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Forord
Dette arbeidsdokumentet er en del av analyse- og strategifasen som Avinor, Jernbaneverket,
Kystverket og Statens vegvesen har satt i gang på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Innholdet i
dokumentet vil bli oppsummert i en hovedrapport og bli videre behandlet i regionale møter med
fylkeskommunene, i referansegruppen for Nasjonal transportplan og i transportetatene.
Analyse- og strategifasen er grunnlaget for transportetatenes arbeid med planfasen av Nasjonal
transportplan 2018-2027. Planfasen skal gi anbefalinger for Samferdselsdepartementets rullering av
stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan.
Dette arbeidsdokumentet gir en kort oversikt over kollektivtransportens investerings- og
tilskuddsbehov samt forslag til organisering og finansiering av kollektivtransporten i byområdene.
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1 Nullvekstmålet
Byområdene skal vokse mye på kort tid, og for å begrense kø- og miljøkostnader har Stortinget slått
fast at veksten i persontransport skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange (Klimaforliket og
Nasjonal transportplan (NTP)). Dette omtales gjerne som «nullvekstmålet», og vil kreve en betydelig
satsing og prioritering av blant annet kollektivtransport i byområdene. Byene har ulikt utgangspunkt
og ulike rammebetingelser som gjør at de vil ha ulike forutsetninger for å nå nullvekstmålet. I notatet
anbefaler vi strategier for å styrke kollektivtransportens evne til å håndtere en hensiktsmessig andel av
den forventede persontransportveksten i byområdene. Vi peker på de vesentligste utfordringene når det
gjelder drifts- og investeringsbehov, og drøfter organiserings- og finansieringsmodeller som kan være
egnet til å løse disse utfordringene.

2 Kapasitets- og ressursbehov for å nå nullvekstmålet
2.1 Kapasitetsbehov
Det er store forskjeller på hvor mange kollektivreiser som foretas i de ulike byområdene. Oslo og
Akershus er suverent størst, men utfordringene i prosentvis vekst fram mot henholdsvis 2030 og 2050
er omtrent like stor eller større (Nord-Jæren) i de andre store byene.
Nye beregninger 1 viser at kollektivtransporten bør ta mellom 35 og 50 prosent av transportveksten
fram mot år 2030, gåing bør ta 40-50 prosent, mens sykkelens andel av veksten varierer mye mellom
byområdene. Disse tallene gir et annet bilde enn tidligere beregninger fordi det er tatt hensyn til et
større potensial for at gange og sykling kan ta en større del av veksten på de korte reisene. Det vil
redusere kapasitetsbehovet på kollektivtransport noe, og gi et mer reelt bilde av situasjonen. Gode
transportløsninger i byområdene fordrer at man ser hele reisekjeder i sammenheng. En må se de ulike
driftsartenes fortrinn og legge til rette for et godt samspill mellom disse (eksempelvis ved mating og å
sikre gode gang- og sykkelforbindelser til kollektivknutepunkt).
På reiser som er lengre enn 2-3 kilometer er det mellom bil og kollektivtransport vi finner det største
konkurranseforholdet. I byområder med stor avstand og mange lange reiser er det dermed naturlig at
kollektivtransporten tar en større del av transportveksten målt i personkilometer (transportarbeidet).
Kapasitetsbehovene vil variere fra byområde til byområde, både fordi byene har ulik størrelse og fordi
demografi og rammebetingelser påvirker hvor stor del av veksten det er hensiktsmessig at
kollektivtransporten skal håndtere.
I år blir det daglig foretatt ca. 1,3 millioner kollektivreiser samlet sett i de ti største byområdene
(ÅDT). Beregninger viser at fram mot 2030 vil dette tallet ha steget med 54 % til ca. 2 millioner
kollektivreiser per dag. Tallene for beregnet vekst fram mot henholdsvis 2030 og 2050 for de største
byene er gitt i tabell 1 på neste side.

