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Dette notatet er en del av forarbeidet til Nasjonal transportplan 2018-2029 som Avinor, 
Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen har satt i gang på oppdrag fra 
Samferdselsdepartementet. Innholdet i dokumentet vil inngå som en del av grunnlaget for 
hovedrapporten fra planfasen. Planfasen er en oppfølging av Analyse- og strategifasens anbefalte 
strategier for videre utvikling av samferdselssektoren. Planfasen skal gi anbefalinger til 
Samferdselsdepartementets rullering av stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan. 
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I tillegg til tekstbidrag fra arbeidsgruppens medlemmer har Trafikksikkerhet, miljø- og 
teknologiavdelingen i Vegdirektoratet utarbeidet flere bakgrunnsnotater på ulike fagtemaer: 
kollektivtransport, sykkel og gange, universell utforming, elbiler, næringslivets transporter, lokal 
luftforurensning og støy og innfartsparkering. Transportøkonomisk institutt har utarbeidet notater 
om effektiv prising av kollektivtransporten og økt samordning av offentlig kjøp av tog og øvrig 
kollektivtransport.  
 
Det er gjort en forenklet analyse av kostnader for å nå nullvekstmålet for personbiltrafikken i de ni 
byområdene som er aktuelle for bymiljøavtaler. Kostnadsanslaget for investeringsbehov knyttet til 
sykkel, gange og kollektivtransport og driftstilskudd for kollektivtransporten er koordinert og 
sammenstilt av regionene i Statens vegvesen. Dette arbeidet er gjort i samarbeid med 
fylkeskommunene og kommunene.  Kostnadsanslaget (investerings- og tilskuddsbehov) for 
jernbanen har Jernbaneverket (ved sine regioner) hatt ansvaret for.  
 
Anbefalingene i notatet står for prosjektgruppens egen regning. 
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1 Innledning 
Regjeringens mål om at veksten i persontransporten i byområdene skal tas av kollektivtransport, 
sykkel og gange er et viktig skritt på vegen mot bærekraftige byer. For å nå målet er det nødvendig at 
flere virkemidler virker sammen. Dette notatet svarer på en rekke problemstillinger om temaet 
«Miljøvennlige og tilgjengelige byområder» som er beskrevet i Samferdselsdepartementets 
retningslinjer for plangrunnlaget (R2).  

Oppdraget i R2 omfatter ulike fagtemaer: arealbruk, kollektivtransport, sykkel og gange, universell 
utforming, elbiler, næringslivets transporter, lokal luftforurensning og støy, innfartsparkering og en 
vurdering av hvilke byer som er best tilrettelagt for å nå nullvekstmålet. I tillegg omfatter oppdraget en 
forenklet analyse av kostnader for å nå nullvekstmålet for personbiltrafikken. Det er gjort et overslag 
for investeringskostnader for kollektiv-, gang og sykkeltiltak, og for behovet for tilskudd til 
kollektivtransporten i de ni byområdene som er aktuelle for bymiljøavtaler. Overslaget er delt mellom 
fylkeskommune, kommune og stat i tråd med dagens ansvarsfordeling på transportområdet.  

Analyser viser at NTPs overordnede mål om en omstilling til lavutslippssamfunnet ikke vil bli nådd 
ved en nullvekst i personbiltrafikken i de største byområdene alene. Ytterligere virkemidler som må til 
vil omtales i Avinor og transportetatenes Klimastrategi, som er under arbeid.  

2 Arealbruk som bygger opp under et bærekraftig 
transportsystem  

2.1 Areal- og transportplanlegging som bidrar til bærekraftige byer 
Utover målet om nullvekst i personbiltrafikken finnes det flere gode argumenter for å begrense 
personbiltrafikken i byområdene. Mindre biltrafikk reduserer lokal luftforurensning og støy, og kan 
bidra til bedre trafikksikkerhet og færre ulykker. Slik kan byene være attraktive bo- og oppvekstmiljø 
for folk i ulike livssituasjoner. I tillegg vil mindre biltrafikk gjøre det attraktivt å ferdes i byene og gi 
grunnlag for handel, opplevelse og rekreasjon. Mindre biltrafikk vil bidra til mindre køer og sikre 
framkommelighet for næringslivet, kollektivtrafikken og annen nyttetransport. God tilgjengelighet for 
gående, syklende og kollektivreisende er også et velferdsgode som sikrer tilgjengelighet/mobilitet for 
alle, uavhengig av man har tilgang til bil eller ei. 

Det er en sterk sammenheng mellom bystruktur og folks valg av reisemåte i større byer. Personer som 
bor eller arbeider i områder med stor utbyggingstetthet og i områder med stort mangfold av aktiviteter, 
har kortere reiser, reiser mer med kollektive transportmidler og går og sykler mer enn andre. 
Arealbruksmønsteret må derfor bygge opp under kollektivtransporten og infrastruktur for gange og 
sykkel. Byer og tettsteder bør vokse innenfra, mot mer kompakte byer. Samtidig må arealbruken 
fortettes i sentra og kollektivknutepunkter. En tettere arealbruksutvikling ved knutepunkter vil over tid 
virke selvforsterkende og trekke til seg mer utbygging. I tillegg må kollektivsystemet i disse områdene 
være av høy standard (god frekvens og framkommelighet), og det må etableres sammenhengende og 
trygg atkomst for gående og syklende. Dette er i tråd med de statlige planretningslinjene for samordnet 
bolig-, areal- og transportplanlegging som i 2014 erstattet de tidligere rikspolitiske retningslinjer for 
samordnet areal- og transportplanlegging1. 

Ved viktige knutepunkter bør arealene brukes til bolig- og serviceformål og til atkomst for gående, 
syklende og kollektivtransport. Etablering av nye innfartsparkeringsplasser for bil bør avgrenses til 
stasjoner og holdeplasser hvor de reisende nås tidligst mulig i reisen. Innfartsparkering for bil bør 

1 Statlige planretningslinjene for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
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etableres slik at bilen ikke erstatter gåing og sykling til stasjoner og holdeplasser. Større 
parkeringsanlegg for bil bør i første rekke bygges ved stasjoner hvor parkering ikke fortrenger 
framtidig byutvikling – her bør det heller satses på sykkelparkering. 

En effektiv bytransport krever en helhetlig virkemiddelpakke der man styrer arealbruken og 
tilrettelegger for miljøvennlig transport samtidig som man innfører restriktive tiltak rettet mot 
personbiltrafikken. Uten bruk av restriktive tiltak er det vanskelig å få flere til å reise miljøvennlig. 
Tall fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14 viser at 64 prosent av arbeidstakere som tilbys 
gratis parkeringsplass ved arbeidsplassen bruker bil til og fra arbeid. Blant dem som har avgiftsbelagt 
p-plass hos arbeidsgiver er bilandelen nede i 45 prosent. Andre restriktive tiltak som 
bompengeavgifter og/eller tidsdifferensierte bompengeavgifter kan også være viktige for å redusere 
bilbruken. Byer som har innført rushtidsavgift, som for eksempel Trondheim og Stockholm, har hatt 
en klar nedgang i bilbruken og en overgang til andre transportmidler.  

Målet om nullvekst i personbiltrafikken forutsetter at tilrettelegging for kollektivtransport, 
sykkeltrafikk og gåing prioriteres høyt. Kapasitetsøkende vegprosjekter vil gjøre det vanskeligere å nå 
nullvekstmålet for personbiltrafikken. Virkemidler for å påvirke transportbehovet og for å utnytte 
eksisterende infrastruktur mer effektivt må vurderes før slike vegprosjekter igangsettes.   

2.2 Verktøy for en god arealutvikling i byene   
Kommunene har hovedansvaret for arealplanlegging, men også fylkeskommunene og staten er viktige 
aktører i areal- og transportplanleggingen. Dagens byområder med tilhørende bo- og arbeidsmarkeder 
spenner over mange kommuner og noen steder over flere fylker. Dette gir behov for en helhetlig 
planlegging på tvers av kommunegrenser. Staten bør være en aktiv deltaker i lokale og regionale 
myndigheters planarbeid og bidra til forsterket regional, interkommunal og kommunal planlegging, 
blant annet som part ved forhandlinger om bymiljøavtaler, bypakker mv. Staten bør i større grad enn i 
dag praktisere en samordnet areal og transportplanlegging ved lokalisering av publikumsrettet 
virksomhet og større arbeidsplasser, for eksempel sykehus, universiteter og høyskoler. 

Fylkeskommunene er en sentral aktør for den regionale utviklingen. I sine regionale planer og 
planstrategier kan fylkeskommunene styre arealutviklingen i kommunene, og ta initiativ til 
interkommunalt samarbeid om arealbruk som bygger opp under miljøvennlige transportformer. Det er 
også fylkeskommunens ansvar å peke ut de viktigste stamrutene for kollektivtrafikk og 
kollektivknutepunkter i samarbeid med kommunene, operatørselskapene og statlige etater som Statens 
vegvesen og Jernbaneverket. For å sikre en samordning av arealbruk og utvikling av transportsystemet 
i et helhetlig perspektiv, på tvers av kommunegrenser, er det viktig at de regionale planene både gir 
føringer og forutsigbarhet for kommunenes arealplanlegging. 

Virkemiddel innenfor dagens lovverk 

Dagens virkemidler innenfor plan- og bygningsloven gir gode muligheter til å sikre samordning av 
arealplanleggingen og utviklingen av transportsystemet. Både de regionale areal- og transportplanene 
(med tilhørende retningslinjer, bestemmelser og handlingsprogram) og kommune(del)planene er gode 
verktøy for en bærekraftig areal- og transportplanlegging. I de regionale planene er det ofte 
konkurrerende interesser og målkonflikter, noe som gjør det utfordrende å enes om en felles plan for 
regionene. Lokale ønsker om vekst kan være motstridende med regionale mål om mer helhetlig 
vekstfordeling. Tematiske målkonflikter som knutepunktfortetting kan ofte være i konflikt med 
jordvern, hensyn til grønnstruktur eller andre miljøkrav. Dette resulterer ofte i planer som ikke gir en 
helhetlig areal- og transportplanlegging, og som dermed ikke bidrar til å nå nullvekstmålet.  

For å oppnå en mer samordnet areal- og transportplanlegging er det mulig å ta i bruk sterkere 
virkemidler. Regionale planbestemmelser (juridisk bindende arealkrav i de regionale planene), eller 
statlige planbestemmelser gir grunnlag for en sterkere regional samordning av areal- og 
transportplanleggingen (som kjøpesenterbestemmelsen fra 2006 og 2008). Kjøpesenterbestemmelsen 
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hadde en positiv effekt på lokalisering av kjøpesenter og handel, og bidrog til mer sentralisert 
arealbruk og redusert behov for motorisert transport. Dette betyr at det er fullt mulig å oppnå 
samordnet areal- og transportplanlegging med dagens virkemiddel i plan- og bygningsloven.  

Vi ser imidlertid at det kan være vanskelig å få kommunene til å enes om arealutviklingen i regionene. 
I arbeidet med regionale areal- og transportplaner har det vist seg å være utfordrende for kommuner og 
fylkeskommuner å komme til enighet rundt føringer for arealbruk. Det har også vært liten vilje til å 
innføre regionale planbestemmelser, som er et sterkere verktøy. Det er et ønske fra dagens regjering å 
ta i bruk ulike avtaleformer for å styre arealutviklingen. En frivillig avtale kan forplikte aktørene til 
mer samordnet areal- og transportplanlegging i praksis, men samtidig være mer akseptabel for 
byområdene. Dette krever imidlertid at avtalene bygger på dagens planer i fylkene og kommunene, og 
at avtalene videre konkretiseres i klare krav til arealplanleggingen.   

Bymiljøavtaler og videre konkretisering i byutviklingsavtaler 

Flere av de store byområdene er i forhandlinger om bymiljøavtaler mellom stat, fylkeskommune og 
kommune. Byområdene som ønsker å inngå en bymiljøavtale skal forplikte seg til en arealbruk som 
bygger opp under nullvekstmålet for personbiltrafikken, en forpliktelse som gjelder alle avtaleparter. I 
oppdraget er det vist til at regjeringen ønsker å ta i bruk byutviklingsavtaler i de største byområdene 
som nytt verktøy for å følge opp arealdimensjonen i bymiljøavtalene. Transportetatene er bedt om en 
vurdering av hvordan avtalene kan følges opp og hvilke rolle fylkeskommunene bør ha i dette 
arbeidet. 

Byutviklingsavtalene bør inngå som del av den overordnede bymiljøavtalen, og bygge på regional 
areal- og transportplan. Byutviklingsavtalene bør også være en konkretisering av den regionale planen. 
Dette kan gjøres ved å knytte avtalen opp til det fylkeskommunale handlingsprogrammet og forplikte 
aktører som er berørt av tiltakene i programmet. Byutviklingsavtalene kan på denne måten forplikte 
kommune, fylkeskommune og stat til å følge opp den regionale planen i mindre delområder innenfor 
avtaleområdet i bymiljøavtalene2. Ved å inngå byutviklingsavtaler forpliktes kommunene til å 
praktisere en tett utbygging i sentra/knutepunkter og langs kollektivakser samtidig som man beslutter å 
bygge ut kollektivsystemet. Avtalen bør også gjelde for lokalisering av statlige arbeidsplasser i 
delområdet. Dette vil bidra til en høyere utbyggingstetthet langs kollektivsystemet, noe som bygger 
opp markedsgrunnlaget for kollektivtransporten. En byutviklingsavtale kan også hindre at kommunene 
eller andre aktører etablerer boligområder eller besøksintensive arbeidsplasser i områder med et dårlig 
kollektivtilbud.  

Dersom avtalene skal ha en formålstjenlig hensikt, bør følgende konkretiseres: 
• Hvilke infrastrukturtiltak som skal bygges (kollektivløsning, gang- sykkelløsning) 
• Arealbruken i delområdet/langs kollektivaksen (antall boliger som skal etableres, ev. tetthet) 
• Framdrift og rekkefølge av tiltakene (prioritering av ulike kollektivprosjekter/knutepunkter) 
• Økonomisk ansvar (prosentvis bidrag fra stat, fylkeskommune, kommune, private aktører) 
• Forvaltningsmessig ansvar for vedtak etter PBL og annet lovverk (samordning av innsigelse) 
• Krav om rapportering (evaluering av oppfølging av avtaler) 

Byutviklingsavtalen kan slik sammenlignes med den svenske Sverigeförhandlingen der man ønsker å 
sikre en effektiv utbygging av kollektivløsninger som både gir høy samfunnsøkonomisk nytte og 
bærekraftige byområder. Avtalen forplikter stat, fylkeskommuner, kommuner, private aktører og 
utbyggere. I den første forhandlingen som er inngått (Stockholmsförhandlingen) forpliktet kommunen 
seg til storstilt boligutbygging (78 000 boliger) langs fire nye banestrekninger samtidig som staten 

2 Ved byutviklingsavtaler for delområder eller konkrete strekninger, bør det stilles krav om at kommunen følger 
regionale krav om arealbruk i kommunen for øvrig.  
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forpliktet seg til å finansiere kollektivsatsningen i samarbeid med kommune, fylkeskommunen og 
private aktører.3 

3 Trendskifte for sykling og gåing  
For å få til et trendskifte for gåing og sykling kreves en målrettet, langsiktig satsing på gode og trygge 
gang- og sykkelforhold i byene. Dette krever en forsterket innsats og betydelig bevilgninger til tiltak 
som fremmer sykling og gåing4. Investeringsbehovet er godt synliggjort i kostnadsoverslaget omtalt i 
kapittel 6. I tillegg kommer økte ressurser til planlegging og bygging av nye anlegg, samt 
oppgradering og drift av eksisterende anlegg.  

Økt gåing og sykling betinger attraktive anlegg av høy kvalitet, som sikrer sammenhengende 
reisekjeder. Erfaringer fra typiske sykkelbyer i Norge og andre land viser at det er nødvendig med 
sammenhengende sykkelvegnett langs hovedvegene, men også et mer finmasket nett i 
sentrumsområdene. Korte avstander mellom viktige målpunkter, etablering av snarveger samt trygge 
og attraktive omgivelser er viktig for gående. Trygge og attraktive sykkelparkeringsanlegg ved 
kollektivknutepunkter og større målpunkter er viktige for å legge til rette for sykling, også på deler av 
reisen (for eksempel i kombinasjon med kollektivtransport). Slike anlegg (for eksempel sykkelhotell) 
må ha gode fasiliteter som sikker parkering, sykkelpumpe, lading for el-sykkel osv. 

Erfaringer fra byer i andre land med lignende klima som i de norske byområdene har vist at det er et 
potensial for vintersykling i Norge. TØI har beregnet at den nasjonale sykkelandelen vil øke med om 
lag 1 prosent dersom en i Norge klarer å øke vintersyklingen på nivå med svenske og finske byer5.  
Dette forutsetter bedre vinterdrift som gjør det mulig og attraktivt å sykle på vinteren. Bedre vinterdrift 
er også viktig for de gående, og for å redusere risikoen for ulykker. Fra 2018 vil det være innført 
høyere standarder for vinterdrift av gang- og sykkelnett langs riksvegnettet. Mange kommuner har en 
lavere standard. For å sikre en mer enhetlig driftsstandard på vegene uavhengig av vegholder kan 
staten ta initiativ til samarbeid i de største byene.  

Tilrettelegging for gående og syklende må ivaretas i all areal- og transportplanlegging. Viktige 
virkemidler er konsentrert by- og tettstedsstruktur, sammenhengende ruter og attraktive omgivelser. 
Sykkelekspressveger inn mot og gjennom byområder vil være effektive tiltak for å få flere til å velge 
sykkel framfor bil på lengre avstander. For å sikre finansiering og gjennomføring av prosjektene, bør 
det lages planer for hvor slike sykkelekspressveger bør etableres. Tilrettelegging for elsykkel bør også 
prioriteres (ladestasjoner, parkering m.v). Elsykkel muliggjør at man kan sykle større avstander, man 
kan sykle uten å bli svett, og er et godt alternativ for de som ikke har helse til å sykle på en vanlig 
sykkel over større avstander.  

Samtidig bør det tas et sentralt initiativ overfor byer og tettsteder om et krafttak for enkle og rimelige 
tiltak som koster lite, kan gjennomføres raskt og som bidrar mye til at mange vil gå eller sykle mer. 
Eksempler på enkle tiltak for sykkeltrafikk som kan benyttes oftere er: lavere fart for biler (30 km/t 
fartsgrenser), fjerning av kantsteinsparkering for å gi plass til syklister, tovegs sykling i envegskjørte 
gater6 og forkjørsregulering av veger og gater som er viktige sykkeltraseer. Eksempler på tiltak for 
gående er fjerning av barrierer, opprusting av snarveger, bedre skilting og stedsinformasjon. Generelt 

3 I Sverigeförhandlingen skal følgende dokumentasjon avklares i forkant: hvor omfattende boligbyggingen bør 
være, investeringer i kollektivsystemet, behov for bompengebruk (trængselsskatt), samfunnsøkonomisk nytte 
m.v. Faktorene skal årlig rapporteres inn til Sverigeförhandlingen. Tilsvarende dokumentasjon og rapporteringen 
bør gjennomføres dersom man ønsker å inngå byutviklingsavtaler i Norge. 
4 Urbanet Analyse-rapport 55/2015: Målrettede sykkeltiltak i fire byområder.  
5 I Norge utgjør vintersykling helt ned til en femtedel av omfanget av sommersykling. I svenske og finske 
vinterbyer har man sykkelandeler på opptil 50-70% av sommersykkelandelen.  

6 Trondheim har innført tovegs sykling i envegskjørte gater i 27 sentrumsgater, Tromsø i 13 gater og Gjøvik i 11 
gater.  
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vil tiltak som restriksjoner på biltrafikken og lavere fartsgrense i bykjernen kunne øke 
konkurransefortrinnet for gående og syklende, og gjøre det mer attraktivt å gå eller sykle.  

I tillegg til satsing på infrastruktur er det nødvendig å ta i bruk mobilitetsplanlegging, 
mobilitetspåvirkning, kommunikasjon og kampanjer for å få flere til å sykle eller gå7. Effekten av slike 
kampanjer vil imidlertid være avhengig av at infrastrukturen ligger til rette for å gå og sykle mer.  

4 Tilgjengelig og effektiv kollektivtransport 

4.1 Enklere og mer tilgjengelig kollektivtransport  
En betingelse for å få flere til å reise kollektivt er at kollektivtransporten blir attraktiv på flere 
strekninger og over en lengre periode av døgnet enn kun rushperiodene. Dette krever at 
kollektivtilbudet blir enklere og mer tilgjengelig for flere kunder, og dekker flere reisebehov8. I det 
følgende beskrives fire tiltaksområder som kan gjøre kollektivtransporten mer tilgjengelige og 
attraktiv. Tiltaksområdene følger den reisende gjennom hele reisekjeden; fra transportbehovet oppstår, 
når reisen planlegges, underveis på reisen og når reisen avsluttes.  

Grep 1: Utvikle sterkere stamnett, samordnet med arealutviklingen 
For å få flere til å reise kollektivt må det etableres et stamnett for kollektivtransporten som betjener tett 
befolkede områder i byene. Stamnettet utgjør hovedlinjene i kollektivnettet, og knutepunkter binder 
ulike linjer sammen til et nett. Godt tilrettelagte knutepunkter gjør det enklere å bytte mellom ulike 
transportmidler og ulike kollektivlinjer. Ytterligere områdedekning kan nås ved å tilrettelegge for 
lokale kollektivlinjer som betjener knutepunktene.9 Stamnettet for kollektivtransporten må ha høy 
kvalitet som høy frekvens, god framkommelighet, tilstrekkelig kapasitet, god fysisk utforming og 
enkel informasjon mv. Et konkurransedyktig stamnett kan bidra til økt bruk av kollektivtransport og 
økt gang- og sykkeltrafikk i tilknytning til knutepunktene. 

Grep 2: Økt kvalitet på de deler av reisen som foregår utenfor transportmiddelet 
En stor del av tiden man bruker på kollektivreisen er til/fra holdeplass, på holdeplass, og ved 
omstigning/bytte mellom ulike transportmidler. Studier viser at de reisende verdsetter denne tiden 
høyt. Dette tilsier at det er viktig å sikre god kvalitet på infrastruktur og informasjonssystem på 
stasjon/holdeplass/kollektivknutepunkt og adkomsten til disse.  

Universell utforming må ses som en del av kvalitetsbegrepet. Flere universelt uformede holdeplasser 
og knutepunkter med god kvalitet, tilstrekkelig trafikkapasitet og god synlighet i byen er viktige 
faktorer. Universell utforming av transportsystemet kommer alle reisende til gode, enten det dreier seg 
om enkel orientering, fjerning av barrierer eller andre former for tilrettelegging. Det er en stor del av 
befolkningen som har særskilte behov i ulike perioder i løpet av livet. Investering i og oppgradering av 
infrastruktur kan slik gjøre byene mer tilgjengelig for alle.  
 
Grep 3: Et mer enhetlig takstsystem  
Mer enhetlige og samordnede takster på tvers av administrative nivå og driftsformer, vil gjøre det 
enklere å reise kollektivt. Teknologisk utvikling gjør det mulig å tilby mer skreddersydde tilbud til de 
kollektivreisende. Det er imidlertid viktig at takstsystemet er enkelt utformet slik at det er lett å se 
hvilken pris det er for reisen, og for å kunne vurdere dette alternativet opp mot andre transportformer. 
Kollektivsystemets takster bør kobles med informasjon om bilbrukskostnader, som gis som parallell 
informasjon, for å gi grunnlag for enda mer rasjonelle valg blant de reisende.  

