flere til å reise kollektivt, og få de som må kjøre privatbil til å kjøre
sammen. Skal en satse på kollektivtransport må en benytte noen virkemidler. En
løsning for å nå denne målsettingen kan være å gjennomføre sambruksfelt på
Tromsøbrua. En slik løsning må selvfølgelig vurderes nøye, men i og med at vi har
tunnelen som et alternativ for de som må kjøre, så ville dette kunne la seg gjennomføre.Denne løsningen kan oppnås ved å begrense trafikken på brua, for eksempel at en
må være to eller flere i bilen for å benytte brua i rushtiden, men en slik løsning krever
ytterligere vurderinger i forhold til juridiske problemstillinger, trafikale konsekvener,
overvåking og effekt.
Den store boligutbyggingen, som det legges opp til i nedre del av Tromsdalen, vil
også medføre en betydelig trafikkbelastning på Tromsøbrua, og utløse behov for
trafikkregulerende tiltak. Trafikkreguleringen vil kunne gjennomføres i forbindelse
med at Ev 8 i Tromsdalen utbedres, ved at fjerntrafikken til/fra Tromsø mot sør ledes
via Ev 8 til Tromsøya og til øyene vest for Tromsø, samtidig med at det gjennomføres
reguleringer som prioriterer kollektivtrafikken over Tromsøbrua.

4.5.3 Abefalte kollektivsatsingsområder
I forbindelse med satsingen videre bør det legges opp til tre flaggsaker:
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·

Stamrutenett:
I Tromsø bør det satses på et mer differensiert rutesystem, der grunnstammen er et
videreutviklet stamrutenett.
· Sentrum terminal:
Ferdigstille sentrumsterminalen med to konsentrerte holdeplassområder for både avog påstigning (Fredrik Langes gate og Sjøgata/ Havnegata).
· Driftstiltak:
Økt støtte til driftstiltak utover det som er lagt inn i Tromsøpakke II.
I tillegg bør følgende gjennomføres:
·
·
·

Satsing på holdeplasser og utvikling av kollektivknutepunkt.
Satsing på fremkommelighetstiltak, og vurdere muligheten for restriksjoner som
samkjøringsfelt.
Parkeringstiltak.

4.6 Spesielle problemstillinger knyttet til det enkelte byområdet
I Storbyområde Tromsø er det viktig å få løst følgende spesielle problemstillinger:
·

Sentrumsterminalen for bybussene er ikke ferdigstillet. Bare halvparten av terminalen
er opparbeidd, og følgelig har passasjerene ikke et tilfredsstillende tilbud med hensyn
til leskur og kort avstand når det gjelder overgang til annen buss i sentrum.
Fullføringen av sentrumsterminalen ligger inne i Tromsøpakke II, og vil kunne bli
fullført innen utgangen av NTP-perioden 2002-2005, eller tidlig i NTP-perioden
2006-2009 dersom Tromsøpakke II blir vedtatt gjennomført.

·

Bussterminalen på Kvaløysletta trenger opprusting, og spesielt viktig er det å få gitt
bussen prioritet i forhold til trafikken på Rv 862 og Rv 863 ved utkjøring fra
bussterminalen og inn på disse to riksvegene. En slik prioritet er særlig viktig med
hensyn til å prioritere framkommeligheten til kollektivtrafikken. Tiltaket er
innarbeidd i Tromsøpakke II, og vil bli realisert tidlig i NTP-perioden 2006-2009
dersom Tromsøpakke II blir vedtatt gjennomført.

·

Når det gjelder antall anløp av turistskip i løpet av sommersesongen, er Tromsø havn
en av de største i landet. Imidlertid er ikke terminalfunksjonen i Bereivika
havneavsnitt, som har 40 % av anløpene, tilfredsstillende med hensyn til utforming,
sikkerhet og terminalfasiliteter. Det er imidlertid ikke satt av midler til dette tiltaket,
og følgelig kan det heller ikke sies noe om når tiltaket vil bli gjennomført.