1 Nullvekstmålet. Rolledeling mellom de miljøvennlige transportformene, Urbanet Analyse, rapport 50/2014 (foreløpig
utkast)

NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018-2027 | ANALYSE- OG STRATEGIFASEN

PROSJEKTGRUPPEN FOR KOLLEKTIVTRANSPORT | SIDE 4

Tabell 1: Antall kollektivreiser per døgn gitt nullvekstmålet og forslag til hensiktsmessig rolledeling
mellom kollektiv, sykkel og gåing (Urbanet Analyse, 2014)
2014
2030
2050
Oslo/Akershus
785 041
1 148 564
1 514 126
Bergensområdet
176 107
253 752
337 525
Nord-Jæren
75 839
160 329
247 962
Trondheimsområdet
113 911
170 481
227 383
Buskerudbyen
49 125
91 660
138 210
Kristiansandsregionen
34 972
67 958
104 245
Nedre Glomma
24 318
52 232
83 947
Grenland
14 030
24 519
37 144
Tromsø
37 652
46 694
55 326
Tønsbergregionen
24 041
37 849
53 457
Sum ti byområder
1 335 037
2 054 040
2 799 326

2.2 Ressursbehov
Det pågår et utredningsarbeid i regi av Statens vegvesen knyttet til investerings- og driftsbehov for
kollektivtransport, sykkel og gange i de 9 største byområdene, og resultatene vil foreligge medio
oktober (se fotnote 1).
I mellomtiden viser vi til tidligere utredninger for å se på det totale investerings- og tilskuddsbehovet i
de samme byområdene. I 2011 foretok to uavhengige forskningsmiljø en gjennomgang av daværende
konseptvalgutredninger (KVU). Der ble det årlige samlete investeringsbehovet beregnet til
henholdsvis ca. 8 mrd kroner 2, og mellom 7 og 14 mrd kroner 3.
KS fikk i 2011 gjort en vurdering av hvordan ulike scenarier for hvordan trafikkveksten kan tas
påvirker investeringsbehovene. Der kom en fram til at en bilbasert trafikkvekst er betydelig dyrere for
samfunnet enn en trafikkvekst som håndteres med kollektivtransport og sykkel. Et trendscenario, der
forventet trafikkvekst i hovedsak tas av bilen, krever investeringer på 273 mrd kroner de neste 20
årene. Et miljøscenario, der all trafikkvekst fordeles på kollektivtransport og sykkel, vil koste 142 mrd
kroner de neste 20 årene. Den store forskjellen i scenarioene ligger i et betydelig mindre behov for
store veginvesteringer (med tilhørende driftsutgifter) dersom en velger miljøscenarioet.
Tabell 2: Oversikt over oppgitte rammer for investeringer i infrastruktur for kollektivtransporten for de fire største
byområdene (basert på tall fra TØI-rapport 1169/2011):

Byområde
Oslo/Akershus
Bergen
Trondheim
Stavanger-Sandnes

Investering
(milliarder 2011-kr)
55
13,3
2,3 - 8,2
13,8

Horisont
10 år
30 år
10 år
30

Årlig investering
(mill kroner)
5.500
443
230 - 820
460

De fleste av KVU-ene som ble vurdert i studiene over ble utviklet før nullvekstmålet for
personbiltransporten ble etablert som offisielt mål for de største byområdene. Det er derfor knyttet en
del usikkerhet til tallene.
I tillegg kommer investeringer i jernbaneinfrastruktur der det i gjeldende NTP/Handlingsprogram
2014-23 er foreslått investeringer til jernbaneinfrastruktur i de 4 største byområdene for til sammen ca
17 mrd kroner. På IC-strekningene ligger det inne investeringstiltak med en ramme på ca. 53 mrd
(inkl. Follobanen). For fullføring av IC tilkommer et investeringsbehov på ca 67 milliarder, jfr KS1 for
2
3