7 TØI-rapport 1310/14: Mer aktiv transport blant barn – hvilke effekter har kampanjer?   
8 Paul Mees: Transport for Suburbia. Earthscan 2010. 
9 HiTrans Best Practice Guide 2: Public transport - Planning the Networks, 2005 
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Grep 4: Videre satsing på informasjon/kommunikasjon  
Informasjon og kommunikasjon er viktig både for å nå nye kundegrupper, og for å få etablerte kunder 
til å velge kollektivtransport på reiser der de vanligvis ikke bruker kollektivtransport. Årlig er det en 
10 prosents utskifting av kundemassen pga. endret livssituasjon, flytting osv. Dette understreker 
behovet for informasjon om hvilket tilbud kollektivsystemet kan levere. 

Ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) blir stadig mer avansert, og stadig flere 
disponerer slik «ny» teknologi. Hvilken ny IKT som vil utvikle seg videre framover er vanskelig å 
forutsi, men det er rimelig å anta at ny teknologi vil bidra til at: 

• Kundene kan få bedre oversikt over transporttilbudet, både før og under reisen 
• Flere skreddersydde tilbud overfor ulike kundegrupper kan utvikles 
• Mulighetene for å utnytte reisetiden vil bli bedre 
• Mulighetene for trafikkstyring og håndtering av forsinkelser vil bli bedre 

Mange av forbedringene vil skje som en del av den generelle teknologiske utviklingen i samfunnet, og 
vil dermed kreve begrenset med ressurser. Utviklingen av tilpassede applikasjoner og aktiv bruk av 
disse vil imidlertid tilligge kollektivsystemet. Noe økte driftsmidler vil kreves, men ressursbruken 
knyttet til tiltaket vurderes som moderat hvis man baserer seg på teknologi som utvikles på tvers av 
sektorer i samfunnet.    

De fire nevnte grepene for å forenkle kollektivtransporten vil være med på å øke tilgjengeligheten for 
alle trafikantgrupper, og således bidra til et mer universelt utformet kollektivsystem. Felles tjenester 
og felles informasjonsopplegg på tvers av aktører og forvaltningsnivåer kan gi gode gevinster for å 
sikre økt tilgjengelighet til kollektivsystemet. Eksempler på dette er felles driftsstandard for alle 
vegeiere, noe som vil gi større forutsigbarhet og økt tilgjengelighet på hele reisekjeden. En annet 
virkemiddel er felles, standardisert tilgjengelighetsinformasjon på ulike informasjonskanaler før og 
under reisen, med felles grunnlag for informasjonen og felles symbolbruk. 

Innfartsparkering for bil og sykkel 

Innfartsparkering kan gjøre kollektivtransporten enklere og mer tilgjengelig i områder hvor 
kollektivtransporten har dårlig flatedekning. Det er i hovedsak et tilbud til de som ikke kan gå, sykle 
eller reise kollektivt til stasjonen eller holdeplassen. Innfartsparkering bør ikke bidra til økt bruk av bil 
på reiser der man har andre muligheter med lokalt kollektivtilbud, gange eller sykkel. For at 
innfartsparkering skal bidra til flere kollektivreiser og et bedre miljø i byområdene, må de reisende 
fanges opp tidlig i reisekjeden ved at de reisende foretar en kort bilreise og en lang kollektivreise. 

I områder med et stort potensial for bruk av sykkel, bør det satses særskilt på sykkelparkering i 
områder. Parkeringsanlegg for sykkel bør ha tilstrekkelig kapasitet og høy kvalitet (egne anlegg som 
gir mulighet for sikker parkering og låsing av sykkel, tak som beskytter mot vær, direkte atkomst til 
kollektivtransporten mv.) 

Parkeringstilbudet for bil og sykkel ved stasjoner og holdeplasser bør tilpasses lokale forhold, slik 
som: 

• Potensialet for å øke andelen som går og sykler 
• Kapasitet i det lokale vegnettet  
• Behov for arealer til byutvikling 
• Kvalitet på kollektivtilbudet 
• Hvilket geografisk område parkeringen betjener og potensial for mating med lokal 

kollektivtransport 
• Samspill med andre holdeplasser og innfartsparkering, annen parkering og betydning av 

takstsoner 
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Jernbaneverket har ansvaret for å etablere et tilfredsstillende parkeringstilbud for sykkel og bil ved 
jernbanestasjoner og har utarbeidet en egen overordnet strategi for innfartsparkering. Strategien er 
konkretisert for jernbanestrekningene i byområdene Oslo/Akershus og Buskerudbyen, hvor hver 
enkelt stasjon er analysert etter prinsippene over. Jernbaneverket vil utarbeide dette for de andre 
byområdene etter samme framgangsmåte.   

4.2 Grep for å øke kollektivandelen blant personer med nedsatt 
funksjonsevne 

Et etappemål i NTP er at kollektivtransporten skal kunne brukes av så mange som mulig med et 
universelt utformet transportsystem. Om lag 15 prosent av befolkningen oppgir å ha nedsatt 
funksjonsevne10. Mange reiser kollektivt, og noen reiser ofte med kollektive transportmidler fordi 
alternative reisemuligheter er begrenset11. Men om lag 6 prosent av befolkningen oppgir å ha 
problemer med å benytte kollektive transportmidler.  

Personer med funksjonsnedsettelser peker på flere kvalitetskrav som vesentlige for om de kan reise. 
For å fungere i dagliglivet må reisene kreve lite tid, planlegging og krefter. Tjenesten må være 
pålitelig, fleksibel, økonomisk overkommelig, ha god informasjon og tilgjengelighet, og oppleves 
trygt. Flere passasjerer og lengre rushtidsperioder kan utelukke reisende som under rolige forhold 
kunne gjennomført en kollektivreise. Utfordringene kan være knyttet til uforutsigbarhet og krav til å 
utføre handlinger raskt, i rekkefølge og i samspill med andre.  

Brukervennlige reisekjeder krever samarbeid og samhandling. Viktige reisekjeder og knutepunkter for 
daglige reiser må prioriteres. Det kan utarbeides tiltaksplaner (investeringer, oppgraderinger og drift) 
for tilgjengelige reisekjeder for hvert byområde, der de ulike forvaltningsnivåenes ansvarsområder 
koordineres. Tilkomst og enkle bytter mellom transportmidler vektlegges. Med en kartlegging av 
utfordringene kan enkle tiltak på gangatkomster og byttepunkter gjennomføres raskt.  

Med forventet trafikkvekst må investeringstakten økes. Korte avstander, gode gangforbindelser, 
fortetting og variert arealbruk ved kollektivknutepunkter prioriteres i all planlegging. Det er også 
behov for å øke oppgraderingstakten for holdeplasser og knutepunkter, med tilrettelegging for 
sanntidssystem, gangadkomst og tilbringertransport. 

Når aktørene har ulik driftsstandard og utfører tjenestene til forskjellig tid, opplever trafikantene 
reisekjeden som uforutsigbar med dårlig standard. Det bør prøves ut felles helårs driftsavtaler av høy 
kvalitet for reisekjeder, byområder eller byer på tvers av aktører.  

Kollektivtilbudet må tilpasses ulike trafikantsegment: For å utvide trafikantgrunnlaget må basistilbudet 
(tidtabellfestede ruter) suppleres med tilbud som serviceruter, bestillingstransport, tilbringertjenester, 
bildeling, samkjøring, drosjer, bysykler, ITS-løsninger og assistansetjenester, tilpasset ulike 
brukergrupper, reisebehov og reiseformål12 i hver by. Det er behov for å standardisere, forenkle og 
kvalitetssikre presentasjonen av informasjon om kollektivtilbudet, på holdeplasser, transportmidler, 
nettsider og andre informasjonskanaler, slik at den er lett å oppfatte og forstå uavhengig av hvor i 
Norge man er. Det bør etableres felles rammeverk både for elektronisk billettering, for presentasjon av 
sanntidsinformasjon og for tilgjengelighetsinformasjon, slik at trafikanten kan lære ett system.  

Det bør stilles tydelige krav til transportmidler, spesielt til transportmidler med lang levetid. For 
effektiv bytrafikk må det satses betydelig sterkere på ombordstigningsløsninger, løsninger for å ha 
med utstyr (hjelpemidler, sykler etc.), og standardiserte løsninger, eksempelvis for innfesting av 

10 http://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Nedsatt_funksjonsevne 
11 Se eksempelvis Bjerkan m.fl. 2015 og Grut. & Kvam 2001. Funksjonsnedsettelser, sykdom og medisinbruk 
kan begrense valg av reisemåte. Noen har begrensede muligheter til fots, eksempelvis pga. hjertesykdom, 
smerter eller førlighet. Andre, som personer med synsnedsettelser eller anfallssykdommer, kan ikke selv være 
bilfører.   
12 Ifølge Carlsson og Ståhl (2006) er serviceruter godt tilpasset eldre mens tt-brukere har god nytte av 
bestillingstransport. Serviceruter for barns fritidsreiser prøves ut i svenske byer (Johannsen 2012). 
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rullestol. Kravene må videreutvikles i samsvar med endringer i trafikantenes bruk av hjelpemidler, 
tilgjengelige løsninger, teknologi og kunnskap.  
 

4.3 Mer effektiv kollektivtransport 
Når kollektivtransporten skal håndtere store deler av den forventede persontransportveksten vil det 
utvilsomt medføre et økt kostnadsbehov. Men behovet er ikke en «naturgitt» størrelse; det henger 
blant annet sammen med at ressursene utnyttes på en mest mulig effektiv måte. Vi omtaler i det 
følgende to grep som kan bidra til at samfunnet får mest mulig igjen for hver investert krone: Et 
takstsystem som i større grad samsvarer med kostnadene for å drifte kollektivtilbudet, og en bedre 
samordning av kjøp av det offentlige transporttilbudet.   

Mer effektiv prising av kollektivtransporten  

For å få en overgang fra bil til kollektivtransport er det i første rekke nødvendig med et 
konkurransedyktig kollektivtilbud. Undersøkelser viser at selv om pris kan være av betydning, er det 
særlig faktorer som høy frekvens og kort reisetid som er avgjørende for bruk av kollektivtransporten. 
Samtidig er det viktig at takstene står i samsvar med den tjenesten som tilbys, både for å sikre et 
tilstrekkelig kundegrunnlag og tilstrekkelig inntekter for kollektivselskapene. 

TØI er gitt i oppdrag å redegjøre for effekter av mer effektiv prising i kollektivtransporten og tiltak 
som bidrar til økt betalingsvilje13. Effektiv prising innebærer både at 1) takstsystemene tar hensyn til 
variasjoner i de faktiske kostnadene ved å drifte kollektivtrafikken, marginalkostnadene; 2) 
takstsystemet tilbyr differensierte priser slik at takstnivået står i forhold til prisfølsomhet for de ulike 
trafikantgruppene. Et system med differensierte priser som gjenspeiler både kostnadsvariasjoner og 
ulike trafikanters betalingsvilje vil gjøre prisingen mer effektiv, og kunne gi både flere reisende og 
høyere inntekter til kollektivselskapene.  

I dag tilbys en del sosiale rabatter (barn/honnør og vernepliktige), men det er få rabatter eller 
prisdifferensiering på offentlig kollektivtransport beregnet ut fra tidspunkt, kvalitet eller komfort. To 
strategier peker seg ut for å få mer effektiv prising av kollektivtransporten: 

1. Billigere takster utenom rush enn i rush 
2. Differensierte takster ut fra kvalitet 

1. Belønne kunder som reiser i lavtrafikkperioder: I norske byområder er det samme kollektivtakst 
over hele dagen, med få unntak. Det koster imidlertid mer å drifte kollektivtransport i rushtiden enn i 
lavtrafikkperioder, noe som i realiteten betyr at trafikanter som reiser utenom rush subsidierer 
rushtidstrafikantene. I London er det tatt hensyn til dette ved at takstene utenom rushtiden er lavere 
enn takstene i rush. En tilsvarende differensiering bør vurderes i norske byområder. Det er også 
eksempler på besparelser ved å gjøre honnørreiser gratis utenom rushtidene. 

2. Høyere kvalitet til kunder som vil betale mer: Personbilene får stadig større komfort, noe som også 
påvirker kundenes krav til kvalitet på kollektivtilbudet. Dette åpner for bruk av mer skreddersydde 
løsninger, der det tilbys høyere kvalitet og raskere transport til kundegrupper som er villige til å betale 
en høyere pris. Flytoget mellom Drammen (Oslo) og Oslo lufthavn er et eksempel på en tjeneste der 
det tilbys raskere reisetid, høyere frekvens og komfort til en relativt høyere pris. Kundene kan 
alternativt bruke det ordinære togtilbudet til en lavere pris. Et annet eksempel er det kommersielle 
ekspressbusstilbudet Bus4You mellom Oslo og Tønsberg (Tjøme), som tilbyr komfortable skinnseter, 
egne arbeidsbord og internettilgang. Å tilby slike høykvalitetstilbud kan være en mulig strategi også 
for andre deler av rutetilbudet.  

13 TØI-rapport 1432/2015: Mer effektiv prising av kollektivtransporten. 
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Den teknologiske utviklingen gir stadig større muligheter til å differensiere takstene uten at det blir for 
komplisert. Reisekortet «Best Price» i Västernorrlands län er et eksempel på et verdikort med en 
innebygd differensiering som er enkel å bruke og enkel å forstå (www.dintur.se). Taksten en betaler 
varierer med reiselengde, hvor ofte en reiser i løpet av en gitt periode og alder (barn/ungdom/voksen). 
Kundene har god oversikt ved at informasjonen er innebygget i systemet/kortet.  

En mer effektiv prising av kollektivtransporten opprettholder billettinntektene og behøver ikke å 
innebære at gjennomsnittstakstene endres. Det vil midlertid bli et større spenn mellom de rimeligste og 
de dyreste billettypene.  

De reisende er ikke en ensartet gruppe. For å lykkes med en slik strategi er det derfor nødvendig å 
finne «den rette» kombinasjonen av målrettede takstrabatter og takstøkninger slik at den totale 
etterspørselen opprettholdes eller økes. En differensiering av prisene etter kvalitet og/eller komfort 
forutsetter at kunder som vektlegger lav pris fortsatt har et tilstrekkelig og attraktivt kollektivtilbud.   

Samordning av offentlig kjøp av tog og øvrig kollektivtransport  

TØI har fått i oppdrag å belyse effekter av økt samordning av offentlig kjøp av tog og øvrig 
kollektivtransport14.  
 
I Norge er toget særlig viktig i Osloområdet, som har en godt utbygget jernbaneinfrastruktur. I de 
andre byene er det mindre deler av omlandet som betjenes av tog. Tidligere studier har vist at toget har 
en stor markedsandel på strekninger hvor både bosted og arbeidssted ligger nær en togstasjon. Bedre 
samordning av lokal kollektivtransport og tog kan bidra til flere kollektivreiser med tog og mindre 
bilbruk som tilbringertransport til tog. 
 
Staten har i dag ansvaret for offentlig kjøp av togtjenester mens kjøpsansvaret for øvrig 
kollektivtransport ligger hos fylkeskommunene. Dette gir en rekke utfordringer, blant annet knyttet til 
ruteplanlegging og billettering. Ruteplanlegging for all togtransport gjøres i dag sentralt i 
Jernbaneverket, mens planlegging av lokal kollektivtransport (som ikke er tog) gjøres på 
fylkeskommunalt nivå. De fylkeskommunale kollektivselskapene mener de har liten reell innflytelse 
på endringer i togtilbudet. En annen utfordring er å få tilbudene til å korrespondere. 
 
Billettering er en annen viktig utfordring. I dag er det bare innenfor Oslo og Akershus at alle billetter 
er gyldige både på tog og lokal kollektivtransport. I de øvrige områdene er kun enkelte billettprodukter 
gyldige. Hvilke ordninger for takstsamarbeid som finnes varierer fra byområde til byområde. Prisen 
fylkeskommunene tar for en kollektivreise er lavere enn prisen for den samme strekningen hos NSB, 
derfor må fylkeskommunene kompensere NSB for denne differansen. Dette utgjør et til dels betydelig 
beløp. 

 

Tabell 1 Billett- og takstsamarbeid i de fire største byene (tall fra 2014/2015) (Kilde: TØI rapport 1434/2015) 

 Oslo og 
Akershus 

Bergen Trondheim Stavanger 

Kompensasjon NSB 105 mill 17,5 mill 5,8 mill 15 mill 
Samordnede billettprodukter Alle billetter Rabattert periodekort 

Ungdomskort 
Periodekort Rabattert periodekort 

Student/ungdomskort 
Priser bysone 30- dagers 
periodekort  

680 (1 sone) Buss: 745 
Buss og tog: 1045 

670 Buss: 650 
Buss og tog: 770-1010 

Priser bysone forhåndskjøpt 
enkeltbillett buss vs. tog 

30 29/38 31/63 37/48 

14 TØI rapport 1434/2015: Bedre samordning av offentlig kjøp av tog og lokal kollektivtransport 
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Fra et fylkeskommunalt perspektiv har dagens løsning mange utfordringer. Blant annet har 
fylkeskommunene liten mulighet til å påvirke togtilbudet. Samtidig har fylkeskommunene ingen 
oversikt over summen av billettinntektene i sitt område eller kostnadene for å drive togtilbudet. Mange 
fylkeskommuner opplever at store deler av statlige belønningsmidler går tilbake til staten igjen 
gjennom den eksisterende kompensasjonsordningen. Derfor ønsker fylkeskommunene at det 
utarbeides et rammeverk for hvordan sømløse reiser beregnes, der produksjonskostnader og kundenes 
betalingsvillighet inkluderes i regnestykket. 
 
For å bedre samordningen mellom lokal kollektivtransport og tog i Norge bør ruteplanleggingen i 
større grad forankres lokalt. I Sveits har regionale myndigheter ansvar for å planlegge hele den lokale 
trafikken når rutetidene for fjerntog og godstog er lagt. Uavhengig av ansvarsfordeling vil en mer 
transparent prosess for ruteplanlegging, hvor langsiktige planer på jernbanen i større grad forankres 
lokalt, kunne sikre en bedre samordning av ruter. 
 
I Sverige og Helsingfors (Finland) har det regionale nivået ansvaret for kjøp av lokaltog regionalt. 
Dette kan gjøre det enklere å få til en helhetlig prioritering regionalt. Men det er ikke gitt at 
fylkeskommunalt ansvar vil ha noen effekt på ruteplanlegging fordi begrensninger i infrastruktur og 
koordinering mot det europeiske nettet uansett legger begrensninger for lokaltog. I det danske 
hovedstadsområdet er det opprettet en paraplyorganisasjon for samarbeid mellom jernbanen og lokal 
kollektivtransport. Det er imidlertid usikkert hva effektene av denne organiseringen vil være. Gitt det 
gode samarbeidet det meldes om mellom NSB og lokale kollektivselskaper, er det usikkert om en slik 
organisering vil løse utfordringene i Norge. 
 
Oppsummert: Bedre samordning av togtilbudet og det lokale kollektivtilbudet kan redusere ulempen 
med å reise kollektivt og bidra til flere kollektivreiser. I dag opplever lokale myndigheter at 
ruteplanlegging på tog, og omfanget av fylkeskommunal støtte til lokaltogene gjennom 
kompensasjonsordningen, er utfordrende å forholde seg til. Mer åpne prosesser rundt ruteplanlegging 
og et transparent rammeverk for hvordan fylkeskommunal støtte til lokaltog skal beregnes, vil være 
viktige elementer for å bedre samordningen mellom tog og lokal kollektivtransport. 
Effektivitetsgevinstene av samordning er usikre på kort sikt. På lengre sikt vil økt samordning og 
helhetstenkning rundt det lokale transportsystemet sannsynligvis være gunstig både i et 
kundeperspektiv og for økt effektivitet. 

5 Andre virkemidler for miljøvennlige og tilgjengelige byområder 

5.1 Virkemidler for bedre luftkvalitet 
Grenseverdien for NO2 i forskrift til forurensningsloven om begrensning av forurensning vil trolig 
overskrides i flere norske byer. Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Drammen er mest utsatt for 
høye konsentrasjoner av NO2. En kan forvente at nivå av konsentrasjoner NO2   kan avta som følge av 
forbedret motorteknologi i de nærmeste tiårene. Det er likevel viktig å iverksette tiltak for å senke 
nivåene av NO2. Selv om teknologien kan løse noen av problemene, vil dette kunne ta tid. Det vil også 
være knyttet usikkerhet til utforming og effekter av ny teknologi.  

Når det gjelder utfordringene med svevestøv (PM10) vil teknologien ikke kunne bidra til å løse 
problemet med PM10 slik man antar at den kan redusere NO2-utslipp. I overkant av fem norske byer 
vil trolig bryte forskriftens grenseverdi med mindre gode tiltak gjennomføres, og mer enn ti byer 
bryter nasjonale mål. Klima- og miljødepartementet har foreslått å senke forskriftens grenseverdi15, 
noe som kan utløse behov for tiltak i ytterligere noen byer. Ut fra historiske måledata kan det forventes 

15 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/svevestov/id2412925/  
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høyest konsentrasjoner i byene Hamar, Gjøvik, Fredrikstad, Oslo, Drammen, Trondheim, Stavanger, 
Lillehammer, Grenland og Bergen. 

Alle trafikkreduserende tiltak vil gi bedre lokal luftkvalitet, og fortetting vil bidra til å redusere 
framtidig transportbehov. I tillegg er avgiftspolitikk som påvirker sammensetning av kjøretøyparken et 
viktig virkemiddel for å for å redusere utslipp fra NO2/NOx. For NO2 er innfasing av Euro VI-
teknologi for tunge kjøretøy og busser meget effektivt.  Det er også behov for virkemidler som gir 
resultater raskere, for eksempel lavutslippssone, miljø-/tidsdifferensierte bompenger, vegprising og 
lignende. Den teknologiske utviklingen kan gi løsninger på luftforurensningen som vi i dag ikke har 
mulighet til å forutse.  

De siste årene har det blitt gjennomført flere vellykkede tiltak mot svevestøv (PM10) som f.eks. 
redusert bruk av piggdekk, reduserte hastigheter i tett befolkende områder, støvbinding og 
støvfjerning. Disse må videreføres som permanente tiltak, videreutvikles og utvides ved behov. Valg 
av steinmateriale, steinstørrelser og bindemiddel i asfaltdekke har stor innvirkning på produksjon av 
svevestøv, og det er viktig å ha en god strategi for hvilke asfalttype som velges på hvilke veger. 

For å oppnå enda bedre resultater er det viktig å fokusere på finfraksjonen av PM10 (dvs. PM2,5). Per i 
dag er det manglende kunnskap både kildesammensetninger og mulige tiltak knyttet til PM2,5. 
Grenseverdiene for PM10 og PM2,5 er i forurensingsforskriften adskillig høyere enn det nivået som 
helsemyndighetene anbefaler i sine luftkvalitetskriterier. Samtidig er også nivåene av PM i flere 
norske byer høyere enn hva helsemyndighetene anbefaler. Selv om forurensingsforskriften for 
partikler overholdes, kan det forventes helseskade blant publikum som følge av partikkelforurensning. 
Miljødirektoratet, Folkehelse instituttet, Helsedirektoratet og Statens vegvesen har derfor anbefalt 
endringer i grenseverdiene16. 

Det er et stort behov for å gi økt fokus på PM2,5 for å ivareta publikums helse. Det er per i dag for lite 
kunnskap om kildesammensetning til utslipp av PM2,5 og det er utviklet få tiltak spesifikt rettet mot 
PM2,5. En kjent kilde for PM2,5 er eksosutslipp fra anleggsmaskiner og annen anleggsvirksomhet. 
Jernbaneverket og Statens vegvesen bør vurdere tiltak som kan bidra til bedre luftkvalitet, særlig i 
store byggeprosjekter i tett befolkede områder. 

5.2 Støyreduserende virkemidler 
Det er et betydelig antall personer i norske byområder som er eksponert for støynivåer over anbefalte 
grenseverdier i retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (Lden 55 dB)17. SSB har beregnet 
en økning i antall personer som er eksponert for støy over anbefalte grenseverdier ved egen bolig. 
Årsaken til dette er i hovedsak økt fortetting og økt trafikk i byområdene. I NTP-perioden skal 
tiltaksgrensen i forurensningsforskriften18 for innendørs støynivå overholdes. En eventuell 
innskjerping av forskriften, vil gi et behov for en ytterligere prioritering av de mest støyutsatte 
områdene. 
 