·

Når det gjelder framkommeligheten for funksjonshemmede mellom de ulike terminalområdene (buss, båt, taxi) i Tromsø sentrum, så må den sies å være lite tilfredsstillende. Tiltaket har imidlertid ikke fått plass innefor den planrammen som ligger til
grunn for Tromsøpakke II, og vil derfor ikke kunne få midler før etter 2011.
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·

Tunnelsystemet på Tromsøya er omfattende, men kan ikke utnyttes optimalt fordi
Langnestunnelen ikke har en teknisk standard som står i forhold til trafikkmengden
som går gjennom tunnelen hvert døgn (ca. 10 500 kjt.). For at denne tunnelen skal få
en standard som både ivaretar trafikksikkerheten og framkommeligheten, må den
utbedres for et beløp på 40 mill kr. Planleggingsrammen, som er lagt til grunn for
Tromsøpakke II, er ikke stor nok til at det er funne plass til dette prosjektet i tiden
fram til 2011. Et annet forhold, som i sterk grad bidrar til at tunnelsystemet ikke blir
optimalt utnyttet, er at forutsetningene i ”Transportplan for Tromsø fram mot år
2000” om å legge restriksjoner på bruken av Stakkevollvegen og gatenettet gjennom
Tromsø sentrun ikke er blitt gjennomført. Gjennomføringen av nevnte restriksjoner
vil ha en positiv innvirkning både på trafikksikkerheten og miljøet i Tromsø.

·

I dag er ikke drifts- og vedlikeholdsopplegget for riksveger, fylkesveger og
kommunale veger tilfredsstillende koordinert. Dette gjelder spesielt for gang- og
sykkelveger, og bidrar til at dette vegnettet er mindre brukt om vinteren enn det kunne
ha vært om disse vegene hadde blitt ryddet tidligere om morgenene. Dette er en
situasjon som Statens vegvesen og Tromsø kommune bør komme fram til en avtale
om hvordan problemet bør løses slik at tiltaket i alle fall kan iverksettes fra
begynnelsen av NTP-perioden 2006-2009.

·

Trafikkavviklingen i Tromsdalen skjer i dag ved at en stor del av fjerntrafikken til/fra
Tromsø mot sør går via Tromsøbrua, som har en trafikkbelastning på 17500 kjt/døgn.
Når Ev 8 i Tromsdalen legges om/utbedres, vil det ligge til rette for å styre denne
fjerntrafikken slik at den går Ev 8 via Tromsøysundtunnelene til Breivika, Tromsø
Lufthavn, Kvaløya, og til Karlsøy kommune. En slik løsning åpner muligheten for
bare å kjøre lokaltrafikk via Tromsøbrua, og den gir også en større mulighet for å
gjennomføre tiltak som prioriterer kollektivtrafikken over Tromsøbrua.

4.7 Tiltak som inngår i strategivurderingen
4.7.1 Generelt om strategivurderingen
I strategivurderingen vil følgende tiltak måtte tas med i eventuelle strategier som vurderes:
· Tromsøpakke II fordi det foreligger politisk vedtak både i Tromsø kommune og i
Troms fylkeskommune om at det skal søkes om å få drivstoffavgiften forlenget med
nye 8 år etter at gjeldende avtal om innkreving av drivstoffavgift opphører ved
utgangen av 2003. Tromsøpakke II, som skal gjelde for perioden 2004-2011,
forutsettes lagt fram for Stortinget i løpet av 2003.
· Stamvegprosjektene Ev 8 Sørbotn – Laukslett og Ev 8 Hungern - Tromsdalselva fordi
dette er prosjekt som oppfattes enten som bundne eller som gitte føringer i NTPsammenheng, og som har betydning for næringstransportene til/fra Tromsø.
· Farledsutbedringen mellom Finnsnes og Tromsø fordi denne utbedringen generelt
både øker trafikksikkerheten til sjøs, reduserer risikoen for miljøforurensning langs
kysten, og forbedrer framkommeligheten for sjøverts trafikk til/fra Tromsø mot sør.
Investeringstakten vil skje i henhold til Kystverkets handlingsprogram.
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·

Tiltak på Tromsø Lufthavn, som har med flysikkerheten og trafikkavviklingen å
gjøre, slik det framgår av lufthavnplanen. Investeringstakten vil skje i henhold til
Luftfartsverkets handlingsprogram.