Behov for økte midler til kollektivtrafikken i byene?, TØI-rapport 1169/20
Kollektivtrafikk, veiutbygging eller kaos?, Urbanet Analyse, rapport 23/2011

NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018-2027 | ANALYSE- OG STRATEGIFASEN

PROSJEKTGRUPPEN FOR KOLLEKTIVTRANSPORT | SIDE 5

IC. Det foreligger KVU-er for dobbeltspor i Trondheimsområdet, Nord-Jæren og Bergensområdet som
viser et investeringsbehov på ca 50 milliarder utover det som ligger inne i gjeldende
handlingsprogram. KVU for Oslo-navet vil i løpet av våren 2015 komme med anbefalinger om hvilke
konsepter som bør velges i Oslo-området på lengre sikt.
NSB har opplevd betydelig trafikkvekst de siste årene, spesielt på Østlandet der eksempelvis lokaltog
Oslo har hatt en vekst på 17 % de siste to årene. I sin langsiktige plan for anskaffelse av togmateriell
har de et estimert behov på 150 togsett fram mot 2025. Omfanget av infrastrukturtiltak for å kunne ta i
bruk flere tog er betydelig, da mangler på disse områdene er et hinder for en raskere realisering av mer
transportkapasitet. For all banebasert kollektivtransport er det viktig å ta med at infrastruktur ikke bare
er nye spor og dobbeltspor, men også stasjonskapasitet, vendekapasitet, hensettingsanlegg og
verksteder.
Økt satsing betinger god kompetanse. Det er behov for tilstrekkelig med fagpersoner som både kan
planlegge, bygge og ikke minst drifte og kjøre kollektivtransporten. Økt kompetanse på de fleste nivå
innen kollektivtransport blir derfor et viktig moment å ta med i videre arbeid.
2.3 Faktorer som påvirker behovet
Måten vi organiserer og drifter kollektivtransporten på har betydning for framtidig ressursbehov. Ved
å tilrettelegge for god framkommelighet, bygge opp under en arealpolitikk som gir et godt
kundegrunnlag, og legger restriksjoner på bilbruken, kan man øke kollektivtransportens attraktivitet og
påvirke ressursbehovet i gunstig retning.
•

•
•

Arealplanlegging: Ved å legge bolig- og arbeidsplasser mest mulig «kollektivriktig» kan man få
mye bedre driftsøkonomi i kollektivsystemet. Det er samtidig vesentlig å gjøre riktige
prioriteringer slik at en har tilstrekkelig med areal i byene til å bygge ut mer kapasitet for
kollektivtransporten.
Framkommelighet: Det er en klar sammenheng mellom hastighet på kollektivtrafikken og
driftskostnadene. Tilrettelegging av fysisk infrastruktur, prioritering, kjørebanens beskaffenhet,
holdeplassutforming/mønster, billetteringssystem, driftsopplegg osv påvirker hastigheten.
Takst: Det er betydelige priselastisiteter blant de kollektivreisende. Tidligere studier i Trondheim
har vist at priselastisitet kan bidra til å spre rushtidene og gi flere kollektivreisende.