God arealplanlegging og tiltak som demper trafikkveksten i tett befolkede områder er avgjørende for 
hvor mange som vil være støyutsatt i framtiden. I byområder, spesielt rundt kollektivknutepunkter, er 
det viktig å ha høy arealutnyttelse, noe som betyr at det må bygges tett i støyutsatte områder.  I 
områder med støynivå over anbefalte grenseverdier, bør kommunene stille krav til bebyggelse, som 
for eksempel gjennomgående leiligheter med tilgang til stille side, eller andre krav som sikrer 
tilfredsstillende bomiljø.  

Kilderettede tiltak mot vegtrafikkstøy er mer kostnadseffektivt enn tiltak på enkeltboliger. Aktuelle 
kilderettede tiltak kan være støysvake vegdekker, og støysvake bildekk og kjøretøyer. Det er behov for 

16 http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M129/M129.pdf  
17 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging 
18 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) - Del 2. Støy - Lovdata 
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videre utvikling og utprøving av støysvake vegdekker. For støy fra kjøretøyer og bildekk er vi 
avhengige av at kravene som stilles internasjonalt er tilstrekkelig ambisiøse. Det pågår et nordisk og 
europeisk forsknings- og utviklingssamarbeid om støyegenskaper til bildekk på ulike typer vegdekker. 
Resultatene fra arbeidet vil legges til grunn for videre utvikling av virkemidler for å fremme bruk av 
de minst støyende bildekkene.  

For personbiler er dekk- og vegbanestøy den dominerende støykilden. Elektriske kjøretøy i trafikken 
kan redusere støy, men pga. krav om automatisk varsling (kunstig lyd som skal varsle fotgjengere) er 
effekten svært usikker.  For tunge kjøretøy, blant annet busstransport, kan elektrifisering av 
kjøretøyparken utgjøre en forskjell på støynivåene i høyere hastigheter. Varedistribusjon bidrar til 
impulsstøy fra for eksempel lastning og lossing. Økt bruk av elektriske kjøretøy og andre løsninger for 
å redusere støy fra varelevering kan bidra til å redusere støy ved denne typen transport. Det er et stort 
kunnskapsbehov om effekten av denne typen tiltak. 

En overgang fra bruk av bil til kollektivtransport vil bidra til reduksjon av lokal luftforurensning og 
støy.  En raskere innfasing av elektrisk drift av busser og båter vil gi redusert miljøbelastning, mindre 
støy og mer effektiv energibruk i kollektivtrafikken. Jernbanen er i hovedsak elektrifisert, bortsett fra 
Trønderbanen og Meråkerbanen19, og bidrar slik til mer effektiv energibruk både på personreiser og 
for gods. Jernbanen bidrar til støy i byområdene, særlig for boligområder langs jernbanetraseer. 
Jernbaneverket har kartlagt områder med høye grenseverdier for støy, og har satt i gang tiltak i form 
av støyskjerming og utskiftning av vinduer og lufteventiler. Det utføres jevnlig skinnesliping og 
vedlikehold av hjul for å redusere støy i byområdene. I tillegg vil kjøp av nye togsett bidra til å 
reduserer støy fra jernbanen.  

5.3 ITS for et bærekraftig transportsystem i byområdene  
Den teknologiske utviklingen kan bidra til at det blir enklere å utvikle bærekraftige transportsystemer i 
byområdene. Det er viktig å presisere at den teknologiske utviklingen ikke kan løse areal- og 
transportutfordringene i byområdene alene, men den kan likevel bidra på flere måter:  

• Forbedret informasjonsflyt til de reisende: Oppdatert informasjon om tilbudet og hvilke 
transportløsninger som gir kortest reisetid. Forenkler bytte mellom flere transportformer. 

• Enklere bruk av kollektivtransport: ITS gir mulighet å forenkle betalingsløsninger og 
takstsystemer for kollektivtransporten. Mer fleksible billettsystemer kan også gjøre det enklere å 
differensiere takstene. For kollektivtrafikken er det viktig å følge med på, utvikle og ta i bruk nye 
ITS-løsninger i takt med den generelle ITS-utviklingen i samfunnet.  

• Målrettet styring av trafikken: Intelligente transportsystemer (ITS) kan bidra til å redusere 
køproblemer ved å utnytte bilene og infrastrukturen mer effektivt. Godsdistribusjon i by kan 
gjøres mer effektiv ved å håndtere dataflyten mellom aktører og optimalisere transporten. 

I hovedrapporten fra analyse- og strategifasen til NTP understrekes det at transportetatene vil følge 
nøye med på utviklingen innen ITS. Der det er hensiktsmessig vil etatene støtte opp under 
teknologiutvikling som bidrar til sikrere og mer miljøvennlig transport, mer effektiv drift og 
vedlikehold av infrastrukturen, gir bedre informasjonsløsninger til trafikantene og gir mulighet for en 
mer effektiv transportavvikling i byområdene.  

Som en del av arbeidet med plangrunnlaget til NTP 2018-2029 er det nedsatt en tverretatlig 
arbeidsgruppe som skal komme med konkrete forslag til utbygging av ITS-tjenester for både person- 
og godstransport som bidrar til å nå transportpolitiske mål. I mandatet til arbeidsgruppen står det at 
den blant annet skal fokusere på hvordan ITS kan bidra til miljøriktig transport i byområdene, 
herunder attraktiv kollektivtransport, systemer og tjenester for varedistribusjon og bedre utnyttelse av 

19 Trønderbanen, som i dag er dieseldrevet, er vedtatt at skal elektrifiseres 
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tilgjengelig kapasitet, samt trafikksikkerhet. Vi viser til leveransen fra ITS-arbeidsgruppen, som har 
samme frist som notatet om byområdene (30.9.2015).  

5.4 Flere nullutslippsbiler innenfor rammene av nullvekstmålet  
Insentivene for å elektrifisere personbiltransporten har vært en suksess, og Norge er verdensledende på 
området elbil. Mange av insentivene har vært rettet mot bysentra fordi man har ønsket mest mulig 
nytte for hver investert krone. På steder med begrenset kapasitet, som i bysentra, er det imidlertid 
ønskelig å prioritere kollektivtransport, syklende og gående foran personbiler. Insentiver for 
nullutslippskjøretøy bør opprettholdes for å sikre at personbiltransporten skjer på en miljøvennlig 
måte, men insentivene bør justeres slik at de ikke fører til mer trafikkarbeid med personbil.  

Anbefalinger om endringer av elbil-insentivene 

Dagens insentiver kan deles i tre hovedkategorier:  
• Anskaffelse: kjøp og fiskale avgifter 
• Daglige driftskostnader: parkeringsavgifter, lading, bompenger og ferjeavgifter 
• Trafikale fordeler: adgangen til å kjøre i kollektivfelt, tilgangen til tilrettelagt parkering og 

fritaket fra bompenger 

Transportetatenes anbefalinger berører de to sistnevnte kategoriene av insentiver, der vi anbefaler 
følgende endringer av elbil-insentivene:  

Miljødifferensierte bompenger til erstatning for fritak for elbiler: Det foreslås å innføre 
miljødifferensierte takster ved bomsnittene i byområdene. Ved en slik vridning vil den 
trafikkregulerende effekten av bompenger opprettholdes, samtidig som inntektene sikres og fordelen 
med å velge miljøvennlig opprettholdes. Prisdifferensieringen mellom de forskjellige 
utslippskategoriene må være reell slik at det fortsatt oppleves som gunstig å kjøpe og kjøre 
nullutslippsbil. 

Prisdifferensiering til erstatning for gratis parkeringsplasser for elbil: Parkering er et kommunalt 
ansvar. Gratis parkering i sentrum av byområdene vil føre til mer biltrafikk i bysentra, noe som ikke er 
ønskelig fordi det skaper bymilljø- og trengselsutfordringer. Samtidig er det en stor fordel om bilene i 
sentrum har lavest mulig utslipp. Vi anbefaler derfor en differensiering av parkeringsavgiftene basert 
på utslippsnivå, tilsvarende anbefalingen om miljødifferensierte bomtakster. Et annet virkemiddel kan 
være at det etableres korttidsplasser reservert for elbiler til erstatning for langtidsplasser. 

Etablering av ladepunkter: Det offentlige har per i dag bidratt til etablering av 1 800 basisladepunkter 
fordelt på mer enn 900 ladestasjoner. Så langt er det etablert rundt 135 universelle hurtigladestasjoner i 
Norge, hvor 65 prosent har fått offentlig støtte til etablering. Mange ladepunkter er i dag lokalisert i 
bysentra ut fra et ønske om mest mulig nytte for investeringene. For å unngå trengsel på gatenettet og 
unødvendige bilturer i bysentra bør det framover prioriteres å etablere ladepunkter nær 
boligkonsentrasjoner, ved knutepunkter og innfartsparkeringer. Ladepunkter i bysentra bør 
forbeholdes varetransport og mobile tjenesteytere (håndverkere m.v).  

Bestemmelsen om bruk av kollektivfelt endres: I bysentra og på belastede strekninger inn og ut av 
byene er forsinkelsene for buss i dag betydelige, og adgangen til kollektivfelt for nullutslippsbiler bør 
fjernes umiddelbart. Økt trafikkvekst med buss og fortsatt vekst av nullutslippskjøretøy vil øke 
belastningen. Det foreslås at trafikkreglene og skiltforskriftene endres slik at adgang til bruk av 
kollektivfelt for nullutslippsbiler (i dag el- og hydrogenbil) kun gjelder med underskilt om at 
elbiler/nullutslippsbiler er tillatt. Vurderingen om når det er behov for etablering av kollektivfelt er 
vegholders ansvar, fastsatt i vegnormalene. Vegholder bør derfor ha et overordnet ansvar for hvem 
som skal få bruke feltene, i samråd med lokale og regionale myndigheter. 
 

15 
 



5.5 Næringslivets transporter  

Framkommelighet for næringslivets transporter 

Kø på vegnettet er en ulempe for alle trafikantgrupper som berøres, og gir store samfunnsøkonomiske 
tap. Et av hovedmålene i NTP er økt framkommelighet. Inn mot byene er det til dels store 
køproblemer, samtidig som det er et mål å holde personbiltrafikken på dagens nivå (nullvekst for 
personbiltrafikken). Transportetatene anbefaler derfor at framkommelighet for godstransport 
prioriteres foran personbiltrafikk inn mot byene.  

Det er en rekke framkommelighetstiltak som har god effekt på vegtrafikkens framkommelighet 
generelt, og dermed også for godstransporten og kollektivtrafikk. Eksempler på dette er:  

• Tilfartskontroll, som brukes på enkelte strekninger i Norge i dag.   
• Fleksibel bruk av fartsgrenser og vegskulder der den er bred nok. Dette er tiltak som brukes i 

flere europeiske land. 
• Rushtidsavgift – innført i bomstasjonene i Trondheim, Kristiansand og Bergen.  
• Køprising hvor innkrevingspunktene lokaliseres og innkrevingsbeløp bestemmes ut fra målet 

om å unngå eller redusere kø.  

De nevnte tiltakene er til fordel for alle kjøretøy. Utviklingen av ITS-løsninger gir stadig bedre 
mulighet til trafikkstyring målrettet mot bestemte tider av døgnet eller type kjøretøy. Vi anbefaler å 
vurdere følgende praktiske løsninger for å forbedre framkommeligheten til næringslivets transporter:  

• Prioriterte felt. På strekninger med mye tungtrafikk, for eksempel mot havner og 
baneterminaler er det en mulighet å bruke tungtrafikkfelt, dvs. felt som bare er tillatt for tunge 
kjøretøy (busser og lastebiler).    

• Fleksibel bruk av prioriterte felt over døgnet og uka er en mulighet. Et eksempel kan være at 
man i retning mot byen har kollektivfelt i morgenrush og betalingsfelt og/eller tungtrafikkfelt i 
ettermiddagsrush.  

• Prioritering av enkeltkjøretøy. Dette er tiltak som ligger litt fram i tid, men det er mulig og 
ønskelig å gjøre forsøk. I første omgang kan en løsning være å styre atkomsten til havner og 
jernbaneterminaler for å unngå kø i porten og å få mest mulig effektiv omlasting fra bil til 
sjø/bane med bruk av minst mulig areal. Tiltaket kan også danne grunnlag for at Norge tidlig 
kan utnytte mulighetene som ligger i platooning (puljekjøring/kolonnekjøring), automatiske 
kjøretøy og lengre og tyngre kjøretøy enn det som er tillatt i kjøretøyforskriften. 

• Støtte til forsøksvirksomhet og endring av forsøksloven. Statens vegvesen og kommunene 
trenger større verktøykasse, og det må oppmuntres til, gis tillatelse til og gis støtte til forsøk 
som evalueres. Vår anbefaling er at man i første omgang tester ut relevante tiltak, og vinner 
erfaring med praksis. Det krever at man endrer forsøksloven slik at den åpner for forsøk i tråd 
med forslagene over, noe som også kan gå utover dagens trafikkregelverk.  

Gods- og varetransport i tilgjengelige og miljøvennlige bysentra 

I byområdene, spesielt i Osloregionen, er det betydelig konkurranse mellom gods- og persontransport 
om arealbruk og kapasiteten i transportsystemer. Dette gjelder både for godstransport til og fra sentrale 
knutepunkter og distribusjon av gods. Det er nære koblinger mellom byutvikling og utfordringer for 
person- og godstransporten i by. Mål om kompakt byutvikling med urbane kvaliteter gir behov for 
effektiv utnyttelse av arealet, samtidig som etterspørselen etter varer øker med befolkningsmengde. 
Aktuelle virkemidler for bedre tilrettelegging for godstransport i by kan være:  

• Bedre utnyttelse av veg- og gateareal over døgnet og uka er et viktig grep for å få mer effektiv 
varedistribusjon i by. Dagens regelverk og policy bør derfor gjennomgås for å få til løsninger 
som tillater atkomst og parkering for varetransport og mobile tjenesteytere på areal som i 
hovedsak er prioritert for sykkel, kollektiv og gående.  Utvikling av policy for soneregulering, 
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herunder tillatelse til større soner og prinsipper for «shared space» som ivaretar trygghet og 
sikkerhet for alle kan gi gode løsninger. Sonereguleringer kan også bidra til redusert 
luftforurensning, redusert CO2-utslipp og redusere antall drepte og alvorlig skadde fotgjengere 
og syklister. 

• Tiltak for å redusere antall turer og trafikkarbeid som følger av vareleveranser. 
Logistikkservicesentre (byterminaler) og lignende tiltak for miljøvennlige «last mile»-
løsninger kan bidra til å redusere godstrafikken i bysentrum betydelig, gi fordeler til 
mottakerne og i tillegg være lønnsomme eller nesten lønnsomme bedriftsøkonomisk. 
Etablering av logistikkservicesentre forutsetter at det er areal tilgjengelig og at det 
tilrettelegges for bruk av sentrene. Aktuelle tilretteleggingstiltak kan være regulering av areal 
for formålet, offentlig tilskudd til oppstart, og eventuelt årlige tilskudd. Tilskudd begrunnes 
med at nytten av tiltaket i stor grad tilfaller bymiljøet, ikke næringsaktørene.  

• Tydeligere ansvarsforhold og bylogistikkplaner. Kommunene og Statens vegvesen bør gis et 
større ansvar for å legge til rette for næringstransporter og effektiv og miljøvennlig 
bylogistikk. Første steg er å utarbeide bylogistikkplaner i de enkelte byene og følge opp fra 
Statens side slik at statlige rammevilkår og regelverk tilpasses nye utfordringer og løsninger.  

Kunnskapen om hvilke virkemidler som gir mest effekt fortsatt er mangelfull. Byene er ulike, slik at 
tiltak som fungerer i en by vil ikke nødvendigvis fungere godt i en annen by. Statens vegvesen 
vurderer derfor å sette i gang et FoU-program som skal gi mer kunnskap om dette.  

6 Kostnader og virkemiddelbruk for å nå nullvekstmålet  

6.1 Bakgrunn og premisser for kostnadsoverslagene 
Målet om nullvekst i personbiltrafikken og økende kapasitetsbehov som følge av befolkningsvekst gir 
kollektivtransporten et sterkt økende tilskudds- og investeringsbehov i årene framover. Det er samtidig 
et stort behov for økt satsing på investering og drift av infrastruktur for gående og syklende.  

I Samferdselsdepartementets retningslinjer for plangrunnlaget til NTP 2018-2029 er Avinor og 
transportetatene bedt om å gi et overslag på hvor mye det vil koste å nå nullvekstmålet i de ni største 
byområdene som er aktuelle for bymiljøavtaler: Oslo/Akershus, Bergen, Trondheim, Nord-Jæren, 
Kristiansandsregionen, Buskerudbyen, Nedre Glomma, Grenland og Tromsø.  

For å få fram et overslag på kostnader for nullvekstmålet har det enkelte byområde selv vurdert hvilke 
tiltak de anser som nødvendige for å nå målet. Byområdene er bedt om å gi et overslag med 
utgangspunkt i hvordan transportsystemet skal dimensjoneres for å håndtere overgangen fra personbil 
til kollektivtransport, sykkel og gange, gitt nullvekstmålet for personbiltrafikken. Kostnadsoverslagene 
er i hovedsak basert på foreliggende utredninger og annet grunnlagsmateriale. I tillegg har flere av 
byområdene gjennomført supplerende analyser. I vedlegg 1 gis en oversikt over de ulike byområdenes 
metoder for å komme fram til kostnadsoverslagene og hvilke strategier for utvikling av 
transportsystemet som ligger til grunn.  

Statens vegvesens regioner har hatt ansvar for å koordinere innhenting av kostnadsoverslag for 
kollektiv-, gang- og sykkelsatsing.  Jernbaneverket har innhentet kostnadsoverslag for jernbane. Det er 
også innhentet kostnadsoverslag for drift av kollektivtransporten og etablering av 
innfartsparkeringsplasser.  Kostnadsoverslagene omfatter både kommunale, fylkeskommunale og 
statlige ansvarsområder, og er innhentet i samarbeid med aktuelle kommuner og fylkeskommuner.  

Per i dag foreligger det ikke helhetlige og sammenlignbare analyser der kapasitetsbehovet og 
framtidige transportstrømmer kobles direkte til nullvekstmålet for personbiltransporten. Dette må 
følges opp i videre arbeid. For å komme frem til et kostnadsoverslag er følgende premisser og 
avgrensninger lagt til grunn:  
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• Det forutsettes at kapasiteten og infrastrukturen dimensjoneres ut fra at persontransportveksten 
faktisk tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Vi forutsetter dermed at øvrige 
rammebetingelser som er avgjørende, som fortetting, parkeringstiltak og andre restriktive 
tiltak, er innført i tilstrekkelig grad til at nullvekstmålet nås. Betydningen av arealbruk, 
fortetting, knutepunktutvikling for overgang til miljøvennlige transportformer er omtalt mer 
generelt andre steder i notatet.  

• Regjeringen har varslet at den vil gi statlig investeringstilskudd på 50 prosent til finansiering 
av viktige kollektivtransportløsninger i de fire største byene. Det er gitt et kostnadsoverslag 
for disse prosjektene. Overslagene gir et totalbehov ut fra en faglig vurdering, uavhengig av 
om det foreligger tilstrekkelig planavklaring. Begrunnelsen er at prosjekter som er aktuelle i 
perioden 2018-2029 og utover ikke kan forventes å ha tilstrekkelig planavklaring på 
nåværende tidspunkt. Hvilke prosjekter som faktisk skal inngå i bymiljøavtalene er et 
forhandlingsspørsmål som vi ikke har tatt stilling til i vurderingen av kostnadsoverslagene. 

• Vegprosjekter som øker personbilkapasiteten inn mot og i byområdene påvirker muligheten til 
og kostnaden for å nå nullvekstmålet for personbiltrafikk. I kostnadsoverslaget er imidlertid 
betydningen av dette ikke vurdert.  

• Overslagene gjelder for NTP-perioden 2018-2029. 
• Overslagene er i hovedsak avgrenset til kommunene som det er aktuelt å inkludere i 

avtaleområdet for bymiljøavtalene. Når tiltak i kommuner utenom det aktuelle avtaleområdet 
er inkludert omtales dette særskilt.  

• Finansieringsløsninger er ikke vurdert. Kostnadsbehovet er langt høyere enn det som ligger 
inne i dagens budsjettrammer på transportområdet - både for stat, kommune og 
fylkeskommune.  
  

6.2 Totale investeringsbehov i byområdene 

Kostnadsbehov for å nå nullvekstmålet 

Resultatene fra kostnadsoverslagene viser et samlet investeringsbehov i gang/- sykkel,- og 
kollektivtiltak i de ni største byområdene på om lag 275 mrd. kr i planperioden (tabell 2):  

- Jernbaneinvesteringer: 66 mrd. kr.  
- Investeringer i øvrig kollektivtransport (buss, bane, trikk): 135 mrd.kr. 
- Investeringer i anlegg for gange-/sykkel: 60 mrd. kr. 
- Knutepunkter – oppgradering og nye anlegg: 11 mrd. kr. 
- Etablering av innfartsparkeringer: 3 mrd. kr. 

Tabell 2 Totale investeringsbehov i perioden 2018-2029. Mill. kr (2016). Jernbane er ekskl. mva., øvrig er inkl. mva. 
 Gang-/sykkel Kollektiv Knutepunkter Innfartsparkering Sum 

Riksveg 21 500 28 000 1 500 400 51 400 
Jernbane -                66 200 5 700 900 72 800 
Fylkeskommune 19 700 11 800 2 100 1 300 34 900 
Felles*  2 100 1 200 1 400 120 4 820 
Kommuner 16 300 2 800 600 -            19 700 
VKT20 -              91 500 -                 -                  91 500 
SUM inkl. jernbane 59 600 201 600 11 300 2 800 275 300 
SUM ekskl. jernbane          135 400 5 600 1 900 202 500 
SUM ekskl. jernbane og VKT 59 600 43 900 5 600 1 900 72 800 

* Stat fylkeskommune og kommune (i ulike kombinasjoner) 

20 Viktige kollektivtransportløsninger i de fire største byområdene (aktuelle for 50 prosent statlig finansiering). 
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Kostnadsoverslag fordelt på byområdene 

Oslo/Akershus, Bergen, Trondheim og Nord-Jæren har et samlet kostnadsbehov i gang-sykkel og 
kollektivtiltak på om lag 227 mrd. kr. Det betyr at de fire største byområdene står for over 80 prosent 
av kostnadsbehovet. 77 prosent av befolkningen i de ni byområdene bor i de fire største byområdene. 
Det er også i disse fire byområdene det er forventet størst befolkningsvekst.  

Tabell 3 Totale investeringsbehov i byområdene. Mill. kr (2016). Jernbane er ekskl, mva, øvrgi er inkl. mva. 
 Gang-/sykkel Kollektiv* 

utenom jernbane 
Jernbane* Sum 

 Oslo/Akershus  18 400 80 000 38 100 136 500 
 Bergen  13 300 21 600 2 300 37 200 
 Trondheim  4 200 15 600 4 100 23 900 
 Nord-Jæren  10 600 11 000 8 100 29 700 
 Buskerudbyen  3 500 2 700 7 800 14 000 
 Tromsø  1 400 2 100 -   3 500 
 Kristiansand  2 200 2 700 800 5 700 
 Nedre Glomma  3 400 6 100 6 000 15 500 
 Grenland  2 600 1 100 5 600 9 300 
 SUM        59 600  142 900 72 800 275 300 

* Inkludert knutepunkter og innfartsparkering.  