I strategivurderingen vurderes i tillegg eventuell gjennomføring av følgende tiltak innenfor
det definerte storbyområdet:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Utbedring av Langnestunnelen til fullgod standard.
Bygging av 4-felts veg fram til ny havn som prosjekteres i Breivika.
Utbygging av Tromsø havn.
Sammenhengende gang- og sykkelvegnett.
Øke innsatsen i drift og vedlikehold av vegnettet.
Innføre tiltak som reduserer personbilbruken.
Fjerne anlagte humper i vegbanen.
Øke hastigheten på vegnettet.
Øke drivstoffavgiften til 1 kr/liter inklusive merverdiavgift.
Få fritak for merverdiavgift på lik linje med andre bompengeprosjekt.
Innføre avgift på, alternativt forbud mot, bruk av piggdekk.
Innføre flerbruksfelt/samkjøringsfelt.
Innføre vegprising.
Parkeringstiltak.
Øke driftsstøtten til kollektrafikken.
Øke investeringen til infrastruktur for kollektivtrafikken.
Øke investeringen til miljøtiltak.
Reinvestere i eksisterende infrastruktur.
Bedre utnyttelse av kapasiteten til tunnelsystemet.
Bom i Langnesbakken og i Langnestunnelen.
Arealbruk.
Bygge T-banering (automatbane).