3 Mulige organisatoriske grep
For å nå de overordnede målsetningene er det behov for en organisering som gir et best mulig
grunnlag for en samordnet innsats og styring av virkemidler i byområdene. En innføring av
bymiljøavtaler har stort potensial for å bli en effektiv samordner av innsats og virkemidler, og dermed
gi et bedre grunnlag for å nå nullvekstmålet for transportutvikling i byområdene.
3.1 Statens viktige lederrolle
En av de store utfordringene for staten framover vil være å stimulere til mer kostnadseffektive
transportløsninger i byområdene slik at det er mulig å finansiere den store trafikkveksten. Staten har
det overordnete transportansvaret, mens ansvaret for utformingen av det lokale og regionale
kollektivtransporttilbudet i stor grad er lagt til lokale og regionale myndigheter. Det er i dag en
fragmentert ansvarsfordeling for de mest sentrale virkemidlene for å oppnå en koordinert og ønsket
utvikling. Særlig i byområdene må arealbruk, boligbygging, parkeringspolitikk, drift og investeringer i
kollektivtransporten ses i nær sammenheng. I det følgende vil vi drøfte om dagens
organisasjonsmodell er den mest hensiktsmessige, eller om andre organisasjonsmodeller kan gi en
bedre samordning og målretting av virkemidlene.
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Byområdene er av ulik størrelse og demografi, har ulike ressurser og ulik karakter, og dermed ulike
behov for løsninger. Staten må, uavhengig av en større eller mindre kommunereform, ta et stort ansvar
i overskuelig framtid for å få på plass et system (bymiljøavtaler) som muliggjør en bedre samordning
av de ulike forvaltningsnivåenes innsats. Staten bør derfor søke å ha løsninger som kan tilpasses
behovene i de ulike byene, og dermed ikke en lik «mal» for alle. En slik fleksibilitet er krevende, men
det innebærer at staten sammen med byene mer kan skreddersy løsninger for hver by. Som sekretariat
for bymiljøavtalene vil Statens vegvesen kunne bidra med kunnskapsoverføring til og mellom byene,
og enhetlig rapportering til staten.
3.2 Hvilke muligheter gir økt lokalt ansvar for kollektivtransporten?
Det er viktig å se virkemidler og rammebetingelser i sammenheng. Det vil kunne gi mer effektive
løsninger for areal- og transportplanleggingen i byområdene, og det vil igjen gi bedre grunnlag for en
god og effektiv drift av kollektivtransporten. For å oppnå en slik endring til mer samordning bør ett av
forvaltningsnivåene få et større direkte ansvar for noen av de mest relevante rammebetingelsene. Mer
samordnete løsninger kan både oppnås med utgangspunkt i enten fylkeskommunen eller i
kommunen(e). Med bakgrunn i det pågående arbeidet med kommunereform har vi valgt å se nærmere
på et utvidet kollektivansvar for kommunene i og rundt byområdene.
Hvorvidt det er hensiktsmessig å overføre ansvar for kollektivtransporten til kommunene bør ses i lys
av kollektivtransportens krav til innbyggergrunnlag og funksjonalitet. Det er gjort en vurdering 4 av
hvilke betingelser som må ligge til grunn for at kommunene skal overta ansvaret for
kollektivtransport. Følgende faktorer må vektlegges:
• Kommunen må ha kompetanse, kapasitet, fagmiljøer og ha økonomiske forutsetninger til å
kunne ivareta oppgaveløsningen. Begge forhold har sammenheng med nivåets
innbyggergrunnlag.
• Kommunen må omfatte en geografi som i størst mulig grad er funksjonell for
oppgaveløsningen. Det vil innebære at kommunen bør sammenfalle med hovedtyngden av
innbyggernes og næringslivets bosetting, lokalisering og reisemønster. Best mulig sammenfall
mellom forvaltningens grenser og oppgavene som skal løses, styrker muligheten for en
koordinert, tilpasset og rasjonell oppgaveløsning overfor innbygger og næringsliv.
En overføring av ansvaret for kollektivtransporten til større og funksjonelle bykommuner vil innebære
en samling av flere transport- og arealpolitiske oppgaver og virkemidler til ett ansvarlig organ. En slik
samling kan legge til rette for mer koordinert virkemiddelbruk, forutsigbarhet, færre spillsituasjoner og
legge organisatorisk til rette for å nå målene om for transportpolitikken. Mer funksjonelle
bykommuner vil gi argumenter for å omklassifisere nåværende fylkeskommunale og eventuelt statlige
veger der transportarbeidet i hovedsak blir lokalt. Et bykommunalt ansvar for kollektivtransporten og
nåværende fylkesveger vil også ha som konsekvens at bykommunene får hovedansvaret for
bypakkene. Det vil redusere antall aktører i avtalene og kan forenkle samhandlingen mellom lokalt og
statlig nivå.
En motforestilling mot en slik modell er at det fortsatt vil kunne kreves et mellomnivå eller pålagt
formalisert samarbeid om kjerneoppgaver for ivaretakelse av oppgaver i distriktene og omlandet rundt
storbyene dersom større bykommuner overtar nåværende fylkeskommunale oppgaver i bykommunene.
Det kan igjen bli krevende kompetansemessig og ressursmessig. For en nærmere drøfting av fordeler
og ulemper ved overføring av ansvaret for kollektivtransport til kommunene viser vi til notat fra Nivi
Analyse (se fotnote 4).