Kostnadsbehovet for gang- og sykkeltiltak er anslått til 60 mrd. kr. Dette ligger noe høyere enn det 
grove overslaget som ble gitt i hovedrapporten fra analyse- og strategifasen (30-50. mrd. kr.). 

Kollektivtransportinvesteringer står for om lag 80 prosent av det anslåtte kostnadsbehovet når jernbane 
inkluderes. Kollektivinvesteringer utenom jernbane er anslått til om lag. 143 mrd. kr inkludert 
investeringer knyttet til knutepunkter og innfartsparkering. I Avinor og transportetatenes hovedrapport 
for analyse- og strategifasen ble det antydet et kostnadsbehov på 50 mrd. kr. i kollektivtiltak i perioden 
2018-203021. Årsaken til den store forskjellen i kostnadsoverslagene er trolig at en større del av de 
tunge investeringene tas i perioden 2018-2029 enn det som ble forutsatt i analyse- og 
strategirapporten. I analyse- og strategirapporten forutsatte man også en bussbasert kapasitetsøkning, 
mens det i dette overslaget er lagt inn kapasitetssterke baneløsninger. Jernbaneinvesteringene utgjør 
ca. en tredjedel av kollektivinvesteringene i de ni byområdene.  

6.3 Gående og syklende 
Anslått investeringsbehov for gang- og sykkelanlegg er på om lag 60 mrd. kr, hvorav 46 mrd. kr. 
gjelder behov i de fire største byområdene. 

I byområdene som har skilt mellom hhv. gang- og sykkeltiltak i summeringen av kostnadslagene 
utgjør i snitt 25 prosent av kostnadsbehovet tiltak rettet mot gående. I tillegg er det en del kombinerte 
gange- og sykkelprosjekter.   

Prosjekter for gående består i hovedsak i utvikling av gangnett i den indre, tette bykjernen. De fleste 
prosjektene for gående er derfor på kommunal veg, men det er også noen prosjekter på fylkesveg. På 

21 Transportetatene og Avinor (2015): Utfordringer for framtidens transportsystem. Hovedrapport fra analyse- 
og strategifasen. 25. februar 2015 
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statlig veg er det flere kombinerte gang- og sykkeltiltak, men så å si ingen «rene» prosjekter for 
gående. 

Tabell 4 Investeringsbehov for gang- og sykkeltiltak. Mill.kr (2016 inkl. mva) 
 Riksveg Fylkesveg Kommunalveg Felles* SUM 
Oslo/Akershus           9 700            5 000            3 800  -         18 400  
Bergen           4 000            6 600            2 700  -         13 300  
Trondheim              1 200               900            2 100  -           4 200  
Nord-Jæren           2 800            2 900            4 900  -         10 600  
Buskerudbyen              500            2 000               900               100            3 500  
Tromsø              300               200               900  -           1 400  
Kristiansand           1 100               600               200               300            2 200  
Nedre Glomma           1 500               300  -           1 600            3 400  
Grenland              600            1 200               800  -              2 600  
SUM         21 700          19 700          16 300            2 100          59 600  

*Stat, fylkeskommune og kommune. 

Sykkelsatsingen som ligger inne i kostnadsoverslaget innebærer fullføring og oppgradering av 
hovedsykkelvegnettet og et mer finmasket lokalvegnett. Flere byer planlegger også 
sykkelekspressveger med høy standard langs de mest trafikkerte vegstrekningene. 

6.4  Kollektivtransport 

Jernbane 

Det totale kostnadsoverslaget for jernbaneinvesteringer i de ni byområdene er på om lag 73 mrd. kr, 
hvorav 6 mrd. kr er investeringsbehov knyttet til knutepunkter og 1 mrd. kr er etablering av 
innfartsparkeringsplasser. Over 50 prosent av investeringene er knyttet til Oslo og Akershus. I dag 
foregår 90 prosent av alle jernbanereiser innenfor de fire største byområdene, og 79 prosent av alle 
togreiser foretas i Oslo og Akershus.  

Store prosjekter som planlegges i Oslo og Akershus er Follobanen, Ringeriksbanen, Alnabru 
godsterminal og Brynsbakkenpakken. På Nord-Jæren er det særlig dobbeltspor på Jærbanen (Sandnes-
Nærbø) som bidrar til et stort investeringsbehov. Investeringsbehovet i Buskerudbyen innebærer 
etablering av dobbeltspor mellom Drammen og Hokksund samt knutepunktutvikling. 

Kostnadsoverslaget for jernbaneinvesteringer er avgrenset til tiltak innenfor byområdene, og 
inkluderer ikke investeringer som dekker det funksjonelle byområdet. 

Tabell 5 Totalt investeringsbehov for jernbane. Mill.kr (2016), ekskl. mva. 
 Jernbane Knutepunkter 

jernbane 
Innfartsparkering 

jernbane 
SUM 

Oslo/Akershus         37 500  -              600          38 100  
Bergen           2 300  - -           2 300  
Trondheim           3 900  -             200            4 100  
Nord-Jæren           7 100            1 000  -                   8 100  
Buskerudbyen           3 700            4 000               100            7 800  
Tromsø - - - - 
Kristiansand              100               700  -             800  
Nedre Glomma           6 000  - -           6 000  
Grenland           5 600  - -           5 600  
SUM         66 300            5 700               800          72 800  
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Øvrig kollektivtransport 

Behovet for kollektivtransport utenom jernbane er anslått til om lag 135 mrd. kr. Dette inkluderer 
også viktige kollektivtransportløsninger i de fire største byområdene, som er aktuelle for 50 prosent 
statlig finansiering (VKT).  

De fleste øvrige kollektivprosjektene er fremkommelighetstiltak, spesielt utbygging av kollektivfelt, 
og etablering/oppgradering av holdeplasser.  

Tabell 6 Kollektivinvesteringer utenom jernbane. Mill.kr (2016 inkl. mva) 
 Riksveg Fylkesveg Kommunal-

veg 
Felles* VKT22 SUM 

Oslo/Akershus 22 200  700  700  - 52 200  75 800  
Bergen 1 400  2 600  200  - 16 500  20 700  
Trondheim -              600            1 100  - 13 800  15 400  
Nord-Jæren -                      2 000  -            - 9 000  11 000  
Buskerudbyen              300               700               200               100  - 1 300  
Tromsø                500                 100            600           700  - 1 900 
Kristiansand              400            1 900  -              100  - 2 400  
Nedre Glomma           2 500            3 000  -              300  - 5 800  
Grenland              700               300               100  - - 1 000  
SUM         28 000          11 800            2 800            1 200  91 500  135 400  

*Stat, fylkeskommune og kommune.  

Byområdene har også anslått et kostnadsbehov knyttet til knutepunktutvikling. I tabell 7 vises det 
anslåtte behovet, som totalt utgjør om lag 5,8 mrd. kr. Oslo/Akershus og Bergen står for om lag 3,8 
mrd. kr av kostnadene for knutepunktutvikling. Flere av byområdene har imidlertid også inkludert 
knutepunktutvikling i overslag for viktige kollektivtransportløsninger (VKT).  I Trondheim og Nord-
Jæren er all knutepunktutvikling inkludert i 50/50-prosjektene. 

Tabell 7 Knutepunkter utenom jernbane. Mill.kr (2016 inkl. mva.). 
  Riksveg   Fylkesveg  Kommunal-

veg  
 Felles*  SUM  

 Oslo/Akershus            1 400            1 500               100               500  3 500  
 Bergen               100               200  - - 300  
 Trondheim  - - - - - 
 Nord-Jæren  - - - - - 
 Buskerudbyen  -              -              400               800  1 200  
 Tromsø               100  -              100  -                 100  
 Kristiansand  -              100  -              100  200  
 Nedre Glomma  -              200  - - 200  
 Grenland  -              100  - - 100  
 SUM            1 500            2 100               600            1 400  5 600  

*Stat, fylkeskommune og kommune.  

 

 

22 Viktige kollektivtransportløsninger i de fire største byområdene (aktuelle for 50 prosent statlig finansiering). 
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6.5 Innfartsparkering  
Det er anslått et kostnadsbehov til etablering av innfartsparkering på totalt 2,7 mrd. kr, hvorav 2,3 
mrd. kr av disse omfatter Oslo/Akershus, Trondheim og Bergen.  

Tabell 8 Innfartsparkering inkl. jernbane. Mill.kr (2016 inkl. mva) 
 Riksveg Jernbane Fylkesveg Kommunalveg Felles* SUM 

Oslo/Akershus 60 550 600 -  -  1 210 
Bergen -  -  600 -   - 600 
Trondheim 140 160 100 -   - 400 
Nord-Jæren -  -  -  -   - - 
Buskerudbyen 20 100 - 30 110 260 
Tromsø -                 -  - 30 - 30 
Kristiansand 60 -  30 -  20 110 
Nedre Glomma 60 -  -  -  -  60 
Grenland 40 -  -  -  -  40 
SUM 380 810 1 330 60 130 2 710 

*Stat, fylkeskommune og kommune.  

Det er utarbeidet en oversikt over mulig etablering av økt kapasitet eller nye innfartsparkeringsplasser 
for jernbanestasjoner og bussholdeplasser/bussterminaler (tabell 9).  Kostnadstallene omfatter bygging 
av nye p-plasser både langs veg og ved jernbane. Jernbaneverket har utarbeidet en overordnet strategi 
for lokalisering av innfartsparkering. Denne inneholder ingen oversikt over antall plasser. Det betyr at 
oversikten over antall p-plasser ikke inkluderer plasser som etableres som følge av Jernbaneverkets 
investeringer. 

Tabell 9 Etablering av innfartsparkeringsplasser for jernbanestasjoner, bussholdeplasser/bussterminaler. 
 Antall plasser - 

innfartsparkering* 
Oslo/Akershus 3300 
Bergen 3500 
Trondheim  1500 
Nord-Jæren - 
Buskerudbyen 1140 
Kristiansand 1100 
Tromsø 60 
Nedre Glomma 400 
Grenland 400 
SUM 11400 

*Plasser som følge av Jernbaneverkets investeringer kommer i tillegg.   

Akershus og Oslo, Bergen og Trondheim har egne innfartsparkeringsstrategier. Strategiene gir 
føringer for at parkeringer i hovedsak bør prioriteres utenom bykjernen og der det ikke ligger til rette 
for at man kan gå, sykle eller ta matebuss til knutepunktet. Byområdenes strategier samsvarer slik godt 
med faglige vurderinger om prinsipper for lokalisering av innfartsparkeringsanlegg (kapittel 4). De 
største byområdene har kommet lengst i å definere en innfartsparkeringsstrategi, noe som henger 
sammen med at det er i disse at arealkonfliktene er størst. Flere av de mindre byområdene rapporterer 
imidlertid at de er i gang med dette arbeidet.  

6.6 Viktige kollektivtransportløsninger i de fire største byområdene 
De store kollektivprosjektene som er aktuelle for statlig investeringstilskudd på 50 prosent (heretter 
kalt 50/50-prosjektene) utgjør til sammen 92 mrd. kr. Disse innebærer en tung satsing på 
høykvalitetsinvesteringer (bane- og superbussløsninger) i de fire største byområdene. Prosjektene er 
nærmere beskrevet i vedlegg 1. Flere av delprosjektene som inngår i 50/50-prosjektene er på et tidlig 
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planleggingsstadium, og kostnadsoverslaget har derfor store usikkerhetsmarginer. Prosjektene som 
ligger til grunn for kostnadsoverslaget er meldt inn av fagfolk i byområdene. Hvilke prosjekter som 
skal delfinansieres av staten er en forhandlingssak i forbindelse med bymiljøavtalene.  

Figur 1 viser en oversikt over anslått kostnadsbehov i hver av de fire byområdene.  

 

Figur 1 Kostnadsoverslag for viktige kollektivtransportløsninger i de fire største byområdene 
En kan argumentere med at et mer ordinært busstilbud på kort sikt vil kunne dekke kapasitetsbehov til 
langt lavere kostnad enn høykvalitetsprosjektene som planlegges. Alle de fire byområdene står 
imidlertid overfor en befolkningsvekst på rundt 20 prosent fram mot 2029 og 40 prosent mot 2050. 
Veksten vil føre til et kapasitetsbehov der det vanlige busstilbudet vil komme til kort på flere måter. 
For det første vil trengselen bli betydelig fordi det er plass til færre passasjerer per buss. For det andre 
vil frekvensen som kreves for å opprettholde – og helst øke – tilbudet bety at vegnettet i sentrale 
sentrumsområder fylles opp av busser. Dette fortrenger myke trafikanter og gir lokale 
miljøutfordringer knyttet til svevestøv og støy. Allerede i dag er det flere byområder som har 
utfordringer med å få plass til flere busser i sentrum (særlig Oslo), og bussterminaler som har nådd 
kapasitetsgrensen.  

Bane- og høystandard kollektivløsninger er en del av en mer langsiktig byutvikling som gir store 
kostnader på kort sikt, men som kan gi gode effekter i et lengre tidsperspektiv. Slike investeringer kan 
være en katalysator for en ønsket arealutvikling. Dette forutsetter imidlertid at byene har en 
arealpolitikk som bygger opp under satsingen. Det betyr en målrettet fortetting av boliger og 
arbeidsplasser ved stasjonene/holdeplassene og i knutepunktene i tilknytning til bane- og 
superbussløsningene. Fortettingen og lokaliseringen av arbeidsplasser langs Bybanetraseen i Bergen er 
et godt eksempel på dette. 

6.7 Investeringsbehov i forhold til innbyggertall 
Figur 2 viser det anslåtte kostnadsbehovet i forhold til innbyggertallet i det enkelte byområdet (basert 
på SSBs befolkningsframskriving for 2029). 

Bergen ligger betydelig høyere enn de andre byområdene i anslått investeringsbehov per innbygger. 
Dette kan i hovedsak knyttes til utvikling av Bybanen. Valget om banesatsing i Bergen betyr at 
skinnegående infrastruktur må bygges fra «bunnen», mens en i Oslo har hatt store 
investeringskostnader for sitt t-bane- og trikkenett flere tiår tilbake.  

Bergen ligger også høyt per innbygger når det gjelder sykkeltiltakene. Det kan skyldes et stort 
etterslep i satsingen på hoved- og bydelsnett for sykkel. Topografiske barrierer kan også bidra til høye 
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kostnader per løpemeter. Også på Nord-Jæren er det anslått et betydelig kostnadsbehov for gang- og 
sykkeltiltak per innbygger. Dette kan være på grunn av store investeringer i et høystandard 
sykkelekspressnett mellom Stavanger og Sandnes. Alle byene utenom Bergen, Kristiansand og 
Tromsø har stort kostnadsbehov knyttet til jernbanen. Dette skyldes i hovedsak utbygging av IC-
strekningene, og etablering av dobbeltspor. 
 

 

Figur 2 Kostnadsbehov i byområdene fordelt på innbyggere (framskrevet til 2029). 2016-kr/innbygger (inkl. mva.) 
 

6.8 Tilskuddsbehov til kollektivtransport 
Fylkeskommunene har ansvaret for den lokale kollektivtransporten i byområdene (buss, trikk/bybane, 
t-bane og ferje) og finansiering av tilskuddsbehovet. Staten har ansvaret for tilskuddet til togtransport. 
Fylkeskommunene har hatt ansvaret for å innhente kostnadsoverslag for tilskudd av den 
fylkeskommunale kollektivtransporten. Jernbaneverket har innhentet driftstilskudd for jernbane i 
byområdene. 

 For fylkeskommunal kollektivtransport er det anslått et tilskuddsbehov (utenom jernbane) på totalt 84 
mrd. kr i perioden 2018-2029, dvs. ca. 7 mrd. kr årlig i gjennomsnitt. Dagens tilskuddsbehov er 
estimert til om lag 3,5 mrd. kr årlig, noe som betyr en dobling av behovet sammenlignet med dagens 
nivå. For jernbanetransport er det estimert et tilskuddsbehov på totalt 36 mrd. kr i perioden 2018-
2029, som gir 3 mrd. kr årlig i gjennomsnitt. Dette er en økning på om lag 1 mrd. kr sammenlignet 
med dagens nivå. 

Tilskuddsbehovet på 7 mrd. kr er et lavere overslag enn skissert i hovedrapporten fra analyse- og 
strategifasen, der behovet ble anslått å være 9 mrd. kr årlig (2014-kr).23 Denne forskjellen kan skyldes 
at flere byområder ikke har lagt inn forutsetninger om å øke tilbudet og kapasiteten utover en lineær 

23 Tilskuddsbehovet på 9 mrd. kr årlig hadde som forutsetning at det gjennomføres en kombinasjon av 
tilbudsforbedring, fortetting og begrensninger på parkeringskapasiteten. Med kun tilbudsforbedring, uten andre 
tilretteleggingstiltak, ble tilskuddsbehovet beregnet til å være 13 mrd. kr årlig.  

 -  20 000  40 000  60 000  80 000 100 000 120 000 140 000

Oslo/Akershus

Bergen

Trondheim

Nord-Jæren

Buskerudbyen

Tromsø

Kristiansand

Nedre Glomma

Grenland

Investeringsbehov per innbygger - kollektiv-/gang- og sykkeltiltak. 
2016-kr. Befolkning framskrevet til 2029.

 GS/innbygger  Koll/innbygger  Jernbane/innbygger

24 
 

                                                      



økning i takt med at antallet passasjerer øker. Tidligere studier har vist at en overgang fra bil til 
kollektivtransport krever en ytterligere forbedring av tilbudet. Overslaget kan derfor muligvis ligge 
noe lavt. På en annen side kan betalingsviljen for trafikanter som krever høyere standard være høyere, 
slik at en større del av inntektsbehovet kan tas inn i form av økte takster (jf. avsnitt om effektiv 
prising). 

Tabell 10 Tilskuddsbehov i byområdene (fylkeskommunal kollektivtransport og jernbane) totalt i perioden 2018-2029.  
Byområde Anslått tilskuddsbehov 

(mill. kr. 2016) 
Anslått tilskuddsbehov 

jernbane 
(mill. kr. 2016) 

Oslo/Akershus         48 900          25 000  
Bergen           7 500               500  
Trondheim           4 200            1 900  
Nord-Jæren           8 100            2 300  
Buskerudbyen           4 900            2 300  
Tromsø           2 400  -                   
Kristiansand           3 500               900  
Nedre Glomma           2 600            2 100  
Grenland           1 700               900  
Sum         83 800          35 900  

 
Tilskuddsbehovet til kollektivtransporten vil øke med befolkningsveksten i byområdene, og vil være 
størst i byområdene med størst vekst. Tilskuddsbehovet øker også ved en overgang fra bil til 
kollektivtransport. Det kommende tilskuddsbehovet må finansieres dersom byområdene skal nå 
nullvekstmålet. I byområdene er tog og lokal kollektivtransport integrert i et samlet nettverk, og det 
må sikres finansiering for begge deler. 

Det vil være krevende å finne gode finansieringsløsninger for den fylkeskommunale 
kollektivtransporten framover. Fylkeskommunene peker på at dagens finansieringsløsninger ikke vil 
være tilstrekkelige for å møte den forventede transportveksten med kollektivtransport. Manglende 
driftsmidler kan bety at fylkeskommunene blir nødt til å konsentrere seg om en mindre del av 
markedet, med en reduksjon i antallet kollektivreiser som resultat. Tilbudet kan for eksempel 
begrenses til å betjene arbeidsreiser inn mot sentrum. Dette vil svekke kollektivtransportens 
konkurransekraft i byområdene. 

Fylkeskommunene har allerede i dag hentet ut effektiviseringsgevinster ved at rutekonseptene er 
forenklet, og ved å sette ut deler av busstilbudet på anbud. I den grad det er ytterligere 
effektiviseringsgevinster å hente bør dette kanaliseres tilbake til kollektivtransporten.  

Dagens finansieringsløsninger varierer mellom byområdene. Fylkeskommunene har gitt innspill om 
hvilke alternative finansieringsformer og inntekter som eventuelt kan benyttes for å finansiere driften 
av kollektivtransport. 

• Endringer i inntektssystemet: En endring i rammetilskuddet med en kostnadsnøkkel som 
fanger opp økt finansieringsbehov ved vekst i antallet som reiser med kollektivtransport. Det 
må tas høyde for at mange arbeidsreiser krysser fylkesgrensene. 

• Bruk av bompenger til driftstilskudd: I dag er Oslo og Trondheim alene om å ha denne 
muligheten. Køprisingforskriften åpner for finansiering av drift av kollektivtransporten på en 
annen måte enn de «tradisjonelle» bompengeprosjektene. Samtidig har bomringene i byene 
etter hvert fått en trafikkregulerende funksjon. Flere byområder bør kunne finansiere deler av 
tilskuddsbehovet enten ved bruk av bompenger eller køprising. 

• Grunneierbidrag: Det kan være mulig å innhente grunneierbidrag til drift av 
kollektivtransporten når det investeres i bane- og BRT-løsninger som øker verdien av arealene 
langs strekningen.  
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• Økt brukerbetaling: Det er også naturlig å se på hva av kollektivkundene er med på å betale en 
større del av driften når tilbudet til bedre, jf. avsnittet om effektiv prising. 

7 Hvordan er byene tilrettelagt for å nå nullvekstmålet?  

7.1 Hvordan er byområdene tilrettelagt i dag?  
Transportetatene er gitt i oppdrag å vurdere hvilke av de ni største byområdene som er best tilrettelagt 
for å nå nullvekstmålet, og for hvilke av byene oppfyllelse av nullvekstmålet vil være mest krevende. 

Det er en rekke faktorer som påvirker personbilbruk, og det er ikke mulig å gi et fullstendig bilde av 
alle rammebetingelser i byområdene av betydning for måloppnåelse. Det har derfor vært nødvendig 
med en forenklet framstilling. Vi har valgt noen nøkkeltall som etter vår vurdering i sum gir en 
indikasjon på hvilke byområder som er best tilrettelagt for måloppnåelse. Følgende faktorer er valgt: 

• Befolkningstetthet  
• Bilførerandel og biltilgang 
• Bruk av og kvalitet på kollektivtransportsystemet 
• Restriktive tiltak for biltrafikk 

Utvelgelsen er basert på empiriske studier av hvilke faktorer som har størst betydning på 
personbilbruken. På grunnlag av hvordan byområdene skårer på de enkelte indikatorene har vi gjort en 
enkel, samlet vurdering av hvilke byområder som er best og dårligst tilrettelagt for å nå 
nullvekstmålet. I vedlegg 2 er det en oversikt over de ulike indikatorene som er gjennomgått.  

I vurderingen har vi ikke tatt høyde for forventet befolkningsvekst, som vil kunne endre bildet i to 
retninger: på den ene siden vil lav befolkningsvekst gi lav trafikkvekst, noe som gjør det enklere å 
dempe personbilveksten. På en annen side vil høy befolkningsvekst gi et større potensial for fortetting 
og et større markedsgrunnlag for å tilby et godt kollektivtilbud. I gjennomgangen har vi imidlertid tatt 
utgangspunkt i at alle byområder har et mål om å tilrettelegge for befolkningsvekst.   

Tabell 11 viser rangeringen av de ulike byområdene på indikatorene som vi har gjennomgått. I venstre 
kolonne er det en enkel samlet vurdering basert på summen av indikatorene.  

Av byregionene ser Oslo/Akershus ut til å være best tilrettelagt for måloppnåelse, med Tromsø på 
andre plass. At Tromsø skårer høyt i forhold til befolkningsstørrelse skyldes i første rekke tett 
bystruktur, lav bilførerandel og høy andel avgiftsbelagte arbeidsparkeringsplasser. 