4.7.2 Kort omtale av tiltakene som inngår i strategivurderingen
Tromsøpakke II:
I Tromsøpakke II, dersom den blir vedtatt av Stortinget, er det lagt opp til en miljø- og
trafikksikkerhetsprofil. 80 % av investeringsrammen er planlagt brukt til disse to formålene,
mens 20 % er planlagt brukt til framkommelighetsforbedring for næringstran-sportene.
Tromsøpakke II er forutsatt å gjelde for perioden 2004-2011, og den har en investeringsramme på 320 mill kr.
Av denne rammen er det forutsatt investert 80 mill kr i NTP-perioden 2002-2005. I NTPperioden 2006-2009 er det forutsatt investert 160 mill kr, og i NTP-perioden 2010-2015 80
mill kr. Forutsettes at avtalen om Tromsøpakke II blir prolongert fra og med 2012 til og med
2015, vil investeringen i NTP-perioden 2010-2015 kunne bli 240 mill kr.
Stamvegprosjekt:
Ev 8 Sørbotn – Laukslett er en vegomlegging i Ramfjord ca. 20 km sør for Tromsø.
Prosjektet, som ligger utenfor det definerte storbyområdet, vil forbedre trafikksikkerheten og
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miljøet i Fagernesområdet. Prosjektet tas med i storbyutredningen fordi det også vil redusere
transportkostnadene til næringstransportene til/fra Tromsø.
Ev 8 i Tromsdalen vil forbedre trafikksikkerheten og miljøet i nedre del av Tromsdalen,
samtidig som det vil gjøre det enklere å styre en stor del av trafikken til/fra Tromsø mot sør
via Ev 8, og ikke via Tromsøbrua som er sterkt trafikkbelastet.
Farledsutbedring:
Utbedringen av Finnsnesrenna, Gisundet, Rystraumen og Sandnessundet er viktige
utbedringer for å forbedre sjøverts framkommelighet, samt øke sikkerheten og redusere
risikoen for miljøforurensning til sjøs. Utbedringsarbeidene starter i NTP-perioden 20062009 og avsluttes i perioden 2010-20015 når det gjelder Finnsnesrenna, Gisundet og
Sandnessundet. Anleggsstart for Rystraumen er foreløpig ikke tidfestet.
Tromsø Lufthavn:
Tiltakene på Tromsø Lufthavn er forutsatt å omfatte: Etablering av sikkerhetskontroll av
bagasje (HBS), passasjerer og frakt både på inn- og utlandstrafikk, forlengelse av taksebanen
nordover og sørover, samt skifte ut eksisterende peileanlegg og installere ny radar som kan gi
backup.
Utbedring av Langnestunnelen til fullgod standard:
Langnestunnelen er i dag en kommunal veg. Den er en sterkt trafikkert vegtunnel som ikke er
tillatt trafikkert av tyngre kjøretøy. Tiltaket forutsetter en utbedring til fullgod standard slik at
den kan åpnes for alle kjøretøygrupper. Tiltaket er kostnadsberegnet til 40 mill kr, men er
ikke et prioritert prosjekt i Tromsøpakke II.
Bygging av 4-felts veg fram til ny havn som prosjekteres i Breivika:
Dette prosjektet er ikke et prioritert prosjekt i Tromsøpakke II. Det er heller ikke avklart
hvilken status denne vegen skal ha. Det vil det først bli tatt stilling til i forbindelse med
utarbeidelsen av reguleringsplanen, samtidig med at finansieringsplanen også blir fastlagt.
Utbygging av Tromsø havn:
Dette er et tiltak som styres av Tromsø Havn. Tiltaket omfatter utbygging av Prostneset og
Breivika. Anlaggsarbeidene på Prostneset er forutsatt å ta til i 2004, mens anleggsstart i
Breivika enda ikke er bestemt.
Sammenhengende gang- og sykkelvegnett:
Dette tiltaket er en gjennomføring av prosjekter det ikke ble plass til innenfor rammen til
Tromsøpakke II.
Øke innsatsen i drift og vedlikehold av vegnettet:
Tiltaket gjelder spesielt sommervedlikeholdet av samtlige gang- og sykkelveger innenfor det
definerte storbyområdet; der det snarest bør utarbeides en standard som definerer når
vedlikeholdstiltak skal iverksettes, slik at dette vegnettet framstår som et attraktivt tilbud til
trafikantgruppene det er ment for (spesielt gjelder dette syklistene).
Dessuten må driften av gang- og sykkelvegnettet vinterstid bli bedre når det gjelder strøing
og gjennombrøyting, slik at det til samme tid som det øvrige vegnettet kan framstå som et
godt tilbud til fotgjengerne og syklistene.
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For det øvrige vegnettet er det tenkt på salting og strøing for å bedre framkommeligheten,
samt at gatene/veiene blir feid oftere enn tilfellet er nå. Oftere feiingen gjelder spesielt om
våren (april/mai) da støvplagen i Tromsø sentrum til tider kan ligge over tillatte
grenseverdier.
Innføre tiltak som reduserer personbilbruken:
Hensikten med tiltaket er å øke framkommeligheten for næringstransportene ved å innføre
restriksjoner på bruken av personbiler i form av tidsbegrenset skilting på Tromsøbrua,
Sandnessundbrua og enkelte sterkt trafikerte gater/veger innenfor det definerte storbyområdet. Tiltaket vil også kunne omfatte etablering av trafikkbommer for å redusere gjennomgangstrafikken i enkelte gater/veger. Om tiltaket gjennomføres vil det ha både miljømessig
og trafikksikkerhetsmessig effekt for de områdene som blir omfattet av et slikt tiltak, men
tiltaket kan også redusere tilgjengeligheten til et område og medføre økt trafikk på
gater/veger i andre områder.
Fjerne anlagte humper i vegbanen:
Fra transportnæringen er det ytret ønske om å fjerne humpene i vegbanen på veger med
betydelig næringstransport. Begrunnelsen er at et slikt tiltak vil gi en mer rasjonell og effektiv
transport. Tiltaket vil imidlertid kunne ha en negativ effekt på trafikksikkerheten.
Øke hastigheten på vegnettet:
Fra tansportnæringen er det også ytret ønske om å heve tillatt hastighet på en del av vegnettet
som har redusert hastighet, eksempelvis fra 30 til 50 km/t og fra 60 til 70 km/t. Tiltaket vil
reduser transport- og tidskostnadene noe, men vil også kunne virke negativt i forhold til
trafikksikkerheten.
Øke drivstoffavgiften til 1 kr/l inklusive merverdiavgift:
En slik økning vil tilføre Tromsøpakke II et investeringstilskudd på ca. 5 mill kr pr. år, og
den vil kunne reduser trafikkmengden med ca. 1 %.
Få fritak for merverdiavgift på drivstoffavgiften på lik linje med andre bompengeprosjekt:
Innkreving av bompenger til investering i nye vegprosjekt, enten innkrevingen skjer med
