
Mandat - Byomra deutfordringer –
strategifasen NTP 2018-2027 

1. Bakgrunn og hensikt 
Oppdraget er en del av Strategifasen i NTP 2018-2027 og er basert på oppdrag gitt i Retningslinje 1 

(R1) og av styringsgruppen for NTP-arbeidet. Arbeidet i strategifasen skal oppsummeres i en 

hovedrapport og vil legge en vesentlig del av grunnlaget for departementets arbeid med 

stortingsmeldingen og for etatenes arbeid med planforslaget.  

Videre økonomisk vekst og økende inntekt vil sammen med den ventede befolkningsveksten i 
byområdene føre til økt behov for transport av varer og personer. Dersom etterspørselen etter 
transport øker i samme takt som befolkningsveksten, tilsvarer dette en økning i de ni største 
byområdene på ca. 30 pst. fra 2010 til 2030.  
 
Omfanget av de trafikale utfordringene varierer. De fire største byområdene har i dag store 
kapasitets- og miljøutfordringer. Også i middels store byområder er det utfordringer knyttet til 
miljøforhold og framkommelighet som må løses. Videre er det viktig å vurdere hvilke trafikale 
løsninger som er gunstige for den langsiktige byutviklingen i mindre byområder. 
 
Det vi bygger i dag vil ha betydning for byenes utvikling i et 40-50-årspektiv. Det er derfor nødvendig 
å se langt fram når vi planlegger byenes transportsystemer.  
 
Byområdeutfordringene skal beskrives i én delrapport. Samtidig er kompleksiteten så høy at det er 
formålstjenlig å utrede enkeltutfordringene (1-5 nedenfor) avgrenset.  

2. Oppdrag  
Under temaet byområdeutfordringer inngår følgende deltemaer:  
 
1. Byområdeutfordringer - helhetsperspektiv 
Det etableres en egen arbeidsgruppe som har ansvaret for å sikre sammenheng og konsistens 
mellom deltemaene og sørge for et samlet og overordnet perspektiv på problemstillingene. I denne 
rapporten skal det inngå en overordnet vurdering av de samlede og langsiktige utfordringene i 
byområdene, herunder hvordan arealbruk kan bidra til et effektivt, samordnet og miljøvennlig 
transportsystem Resultatene fra prosjektet drivkrefter og utviklingstrekk vil danne et viktig grunnlag i 
dette arbeidet. Øvrige deltemaer til delrapport om byområdeutfordringer er beskrevet i punktene 
under.   
 
2. Oppfølging av bymiljøavtalene 
For helhetlige bymiljøavtaler skal det ligge til grunn et overordnet mål om at veksten i 
persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykling og gange. Avtalene skal mål- og 
resultatstyres. Det er i den forbindelse behov for å videreutvikle statistikkgrunnlaget og 
modellverktøyet for areal og bytransport i de ni byområdene som omfattes av ordningen. 
Eksisterende KVU-er må suppleres med faglige vurderinger om hvilke tiltak som er nødvendige for å 
nå det overordnede målet. Det må også fastsettes et felles minimum indikatorsett som skal brukes i 
oppfølgingen av avtalene. Statens vegvesen har startet opp arbeidet på disse områdene.  
 



I R1 står det at departementet ikke gir ytterligere utredningsoppdrag på dette nå, men understreker 
at det er viktig at etatene holder trykk på og viderefører arbeidet som alt er i gang.  
 
Endelig rammeverk og forhandlingsløp for bymiljøavtalene er ikke avklart, og det pågår et 
interdepartementalt arbeid for å få rammeverket på plass. Inntil videre samordnes arbeidet med 
bymiljøavtalene gjennom koordineringsgruppen for bymiljøavtaler og bypakker, som Statens 
vegvesen leder og der Jernbaneverket er representert. Det vurderes fortløpende å etablere en 
tverretatlig gruppe ledet av SVV for å sikre tettere oppfølging av det faglige arbeidet i tilknytning til 
bymiljøavtalene, blant annet når det gjelder plankrav og metodeutvikling for samordnete areal- og 
transportplaner.  
 
3. Kartlegging av kollektivtransportens tilskudds- og investeringsbehov og organisering og 

finansiering av kollektivtransporten i byområdene 
I departementets retningslinjer står det at kollektivtilbudet må styrkes betraktelig for å håndtere 

trafikkveksten og samtidig følge opp Klimaforlikets mål om nullvekst i personbiltrafikken. I 

retningslinjene bes etatene og Avinor om å kartlegge behovet for tilskudd til drift av fylkeskommunal 

kollektivtransport i de fire største byområdene. SD ber også etatene og Avinor om å vurdere om 

dette bør omfatte flere byområder enn de største og i tilfelle hvilke. Der staten har et kjøpsansvar 

bes videre etatene og Avinor om å kartlegge det statlige tilskuddsbehovet for å utnytte de 

infrastrukturinvesteringene som foreslås.  