Nedre Glomma og Grenland har lavest skåre, og ser dermed ut til å være dårligst tilrettelagt for 
måloppnåelse. Disse byområdene har høyest bilandel og biltilgang og gode parkeringsmuligheter ved 
arbeidsplassen. De har i tillegg få kollektivreisende. Grenland ligger omtrent på midten når det gjelder 
kvalitet på kollektivtilbudet, mens Nedre Glomma ligger lavest. Befolkningstettheten er også betydelig 
lavere i Nedre Glomma og Grenland enn i de andre byområdene. Det siste medvirker til mindre 
konkurranse om arealene, noe som gjør det mer politisk kontroversielt å prioritere mellom 
trafikantgrupper. Tromsø skiller seg fra de andre mindre byområdene ved at byen har en høyere 
befolkningstetthet.  
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Tabell 11 Rangering av byområdene om tilrettelegging for å nå nullvekstmålet 

  
Samlet 

vurdering 

Befolknings
-tetthet 

Kollektiv
-tilbud 

Bilfører-
andel 

Andel uten bil-
/førerkorttilgang 

Andel som har 
p-plass ved 
arbeidssted 

Andel som må 
betale for p-

plass ved 
arbeid 

Byregioner        
Oslo/ 
Akershus 1 1 1 1 1 1 3 
Tromsø 2 2 5 2 4 4 1 
Trondheimsområdet  3 4 3 3 3 3 4 
Bergensregionen 4 5 6 4 2 2 2 
Nord-Jæren 5 3 2 5 5 6 9 
Kristiansandsregionen  6 7 7 6 6 5 5 
Buskerudbyen  7 6 8 7 7 7 7 
Grenland 8 9 4 9 9 9 6 
Nedre Glomma 9 8 9 8 8 8 8 
Bykommuner        
Oslo 1 1 1 1 1 1 3 
Trondheim 2 2 2 2 3 2 2 
Bergen 3 3 3 3 2 3 1 

Av de tre største bykommunene er det Oslo kommune som ligger best til rette for måloppnåelse. Men 
også Trondheim skårer høyt på de fleste indikatorer, og ligger godt an til måloppnåelse. Bergen skårer 
noe lavere enn Trondheim, samlet sett, noe som i første rekke skyldes at befolkningstettheten er lavere 
og kollektivtilbudet noe dårligere enn i Trondheim. Parkeringstilgjengeligheten ligger omtrent på 
samme nivå i begge byer.  

Bykommuner i forhold til byområder 

Bymiljøavtalene vil, slik det ser ut nå, omfatte bykommunene Bergen og Trondheim. For 
Oslo/Akershus og Nord-Jæren (Stavanger, Sandnes, Randaberg og Sola) vil avtalen gjelde for et større 
område utover bykommunen. Vi har derfor sett på rangeringen av både bykommunene og byområdene 
samlet. I en slik sammenstilling skårer Oslo, Bergen og Trondheim høyere som enkeltkommuner enn 
når omegnskommunene inkluderes (se vedlegg 2). Store forskjeller i arealbruk, kollektivtilbud og 
parkeringstilgjengelighet betyr at det er en lengre veg å gå for å nå måloppnåelse for byregionene  
samlet enn for bykommunene alene. 

Tabell 12: Samlet oppsummering – rangering av hvor godt byer og byområder per i dag er tilrettelagt for å nå nullvekstmålet.  

 Oslo 1 
Trondheim 2 
Oslo/Akershus 3 
Bergen 4 
Tromsø 5 
Trondheimsområdet  6 
Bergensregionen 7 
Nord-Jæren 8 
Kristiansandsregionen  9 
Buskerudbyen  10 
Grenland 11 
Nedre Glomma 12 
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Samtidig er det et poeng i seg selv at hele det funksjonelle byområdet er inkludert i et mål om 
nullvekst i personbiltrafikken. Selv om måloppnåelse er mer krevende når omegnskommunene tas 
med, tilsier både miljø- og kapasitetshensyn at hele det funksjonelle byområdet bør inkluderes i en 
helhetlig byutvikling. Dårlig tilrettelegging i omegnskommunene vil dessuten kunne føre til biltrafikk 
i innfartsårene og gjøre det mer utfordrende å nå nullvekstmålet i hovedbykommunen. 

7.2 Betydningen av framtidige rammebetingelser 
Det er en rekke faktorer som har betydning for framtidig utvikling av byområdene, og som har stor 
innvirkning på hvor utfordrende det vil være å nå nullvekstmålet. To sentrale faktorer er planer for 
utbygging av hovedvegnettet og framtidig arealdisponering. Dette er faktorer vi ikke har hatt mulighet 
til å vurdere i dette notatet.  

Framtidig satsing på kollektiv-, gang- og sykkeltiltak kan gi en indikasjon på hvordan byområdene i 
årene framover vil kunne håndtere nullvekstmålet. Figur 1 viste at de fire største byområdene har høye 
kostnader per innbygger knyttet til planer om høystandard kollektivtransportløsninger. Det gir uttrykk 
for en høy ambisjon om å gi kollektivsystemet en høy kvalitet.  

På den annen side kan man argumentere for at byer som har lave kostnadsoverslag allerede i dag er 
godt tilrettelagt for å nå nullvekstmålet og derfor har et lavere investeringsbehov enn andre byer. Når 
vi ser på rammebetingelser som har stor betydning for måloppnåelse, som befolkningstetthet og 
bilførerandel, tyder det imidlertid på at et lavt kostnadsoverslag ikke nødvendigvis er et uttrykk for 
hvordan byene i dag er tilrettelagt for overgang til miljøvennlige transportformer.  

Uavhengig hvor godt eller dårlig byområdene i dag er tilrettelagt vil framtidige rammebetingelser som 
fortetting og bilrestriktive tiltak ha vel så stor betydning for måloppnåelse som investeringsnivå i 
kollektiv-, gang- og sykkeltiltak. 
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1 Bakgrunn og avgrensninger 

I Samferdselsdepartementets retningslinjer for plangrunnlaget til NTP 2018-2029 er Avinor 
og transportetatene bedt om å gi et overslag på hvor mye det vil koste å nå nullvekstmålet i 
byområdene: «Departementet ber om anslag1for hva det vil koste å nå målet om nullvekst i 
personbiltransporten i de ni største byområdene (…) For de fire største byområdene, må 
ordningen med 50/50-finansiering inkluderes i anslagene, der det er aktuelt og det 
foreligger tilstrekkelig planavklaring. Vi ber om kostnadsanslag for henholdsvis investeringer 
og drift av kollektivtransport i NTP-perioden.» 
 
Statens vegvesens regioner har hatt ansvar for å koordinere innhenting av kostnadsoverslag 
for kollektiv-, gang- og sykkelsatsing i de ni byområdene som er aktuelle for bymiljøavtaler. 
Det er også innhentet kostnadsoverslag for drift av kollektivtransporten og etablering av 
innfartsparkeringsplasser.  Kostnadsoverslagene omfatter både kommunale, 
fylkeskommunale og statlige ansvarsområder, og er innhentet i samarbeid med aktuelle 
kommuner og fylkeskommuner. Jernbaneverket har innhentet kostnadsoverslag for 
jernbaneinvesteringer og drift, og knutepunkter i tilknytning til stasjoner. Overslagene 
gjelder for NTP-perioden 2018-2029.  
 
For å få fram et overslag på kostnader for nullvekstmålet har det enkelte byområde selv 
vurdert hvilke tiltak de anser som nødvendige for å nå målet. Byområdene er bedt om å gi et 
overslag med utgangspunkt i hvordan transportsystemet skal dimensjoneres for å håndtere 
overgangen fra personbil til kollektivtransport, sykkel og gange, gitt nullvekstmålet for 
personbiltrafikken. Kostnadsoverslagene er i hovedsak basert på foreliggende utredninger 
og annet grunnlagsmateriale. I tillegg har flere av byområdene gjennomført supplerende 
analyser. 
 
Følgende premisser og forutsetninger er lagt til grunn:  

• Det forutsettes at kapasiteten og infrastrukturen dimensjoneres ut fra at 
persontransportveksten faktisk tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Vi legger 
dermed til grunn at øvrige rammebetingelser som er avgjørende for å nå 
nullvekstmålet, som fortetting, parkeringstiltak og andre restriktive tiltak, er innført i 
tilstrekkelig grad. Betydningen av arealbruk, fortetting, parkering og 
knutepunktutvikling for overgang til miljøvennlige transportformer er omtalt i 
hovedrapporten.  

• Som del av NTP-prosessen er investeringsbehovet knyttet til store riksvegprosjekter 
meldt inn. Kollektiv-, gang- og sykkeltiltak som er del av disse prosjektene er vist i 
egne rader (SRP). Det må presiseres at dette er prosjekter som er spilt inn som 
aktuelle i NTP over post 30, men som ikke har finansiering i dag. Det er heller ikke 
gitt at alle blir prioritert i neste NTP.  

1 «Anslag» er et eget metodeverktøy som brukes av Statens vegvesen. Vi bruker derfor begrepet overslag i notatet 
for å unngå misforståelser. 
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• Regjeringen har varslet at den vil gi statlig investeringstilskudd på 50 prosent til 
finansiering av viktige kollektivtransportløsninger i de fire største byene. Det er gitt 
et kostnadsoverslag for disse prosjektene (VKT). Overslagene gir et totalbehov ut fra 
en faglig vurdering, uavhengig av om det foreligger tilstrekkelig planavklaring. 
Prosjekter som er aktuelle i perioden 2018-2029 og utover kan ikke forventes å ha 
tilstrekkelig planavklaring på nåværende tidspunkt. Hvilke prosjekter som skal inngå 
i bymiljøavtalene er et forhandlingsspørsmål som det ikke er tatt stilling til 
kostnadsoverslagene. 

• Vegprosjekter som øker personbilkapasiteten inn mot og i byområdene påvirker 
muligheten til og kostnaden for å nå nullvekstmålet for personbiltrafikk. I 
kostnadsoverslaget er imidlertid betydningen av dette ikke vurdert.  

• Overslagene er i hovedsak avgrenset til kommunene aktuelle for bymiljøavtaler. Der 
det er tiltak i kommunene utenom det aktuelle avtaleområdet omtales dette særskilt.  

• Kostnader for jernbane som er inkludert i rapporten gjelder kun tiltak som er 
geografisk plassert innenfor byområdet. Dette er et kunstig skille for 
baneinfrastruktur som er et integrert regionalt eller nasjonalt system.  

• Finansieringsløsninger er ikke vurdert. Kostnadsbehovet er langt høyere enn det som 
ligger inne i dagens budsjettrammer på transportområder - både for stat, kommune 
og fylkeskommune. Vi har imidlertid ikke drøftet mulige strategier for å løse 
finansieringsbehovet.  

 
I det følgende gis en kortfattet gjennomgang av kostnadsoverslaget for hvert byområde. Det 
redegjøres for strategier og forutsetninger og hovedgrepene innen hvert tiltaksområde. 
Gjennomgangen baserer seg på grunnlagsrapporter som oversendt fra SVV og 
Jernbaneverkets regioner (se referanseliste). 
 
Det er viktig å understreke at alle kostnadene er overslag. Tallene i tabellene er avrundet 
(med to siffer). Dette fører til at den totale summen av og til ikke stemmer. Avrunding fører 
også til at noen mindre kostnader (bl.a. knyttet til kollektivknutepunkt og innfartsparkering) 
ikke blir med i tabellene.  

Det er utarbeidet notater for hvert byområde som gir mer detaljerts beskrivelser av 
prosjekter og forutsetninger. Disse er oppført i referanselisten.  

 

2 Oslo/Akershus 

2.1 Hovedstrategi og forutsetninger 

Følgende hovedstrategier er lagt til grunn for å nå nullvekstmålet i personbiltrafikken:  

• Kollektivtransport: Fra nav til nettverk. Å øke kapasiteten er avgjørende for å kunne gi et 
godt nok tilbud med god nok plass til alle reisende. Det kreves en omfattende utvikling 
av kollektivtransportnettet sentralt i hovedstadsområdet. 
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• Sykling og gåing må prioriteres. Korte reiser må i stor grad foretas med sykling og gåing. 
I sentrum må gatebruken legges om slik at gående og syklende får god 
framkommelighet.  

• Grønn gatebruk for et godt bymiljø. For å sikre grunnlaget for målrettet trafikkavvikling 
og et godt bymiljø reduseres gateareal brukt til parkering og gjennomkjørende biltrafikk.  

• Arealbruk. For å nå målene for trafikkutviklingen er det avgjørende med en 
kollektivtrafikkorientert arealbruk. Det forutsettes fortetting langs banene og i 
regionbyene i Akershus i tråd med forslag til Regional plan for areal og transport i Oslo 
og Akershus. Fortetting ved knutepunkter og byportene må ha særlig prioritet, spesielt i 
vestområder. 

• Tiltak for å begrense vekst i biltrafikken. Målene for trafikkutviklingen kan ikke nås bare 
ved styrket kapasitet og attraktivitet i kollektivtrafikken og vesentlig bedre forhold for 
sykling og gåing. For å nå målene om nullvekst i personbiltrafikken og bedre 
framkommelighet for næringstransport på vei er det nødvendig med en målrettet 
trafikantbetaling. 

2.2 Syklende og gående 

Det er utarbeidet en sykkelstrategi for riksveg- og kommunalvegnettet i Oslo og 
fylkesvegnettet i Akershus. Disse ligger til grunn for investeringsbehovet i Oslo/Akershus.  
For å øke sykkelens attraktivitet i Oslo er det viktigste grepet i Oslos sykkelstrategi å bygge 
et sammenhengende sykkelveinett.  I Sykkelstrategien for Akershus fylkeskommune er det 
sentralt å utvikle sammenhengende traseer for sykkel for å gjøre sykkel til et raskt, 
trafikksikkert og praktisk fremkomstmiddel for mange. I regionen skal det satses på 
sykkeltraseer som binder sammen prioriterte byer og tettsteder, sykkelveinett i byene og 
tettstedene, og trygging av skoleveier for de som bor i gang- og sykkelavstand til skolen. 

2.3 Kollektivtransport  

I Oslo og Akershus er hovedtyngden av kollektivsatsingen lagt inn i store 
kollektivtransportløsninger som er aktuell for 50/50-ordningen og jernbaneinvesteringer (se 
under).  

For Oslo kommune er det anslått en samlet sum for kollektivtiltak basert på Ruters strategi 
«Kraftfulle fremkommelighetstiltak».  Eksempler på tiltak er vegmerking, bedre skilting, 
prioritering av buss og trikk gjennom veg og gatekryss samt etablering av kollektivgater og 
kollektivfelt. På statlig veg er en rekke kollektivfelt inkludert i øvrige kollektivtiltak, for 
eksempel på Ring 1 i Oslo sentrum.   

På fylkesvegnettet er behovet estimert basert på «Fremkommelighetsstrategien for buss i 
Akershus». Tiltakene vil bl.a. bidra til å bedre fremkommelighet for buss inn mot, gjennom 
og forbi viktige knutepunkt i Akershus. 

For å beregne driftstilskudd til den fylkeskommunale kollektivtransporten i Oslo og Akershus 
er det lagt til grunn 1,3 -2,4 mill. kr per år, med en realøkning på 2-4 % per år. I perioden 
2018-2029 er behovet grovt vurdert til om lag 48,9 mrd. kr. Tilsvarende sum for jernbane er 
25 mrd. kr i planperioden.  
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Jernbane  

InterCity-satsingen på Østlandet inngår i en ønsket samfunnsutvikling med større, robuste 
regioner. Jernbanen betjener alle transportkorridorene til/fra Oslo og er en integrert del av 
transportnettverket. Jernbanen spiller en viktig regional rolle i Oslo-området, men har også 
en betydelig lokal rolle. På lengre sikt er det behov for økt kapasitet for å kunne avvikle den 
forventede trafikkveksten i hovedstadsområdet. Behovet av investeringer på jernbanen er 
hentet fra KVU Oslo-Navet. Se vedlagte tabell (vedlegg 1). 

Viktige kollektivtransportløsninger som kan være aktuelle for statlig delfinansiering 

I perioden 2018-2029 er behovet grovt vurdert til om lag 52 mrd. kr til viktige 
kollektivtransportløsninger som kan være aktuelle for 50 prosent statlig finansiering.  

I vedleggstabell 1 gis en oversikt over prosjektene som er inkludert i overslaget.  Overslaget 
inkluderer anbefalte prosjekter i KVU Oslo-Navet, men også flere andre prosjekter. KVU 
Oslo-Navet har primært anbefalt tiltak sentralt i Oslo, og utgjør dermed ikke en komplett 
liste over alle kollektivprosjekter som kan være fornuftig å gjennomføre i Oslo og Akershus.  

Knutepunkter 

Plansamarbeidets forslag til prioriterte vekstområder er lagt til grunn. Det er pekt ut 9 
strategisk viktige vekstområder i Oslo, mens i Akershus er det foreslått at veksten 
konsentreres rundt 6 tettsteder. For knutepunkter hvor planer og kostnader ikke er 
konkretisert er behovet fordelt mellom periodene 2018-2029 og fra 2030-2050. 

Innfartsparkering 

Akershus sin strategi for innfartsparkering er lagt til grunn for vurdering av behovet på 
fylkesvegnettet frem til 2050. På riksvegnettet er kostnader jf. arbeid med rutevise 
utredninger brukt som grunnlag for vurdering av behov fra 2018-2029. Det legges til grunn 
at innfartsparkering for bil utenfor byområdet og de store knutepunktene skal prioriteres, 
særlig langs busskorridorene og ved jernbanestasjoner hvor P+R ikke fortrenger ønsket 
byutvikling. Jernbaneverkets strategi for innfartsparkering og konkretisering av denne 
bygger på de samme prinsippene. 

2.4 Store riksvegprosjekter der kollektiv-, gang- og sykkeltiltak inngår 

Kollektiv- gang og sykkeltiltak inngår også i store vegprosjekter primært beregnet på 
biltrafikk. På statlig veg gjelder dette kollektivtiltak for 11 mrd. kr (rv 4 Diagonaler og E18 
Filipstad). Summen er inkludert i kostnadsbehovet, men vist i egen rad. 

2.5 Samlet kostnadsoverslag for Oslo/Akershus 

Tabell 1 viser en oversikt over investeringsbehovet for kollektiv, gang- og sykkeltiltak i 
Oslo/Akershus i planperioden 2018-2029, og tilskuddsbehovet til kollektivtransporten i 
samme periode.  
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Tabell 1 Oppsummering – kostnadsoverslag for Oslo/Akershus 2018-2029. Mill. kr. (2016). Jernbane 
er ekskl. mva., øvrig er inkl. mva. 

 

Investeringer   Driftstilskudd (2018-2029) 

GS Kollektiv Knutepunkt 
Innfarts-
parkering SUM 

Fylkeskommunal 
kollektivtransport Jernbane 

Riksveg 7 500 11 200  1 400  100  20 200   25 000  
Riksveg (inkl. i SRP2) 2 200  11 000    13 200    
Jernbane  37 500   600  38 100    
Fylkeskommune (Akershus) 5 000  700  1 500  600  7 800  19 000   
Felles stat og kommune (Oslo)   500   500    
Kommune 3 800  700  100   4 600  29 900   
VKT3  52 200    52 200    
SUM 18 500  113 300  3 500  1 300  136 600  48 900  25 000  
SUM ekskl. jernbane  75 800  3 500 700  98 500    

 

3 Bergen 

3.1 Hovedstrategi og forutsetninger 

Det er avgjørende at tiltak og virkemiddelbruk blir utformet samlet og koordinert for å bygge 
opp under hverandre. Den strategiske tilnærmingen for å nå nullvekstmålet er inndelt i fire 
punkter: 

1. Mer bærekraftig areal- og transportplanlegging 
2. Styrke konkurransekraften til de miljøvennlige transportformene 
3. Redusere miljøbelastningen fra vegtrafikk 
4. Redusere gjennomgangstrafikk og sårbarhet i sentrum 

Transportveksten fram mot 2050 blir stor.  I kostnadsoverslagene knyttet til 
investeringsbehov er det ikke gjort noen konkret vurdering av hvordan den forventede 
persontransportveksten bør fordele seg på hhv kollektiv, gange og sykkel. I beregningen av 
tilskuddsbehov for kollektivtransporten er det imidlertid forutsatt at 55 prosent av den 
forventede veksten tas med kollektivtransport.   

Uavhengig av faktisk vekst og intern «finfordeling» av veksten mellom 
gange/sykkel/kollektiv, legges det til grunn behov for: 

a. Gjennomføring av «gåbyen» Bergen, med nødvendige sentrums- og knutepunktstiltak 
b. Full utbygging av separat sykkelvegsystem med hovedruter og bydelsruter 
c. Bussystem med full framkommelighet for bystamlinjer og regionale stamlinjer  
d. Videre utvikling av bybanen  
e. Tilstrekkelig med midler til drift av kollektivtransport og utbygd nett for gange og 

sykkel   

2 Kollektiv-, gang- og sykkeltiltak som inngår i store riksvegprosjekter som er meldt inn i NTP-prosessen. 
3 Viktige kollektivtransportløsninger i de fire største byområdene som er aktuelle for 50/50-finansiering. 
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Det forutsettes at de andre forutsetningene for nullvekst i biltrafikken er på plass (god 
arealutvikling, restriktive tiltak, samkjøring, ITS-tiltak, mv.) 

3.2 Syklende og gående 

Sykkelforholdene i Bergen er generelt lite tilfredsstillende, og sykkelandelen er lav.  Dersom 
en skal lykkes å ta en større del av persontransporveksten med sykkel er det nødvendig å 
tilby innbyggerne et separat og sammenhengende sykkelvegnett med høy standard. Dette 
betyr blant annet at en må utfordre de topografiske barrierene og bygge kostbare 
sykkeltunneler og bruer der det er nødvendig og formålstjenlig.  

Kostnadsoverslaget innebærer oppgraderinger og nyinvesteringer som til sammen gir et nett 
av hovedruter og bydelsruter på 459 kilometer.   

Investeringstiltak for gående omfatter «gåbyen Bergen» og gangforbindelser til Bybanen, i 
tillegg til at en betydelig styrking av hovednettet for gående er inkludert i kostnadene for 
sykkelvegnett med fortau. «Gåbyen Bergen» handler om å legge til rette for myke trafikanter 
internt i de ulike områdene, men gangforbindelser til Bybanen handler om å utvikle best 
mulige forbindelser for gående langs hele Bybanetraseen.  

3.3 Kollektivtransport  

Dersom kollektivtransporten skal bidra til å ta veksten i personbiltransporten må by- og 
regionstamlinjenettet ha forutsigbar framkommelighet, tilby effektive reiser og ha 
tilstrekkelig kapasitet – både langs linjen og tilstrekkelig areal til et økt antall busser i 
sentrumsområdet.  

Estimatet for investeringsbehov i bussnettet er basert på et framtidig linjenett for by- og 
regionstamlinjer mot 2050 som er grovt skissert av Skyss. Framgangsmåten beskrives 
nærmere i rapporten «Forenkla analyse av kostnader for å nå nullvekstmålet i Bergen». 

Urbanet Analyse har på oppdrag fra Skyss analysert behovet for driftstilskudd i 
anbudsområdene som dekker Bergen og omegn fram mot 2040. Det betyr at beregningene 
inkluderer flere kommuner enn det aktuelle avtaleområdet for bymiljøavtale (Bergen 
kommune).  

Analysen viser at det i snitt vil være behov for 4 prosent økning i driftstilskudd for 
kollektivtransport hvert år for å utvide kapasiteten i rutetilbudet. Dette inkluderer årlig 
prisvekst på 2,5 prosent. Estimatet kan være noe høyt siden SSB har nedjustert prognosene 
for befolkningsvekst, noe som kan redusere total vekst i reiseomfang.  

Jernbane 

Jernbanen er en del av det fremtidige linjenettet for by- og regionstamlinjer for østre 
stamlinje mellom Bergen stasjon og Arna. Kostnadsoverslaget innebærer er togtilbud med 6 
avganger per time mellom Bergen og Arna, samt innfartsparkering for bil i Arna. 
Driftstilskuddet for jernbane er anslått til 500 mill. kr i perioden.  
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Viktige kollektivtransportløsninger som kan være aktuelle for statlig delfinansiering 

Videreutvikling av Bybanen er det aktuelle prosjektet for statlig investeringstilskudd på 50 
prosent i Bergen. Kostnadsoverslaget for Bybanen i perioden 2018-2029 omfatter 
byggetrinn 4 og 5, dvs. utbygging til Fyllingsdalen og Åsane, samt vognmateriell. Prosjektet 
og overslagene er beskrevet i rapporten «Forenkla analyse av kostnader for å nå 
nullvekstmålet i Bergen». 