bemannet bomstasjon eller den er automatisert, er etter gjeldende regler fritatt for merverdiavgift. Slik ordning gjelder ikke for bompengeopplegget i Tromsø, der bompengene betales i
form av en avgift pr liter drivstoff som kjøpes, og der denne drivstoffavgiften er inklusive
merverdiavgift. Det bør være en forutsetning at bompengeopplegg blir behandlet likt med
hensyn til fritak for merverdiavgift, og at merverdiavgiften som inngår i drivstoffavgiften blir
refundert bompengeselskapet på en synlig måte.
Innføre avgift på, alternativt forbud mot, bruk av piggdekk:
Tiltaket vil bety en reduksjon av støybelastningen og svevestøvet i byområdet, men kan slå
negativt ut i forhold til trafikksikkerheten i det samme området. Tiltaket vil også redusere
vedlikeholdskostnadene både på riksvegene, fylkesvegene og de kommunale vegene.
Innføre flerbruksfelt/samkjøringsfelt:
Tiltaket innebærer at for å kunne kjøre personbil i slike felt, må det være to eller flere
personer i personbilen. Tiltaket kan være vanskelig å følge opp/kontrollere.
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Innføre vegprising:
Tiltaket er ikke politisk mulig å gjennomføre så lenge man har drivstoffavgiften, men bør
vurderes gjennomført som et aktuelt tiltak etter 2011.
Parkeringstiltak:
Hensikten med tiltaket er å få redusert personbilbruken, og omfatter en økning av
parkeringsavgiften samt en reduksjon av antall offentlige parkeringsplasser innenfor
storbyområdet. Tiltaket er politisk vanskelig å få gjennomført, da det er vesentlig flere private
parkeringsplasser enn offentlige, og svært mange av de private parkeringsplassene er ikke
avgiftsbelagte.
Øke driftsstøtten til kollektivtrafikken:
Tiltaket må utformes slik at det blir billigere for den enkelte å reise med buss i stedet for med
privatbil, og tiltaket må være ett av flere tiltak som iverksettes samtidig.
Øke investeringen til infrastruktur for kollektivtrafikken:
Gjennomføre flere av de registrerte kollektivtrafikktiltakene som det ikke er blitt plass til i
Tromsøpakke II.
Øke investeringen til miljøtiltak:
Tiltaket består i å gjennomføre flest mulig av de registreret miljøtiltakene som det ikke er
blitt plass til i Tromsøpakke II.
Reinvestere i eksisterende transportinfrastruktur:
Eksisterende transportinfrastruktur, som ikke er tilpasset dagens krav til framkommelighet,
trafikksikkerhet og miljø, begynner å bli svært nedslitt, og bør derfor etter hvert bli utbedret.
Bedre utnyttelse av kapasiteten til tunnelsystemet:
Tiltaket forutsetter at det blir gjennomført systemer som bidrar til å overføre mer av
trafikken, som går på vegnettet ute i dagen, til det nye tunnelsystemet. I ”Transportplan for
Tromsø fram mot år 2000” var det en forutsetning om at når det nye tunnelsystemet var
etablert, skulle det legges restriksjoner på Stakkevollvegen og gjennomkjøringsmuligheten i
Tromsø sentrum, slik at både miljøet og trafikksikkerheten kunne bli forbedret. Denne
forutsetningen er enda ikke gjennomført. Tunnelsystemet, med unntak av Langnestunnelen,
har en standard og kapasitet som tilsier en større utnyttelse enn tilfellet er nå.
Bom i Langnesbakken og i Langnestunnelen:
Hensikten med dette tiltaket er å få midler til utbedring av Langnestunnelen til fullgod
standard.
Arealbruk:
Tiltaket forutsetter at arealbruken til bolig- og næringsformål blir sett i sammenheng med
trafikken som disse arealene skaper, og at det i arealplanleggingen blir lagt til rette for en
trafikkutvikling som ivaretar trafikksikkerheten og miljøet. Det oppnås blant annen ved å
legge til rette for kollektivtrafikk og økt bruk av sykkel.
Bygge T-banering (automatbane):
Tiltaket er nok noe framtidsrettet, og krever en vesentlig større trafikkmengde enn det
Tromsø bys størrelse tilsier. Det er derfor lite aktuelt å vurdere dette tiltaket i forbindelse med
tidsperioden storbyomtalen skal gjelde for.
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4.7.3 Anbefalt strategi
En viktig forutsetning i forbindelse med storbyutredningen var å få en vurdering og
gjennomdrøfting av virkningene i forbindelse med en eventuell innføring av alternativ
forvaltningsoganisering av transportsystemet i større byområder.
Imidlertid ble det ikke oppnådd enighet mellom Troms fylkeskommune og Tromsø kommune
om å innføre en slik ordning, og i brev av 17.12.2002 fra Samferdselsdepartementet til Troms
fylkeskommune og Tromsø kommune konstaterer derfor Statsråden at det ikke er grunnlag
for videre deltagelse fra Tromsø-området i forsøksordningen.
At Tromsø ikke kommer med i forsøksordningen får som konsekvens at det i strategivurderingen må tas hensyn til de sterke politiske føringene som er lagt i forbindelse med
kommunens og fylkeskommunens behandling av Tromsøpakke II, samt føringene og
bindingene som framgår av NTP 2002-2011 og handlingsprogrammene til transportetatene.
Fordi Tromsøpakke II er forutsatt avsluttet ved utgangen av 2011, må det i den anbefalte
strategivurderingen gjøres to antagelser. Den ene antagelsen er at fra og med 2012 opphører
Statens og Troms fylkeskommunes engasjement når det gjelder investeringstiltak innenfor
det definerte storbyområdet, fordi da er det andre investeringsoppgaver i fylket som Staten og
Troms fylkeskommune bør prioritere. Den andre antagelsen er at partene blir enige om å
prolongere Tromsøpakke II til utgangen av 2015.
Det definerte Storbyområde Tromsø er arealmessig et lite område. De sterke politiske
føringene, som foreligger i tilknytning til Tromsøpakke II, sammen med lav økonomisk
planleggingsramme og klare bindinger og føringer når det gjelder stamveger, farleder og
lufthavna, tilsier at det ikke er aktuelt å vurdere mer enn en strategi.
Den anbefalte strategien for Storbyområdet Tromsø vil dermed inneholde følgende tiltak og
investeringsramme:
1. Tromsøpakke II:
NTP-perioden 2006-2009
Bompenger (drivstoffavgift)
Statens bidrag
Kommunens bidrag
Fylkeskommunens bidrag
Privat bidrag
Totalt