4

Kollektivtransporten ved en kommunereform, Nivi-notat 2014:2
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3.3 Samordning av lokalt togtilbud og øvrig kollektivtransport
Kollektivtransportens samlede konkurranseevne kan styrkes gjennom bedre samordning av togtilbudet
med lokal kollektivtransport. En bedre samordning av tilbudet vil også bidra til en bedre utnyttelse av
eksisterende kapasitet og ressurser.
Det viktigste hinderet for bedre samordning av togtilbudet og den øvrige kollektivtransporten er at det
ikke ligger gode nok insentiver i systemet til at de ulike aktørene bygger opp om hverandres tilbud.
Inntektsfordelingen mellom aktørene gjør det mer lønnsomt å holde på passasjerene så lenge som
mulig, enn å mate til tunge stamruter i knutepunktene. Den samlede kapasiteten utnyttes dermed ikke
på den mest optimale måten. Det bør prioriteres å finne løsninger som i større grad bidrar til at de ulike
transportmidlene og aktørene bygger opp om hverandres tilbud, snarere enn å konkurrere om
passasjerene.
De fleste togreiser går over kommune- og fylkesgrenser, ikke innenfor den enkelte kommune eller
fylkeskommune. Lokalt kjøp av togtjenester er derfor en utfordring. Prosjektgruppen ser at staten har
et stort behov for et mest mulig helhetlig ansvar for planlegging av kapasitetsutnyttelse, prioritering og
rutetildeling av togtjenester på jernbanenettet. Det bør likevel være mulig å få til bedre og mer
samordnede lokale løsninger, særlig med tanke på å få meldt inn behov for tiltak på jernbanenettet slik
at en i større grad kan legge til rette for effektive knutepunkt, mer sømløse reiser m.m.
Anbefaling: Jernbaneverket bør ta initiativ til at det etableres regionale arbeidsgrupper med
bykommune, fylkeskommune, aktuelle togselskap og stedlig kollektivselskap for å komme fram til
hvordan samordningen av togtjenestene og det øvrige kollektivtilbudet kan forbedres.
3.4 Helhetlige framkommelighetsplaner for kollektivtrafikk inn mot og i
byområdene
Transportetatenes arbeid med å tilrettelegge for kollektivtransport i byområder ivaretas i perioden
2014-2023 gjennom hovedmålet om «økt fremkommelighet» og etappemålet om å «redusere
rushtidsforsinkelser i de fire største byområdene». Dette måles ved å se på hastighet for
kollektivtransport på veg i rushtiden, punktlighet for tog i rushtiden og antall kilometer kollektivfelt
som etableres på riksvegnettet. Utbyggingen av hovedvegnettet og bygging av kollektivfelt har gitt
bedre framkommelighet for kollektivtransporten. Hastighet i rushtiden på strekningene mellom
holdeplassene øker, men samtidig øker oppholdstida på holdeplassene slik at hastigheten totalt på
strekningene er stabil eller nedadgående. Dette kommer som en følge av vekst i biltrafikken og den
kraftige veksten i antall passasjerer. Det er et bredt spekter av aktuelle virkemidler for å øke
kollektivtransportens framkommelighet, og disse virkemidlene berører flere aktører.
Anbefaling: Det bør inngås et samarbeid mellom stat, fylkeskommune, kommune, Jernbaneverket og
kollektivselskaper for å kartlegge hvilke strekninger som er mest kritiske, og hvilke virkemidler som
er mest effektive for å øke framkommeligheten. Statens vegvesen bør ta initiativ til et samarbeid om
helhetlige framkommelighetsplaner for kollektivtrafikken inn mot og i byområdene, der dette ikke er
gjort.