Knutepunkter 

Hordaland fylkeskommune har levert grunnlag for investeringsbehovet som gjelder 
infrastruktur/knutepunkt for kollektivtransporten: terminaler og byttepunkter. 
Fylkeskommunen har også meldt inn behov for holdeplasser separat, disse er inkludert i 
kategorien kollektivtiltak. Tiltak på Arna stasjon er inkludert under jernbaneinvesteringer. 

For å kunne anslå en kostnad er det lagt til grunn en snittpris for etablering og/eller 
oppgradering.  

Innfartsparkering 

Strategi for innfartsparkering fram mot 2030 er lagt til grunn for kostnadsoverslaget. 
Strategien legger opp til at det skal etableres 3 500 nye innfartsparkeringsplasser i 
Bergensområdet fram mot 2030.  

3.4 Store riksvegprosjekter der kollektiv-, gang- og sykkeltiltak inngår 

Kollektiv- gang og sykkeltiltak inngår også i store vegprosjekter primært beregnet på 
biltrafikk. På statlig veg i Bergen gjelder dette Sotrasambandet, der gang- sykkelnettet 
utgjør ca. 300 mill. kr. kostnadene. 300 mill. kr, som er vist i egen rad i tabell 4. 

3.5 Samlet kostnadsoverslag for Bergen 

Tabell 2 viser en oversikt over investeringsbehovet for kollektiv-, gang- og sykkeltiltak i 
Bergen i planperioden 2018-2029, og tilskuddsbehovet til kollektivtransporten i samme 
periode.  
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Tabell 2 Oppsummering – kostnadsoverslag for Bergen 2018-2029. Mill. kr. (2016). Jernbane er ekskl. 
mva., øvrig er inkl. mva. 

 Investeringer Driftstilskudd 2018-2029 

 GS Kollektiv Knutepunkt Innfarts-
parkering4 SUM Fylkeskommunal 

kollektivtransport5 Jernbane 

Riksveg 3 700  1 400  100   4 900    
Riksveg (inkl. i SRP6) 300     300    
Jernbane  2 300    2 300   500  
Fylkeskommune 6 600  2 600  200  600  10 000  7 500   
Kommune 2 700  200    2 900    
VKT7  16 500    16 500    
SUM 13 300  23 000  300  600  36 900  7 500  500 
SUM ekskl. jernbane  20 700  300  600  34 600    

 

4 Trondheim 

4.1 Hovedstrategi og forutsetninger 

Følgende hovedstrategier er lagt til grunn for å nå nullvekstmålet i personbiltrafikken:  

• Å utvikle et attraktivt og kapasitetssterkt hovedvegnett for sykkel med flere 
forkortende lenker, og attraktive sykkelparkeringsplasser i sentrumsnære områder 

• Å tilby de store befolknings- og arbeidsplass- konsentrasjonene et attraktivt og 
kapasitetssterkt superbusstilbud 

• Å utvikle et attraktivt hovednett for gangtrafikken med forkortende 
ganglenker/snarveger, samt bygge ut trygge gang- og sykkelveger nær skoler og 
idrettsanlegg 

• Å tilby økt kapasitet på innfartsparkering for bil og sykkel i Trondheimsregionen for 
de lange reisene inn til regionsenteret Trondheim, samt å etablere attraktive 
sykkelparkeringsplasser ved kollektivknutepunkt og holdeplasser i Trondheim 

Det er forutsatt at rammebetingelser som fortetting, parkeringstiltak og andre restriktive 
tiltak innføres i tilstrekkelig grad.  

Det er tatt utgangspunkt i at trafikkarbeidet holder seg på dagens nivå (2014). Den 
forventede veksten i persontransporten er fordelt på kollektivtrafikk, gange og sykkel samt 
en økning i bilbelegget. Tabell 3 viser forutsetningen om reisemiddelfordeling i 2029 og 
fordelingen slik den var i 2014, som er lagt til grunn for vurdering av tiltak og kostnader. 

 

 

4 Inkluderer investeringer utenom aktuelt avtaleområde (i omegnskommuner til Bergen). 
5 Inkluderer tilskudd også i omegnskommunene, som er utenom det aktuelle avtaleområdet (Bergen kommune).  
6 Kollektiv-, gange- og sykkeltiltak som inngår i store riksvegprosjekter som er meldt inn i NTP-prosessen. 
7 Viktige kollektivtransportløsninger i de fire største byområdene. 
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Tabell 3 Forutsetningene for reisemiddelfordelingen (prosent). 

Transportmiddel Andel 2014 Andel 2029 
Gang 28 29 
Sykkel 9 12 
Kollektiv 12 15 
Bilpassasjer 8 9 
Bilfører 42 37 
Annet 1 1 
Sum 100 100 

 

4.2 Syklende og gående 

Dersom en skal opprettholde den svært positive utviklingen med stadig flere som sykler og 
ta en viktig del av fremtidig vekst i persontransport er det viktig å bygge ut sykkelveger med 
god kapasitet og kvalitet. Denne forventede veksten vil kreve et sykkelvegnett med langt 
høyere kapasitet enn dagens sykkelvegnett.  

I kostnadsanslaget er det inkludert et kapasitetssterkt hovednett for sykkel, som i 2029 vil 
omfatte 120 kilometer. En vil vurdere nærmere utforming og omfang av 
sykkelekspressveger. Det vil være viktig å legge til rette for sykkelekspressveger lang E6 
mellom de største bydelene og sentrum. I tillegg er det inkludert et mer finmasket lokalt 
sykkelvegnett. Det er også lagt inn god tilgang til sykkelparkeringsplasser av høy kvalitet, 
med et mål om ca. 4000 plasser i sentrumsområdet i 2029. Per i dag finnes ingen 
tilrettelagte offentlige sykkelplasser med slik kvalitet. 

Trondheim er allerede godt tilrettelagt for gåing, 28 prosent av de daglige reisene foretas til 
fots. Et viktig grep for å nå nullvekstmålet er utvikling av et helhetlig gånett for alle. 
Helårsdrift av fortau, gågater og byrom i sentrumsområder, turstier og snarveger er viktige 
stikkord. Kostnadene knyttet til utvikling av gangvegnett er inkludert i gang- og 
sykkelanlegg i tabellen under.  

4.3 Kollektivtransportløsninger som kan være aktuelle for statlig delfinansiering  

Hovedsatsingen i Trondheim er å utvikle et superbusskonsept til stadig flere bydeler, noe 
som innebærer behov for tilsammen 127 km nye kollektivfelt (mot 24 km i dag). Ca. 210-
220 holdeplasser skal utvikles til superbusstandard. Superbusskonseptet er aktuelt for 
statlig delfinansiering (50/50-prosjekt).  

Konseptet innebærer at busser skal ha like god fremkommelighet og kvalitet som i 
sammenlignbare baneløsninger, med full prioritet i egne kjørefelt eller bussgater med høy 
kvalitet. Kollektivtraseene skal være forbeholdt kun for kollektivtrafikk. Bussene skal ha 
høykapasitet, være miljøvennlige kjøretøy med gjennomtenkt design og tydelig profilering. 
På og avstigning skal skje på stasjoner i stedet for holdeplasser for økt effektivitet, skaper 
en ny identitet og større attraktivitet. Billetter selges og sjekkes på stasjonene, slik at 
passasjerene kan gå om bord gjennom alle dører. En vil også legge vekt på å bruke ITS 
(Intelligent Transport System) med godt utbygget sanntidsinformasjon til passasjerer, 
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sjåfører og trafikkplanleggere. Bussene skal ha prioritet ved trafikksignaler. Effektiv drift vil 
være svært sentralt, tett og rask kollektivtrafikk uten opphopning ute på rutene. Dette 
muliggjøres med separate kjørefelt for buss, stasjoner i stedet for holdeplasser, kjøretøy 
med høy kapasitet, ITS, og salg og kontroll av billettene på stasjonene.  

Fram mot 2029 er behovet anslått til 13 800 mill. kr, inkludert tiltak på riksveg.  

Fylkeskommunen har gjort beregninger av tilskuddsbehovet for bussdriften i Trondheim. 
2013 var tilskuddsbehovet 248 mill. kr årlig, Det gjennomsnittlige tilskuddsbehovet per år 
for perioden 2018-2029 er 346 mill. kr, det vil si en økning på ca. 100 mill. kr. årlig.  

Jernbane 

Jernbanen inngår i byens kollektive stamnett på strekningen Heimdal-Trondheim S-
Ranheim, med et gjennomgående, kapasitetsstrekt og høyfrekvent togtilbud. 
Kostnadsanslaget inkluderer dobbeltspor på hele strekningen mellom Heimdal-Ranheim og 
utvikling av knutepunkt inkludert høystandart innfartsparkering for sykkel.  

Jernbaneverket har beregnet at tilskuddsbehovet for togdriften er på 1900 mill. kr i 
perioden.  

Knutepunkter 

Det er angitt et behov på utvikling av til sammen 4 større kollektivknutepunkter og om lag 
20 omstigningspunkter/ mindre kollektivknutepunkt. Knutepunkter i tilknytning til 
jernbanen er inkludert i «jernbane» (se tabell 6). 

Innfartsparkering 

Innfartsparkering har i dag størst omfang i omegnskommunene til Trondheim. Totalt er det 
ca. 1 500 plasser ved 28 anlegg i regionen. Disse er i gratis. Kapasitetsutnyttelsen er i 
gjennomsnitt på ca. 80 prosent, og flere anlegg er i dag overfylte.  I omegnskommunene til 
Trondheim planlegges en dobling av innfartsparkeringskapasiteten for bil fram mot 2029, 
og om lag 3000 sykkelparkeringsplasser av høy standard fram mot 2050.  

80 av de 1500 innfartsparkeringsplassene for bil er lokalisert i Trondheim, fordelt på tre 
anlegg. I tillegg er det flere større plasser med betalingsinnkreving. Framover ønsker 
byområdet å prioritere tilrettelegging for sykling til kollektivknutepunktene og tilby trygg 
innendørs sykkelparkering. I Trondheim anbefales derfor ingen utvidelse av kapasiteten for 
innfartsparkering for biler, men en satsning på sikker innfartsparkering for sykkel. 

4.4 Store riksvegprosjekter der kollektiv-, gang- og sykkeltiltak inngår 

Kollektiv- gang og sykkeltiltak inngår også i store vegprosjekter primært beregnet på 
biltrafikk.  I Trondheim gjelder dette sykkeltiltak på rv 706 og E6 i Sluppenområdet. 
Sykkeltiltakene i de to prosjektene er anslått å utgjøre 100 mill. kr.  

På kort sikt er det to større vegprosjekter på fylkeskommunal veg der kollektivtiltak er 
inkludert, Byåstunellen og Brundalsforbindelsen. Kollektivdelen av disse vegprosjektene 
inngår i oversikten over kollektivtiltak på fylkesveg.  
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4.5 Samlet kostnadsanslag for Trondheim  

Tabell 4 viser en oversikt over investeringsbehovet for kollektiv-, gang- og sykkeltiltak i 
Trondheim i planperioden 2018-2029, og tilskuddsbehovet til kollektivtransporten i samme 
periode.  

Tabell 4 Oppsummering – kostnadsanslag for Trondheim. Mill. kr. (2016). Jernbane er ekskl. mva., 
øvrig er inkl. mva. 

 Investeringer   Driftstilskudd 2018-2029 

 GS Kollektiv 

Knutepunkt 
(inkludert i 

VKT8) 
Innfarts-

parkering9 SUM 
Fylkeskommunal 
kollektivtransport Jernbane 

Riksveg 1 100    100  1 200    
Riksveg (inkl. i SRP10) 100    100                          
Jernbane  3 900   200  4 100   1 900  
Fylkeskommunen 900  600   100  1 600  4 200   
Kommune 2 100  1 100     3 200    
VKT11  13 800    13 800    
SUM 4 200  19 400   400  24 000 4 200  1 900  
SUM ekskl. jernbane 4 200  15 500   200  19 900    

 
 

5 Nord-Jæren 

5.1 Hovedstrategi og forutsetninger 

Den forenklede analysen baserer seg på grunnlaget lagt i Bypakke Nord Jæren, en 
bompengepakke for de fire kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. Bypakken 
innebærer en buss- og jernbanebasert videreutvikling av transportsystemet. 

Hovedmålene er; 

• Nullvekst i personbiltrafikken i byområdet på Nord-Jæren 
• God framkommelighet for alle trafikantgrupper med hovedvekt på kollektiv, sykkel 

og gang samt næringslivets transporter.  

5.2 Syklende og gående 

Statens vegvesen har sett på investeringskostnader for sykkelhovedrutene. Håndbok V 122 
Sykkelhåndboken er lagt til grunn i forhold til standard.  

Kommunene har gitt overslag for investeringsbehovet knyttet til bydelsrutene. Bydelsnettet 
er stort sett i blandet trafikk. Kommunene har vurdert kostnader for tiltak på 15 prosent av 

8 Viktige kollektivtransportløsninger i de fire største byområdene. 
9 Investeringer utenom aktuelt avtaleområde (i omegnskommuner til Trondheim). 
10 Kollektiv-, gang- og sykkeltiltak som inngår i store riksvegprosjekter som er meldt inn i NTP-prosessen. 
11 Viktige kollektivtransportløsninger i de fire største byområdene. 
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bydelsnettet på kort og lang sikt (dvs. 15 prosent i perioden 2018-2030 og 15 prosent i 
perioden 2030-2050). 

Den statlige og fylkeskommunale delen av investeringstiltak for gående er inkludert i flere av 
de store kollektiv- og sykkelprosjektene, og er ikke skilt ut separat.  

For annet gangnett har kommunene hatt en prinsipiell tilnærming til oppdraget. Kommunene 
har tatt utgangspunkt i 10-minutters byen/ bydelssenter, og anslått kostnadsbehov for: 

- Tiltak som reduserer gangavstander til sentrum, bydelssentra og holdeplasser.  
- Gangnettet inn mot bussholdeplasser med en radius på 300 meter 20 prosent av 

holdeplasser i hver periode 
- Gangnettet inn mot stopp på Jærbanen med radius på 1000 meter 
- Gangnettet inn mot sentrum med radius på 2000 meter og bydelssenter med radius 

på 1000 meter 
- Turveitraseer og forbindelser som kan ha en viktig transportfunksjon 
- Prioritering av eksisterende areal fra bil til gange og sykkel 

5.3 Kollektivtransportløsninger som kan være aktuelle for statlig delfinansiering og 
øvrige kollektivtiltak 

Bussvei 2020 er det største kollektivinfrastrukturprosjektet fram mot 2030, og det er dette 
prosjektet som er aktuelt for 50/50-finansieringen.  Kostnadene som ligger inne i dette 
prosjektet inkluderer gange/ sykkel/ holdeplasser og kollektivknutepunkt.   

Det er flere strekninger som ikke inngår i bussvei 2020 som trenger oppgradert infrastruktur 
fram mot 2030. Disse kollektivtiltakene utgjør et kostnadsbehov på totalt 2 mrd. kr, 
størstedelen av dette er på fylkesveg. Kun ett av prosjekt er på riksveg, kollektivfelt mellom 
E39 Schancheholen – Solaspliten. Dette prosjekter er kostnadsberegnet til 430 mill. kr ifølge 
grunnlagsdokumentet for bypakke Nord Jæren.  

I tillegg er det lagt inn anslåtte kostnader for elektrifisering av bussveitraseen mellom 
Risavika- Stavanger sentrum- Sandnes sentrum og Vathnekrossen.  

Jernbane 

På Nord-Jæren er jernbanen integrert i byområdets stamnett for kollektivtransporten og 
betjener reise mellom Sandens-Forus-Stavanger. For Jærbanen ligger det inne kostnader for 
fullføring av dobbeltspor mellom Sandnes – Nærbø for å realisere en frekvens på 6 tog i 
timen. 

Knutepunkter 

Kostnadene for oppgradering av fasilitetene i Stavanger og Sandnes sentrum i forbindelse 
med knutepunktutvikling er inkludert i bussvei 2020-prosjektet. Også utviklingen av 
omstigningsholdeplasser inngår i bussvei 2020-prosjektet. For Jærbanen ligger det inne 
kostnader for oppgradering av Stavanger stasjon.  
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Innfartsparkering 

På Nord-Jæren vurderes ikke innfartsparkering som et relevant tiltak for å øke overgangen 
fra bil- til kollektivtransport. Det stiller seg annerledes sør for Sandnes. Der er det planlagt 
innfartsparkering i større omfang ved noen egnede stasjoner og holdeplasser på Jærbanen. 
Langs Jærbanen ligger det inne kostnader for å oppgradere sykkelparkering ved alle 
stasjoner. 

5.4 Store riksvegprosjekter der kollektiv-, gang- og sykkeltiltak inngår 

Det er flere vegprosjekter i regionen som har investeringer for kollektiv-, gang- og 
sykkeltiltak i totalkostnadene. For Nord-Jæren gjelder dette for transportkorridor vest (Fv. 
409) og E39 Smiene –Harestad hvor 800 millioner av totalt kostnaden på disse to 
prosjektene er skilt ut som gang/ sykkel kostnader.  

I bypakken ligger det inne flere vegprosjekter som er meldt inn til NTP, men det er ikke gjort 
noen analyse på hvor mye av disse kostnadene som er gang/sykkel eller kollektivt 
kostnader. De er derfor ikke med i kostnadsoverslaget.  

5.5 Samlet kostnadsoverslag for Nord-Jæren 

Tabell 5 viser en oversikt over investeringsbehovet for kollektiv-, gang- og sykkeltiltak i 
Nord-Jæren i planperioden 2018-2029, og det årlige tilskuddsbehovet i samme periode.  

Tabell 5 Oppsummering – kostnadsoverslag for Nord-Jæren. 2018-2029. Mill. kr. (2016). Jernbane er 
ekskl. mva., øvrig er inkl. mva. 
  Investeringer  Driftstilskudd 2018-2029 

  GS Kollektiv Knute-
punkter 

Innfarts-
parkering SUM Fylkeskommunal 

kollektivtransport Jernbane 

Riksveg 2 000    2 000  2 300 
Riksveg (inkl. i SRP12) 800    800   
Jernbane   8 900 1 000  8 100   
Fylkeskommune  2 900 2 000   4 900  8100  
Kommune 4 900    4 900   
VKT13  9 000    9 000   
SUM 10 600 19 900 1 000  29 700 8 100 2 300 
SUM ekskl. jernbane 10 600 11 000 0  21 600   

 

12 Kollektiv-, gang- og sykkeltiltak som inngår i store riksvegprosjekter som er meldt inn i NTP-prosessen. 
13 Viktige kollektivtransportløsninger i de fire største byområdene.  
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6 Kristiansand 

6.1 Hovedstrategi og forutsetninger 

Regionen har arbeidet ut fra en helhetlig tilnærming til transportsystemet hvor de ulike 
delene sammen skal legge til rette for å nå målet om nullvekst. Det planlagte 
kollektivsystemet skal sammen med gang- og sykkeltiltak integreres i de planlagte 
vegtiltakene. Samtidig skal det etableres kollektivknutepunkter i de omkringliggende 
kommunene med terminaler og gode parkeringsforhold slik at de reisende velger å sette fra 
seg bilen i knutepunktene og reiser kollektivt derfra. Dette er også tenkt supplert med 
innfartsparkering langs hovedinnfartsårene inn til byen der man kan fange opp 
trafikkstrømmen. 

I arbeidet med forslaget til portefølje er det lagt til grunn at tiltakene skal settes inn der 
effekten og potensialet er størst. Utgangspunktet har vært den vedtatte KVUen og 
nullvekstmålet for personbiltrafikken.   

For å nå målet om nullvekst er det nødvendig med en betydelig oppgradering av 
kollektivsystemet. Regionen har lagt til grunn at kapasiteten i kollektivsystemet må dobles. 
Det er utarbeidet en løsning for et fremtidig kollektivsystem som skal kunne håndtere en slik 
vekst.  

En del av trafikkveksten må tas av sykkel og gange. Det er utarbeidet et forslag til 
oppgradering av sykkelveinettet med prioritering av tiltak på sykkelekspressveien øst/vest 
gjennom byen og nærområdene med stort potensial for økt sykkelbruk. I tillegg planlegges 
det flere tiltak i de områdene hvor tiltakene har størst effekt.  

6.2 Syklende og gående 

Kristiansandsregionen har allerede en høy sykkelandel sammenlignet med andre byområder, 
i henhold til RVU 2013/14 er den på 10 prosent. Med tiltakene inkludert i 
kostnadsoverslagene antas det at sykkelandelen vil øke ytterligere.  

På hovedsykkelvegnettet er det planlagt tre store tiltak som vil komplettere 
sykkelekspressveien. De øvrige sykkelprosjektene har blitt prioritert utfra effekt og en 
målsetting om å binde sammen sykkelveiene til et helhetlig nett som treffer flest mulig 
potensielle syklister.    

Når det gjelder gangetiltak er dette i stor grad mindre tiltak som forbinder boligområder 
med kollektivknutepunkter og holdeplasser samt snarveier. Enkelte større tiltak er også 
planlagt f. eks. aksen fra Universitetet i Agder over Lund og inn i byen. Det har vært gjort et 
banebrytende og grundig arbeid innenfor gange for å finne de gode og mest effektive 
tiltakene. 
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6.3 Kollektivtransport 

Kollektivsystemet er planlagt slik at det vil ha kapasitet til å håndtere målet om nullvekst. 
"Metro-aksen" øst/vest gjennom byen planlegges med sikte på en hinderfri fremføring og 
nulltoleranse for forsinkelser på strekningen Hannevika – Rona.   

Et av de største tiltakene for kollektiv infrastruktur er en ny bro over Otra som vil binde 
sammen universitetsområdet med sykehuset og sentrum.    

I tillegg til kollektivfelt langs de sentrale aksene er det inkludert bussdepotanlegg og 
ladestasjoner for hybridbusser. Dette utgjør til sammen 200 millioner kroner av 
kollektivtiltakene til fylkeskommunen. 

Jernbane 

For jernbanen ligger det inne investeringer for å opprette et togtilbud i rush fra Nodeland og 
fra Grovane/Vennesla for å realisere 3 avganger i hver retning morgen og ettermiddag. 

Knutepunkter 

Det planlegges et sentralt knutepunkt i hvert kommunesentrum som sammen med sentralt 
plasserte innfartsparkeringer har potensiale til å treffe et stort antall reisende. 
Knutepunktene planlegges slik at de har gode adkomstmuligheter for gående og syklende.  
For jernbanen ligger det inne kostnader for fornying av Kristiansand stasjon. 

Innfartsparkering 

Det er planlagt store innfartsparkeringer i tilknytning til sentrale punkter der det er størst 
potensiale til å få reisende til å sette fra seg bilen og reise kollektivt inn til sentrum.  

6.4 Store riksvegprosjekter der kollektiv-, gang- og sykkeltiltak inngår 

Kollektiv-, gang og sykkeltiltak i forbindelse med bygging av Gartnerløkka-Kolsdalen og 
Kolsdalen-Meieriet, har til sammen en kostnad på 500 mill. kr. Denne summen er meldt inn 
som investeringsbehov knyttet til store riksvegprosjekter og derfor vist separat i tabellen.  

To mindre vegprosjekter på E18 - kryss Hånes og kryss Rona - har gang-, sykkel og 
kollektivtiltak inkludert. Totalkostnaden for de to prosjektene er estimert til hhv 100 og 200 
mill. kr, men i kostnadsoverslaget er kun kostnader for kollektiv-, gang- og sykkeltiltaket 
inkludert. 