60 mill kr
50 mill kr
28 mill kr
10 mill kr
12 mill kr
160 mill kr

NTP-perioden 2010-2015 (Tromsøpakke II avsluttes ved utgangen av 2011)
Bompenger (drivstoffavgift)
30 mill kr
Statens bidrag
25 mill kr
Kommunens bidrag
14 mill kr
Fylkeskommunens bidrag
5 mill kr
Privat bidrag
6 mill kr
Totalt
80 mill kr

68

NTP-perioden 2010-2015 (Tromsøpakke II prolongeres til utgangen av 2015)
Bompenger (drivstoffavgift)
90 mill kr
Statens bidrag
75 mill kr
Kommunens bidrag
42 mill kr
Fylkeskommunens bidrag
15 mill kr
Privat bidrag
18 mill kr
Totalt
240 mill kr
2. Stamvegprosjekt:
NTP-perioden 2006-2009
Ev 8 Sørbotn – Laukslett

90 mill kr

NTP-perioden 2010-2015
Ev 8 Hungeren – Tromsdalselva

50 mill kr

3. Farledutbedring:
NTP-perioden 2006-2009
Finnsnesrenna/Gisundet

112 mill kr (foreløpig ramme)

NTP-perioden 2010-2015
Gisundet/Sandnessundet

Ramme mangler

4. Nymerkinger og oppgradering av farleder:
NTP-perioden 2006-2009
Nyinstallasjoner

11 mill kr

5. Tromsø Lufthavn:
NTP-perioden 2006-2009
Flysikkerhet/Trafikkavvikling

Ramme mangler

NTP-perioden 2010-2015
Flysikkerhet/Trafikkavvikling

Ramme mangler

6. Øke drivstoffavgiften til 1 kr/liter inklusive merverdiavgift:
NTP-perioden 2006-2009
Avgiftstillegget på drivstoff gir

20 mill kr

NTP-perioden 2010-2015 (Tromsøpakke II avsluttes ved utgangen av 2011)
Avgiftstillegget på drivstoff gir
10 mill kr
NTP-perioden 2010-2015 (Tromsøpakke II prolongeres til utgangen av 2015)
Avgiftstillegget på drivstoff gir
30 mill kr
7. Få fritak for merverdiavgift på lik linje med andre bompengeprosjekt:
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NTP-perioden 2006-2009
Momsfritak på dagens avgift (ca. 74 øre) gir
Momsfritak på ny avgift (1 kr) gir

14,4 mill kr
19,2 mill kr

NTP-perioden 2010-2015 (Tromsøpakke II avsluttes ved utgangen av 2011)
Momsfritak på dagens avgift (ca. 74 øre) gir
7,2 mill kr
Momsfritak på ny avgift (1 kr) gir
9,6 mill kr
NTP-perioden 2010-2015 (Tromsøpakke II prolongeres til utgangen av 2015)
Momsfritak på dagens avgift (ca. 74 øre) gir
21,6 mill kr
Momsfritak på ny avgift (1 kr) gir
28,8 mill kr
8. Innføre avgift på, alternativt forbud mot, bruk av piggdekk:
NTP-perioden 2006-2009
Reduserte vedlikeholdsutgifter Rv
Reduserte vedlikeholdsutgifter Fv
Reduserte vedlikeholdsutgifter Kv