4 Finansiering og tilskuddsbehov
Kollektivtransporten har et stort behov for langsiktig og forutsigbar finansiering knyttet til både
infrastruktur og drift, slik at den gir grunnlag for tunge investeringer med lang levetid. Det regionale
nivået har ikke økonomi til å dekke driftsbehovet, og staten må ta et større og mer langsiktig finansielt
ansvar for både investeringer og drift av kollektivtransporten.
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4.1 Det koster å gjøre kollektivtilbudet ”tilstrekkelig attraktivt”
Den sterke urbaniseringen i samfunnet medfører at stadig flere flytter fra bygd til by. Ingenting tyder
på at denne trenden vil avta eller reverseres. Et synkende innbyggertall i distriktene vil medføre både
redusert kapasitetsbehov og reduserte egeninntekter fra kollektivtilbudet, som igjen vil medføre at
tilskuddsbehovet til kollektivtilbudet i distriktene vil øke. Det vil bli krevende å opprettholde et
akseptabelt (for brukerne) tilbud i distriktene til en akseptabel (for staten/byene) pris for samfunnet.
Deler av denne transporten er interkommunal, og det er derfor viktig også hvordan man organiserer
dette grensesnittet.
Tall fra Statistisk sentralbyrå viser en økning i fylkeskommunenes tilskuddskostnad til rutetrafikk
mellom 2001 og 2010 med 121 %. Grove overslag fra fylkeskommunene viser et behov for
investeringer på 100-200 mrd. kr i et 20-30 års perspektiv 5.
Beregninger fra Bergensområdet viser en passasjervekst i kollektivtransporten på 83 % innen 2040.
Dette ville forutsette en årlig vekst i tilskuddene på 5 %. Men selv med 83 % vekst i kollektivtrafikken
vil kollektivandelen i 2040 kun øke fra 10 til 14 % 6. En nullvekst i biltrafikken gitt disse beregningene
tilsier en vekst i kollektivtrafikken på 200 %, og en økning i de årlige tilskuddene på 6,5 %. Dette
medfører en årlig samlet økning i tilskuddsbehovet for Bergensområdet fra 377 mill kroner i 2012 til
2.170 mill. kroner i 2040.
Samlet sett indikerer dette en vekst i tilskuddsbehovet på mellom 100 % og 200 % hvert 10. år, selv
om en økning i andelen gående og syklende vil kunne dempe veksten noe. Tidlige investeringer i
Bybanen gir Bergen et godt grunnlag for å håndtere det øke kapasitetsbehovet, men det gir også et
bilde av hva andre større byer kan komme til å måtte ha av grunninvesteringer i kapasitetsoppbygging,
i tillegg til veksten på 100-200 %.
4.2 Kontroll og styring av kostnadsutviklingen
Som eksempelet fra Bergen over demonstrerer, så vil en lignende utvikling i de andre byene medføre
nærmest eksponensielle kostnadsøkninger, og dermed et nærmest uoverstigelig tilskuddsbehov
framover. Det vil bli en uholdbar situasjon.
I de fleste bransjer medfører flere kunder bedre økonomi, men det gjelder ikke alltid for
kollektivtransporten. Her vil passasjervekst i rushtiden kunne medføre at marginalprisen for en ekstra
buss i verste fall blir det mangedobbelte av ordinær pris. Stavanger har beregnet og kontraktsfestet
dette. Der koster en ekstra buss i rushtiden 575 % av ordinær pris. Med denne forutsetningen vil ikke
en ny kunde koste 13,90 kroner, men 75,75 kroner. Dersom hele den den framtige veksten tas med
kortsiktige endringer i henhold til endringsprisene i Stavanger, øker tilskuddsbehovet for 50 % vekst
fra 3,75 mrd kroner til 20,5 mrd kroner pr år. Den vanlige kontraktstiden for busstjenester er 5-8 år. I