6.5 Andre virkemidler 

Det er gjort en analyse av effekten av tiltakene som ligger til grunn for kostnadsoverslaget, 
der man har inkludert økning av bomtakstene og et utvidet bomsystem. Analysen viser at 
det er mulig å nå nullvekstmålet for personbiltrafikken med tiltakene som er lagt inn, men 
det forutsetter at man innfører tiltak innenfor arealbruk og parkeringsrestriksjoner. 
Parkeringsrestriksjoner vil i hovedsak gjelde for sentrale deler av Kristiansand, mens 
arealpolitikken angår alle kommunene i regionen. 
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6.6 Samlet kostnadsoverslag for Kristiansandsregionen 

Tabell 6 viser en oversikt over investeringsbehovet for kollektiv-, gange- og sykkeltiltak i 
Kristiansand i planperioden 2018-2029, og det tilskuddsbehovet til kollektivtransporten i 
samme periode.  

Tabell 6 Oppsummering - kostnadsoverslag for Kristiansandsregionen 2018-2029. Mill. kr. (2016). 
Jernbane er ekskl. mva., øvrig er inkl. mva. 

  Investeringer Driftstilskudd 2018-2029 

  GS Kollektiv Knute-
punkt 

Innfarts-
parkering SUM Fylkeskommunal 

kollektivtransport Jernbane 

Riksveg 600 400  100 1100   
Riksveg (inkl. store SRP) [1] 500    500   
Jernbane  100 900  1000  900 
Fylkeskommune 600 1 900 100  2600 3500  
Kommune 200    200   
Felles*  100   100   
Felles** 300 100 100  500   
SUM 2 200 2 600 1 100 100 6 000 3500 900 
SUM ekskl. jernbane 2 200   2 500  200  100   5 000    

*Stat, fylkeskommune, kommune**Fylkeskommune og kommune 

 

7 Buskerudbyen 

7.1 Hovedstrategi og forutsetninger 

I Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013-23 er det formulert visjoner, mål og strategier 
for arealutvikling og transportsystem i planperioden. Planen skal bidra til nullvekstmålet ved 
at veksten i persontrafikken skal tas av kollektivtransport, sykkel og gange. Det er samtidig 
lagt opp til en konsentrert arealbruk, som igjen er med på å bygge opp under 
nullvekstmålet. 

Buskerudbyen omfatter de fem kommunene Kongsberg, Øvre- og Nedre Eiker, Drammen og 
Lier. Den forenklede analysen baserer seg på det totale behovet for investeringer på 
gang/sykkel og kollektiv i disse fem kommunene. Buskerudbysamarbeidet jobber nå med en 
skisse til Buskerudbypakke 2. Der er det ønsket et sammensatt konsept, med 7 
tiltaksområder for utvikling av transportsystemet i Buskerudbyen.  

1) Jernbaneinfrastruktur og togtilbud 
2) Infrastruktur buss 
3) Drift buss 
4) Vegsystem 
5) Sykkelvegnett 
6) Tiltak for gående 
7) Innfartsparkering og kollektivknutepunkter  

[1] Kollektiv-, gang- og sykkeltiltak som inngår i store riksvegprosjekter som er meldt inn i NTP-prosessen. 
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For at det skal bli nullvekst i personbiltrafikken i perioden 2018-29 og 2030-50, må antall 
reiser utvikle seg som i tabellen under. Tabell 7 bygger på utredning fra Urbanet Analyse i 
2014. 

Tabell 7: Antall daglige reiser i Buskerudbyen (ÅDT):  

År Bilfører Kollektiv Gange Sykkel 
2014 272420 46260 92520 20560 
2018 272420 54118 100934 22606 
2029 272420 83312 128233 29344 
2030 272420 86644 131054 30048 
2033 272420 92218 136636 31514 
2050 272420 131297 173065 41276 

 

Utredningen fra Urbanet Analyse (Rapport 50/2014) bygger på arealutvikling i tråd med SSB-
prognose og RVU 2009.  

Buskerudbyen er ett av få større byområder i Norge som ikke har innført bompenger som en 
del av bypakka ennå. Hvis bompengepakke innføres, så forventes det et dropp i biltrafikken 
som vil bidra til nullvekstmålet. Det vil trolig også bli etablert flere bommer som følge av 
andre store vegprosjekter utenfor Buskerudbypakke 2, som igjen vil bidra til ytterligere 
nedgang i biltrafikken. 

7.2 Syklende og gående 

Det legges opp til å realisere et sammenhengende hovednett for gående og syklende i løpet 
av perioden 2018-2029. Utover investering i strekningsvise tiltak, så er det lagt inn behov 
for tilrettelegging i form av skilting, kryssutbedring og sykkelparkering. Gående vil særlig bli 
prioritert i sentrumsnære- og utviklingsområder. Kollektivtransport 

Målsettingen for Buskerudbyen er full fremkommelighet for buss på viktige innfartsårer til 
Drammen, og på andre prioriterte strekninger. 

Buskerudbyen er en del av Oslo-regionens utvidede bolig- og arbeidsmarked. Jernbanen har 
i dag først og fremst en regional rolle og betjener i mindre grad det lokale markedet. Et 
forbedret togtilbud og bedre samspill mellom kollektive transportmidler, kan føre til at toget 
kan ta en større markedsandel. 

I Buskerudbyen legger man opp til en bedre rolledeling mellom buss og jernbane, der 
bussen sørger for flatedekning og mating til togstasjonene. Det er et stort potensial for å 
øke kollektivandelene til Kongsberg ved etablering av ny stasjon ved teknologiparken og 2 
tog i timen mot Drammen og Oslo. 

Driftstilbudet for buss må, for å nå målsettingen, styrkes betydelig. Hvis det innføres 
bompenger som følge av Buskerudbypakke 2, vil det bli lagt opp til ca. 50 % styrket 
busstilbud fra 2018.  Tilbudet planlegges ytterligere styrket i perioden frem til 2029. For 
perioden 2030-2050 ser byområdet for seg at tilbudet holdes stabilt eller fortsatt styrkes. I 
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kostnadsoverslaget inngår dagens tilskudd fra Buskerud fylkeskommune til Brakar. En 
betydelig kostnad i overslaget er samarbeid med Ruter. Dette er prissatt til 1 – 1,5 mrd for 
kompensasjon til NSB for lavere/tapte billettinntekter. 

Knutepunkter 

Gjennom Areal- og transportplan for Buskerudbyen er det lagt vekt på å utvikle 6 områder; 
Kongsberg, Vestfossen, Hokksund, Mjøndalen, Drammen og Lierstranda. Kostnadene som er 
lagt inn for knutepunkter baserer seg på denne prioriteringen. For jernbanen er det lagt inn 
ny stasjon ved Teknologiparken i Kongsberg, ny stasjon på Lierstranda og oppgradering av 
Drammen og Gulskogen stasjon. 

Innfartsparkering 

Det er høsten 2015 igangsatt et strategiarbeid for innfartsparkering i Buskerudbyen. 
Innfartsparkering skal primært lokaliseres til steder med et attraktivt kollektivtilbud for 
pendlerreiser, i gang- og sykkelavstand til befolkningstyngdepunkt og ses i forhold til 
takstsoner for kollektivtransport og ev. bomstasjoner. Langs jernbanen er det lagt opp en 
betydelig styrkning av sikker sykkelparkering ved stasjonene. Det er inkludert kostnader for 
å øke andel innfartsparkeringsplasser for bil ved stasjonene Lier, Kongsberg, Gulskogen, 
Mjøndalen og Hokksund. 

7.3 Samlet kostnadsanslag for Buskerudbyen 

Tabell 8 viser en oversikt over investeringsbehovet for kollektiv-, gange- og sykkeltiltak i 
Buskerudbyen i planperioden 2018-2029, og tilskuddsbehovet til kollektivtransporten i 
samme periode.  

Tabell 8 Oppsummering – kostnadsanslag for Buskerudbyen 2018-2029. Mill. kr. (2016). Jernbane er 
ekskl. mva., øvrig er inkl. mva. 

  Investeringer Driftstilskudd 2018-2029 

  GS Kollektiv Knute-
punkt 

Innfarts-
parkering SUM Fylkeskommunal 

kollektivtransport  Jernbane 

Riksveg  500 300      800       
Jernbane    3 700  4 000 100 7 800   2 300 
Fylkeskommune 2 000 700     2 700 4 900   
Felles* 100 100  800 100 1 100     
Kommune 900 200  400 ** 1 500      
SUM 3 500  5 000  5 200 250  13 900  4 900 2 300 
SUM ekskl. jernbane 3 500  1 300  1 200 150 6 100      

*Stat, fylkeskommune og kommune **28 mill. kr., faller ut i summeringen pga avrunding. 
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8 Nedre Glomma 

8.1 Hovedstrategi og forutsetninger 

Utgangspunktet for alle tiltak for persontransport i Nedre Glomma er Samarbeidsavtalen om 
felles areal- og transportplanlegging. Avtalen er inngått av Sarpsborg kommune, Fredrikstad 
kommune, Østfold fylkeskommune og Statens vegvesen Region øst.  

Hovedmålet for samarbeidet er å bidra til å utvikle Nedre Glomma som en attraktiv og 
konkurransedyktig region på en bærekraftig måte basert på virkemidler innen areal- og 
transportsektoren. 

For transportpolitikken innebærer dette blant annet 

• Miljøvennlig transportsystem basert på kollektivtransport av høy kvalitet som 
grunnstamme, med tilgjengelighet for alle. 

• Utvikling av kollektivknutepunkter, styrke samordning av buss og bane, samt øke 
kollektivtransportens framkommelighet. 

• Utvikle et attraktivt tilbud for gående og syklende i tråd med intensjonsavtalen 
Sykkelbyen Nedre Glomma. 

• Redusere behovet og motivene for bruk av privatbiler, særlig til arbeidsreiser, gjennom 
både offensive og restriktive tiltak. 

8.2 Syklende og gående 

Fredrikstad og Sarpsborg kommune vedtok i 2009 planer for hovedsykkelnettet. Disse planene 
revideres nå. Et sammenhengende tilbud til gående og syklende på et slikt hovednett vil totalt 
være på ca. 240 km. Av dette er ca. 160 km tilrettelagt, mens ca. 80 km fortsatt ikke har noen 
form for tilrettelegging. Det forutsettes at ca. halvparten av det eksisterende tilbudet på sikt 
vil måtte oppgraderes for å tilfredsstille dagens og framtidens krav. Behovet gjelder med andre 
ord både det å skape bedre sammenheng i eksisterende nett og tilrettelegge for gåing og 
sykling i sentrum, og oppgradering av strekninger som ikke har tilfredsstillende standard. Det 
planlegges også en sykkelekspressveg på strekningen Fredrikstad – Sarpsborg – Kalnes. 

Forholdene for gående skal forbedres ved utbedring av eksisterende ganganlegg og 
etablering nye gangforbindelser der det er behov for dette. En målsetning om redusert 
gjennomkjøring i sentrumsområder og i belastede boligområder skal gi bedre forhold for 
både gående og syklende. 

8.3 Kollektivtransport  

Bussenes reisetid kan reduseres ved å sikre god framkommelighet. Fram mot 2029 er det 
behov for 15 km kollektivfelt på riks- og fylkesveg. Enkelte av strekningene kan være 
aktuelle å etablere som sambruksfelt.  
 
Urbanet Analyse har gjort en forenklet analyse av behovet for driftstilskudd til 
kollektivtrafikken for å nå nullvekstmålet i Nedre Glomma. Det forutsettes at 
kollektivtrafikken (busstrafikken) vil måtte ta 47 prosent av trafikkveksten i Nedre Glomma 
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gitt nullvekstmålet). Dette betyr at ca. 1 650 av de nye daglige reisene hvert år må være 
bussreiser. I notatet «Forenklet analyse av kostnader for å nå nullvekstmålet i Nedre 
Glomma» er det nærmere gjort rede for forutsetninger i beregningen av tilskuddsbehov.  

Jernbane 

Nedre Glomma er en del av Oslo-regionens utvidede bolig- og arbeidsmarked, der 
jernbanen først og fremst har en regional rolle. Intercityutbyggingen for Østfoldbanen vil gi 
dobbeltspor til Fredrikstad innen 2024 og innen Sarpsborg i 2026. Videre planlegging for 
IC-strekningen til Halden tar sikte på ferdigstillelse innen 2030. Ny og bedre 
stasjonsplassering i Fredrikstad samt nytt dobbeltspor til Sarpsborg stasjon gir sammen med 
Follobanen realisering av to tog per time, med ytterligere frekvensøkning dersom markedet 
tilsier det.  

Knutepunkter 

Det er behov for knutepunktutvikling på Fredrikstad stasjon (Grønli) og Sarpsborg stasjon. 
Kostnader til dette er inkludert i investeringer til jernbanen. 

Innfartsparkering 

Behovet for innfartsparkering i Nedre Glomma er ikke grundig utredet. Basert på erfaringer 
andre steder er det foreslått fire innfartsparkeringer i perioden 2018-2029. Ved 
jernbanestasjonene vil det være aktuelt å satse på sikre og høystandard 
sykkelhotelløsninger. Kostnader for dette er inkludert under jernbaneinvesteringer. 

8.4 Store riksvegprosjekter der kollektiv-, gang- og sykkeltiltak inngår 

I Nedre Glomma er kollektivfelt og gang- og sykkelveg på Rv 110 Simo-Østsiden meldt inn 
som investeringsbehov knyttet til store riksvegprosjekter og derfor vist separat i tabellen.  

8.5 Samlet kostnadsoverslag for Nedre Glomma 

Tabell 9 viser en oversikt over investeringsbehovet for kollektiv-, gang- og sykkeltiltak i 
Nedre Glomma i planperioden 2018-2029, og tilskuddsbehovet til kollektivtransporten i 
samme periode.  
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Tabell 9 Oppsummering – kostnadsoverslag for Nedre Glomma 2018-2029. Mill. kr. (2016). Jernbane 
er ekskl. mva., øvrig er inkl. mva. 

 Investeringer  Driftstilskudd 2018-2029 

 GS Kollektiv Knutepunkt 
Innfarts-
parkering SUM 

Fylkeskommunal 
kollektivtransport Jernbane 

Riksveg 1 000  2 500   100  3 500    
Riksveg (inkl. i SRP14) 600      600    
Jernbane  6 000    6 000   2 100  
Fylkeskommune 300  3 000  200   3 500  2 600   
Felles stat, fylkeskommune 
og kommune 1 600  300    1 900    
SUM 3 400  11 800  200  100  15 500  2 600  2 100  
Sum ekskl. jernbane 3 400  5 800  200  100  9 500    

 

9 Grenland 

9.1 Hovedstrategi og forutsetninger 

I forbindelse med KVU/KS1 Grenland gjorde Regjeringen et vedtak om en faseinndelt 
utbygging i Grenland. Bypakke Grenland fase 1 (2015-2025) ble vedtatt av Stortinget i juni 
2015. Det er utarbeidet et handlingsprogram 2015-2018 som er vedtatt lokalt og som er 
iverksatt.  

Bypakke Grenland har følgende hovedmål:  

1. Et nasjonalt ledende byområde i reduksjon av klimagassutslipp fra transport 
2. Et levende byområde med korte avstander og mindre bilbehov 
3. God fremkommelighet for næringstrafikken 
4. Attraktive forhold for reisende med kollektivtransport 
5. Tryggere og bedre fremkommelighet for gående og syklende 
6. Et tilgjengelig og universelt utformet transportsystem 

KVU Grenland må revideres før fase 2 og 3 kan realiseres. Nasjonale og regionale mål ligger 
til grunn for satsingen; Veksten i persontransport i byområdet skal tas med kollektiv, gange 
og sykkel, og bypakka skal gjøre Grenland til et attraktivt sted å bo og arbeide. 

Kostnadsoverslagene baserer seg i hovedsak på utredninger som er utarbeidet i Grenland i 
forbindelse med forberedelse til bypakka. Tiltakene som er planlagt gjennomført i fase 1 i 
bypakka er holdt utenfor kostnadsoverslagene.  

9.2 Syklende og gående 

For å oppnå ett av hovedmålene i Grenland; «Tryggere og bedre fremkommelighet for 
gående og syklende», er det viktig for Grenland at hovednettet for sykkel og hovednettet for 

14 Kollektiv-, gang- og sykkeltiltak som inngår i store riksvegprosjekter som er meldt inn i NTP-prosessen. 
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gående forbedres og videreutvikles i henhold til sykkelplanen «Hovedvegnett for 
sykkeltrafikk i Grenland (2009) og Strategi og plan for myke trafikanter (2014). Tiltak som 
ikke blir bygget i fase 1 må også fullføres. 

9.3 Kollektivtransport 

Kollektivfeltutredning for Grenland (2015) har utredet 14 strekninger som pr. i dag har 
framkommelighetsproblemer. Noen strekninger håndteres som del av fase 1, gjenstående 
strekninger inngår i dette overslag. Tiltakene er i hovedsak etablering av kollektivfelt, 
filterfelt, signalprioritering og tilfartskontroll. Det er også behov for å ruste opp totalt 216 
holdeplasser på metro- og pendellinjene i Grenland. 

Jernbane 

I dag har jernbanen liten lokal betydning i Grenland. Satsing på ytre IC vil være av regional 
og lokal betydning og gir dobbeltspor til Tønsberg innen 2024. En videre planlegging for IC-
strekningen til Skien er mulig innen 2030.  Dette vil gi fire avganger per time til Tønsberg og 
to avganger per time til Skien. 

På lengre sikt så vil et samspill mellom Vestfoldbanen, Bratsbergbanen og en eventuelt ny 
Grenlandsbane binde sammen Buskerud/Vestfold, Grenland og Agder (Kristiansand) til 
Østlandet. 

Knutepunkter 

Det er lagt i 4 sentrale knutepunkt i kostnadsoverslaget. Det er: 

• Skien stasjon/Nylende 
• Landmannstorget (kollektivknutepunkt i Skien sentrum) bygges ut som en del av 

bypakkas fase 1, men det er på lengre sikt behov for ny jernbanestasjon i fjell i 
tilknytning til denne. 

• Kammerherreløkka i Porsgrunn vil bli et nytt sentralt knutepunkt når Grenlandsbanen 
etableres.  

• På Skjelsvik er det mulighet for videreutvikling av knutepunktet; buss/ E18/ 
togforbindelse mot Notodden 

Kostnadsberegningene er basert på erfaringstall fra andre etableringer i Norge. 

Jernbaneverket har anslått kostnader for ny stasjon i Skien sentrum. I tillegg ligger det inne 
kostnader for oppgradering av Porsgrunn stasjon. 

Innfartsparkering 

Hovedprinsippet for vurdering av behovet for innfartsparkering er knyttet til etablering ved 
hver hovedveg som møter bybåndet. Det vil si innfart fra: 

• Sør/øst (E18 Porsgrunn) 
• Nord (Fv 32 Skien) 
• Vest (Rv 36 Skien) 
• Sør (E18 Bamble).  
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Kostnadsberegningene er basert på erfaringstall fra Trondheim. 

Bystrategi Grenland har startet opp arbeidet med en «Strategi for innfartsparkering». Ved 
jernbanestasjonene vil det være aktuelt å satse på sikre og høystandard 
sykkelhotelløsninger. Kostnader for dette er inkludert under jernbaneinvesteringer. 

9.4 Samlet kostnadsoverslag for Grenland 

Tabell 10 viser en oversikt over investeringsbehovet for kollektiv-, gange- og sykkeltiltak i 
Grenland i planperioden 2018-2029, og tilskuddsbehovet til kollektivtransporten i samme 
periode.  

Tabell 10 Oppsummering – kostnadsoverslag for Grenland 2018-2029. Mill. kr. (2016). Jernbane er 
ekskl. mva., øvrig er inkl. mva. 

 Investeringer  Driftstilskudd 2018-2029 

 GS Kollektiv Knutepunkt 
Innfarts-

parkering SUM 
Fylkeskommunal 
kollektivtransport Jernbane 

Riksveg 600  700   * 1 400    
Riksveg (inkl. i SRP15)                       
Jernbane   5 600    5 600   900  
Fylkeskommunen 1 200  300               100   1 600  1 700   
Kommune 800  100    900    
SUM 2 600  6 600  100   9 400  1 700  900  
Sum ekskl. jernbane 2 600  1 000  100   3 800        

*40 mill. kr, ikke med i summering pga. avrunding.  

 

10 Tromsø 

10.1 Hovedstrategi og forutsetninger 

Kostnadsoverslaget for å nå nullvekstmålet i Tromsø bygger på Transportnett Tromsø (TNT). 
TNT er en helhetlig plan, der satsing på kollektiv-, gang- og sykkeltiltak og restriktive 
virkemidler skal gi en kostnadseffektiv utvikling av et mer miljøvennlig transportnett. 
Mulighetene for å nå nullvekstmålet vil avhenge av at det: 

• gjennomføres mest mulig kostnadseffektive tiltak, med god etterspørselseffekt per 
krone 

• utvikles en hensiktsmessig rolledeling mellom buss, gange og sykling i forhold til 
korte og lange turer 

• gjennomføres restriktive tiltak på bil og en målrettet arealplanlegging som bygger 
opp under trafikkgrunnlaget for miljøvennlig transport 

 

Utviklingen i antall kollektivreiser avhenger av hvordan byen utvikles, både arealmessig og i 
forhold til hvordan konkurranseforholdet mot andre transportformer endrer seg. 

15 Kollektiv-, gang- og sykkeltiltak som inngår i store riksvegprosjekter som er meldt inn i NTP-prosessen 
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Nullvekstmålet i Tromsø vil kreve en klar prioritering og rolledeling mellom bil, 
kollektivtransport, gange og sykkel.  

10.2 Syklende og gående 

Tromsø har en gangandel på 26 %, og viser fordelen Tromsø har som en relativt kompakt by. 
For å få et bedre gang- og sykkelnett trengs det bygging av fortau, sykkelveger, sykkelfelt, 
punktforbedringer og en ny ski- og sykkelbru. Det planlegges også en sykkelekspressveg 
langs med riksveg E8. 

10.3 Kollektivtransport  

For å få en bedre framkommelighet må det satses på bussprioriteringer, kollektivfelt, nye 
bussveger og forbedret gangtilgjengelighet til holdeplasser.   

Knutepunkter 

Det er behov for å oppgradere 3 knutepunkter i perioden 2018-2029: Giæverbukta (i to 
faser), Sentrum og Nordlysplanitariet.   

Innfartsparkering 

I perioden 2018-2029 er behovet grovt vurdert til om lag 100 mill. kr. 

10.4 Samlet kostnadsoverslag for Tromsø 

Tabell 11 viser en oversikt over investeringsbehovet for kollektiv-, gange- og sykkeltiltak i 
Tromsø planperioden 2018-2029, og tilskuddsbehovet til kollektivtransporten i samme 
periode.  