8 - 12 mill kr
4 - 6 mill kr
2 - 4 mill kr

NTP-perioden 2010-2015
Reduserte vedlikeholdsutgifter Rv
Reduserte vedlikeholdsutgifter Fv
Reduserte vedlikeholdsutgifter Kv

12 - 18 mill kr
6 - 9 mill kr
3 - 6 mill kr

De innsparte midlene forutsettes brukt til økt innsats i drift og vedlikehold av
vegnettet, og til nødvendig skilting i forbindelse med gjennomføring av
trafikkreguleringstiltak.
9. Innføre flerbruksfelt/samkjøringsfelt:
Kostnadene, som omfatter skilting i forbindelse med innføring av tiltaket, forutsettes
tatt av innsparte midler på de respektive drifts- og vedlikeholdsbudsjett.
10. Innføre tiltak som reduserer personbilbruken:
Kostnadene i forbindelse med reguleringstiltaka for å redusere personbilbruken, er
forutsatt tatt av innsparte midler på de respektive drifts- og vedlikeholdsbudsjett.
11. Parkeringstiltak:
Nødvendig skilting forutsettes dekket over de respektive drifts- og
vedlikeholdsbudsjett.
12. Øke driftsstøtten til kollektivtrafikken:
Det anbefales at driftsstøtten styrkes med 1,5 mill kr pr år.
13. Øke innsatsen i drift og vedlikehold av vegnettet:
Det meste av innsparte vedlikeholdsmidler bør benyttes til dette tiltaket.
14. Bedre utnyttelse av kapasiteten til tunnelsystemet:
Kostnadene i forbindelse med dette tiltaket forutsettes dekker over de respektive
drifts- og vedlikeholdsbudsjett.
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Etterfølgende tabell gir en oversikt over hvilke planrammer som kan være til disposisjon for
Storbyområde Tromsø dersom anbefalt strategi legges til grunn for de viste NTP-periodene. I
tillegg angis også hvor mye som kan frigjøres til drift og vedlikehold, dersom bruken av
piggdekk reduseres til 10-15 % (alternativt totalforbys).
Tabell: Planramme for anbefalt strategi.
NTP-perioder
Tiltak
2006-2009
2010-20151)
Tromsøpakke II
160
80
(Statens bidrag)
(50)
(25)
Investering stamveger
90
50
Investering farleder
1124)
Ramme mangler
Nyinstallasjoner farleder
11,2
Ramme mangler
Investering Tromsø Lufthavn Ramme mangler Ramme mangler
Bidrag fra økt drivstoffavgift
20
10
3)
Bidrag fra momsfritak
19,2
9,6
Økt driftsstøtte til kollektivtr.
6
9
Sum planramme
418,4
158,6
Innsparte vedlikeholdsmidler
14-22
21-33
1)
Forutsetter Tromsøpakke II avsluttet ved utgangen av 2011.
2)
Forutsetter Tromsøpakke II prolongert ut 2015.
3)
Forutsatt drivstoffavgift på 1 kr pr liter.
4)
Foreløpig ramme.

Beløp i mill 2002-kr.
2010-20152)
240
(75)
50
Ramme mangler
Ramme mangler
Ramme mangler
30
28,8
9
357,8
21-33
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5.

Virkninger av anbefalt strategi for byområdene

5.1 Hva oppnås med den anbefalte strategien?
Forutsatt at Tromsøpakke II blir vedtatt gjennomført, vil man med den foreslåtte
investeringsfordelingen mellom de ulike tiltakene kunne oppnå følgende virkninger i
storbyområdet Tromsø:
·

Næringstransporten til/fra Tromsø via Ev 8 vil få en vesentlig forbedring når Ev 8
Sørbotn – Laukslett og Ev 8 Hungeren – Tromsdalselva blir fullført. Ev 8 Sørbotn –
Laukslett er forutsatt fullført i NTP-perioden 2006-2009, og vil føre til at samfunnets
transportkostnader reduseres med 3 mill kr, næringslivets transportkostnader
reduseres med 0,9 mill kr, og antall skadde og drepte reduseres med 0,1. Ev 8
Hungeren – Tromsdalselva fullføres trolig først etter 2009, og da vil samfunnets
transportkostnader bli redusert med 2,8 mill kr, næringslivets transportkostnader vil
bli redusert med 0,9 mill kr, og 13 personer vil få reduserte støyulemper.