løpet av anbudsperioden kan da kapasitetsbehovet i gjennomsnitt øke med 10-15 %.
Anbefaling: Veksten i kapasitetsbehov må inkluderes i anbudsgrunnlagene og ikke avvikshåndteres
med kontinuerlige operative endringsordrer.
4.3 Mer igjen for pengene
Bymiljøavtaler er Regjeringen og Stortingets svar på en komplisert oppgavefordeling og struktur, og et
økende behov for større og mer forutsigbare rammer. Dagens bypakker er mer som rene investeringspakker med tilhørende finansieringsopplegg. Med den forventede befolkningsutviklingen vil ikke
denne typen tradisjonelle pakker være tilstrekkelig for å gjennomføre og finansiere en mer helhetlig
transportpolitikk. Dagens bypakker har heller ikke tilstrekkelig insentiv og tiltak som kan redusere det
framtidige finansieringsbehovet.
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Den statlige finansieringen bør inngå som en del av de kommende/eksisterende avtaleverk for
bymiljøavtalene. Og med den statlige finansieringen må det følge gjensidige forpliktelser knyttet til
satsing på de tiltakene som gir best effekt med hensyn til nullvekstmålet, en effektiv drift av
kollektivtransporten og rammebetingelser som bygger opp under kollektivsatsingen. Dette blir helt
sentrale punkt som det må jobbes videre med å konkretisere.
Det er liten tvil om at tilskuddsbehovet til kollektivtransporten vil øke i årene framover som følge av
passasjerveksten. Størrelsen på økningen er avhengig av i hvilken grad ressursene brukes målrettet og
effektivt. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser en kostnadsøkning per passasjer de senere årene, men det
er ikke gjennomført en evaluering av hva dette skyldes.
Anbefaling: Vi anbefaler at SD nedsetter et uavhengig ekspertutvalg som får i oppdrag å anbefale
tiltak for å effektivisere kollektivtransportens driftskostnader. Målet er en mer effektiv ressursbruk for
å følge opp nullvekstmålet.
4.4 Finansieringsmuligheter
Prosjektgruppen har diskutert ulike muligheter for finansieringsløsninger. Uavhengig av
finansieringsform er det viktig at staten kommer sterkt på banen, og at den gjør det med utgangspunkt
i å få til gode resultatavhengige avtaler med byområdene. Staten må ha tilstrekkelig med positive
(«gulrot») og restriktive («pisk») tiltak i sin virkemiddelpakke i møter med byområdene.
Forslag: Vi har følgende forslag til mulige finansieringsløsninger for en økt kollektivsatsing – som
både kan ses på som deler av en bymiljøavtale, eller kan vurderes på et friere grunnlag:
1. Fondsmodellen (á la Enova-fondet), der staten etablerer et fond og hvor avkastningen
finansierer all støtte til kollektivtransport i byene. Et slikt fond kan sikre staten en større
forutsigbarhet med hensyn til totalt støttevolum, og de ulike byene må konkurrere om midlene
i perioder der aktiviteten er større enn avkastningen.
2. Øremerkingsmodellen, der staten kan øremerke deler en bilavgift til tiltak innen gange, sykkel
og kollektivtransport. Det vil medføre en direkte link fra bilavgiftene i Norge til støtten til
kollektivtransporten – som igjen vil kunne minske køene for de som må bruke bilen.
3. Kombinasjonsmodellen, som er en kombinasjon av de to ovenfor ved at en stor bilavgift
øremerkes til formålet for ett til to år.
Forslag nr 1 kan vurderes i forbindelse med forhandlinger om virkemiddelbruken. Forslag nr 2 kan
vurderes økt i størrelse over tid.
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