Tabell 11 Oppsummering – kostnadsanslag for Tromsø 2018-2029. Mill. kr. (2016 inkl.  mva) 

 Investeringer Driftstilskudd 
fylkeskommunal 

kollektivtransport 
(2018-2029)  GS Kollektiv Knutepunkt 

Innfarts-
parkering SUM 

Riksveg 300 500 100  900  
Riksveg (inkl.  i SRP16)       
Fylkeskommune 200 100   300 2 400 
Felles fylkeskommune og kommune  700  100 800  
Kommune 900 600 100  1 600  
SUM 1 400 1 900 200 100  3 600  

  

  

16 Kollektiv-, gang- og sykkeltiltak som inngår i store riksvegprosjekter som er meldt inn i NTP-prosessen. 
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Vedleggstabell 1 Prosjektliste  Oslo og Akershus 

 

 

Viktige kollektivtransportløsninger (VKT), aktuelle for 50 prosent statlig finansiering 
 

Kostnad 
2018-2029 

mill. kr                   
Signal- og sikringsanlegg 
Nytt signal- og sikringsanlegg vil øke kapasiteten gjennom fellestunnelen med inntil åtte tog per time. 2 500 
Fornebubane 
T-bane fra Majorstuen via Skøyen og Lysaker til Fornebu gir plass til mer enn 6000 reisende per time (en 
dobling av kapasiteten sammenlignet med dagens busstilbud). Trasé på 8,3 km i tunnel med seks 
stasjoner. 10 000 
Metroforlengelse av t-banen fra Elingsrudåsen til A-hus 
Forlengelse av T-banen fra Elingsrudåsen til Visperud. 6 000 
Majorstuen stasjon 
Ny Majorstuen stasjon vil koble sammen eksisterende og ny sentrumstunnel. Ny stasjon vil ligge under 
bakken og frigjøre verdifulle arealer til byutvikling. 2 500 
Ny metrotunnel 
Mellom 2025 og 2030 er kapasiteten i eksisterende sentrumstunnel fullt utnyttet, og det er nødvendig med 
en ny sentrumstunnel for å møte kundenes reisebehov. 16 200 
Base og tilpasninger ny trikk 
Nattparkering og verksteddrift for nye trikker i tilknytning til skinneinfrastrukturen. 1 500 
Trikk Ring 2 
Trikk i egen trasé mellom Majorstuen og Helsfyr/Bryn for å kunne tilby et effektivt og pålitelig tilbud med 
betydelig bedre kapasitet enn dagens busslinje 20. 2 200 
Trikk til Tonsenhagen 
Ny trikketrasé fra Sinsen til Tonsenhagen vil gi mindre parallellkjøring av trikk og buss i Trondheimsveien. 
Traseen gir bedre fremkommelighet, et mer effektivt knutepunkt på Sinsen og kapasitetsvekst for 
sentrumsrettede reiser, samt tilrettelegge for fortetting langs traseen. 850 
Fjordtrikken øst 
Ny trikketrasé mellom Jernbanetorget og Rådhusplassen vil gi trikken økt kapasitet i sentrum, og det blir 
rom for å utvide tilbudet. Blant annet gir det mulighet for trikk til Tonsenhagen. 400 
Hovinbyen tverrgående bybane/superbuss 
Utviklingen av Hovinbyen som et av de største byutviklingsområdene i hovedstadsregionen vil basere seg 
på eksisterende kollektivtransport, samt behov for å utvikle en tverrgående forbindelse. 1 000 
Trikketrasé i Skovveien 
Omlegging av Briskebytrikken til Skovveien vil gjøre det mulig å trafikkere strekningen med nye trikker. 120 
Trikketrasé Ljabru-Hauketo 
En forlengelse av trikketraseen fra Ljabru til Hauketo vil gi en bedre forbindelse mellom Søndre Nordstrand 
og områder langs Ekebergbanen. 700 
Gjersrud-Stensrud 
Byutviklingen i området kan utløse behov for banebetjening. 2 000 
Trikk Tonsenhagen - Veitvet/Linderud 
En forlengelse av trikken fra Tonsenhagen til Linderud/Veitvet er fornuftig. 650 
Trikk sentrum-Nydalen 
Kapasitetsutfordringer på eksisterende busstilbud nord-syd i indre by kan løses med ny trikketrasé fra 
sentrum via Sagene til Nydalen.  

 

Bybane/superbuss Sandvika-Rykkin 100 
Bybane/superbuss Lørenskog/Skedsmo 
Utredning pågår 1 300 
Bussterminal Oslo S 
Ny bussterminal på Oslo S vil gi et kompakt og funksjonelt knutepunkt med høyere kapasitet og bedre 
omstigningsforhold enn dagens terminal. 2 900 
Bussanlegg 
Ruters strategi for bussanlegg ligger det til grunn at det i alle kommende bussanbud kan stilles moderne 
anlegg med riktig beliggenhet til disposisjon, slik at alle operatører kan konkurrere på like vilkår. 1 500 
Sum 52 420 
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1 Bakgrunn og forutsetninger  

I retningslinjene for plangrunnlaget (R2) er Avinor og transportetatene gitt i oppdrag å 
vurdere hvilke av de ni største byområdene som er best tilrettelagt for å nå nullvekstmålet, 
og for hvilke av byene oppfyllelse av nullvekstmålet vil være mest krevende. 

Det er en rekke faktorer som påvirker personbilbruk, og det er ikke mulig å gi et fullstendig 
bilde av alle rammebetingelser i byområdene av betydning for måloppnåelse. Det har derfor 
vært nødvendig med en forenklet fremstilling. Vi har valgt noen nøkkeltall som etter vår 
vurdering i sum gir en indikasjon på hvilke byområder som er best tilrettelagt for 
måloppnåelse. Følgende faktorer er valgt: 

• Befolkningstetthet  
• Bilførerandel og biltilgang 
• Bruk av og kvalitet på kollektivtransportsystemet 
• Restriktive tiltak for biltrafikk 

Utvelgelsen er basert på empiriske studier av hvilke faktorer som har størst betydning på 
personbilbruken. På grunnlag av hvordan byområdene skårer på de enkelte indikatorene har 
vi gjort en enkel, samlet vurdering av hvilke byområder som er best og dårligst tilrettelagt 
for å nå nullvekstmålet.  

I vurderingen har vi ikke tatt høyde for forventet befolkningsvekst, som vil kunne endre 
bildet i to retninger: på den ene siden vil lav befolkningsvekst gi lav trafikkvekst, noe som 
gjør det enklere å dempe personbilveksten. På en annen side vil høy befolkningsvekst gi et 
større potensial for fortetting og et større markedsgrunnlag for å tilby et godt 
kollektivtilbud. I gjennomgangen har vi imidlertid tatt utgangspunkt i at alle byområder har 
et mål om å tilrettelegge for befolkningsvekst.  

2 Rangering av byområdene  

Tabell 1 viser rangeringen av de ulike byområdene på indikatorene som vi har gjennomgått. I 
venstre kolonne er det en enkel samlet vurdering basert på summen av indikatorene.  
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Tabell 1 Rangering av byområdene om tilrettelegging for å nå nullvekstmålet 

  

Samlet 
vurdering 

 

Befolknings
-tetthet 

 
 

Kollektiv
-tilbud 

 
 

Bilfører-
andel 

 
 
 

Andel uten bil-
/førerkorttilgang 

Andel som 
har p-plass 

ved 
arbeidssted 

Andel som 
må betale for 
p-plass ved 

arbeid 

Byregioner        
Oslo/ 
Akershus 1 1 1 1 1 1 3 
Tromsø 2 2 5 2 4 4 1 
Trondheimsområdet  3 4 3 3 3 3 4 
Bergensregionen 4 5 6 4 2 2 2 
Nord-Jæren 5 3 2 5 5 6 9 
Kristiansandsregionen  6 7 7 6 6 5 5 
Buskerudbyen  7 6 8 7 7 7 7 
Grenland 8 9 4 9 9 9 6 
Nedre Glomma 9 8 9 8 8 8 8 
Bykommuner        
Oslo 1 1 1 1 1 1 3 
Trondheim 2 2 2 2 3 2 2 
Bergen 3 3 3 3 2 3 1 

 

Av byregionene ser Oslo/Akershus ut til å være best tilrettelagt for måloppnåelse, med 
Tromsø på andre plass. At Tromsø skårer høyt i forhold til befolkningsstørrelse skyldes i 
første rekke tett bystruktur, lav bilførerandel og høy andel avgiftsbelagte 
arbeidsparkeringsplasser. 

Nedre Glomma og Grenland har lavest skåre, og ser dermed ut til å være dårligst tilrettelagt 
for måloppnåelse. Disse byområdene har høyest bilandel og biltilgang og gode 
parkeringsmuligheter ved arbeidsplassen. De har i tillegg få kollektivreisende. Grenland 
ligger omtrent på midten når det gjelder kvalitet på kollektivtilbudet, mens Nedre Glomma 
ligger lavest. Befolkningstettheten er også betydelig lavere i Nedre Glomma og Grenland enn 
i de andre byområdene. Det siste medvirker til mindre konkurranse om arealene, noe som 
gjør det mer politisk kontroversielt å prioritere mellom trafikantgrupper. Tromsø skiller seg 
fra de andre mindre byområdene ved at byen har en høyere befolkningstetthet.  

Av de tre største bykommunene er det Oslo kommune som ligger best til rette for 
måloppnåelse. Men også Trondheim skårer høyt på de fleste indikatorer, og ligger godt an til 
måloppnåelse. Bergen skårer noe lavere enn Trondheim, samlet sett, noe som i første rekke 
skyldes at befolkningstettheten er lavere og kollektivtilbudet noe dårligere enn i Trondheim. 
Parkeringstilgjengeligheten ligger omtrent på samme nivå i begge byer.  
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2.1 Bykommuner i forhold til byområder 

Bymiljøavtalene vil, slik det ser ut nå, omfatte bykommunene Bergen og Trondheim. For 
Oslo/Akershus og Nord-Jæren (Stavanger, Sandnes, Randaberg og Sola) vil avtalen gjelde for 
et større område utover bykommunen. Vi har derfor sett på rangeringen av både 
bykommunene og byområdene samlet. I en slik sammenstilling skårer Oslo, Bergen og 
Trondheim høyere som enkeltkommuner enn når omegnskommunene inkluderes (se vedlegg 
2). Store forskjeller i arealbruk, kollektivtilbud og parkeringstilgjengelighet betyr at det er en 
lengre veg å gå for å nå måloppnåelse for byregionene samlet enn for bykommunene alene. 

 Oslo 1 
Trondheim 2 
Oslo/Akershus 3 
Bergen 4 
Tromsø 5 
Trondheimsområdet  6 
Bergensregionen 7 
Nord-Jæren 8 
Kristiansandsregionen  9 
Buskerudbyen  10 
Grenland 11 
Nedre Glomma 12 

 

Samtidig er det et poeng i seg selv at hele det funksjonelle byområdet er inkludert i et mål 
om nullvekst i personbiltrafikken. Selv om måloppnåelse er mer krevende når 
omegnskommunene tas med, tilsier både miljø- og kapasitetshensyn at hele det 
funksjonelle byområdet bør inkluderes i en helhetlig byutvikling. Dårlig tilrettelegging i 
omegnskommunene vil dessuten kunne føre til biltrafikk i innfartsårene og gjøre det mer 
utfordrende å nå nullvekstmålet i hovedbykommunen. 

 

2.2 Betydningen av framtidige rammebetingelser 

Det er en rekke faktorer som har betydning for framtidig utvikling av byområdene, og som 
har stor innvirkning på hvor utfordrende det vil være å nå nullvekstmålet. To sentrale 
faktorer er planer for utbygging av hovedvegnettet og framtidig arealdisponering. Dette er 
faktorer vi ikke har hatt mulighet til å vurdere i dette notatet.  

Framtidig satsingen på kollektiv-, gang- og sykkeltiltak kan gi en indikasjon på hvordan 
byområdene i årene framover vil kunne håndtere nullvekstmålet. Figur 1 viser at de fire 
største byområdene har høye kostnader knyttet til planer om høystand 
kollektivtransportløsninger. Det gir uttrykk for en høy ambisjon om å gi kollektivsystemet en 
høy kvalitet. Dette kan i sin tur redusere behovet for bruk av restriktive virkemidler for å nå 
nullvekstmålet.  
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Figur 1 Kostnadsbehov i byområdene fordelt på innbyggere. Kr/innbygger (2016 inkl. mva) 

På den annen side kan man argumentere for at byer som har lave kostnadsanslag allerede i 
dag er godt tilrettelagt for å nå nullvekstmålet og derfor har et lavere investeringsbehov enn 
andre byer. Når vi ser på rammebetingelser som har stor betydning for måloppnåelse, som 
befolkningstetthet og bilførerandel, tyder det imidlertid på at et lavt kostnadsanslag ikke 
nødvendigvis er et uttrykk for hvordan byene i dag er tilrettelagt for overgang til 
miljøvennlige transportformer.  

Uavhengig hvor godt eller dårlig byområdene i dag er tilrettelagt vil framtidige 
rammebetingelser som fortetting og bilrestriktive tiltak ha vel så stor betydning for 
måloppnåelse som investeringsnivå i kollektiv-, gang- og sykkeltiltak. 

  

 -  20 000  40 000  60 000  80 000  100 000  120 000  140 000

Oslo/Akershus
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Trondheim

Nord-Jæren
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Investeringsbehov per innbygger - kollektiv-/gang- og sykkeltiltak. 2016-kr. 
Befolkning framskrevet til 2029.

 GS/innbygger  Koll/innbygger  Jernbane/innbygger
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3 Nøkkeltall 

3.1 Befolkningstetthet 

  
Tettstedsareal/innbygger 
(SSB 2014) 

Oslo 208 

Oslo/Akershus 331 

Trondheim 332 

Tromsø 353 

Bergen 365 

Nord-Jæren 366 

Trondheimsområdet  410 

Bergensregionen 454 

Buskerudbyen  493 

Kristiansandsregionen  499 

Nedre Glomma 553 

Grenland 596 

 

3.2 Bruk av og kvalitet på kollektivtransportsystemet 

Antall påstigninger per innbyggere gir både en indikasjon på hvor godt kollektivtilbudet er 
og hvor godt tilrettelagt det er for å reise kollektivt. Tallene er hentet fra SSB og Ruters 
årsrapport og Bergens rapportering til belønningsordningen. Tallene inkluderer ikke tog.  

 

Antall påstigninger 
per innbyggere og år 
(2014) 
(buss+trikk+t-bane) 

Oslo/Akershus 259 
Bergen/Bergensregionen 142 
Tromsø 121 
Trondheim/Trondheimsregionen 115 
Kristiansandsregionen 67 
Nord-Jæren  66 
Buskerudbyen 56 
Grenland 32 
Nedre Glomma 28 

 
Siden vi ikke har tall for påstigende passasjerer for enkeltkommuner er det ikke tatt hensyn 
til denne indikatoren i den samlede oppsummeringen.  

En annen indikasjon på tilrettelegging for kollektivtransport er andel av befolkningen som 
har tilgang til et godt kollektivtilbud. Tabellen under viser andel av befolkningen som har et 
svært godt kollektivtilbud, dvs. minst fire avganger per time og mindre enn én km til 
nærmeste holdeplass. 
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Andel med svært 
godt kollektivtilbud 

Oslo 83 

Trondheim 65 

Oslo/Akershus 57 

Nord-Jæren  50 

Trondheimsregionen 48 

Bergen 45 

Grenland 38 

Tromsø 33 

Bergensregionen 33 

Kristiansandsregionen 22 

Buskerudbyen 21 

Nedre Glomma 20 

 

3.3 Bilførerandel og biltilgang 

Bilførerandelen som vises i tabellen er andelen av alle daglige reiser som foretas med bil som 
fører i byområdene. Biltilgang er målt ved å se på andelen av befolkningen over 18 år som 
oppgir at de ikke har tilgang til bil. Lav bilførerandel og biltilgang gir indikasjon på en 
virkemiddelbruk og bystruktur som tilrettelegger for å velge gåing, sykling og 
kollektivtransport framfor personbil. Basert på RVU 2013/2014. 

  

Andel av reisene som 
foregår med bil (som 

fører) 
  

Har ikke tilgang til bil 
og/eller førerkort % (for 
personer over 18 år) 

Oslo  31 Oslo 39 
Oslo/Akershus 42 Bergen 28 
Trondheim 42 Oslo/Akershus 27 
Bergen  44 Trondheim 24 
Tromsø 49 Bergensregionen 23 

Trondheimsregionen 49 Trondheimsregionen 19 

Bergensregionen 51 Tromsø 19 

Nord-Jæren  55 Nord-Jæren 15 

Kristiansandsregionen 56 Kristiansandsregionen 14 
Buskerudbyen 60 Buskerudbyen 12 
Nedre Glomma 62 Nedre Glomma 12 
Grenland 63 Grenland 10 
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3.4 Restriktive tiltak for biltrafikk 

Bompenger 

Kostnaden for å passere bomringen i byområdene kan være en indikasjon på det lokale 
prisnivået for bruk av bil. Det er imidlertid vanskelig å få sammenlignbare tall for 
bomavgiftene siden det er stor variasjon i antall bomstasjoner, takstruktur og 
rabattordninger.  

Byområde Enkeltbillettpris (kr) indre ring uten rabatt/avtale  
Oslo  32 hele dagen 
Bergen  25 hele dagen 
Trondheim 20 i rush/10 utenom 
Nord-Jæren 20 hele dagen 
Kristiansand 21 i rush/14 utenom 

Grunnet mangel på sammenlignbare tall er det ikke tatt hensyn til denne indikatoren i den 
samlede vurderingen.  

Tilgang på parkering 

Tidligere studier har vist at parkeringstilbudet i endepunktet av reisen har større 
forklaringskraft på bruk av bil enn parkeringstilbudet ved bolig, Vi har derfor avgrenset oss 
til å se på tilgang til parkeringsplass ved arbeidssted. Tabellen under viser andelen som 
oppgir at de har tilgang til parkeringsplass ved arbeidsplassen som er disponert av 
arbeidsgiver. Basert på RVU 2013/2014. 

  

Kan parkere på p-plass 
som arbeidsgiver 

disponerer etter personer 
som har arbeidssted i 

byområdene  

Må betale for å parkere på 
parkeringsplass som 

arbeidsgiver disponerer 
blant de som har 

arbeidssted i byområdene 

Oslo 63 Tromsø 22 

Trondheim 73 Bergen 16 

Oslo/Akershus 73 Trondheim 16 

Bergen 73 Oslo 15 

Bergensregionen 77 Bergensregionen 13 

Trondheimsregionen 78 Oslo/Akershus 12 

Tromsø 81 Trondheimsregionen 12 

Kristiansandsregionen 83 Kristiansandsregionen 11 

Nord-Jæren  85 Grenland 10 

Buskerudbyen 87 Buskerudbyen 9 

Nedre Glomma 89 Nedre Glomma 9 

Grenland 90 Nord-Jæren  8 
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3.5 Vurdering av andre faktorer av betydning for måloppnåelse 

Organisering og samarbeid 

Vellykket samfunnsplanlegging forutsetter klare målsettinger og en god organiseringsform 
som legger til rette for et godt samarbeid.  

I rammeverket for bymiljøavtalene er det satt som en betingelse å ha en organisering 
tilsvarende Oslopakke 3-samarbeidet, De fleste byområder er i gang med, eller planlegger, 
en organisering som er i tråd en slik organisering. 

De fleste byområder har gjennom flere år hatt en samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer, 
men det er forskjeller når det gjelder hvor forpliktende og strukturert dette samarbeidet er, 
og på hvilken måte andre aktører (for eksempel næringslivet) er involvert. Det er ikke mulig 
å gi en «rangering» av kvaliteten ved samarbeidet i de ulike byområdene. 

I flere studier er det omtalt ulike suksesskriterier for målrettet bypakkesamarbeid, og av 
kriteriene som nevnes er:  

- At det er sammenheng mellom statlige og lokale mål 
- At det er et godt tverrfaglig samarbeid på prosjektnivå (på tvers av 

forvaltningsnivåene) 
- At det er penger tilgjengelig utover de lokale ressursene (bompenger, 

belønningsordningen) 

Et annet element, som kan trekke i begge retninger, er bredden i samarbeidet – dvs. hvor 
mange kommuner som er involvert, og om andre parter (for eksempel næringslivet) er 
inkludert.  

Tønnesen (2015) har sammenlignet Buskerudbysamarbeidet og samarbeidet om Miljøpakken 
i Trondheim. I Miljøpakken vektlegges samarbeid mellom et lite antall svært koordinerte 
nettverksdeltakere. Trondheim er eneste kommune, mens Statens vegvesen og Sør-
Trøndelag fylkeskommune er de to andre kjernedeltakerne. Til sammenligning involverer 
Buskerudbysamarbeidet langt flere aktører, deriblant næringslivsrepresentanter og fem 
kommuner. Miljøpakkens styrke knytter seg til rask implementering, en god finansiell 
grunnmur, samt vilje til også å innføre bilrestriktive virkemidler. Buskerudbyens styrke, på 
den annen side, knytter seg til samordningen av et spekter av kommuner og statlige etater. 
Dens styrke ligger også i involveringen av aktører utenfor offentlig sektor, blant disse 
næringslivsrepresentanter. Dette er en viktig kobling fordi sentrumsnæringens vitalitet er en 
grunnleggende forutsetning for kompakte og klimavennlige byer. De to måtene å organisere 
samarbeidet på har ulike fordeler, og ulike utfordringer: For Miljøpakken vil det være 
avgjørende å ha en bred nok tilslutning lokalt og i regionen til å redusere utslippene i et 
lengre perspektiv. For Buskerudbyen er den største utfordringen å ha en effektiv 
organisering og samtidig få politisk aksept for å gjennomføre restriktive tiltak.  
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Areal- og transportplaner 

De fleste planene har klare og ambisiøse strategier om tett arealutnyttelse, men det legges 
også til dels opp til spredt bebyggelse i noen områder. Ut fra dagens planer er det vanskelig 
å gi et klart svar på hvor sannsynlig det er at man klarer å endre transportmiddelfordelingen 
i ønsket retning. Det vil være størst potensiale for å oppnå en ønsket fortetting i de største 
byområdene. I de mindre og mellomstore byområdene kan det være vanskelig å oppnå en 
effekt gitt dagens høye bilandel og manglende vilje/mulighet til å ha en restriktiv bilpolitikk.  

Det er opp til kommune å følge opp de regionale planen i sine kommuneplaner. Alle de 
regionale planene er imidlertid retningsgivende, og ingen har klare bestemmelser eller 
grenser for hvor bebyggelsen skal komme. Det er derfor vanskelig å si noen om hvor 
sannsynlig det er at kommunene følger opp fortettingsstrategien i de regionale planene. 

Byområde Vedtatte og pågående planer/planarbeid 
Buskerudbyen Areal og transportplan for Buskerudbyen 2013-23 

(2013) Vedtatt planprogram for revidering 
Oslo/Akershus Regional areal- og transportplan i Oslo og Akershus 

(høring ferdig, ikke vedtatt) 
Bergen Regional areal- og transportplan for Bergensområdet 

(på høring) 
Nord-Jæren Regional plan for Jæren 2013-2040 (2013) 
Kristiansand Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050 

(2011) 
Trondheim IKAP 2 (interkommunal arealplan for 

Trondheimsregionen) (2015) 
Nedre Glomma Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) 

(2013, justert i 2014)  
Fylkesplan for østfold- Østfold mot 2025  
Tromsø Fylkesplan for Troms 2014-2025 (vedtatt 

planprogram) 
Grenland Regional plan for samordna areal- og transport for 

Telemark 2015-2025 (2014) 
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4 Oversikt over byområdene som er med i analysene 
Byområde  Kommuner som inngår i byområdet  
Oslo/Akershus  Oslo, Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden, 

Oppegård, Bærum, Asker, Aurskog-Høland, 
Sørum, Fet, Rælingen, Enebakk, Lørenskog, 
Skedsmo, Nittedal, Gjerdrum, Ullensaker, Nes, 
Eidsvoll, Nannestad, Hurdal  

Bergensområdet  Bergen, Samnanger, Os, Sund, Fjell, Askøy, 
Vaksdal, Osterøy, Meland, Øygarden, Radøy, 
Lindås  

Nord-Jæren  Sandnes, Stavanger, Sola, Randaberg  
Trondheimsområdet  Trondheim, Rissa, Orkdal, Midtre Gauldal, Melhus, 

Skaun, Klæbu, Malvik, Stjørdal, Leksvik  
Buskerudbyen  Drammen, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Lier, 

Kongsberg  
Kristiansandsregionen  Kristiansand, Vennesla, Songdalen, Søgne, 

Lillesand, Birkenes, Iveland  
Nedre Glomma  Sarpsborg, Fredrikstad  
Grenland  Skien, Porsgrunn, Siljan, Bamble  
Tromsø  Tromsø  
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