·

Redusert bruk av piggdekk og økt innsats når det gjelder feiing av det mest trafikerte
veg- og gatenettet i storbyområdet, vil redusere svevestøvkonsentrasjonene med 8095 % på de verste dagene og årsmiddelverdiene med 30-50 %. Piggfrie dekk er
dessuten 2-3 dBA mer støysvake enn piggdekk, og med tiltakene i anbefalt strategi vil
trafikkstøyen kunne reduseres med 1-2 dBA (forutsetter at noen fortsatt kjører med
piggdekk). En bedre utnyttelse av tunnelsystemet vil bety en støyreduksjon på 2-3
dBA i de mest trafikerte områdene av Tromsø. Totalt vil støyreduksjonen i de mest
trafikerte områdene av Tromsø kunne bli redusert med 3-5 dBA. Innføring av 30
km/timen på kommunale veger på Tromsøya, slik det forutsettes i Tromsøpakke II, vil
gi en støyreduksjon i størrelsesorden 7-8 dBA for personbiler, men ingen vesentlig
reduksjon for større kjøretøyer da motorstøyen er dominerende faktor.
Støyreduksjonen i områdene som får innført 30 km/timen vil bli 6-7 dBA.

·

Med tiltakene som er foreslått i anbefalt strategi, vil trafikken bli redusert med ca. 10
%, antall ulykker med ca. 9,5 %, og antall drepte og skadde med ca. 7 %.

·

Tiltakene som gjennomføres for å styrke kollektivtrafikken er vanskelig å beregne,
men et grovt estimat tilsier at kollektivtrafikken vil kunne øke med 5-7 % i forhold til
dagens nivå.

·

Byggingen av gang-/sykkelveger, som anbefalt strategi legger opp til, vil neppe
påvirke bussbruken i særlig grad, og i alle fall ikke for de som har lengre arbeidsreise
enn 2-3 km. Til det er de klimatiske forholdene i Tromsø for skiftende/ustabile. Men
denne utbyggingen vil ha stor betydning for skolebarn, og for andre som tar seg fram
til fots og på sykkel i sitt nærområde utenom arbeidstiden.

·

Tiltakene som foreslås gjennomført i farledene vil gi økt sikkerhet til sjøs, redusere
risikoen for miljøforurensning, redusere seilingstiden og øke framkommeligheten.

·

Tiltakene som foreslås gjennomført på Tromsø Lufthavn vil gi økt flysikkerhet og
kapasitet på flyplassen
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6.

Alternative vurderinger

6.1 Marginalvurderinger
Marginalvurderinger gjøres bare for NTP-periodene 2006-2009.
Marginalvurderingen gjøres for ± 20 %, som er grensen som er satt i R2 for Statens vegvesen,
Jernbaneverket og Kystverket, og den gjøres bare for postene Tromsøpakke II, stamveger og
farleder.
En marginalvurdering på + 20 % vil bety at:
·

·
·
·

Planrammen til Tromsøpakke II vil bli økt med 32 mill kr som forutsettes benyttet til
å begynne utbedringen av Langnestunnelen til fullgod standard. Utbedringen vil bli
fullført tidlig i perioden 2010-2015, og representere både en miljø- og
trafikksikkerhetsforbedring for byområdet, samtidig som næringstransportene får
bedre framkommelighet.
Planrammen for stamvegene vil bli økt med 18 mill kr som forutsettes benyttet til
forsering av Ev 8 Hungeren – Tromsdalselva.
Planrammen for farleder vil bli økt med 22 mill kr som forutsettes benyttet til
forsering av farledsutbedringen mellom Finnsnes og Tromsø.
For Tromsø Lufthavn har vi ikke fått oppgitt planramme. En eventuell
marginaløkning bør imidlertid benyttes til utbedring av flysikkerheten på flyplassen.

En marginalvurdering på – 20 % vil bety at:
·
·
·
·

Planrammen til Tromsøpakke II må reduseres med 32 mill kr. Reduksjonen
forutsettes tatt pro rata på postene trafikksikkerhet, gang- og sykkelveger,
kollektivtransport, miljøtiltak og annet (framkommelighet).
Planrammen for stamvegene må reduseres med 18 mill kr, og må tas fra Ev 8 Sørbotn
– Laukslett. Det vil medføre forlengelse av anleggsdriften, og økte anleggskostnader.
Planrammen for farleder må reduseres med 22 mill kr, og må tas fra
farledsutbedringen mellom Finnsnes og Tromsø.
For Tromsø Lufthavn har vi ikke fått oppgitt planramme. En eventuell
rammereduksjon bør tas fra en eventuell kapasitetsutvidelse på flyplassen.
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