På bakgrunn av SDs retningslinjer og etatenes ønske skal det foretas en enkel kartlegging av 

kollektivtransportens tilskudds- og investeringsbehov i byområdene som er aktuelle for 

bymiljøavtaler. Det vil også være behov for en tilsvarende kartlegging i øvrige byområder. Det er 

tidligere gjort noen grove beregninger av tilskudds- og investeringsbehovet til kollektivtransporten i 

de største byområdene. Som en del av oppdraget vil det være behov for å gjennomgå utredningene 

som foreligger og vurdere om det er et ytterligere utredningsbehov, og i så fall om det kan brukes 

intern kompetanse eller om det er behov for å sette ut et oppdrag eksternt.  

Kartleggingen/en eventuell utredning må samordnes med det pågående arbeidet med bymiljøavtaler 
og andre parallelle utredninger som vil omhandle dette temaet, for eksempel KVU Oslo-navet. Både 
Jernbaneverket og Statens vegvesen skal igangsette utredninger om rollefordelingen mellom de 
miljøvennlige transportformene: hvor stor del av biltrafikkveksten bør håndteres av hhv. gåing, 
sykling og kollektivtransport i de ulike byområdene? Det planlagte utredningsoppdraget vil ha 
betydning for kartleggingen av tilskudds- og investeringsbehov og må sees i sammenheng med 
oppdraget som er omtalt i dette mandatet.  
 
I retningslinjene bes etatene og Avinor også om å utrede forslag til modeller for hvordan 

organiserings- og finansieringsutfordringene kan løses. Etatene og KS gjennomførte et 

ekspertseminar 6. mars 2014 med fokus på organisering og finansering av kollektivtransporten i de 

største byområdene. Statens vegvesen har bedt utredningsmiljøene som bidro på ekspertseminaret 

om å utarbeide korte problemnotater i etterkant av seminaret. Disse vil brukes som grunnlag i det 

videre arbeidet med disse problemstillingene.   

 
Ansvar: Statens vegvesen 
 



4. Syklende 
Med grunnlag i Nasjonal sykkelstrategi og eksisterende kunnskapsgrunnlag lages det et arbeidsnotat 
som oppsummerer en GAP-analyse av hvilke tiltak og virkemidler som er nødvendig for å nå målet 
om 8 prosent sykkelandel på landsbasis og 10-20 prosent i byene fram til 2023.  
 
Prosjektet bør vurdere om det er behov for å gjøre endringer av indikatoren i målstrukturen for 
sykkelbruk. Et eventuelt endringsforslag må videreformidles til prosjektet for målstruktur. 
 
Ansvar: Statens vegvesen 

5. Gående 

Nasjonal gåstrategi ble utarbeidet som et grunnlagsdokument til NTP 2014-2023, og definerer seks 

innsatsområder som vil bidra til at flere skal gå mer og at det skal være attraktivt å gå for alle: 

 Ansvar og samarbeid 

 Utforming av fysiske omgivelser 

 Drift og vedlikehold 

 Samspill i trafikken 

 Aktiv gåkultur 

 Kunnskap og formidling 

Arbeidsgruppen skal med utgangspunkt i kunnskapsgrunnlaget i Nasjonal gåstrategi (2012) levere 

forslag til hvilke tiltak og virkemidler transportetatene har for å få flere gående i de største 

byområdene. 

Arbeidsgruppen skal gi en overordnet beskrivelse av kompleksitet og ansvarsforhold for gående i 

byområdene, herunder adkomst til kollektivtransporten; hva som er transportetatenes ansvar for å 

nå mål om flere gående; og hvilke virkemidler transportetatene har selv. Videre skal det beskrives 

hvordan transportetatene kan bidra til hele reisekjeder med universell utforming utover egen 

infrastruktur, for eksempel tiltak knyttet til faglig utvikling og finansiering. 

Oppdraget er en delleveranse til et beslutningsnotat om byområdene, og skal sees i sammenheng 

med egen delleveranse om syklende. 

Ansvar: Statens vegvesen 

3. Mål og suksesskriterier 

Mål 
Målet i Klimameldingen og NTP 2014-2023 om at persontransportveksten i de største byområdene 

skal tas med kollektivtransport, sykling og gåing er førende for arbeidet. I tillegg skal oppdraget ta 

utgangspunkt i målstrukturen i NTP 2014-2023, som er vist i figuren under. Hovedmålene og 

etappemålene som er mest relevant for temaet byområdeutfordringer er markert med rødt.  



Regjeringens overordnede mål:

Å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig 

transportsystem som dekker samfunnets behov for 

transport og fremmer regional utvikling 

Hovedmål 1:

Bedre framkommelighet og 

reduserte avstandskostnader for 

å styrke konkurransekraften i 

næringslivet og for å bidra til å 

opprettholde hovedtrekkene i 

bosettings mønsteret

Hovedmål 2:

En visjon om at det ikke skal 

forekomme ulykker med drepte 

eller hardt skadde i 

transportsektoren

Hovedmål 3:

Begrense klimagassutslipp, 

redusere miljøskadelige 

virkninger av transport, samt 

bidra til å oppfylle nasjonale mål 

og Norges internasjonale 

forpliktelser på miljøområdet 

Hovedmål 4:

Transportsystemet skal være 

universelt utformet

Etappemål F1:

Transporttilbudet skal bedres

Etappemål F3:

Reisetider i og mellom landsdeler 

skal reduseres

Etappemål F2:

Påliteligheten i transportsystemet 

skal bedres

Etappemål F5:

Framkommelighet for gående og 

syklende skal bedres

Etappemål F4:

Rushtidsforsinkelser for næringsliv 

og kollektivtransport i de fire største 

byområdene skal reduseres

Etappemål S1:

I 2024 skal det maksimalt være 100 

drepte i vegtrafikken. Samlet antall 

drepte og hardt skadde i 2024 skal 

ikke være over 500

Etappemål M1:

Bidra til at transportsektoren 

reduserer klimagassutslippene med 

2,5-4 mill. tonn CO2-ekvivalenter 

forhold til forventet utslipp i 2020

Etappemål M3:

Bidra til å redusere tapet av 

biologisk mangfold

Etappemål M2:

Bidra til å oppfylle nasjonale mål for 

ren luft og støy

Etappemål U1:

Bidra til at hele reisekjeder blir 

universelt utformet

Etappemål F6:

Avstandskostnader mellom regioner 

skal reduseres

Etappemål S2:

Det høye sikkerhetsnivået i luft-, 

sjø- og jernbanetransport skal 

opprettholdes eller øke

Etappemål M4:

Begrense inngrep i dyrket jord

 

Det samlede beslutningsnotatet skal beskrive de viktigste strategiene for å møte byområdenes 

utfordringer når det gjelder oppfølging av følgende mål:  

Helhet 

- Trafikkveksten skal tas med kollektivtransport, sykling og gåing  

- Klimagassutslippene skal reduseres 

- Lokal luftkvalitet skal forbedres 

- Bidra til at hele reisekjeden blir universelt utformet 

 

Kollektivtransport, gående og syklende 

- Transporttilbudet skal bedres 

- Påliteligheten i transportsystemet skal bedres 

- Reduserte rushtidsforsinkelser for kollektivtransporten i de fire største byområdene 

- Transportsystemet skal være universelt utformet 

- Fremkommeligheten til gående og syklende skal bedres 

Sentrale problemstillinger vil være  

 Hvordan sikre tilstrekkelig finansering av kollektivtransportinfrastruktur og midler til drift?  



 Hvilken rolledeling mellom de miljøvennlige transportformene er hensiktsmessig i ulike 

byområder?  

 Hvordan gjøre myndighetene i stand til å tilrettelegge for syklende med sikte på doblet 

sykkelandel?  

 Hvordan gjøre myndighetene i stand til å tilrettelegge for gående for å øke antallet gående 

 Hvordan gjøre myndighetene i stand til å utvikle en arealpolitikk som bidrar til fortetting og 

som bygger opp under kollektive knutepunkter?  

Suksesskriterier 
Suksesskriterier for beslutningsnotatene er følgende:  

 Besvarer de spørsmålene som er stilt i oppdraget ovenfor  

 Er beslutningsrelevante  

 Er på et overordnet, strategisk nivå 

 «Staker ut» kursen for arbeidet videre, og synliggjør etatenes rolle i dette arbeidet 

 Omtaler samordningsutfordringene mot andre nivåer og forslag til hvordan disse 

utfordringene kan løses 

Suksesskriteriene for det samlede beslutningsnotatet er følgende:  

 Kan anvendes av etatene i arbeidet med hovedrapporten for strategifasen  

Suksesskriteriene for arbeidsgruppene er følgende:  

 Tillitsfullt samarbeid mellom aktørene  

 Klar plan for framdrift og milepæler underveis  

 God struktur på møtene – dagsorden og referat 

 Uenigheter synliggjøres og diskuteres, men løftes opp på et høyere nivå hvis de hindrer 

framdrift i arbeidet. 

4. Krav, forutsetninger og avgrensinger 
Regjeringen vil legge fram en handlingsplan for kollektivtransport i løpet av våren 2014. Dette vil 

kunne gi utredningsoppgaver utover oppdraget som er omtalt i det foreliggende mandatet. 

Transportetatene vil justere mandatet ved behov når handlingsplanen er lagt fram. En egen 

utredning om kollektivtransporten utenom byene avventes til den (i R1) varslede planen for 

kollektivtransport foreligger. En egen fagutredning vil da basere seg på målsettingene i denne 

planen. 

Arbeidet baserer seg på målene beskrevet i gjeldende NTP (2014-2023). Disse vil justeres dersom 
arbeidet med målstruktur gir andre føringer enn de gjeldende.   
  
Oppdraget drivkrefter og utviklingstrekk vil gi sentrale føringer når det gjelder det langsiktige 

perspektivet på byområdeutfordringer. Oppdragene klima og miljø har grenseflater mot 

byområdeutfordringer. Arbeidet må samordnes for å sikre konsistens og få en hensiktsmessig 

avgrensning mellom disse oppdragene.  



En vurdering av kjøp av togtjenester gjøres i Jernbaneverket på oppdrag fra 

Samferdselsdepartementet, men det vil være tett involvering av transportetatene og KS. Endelig frist 

er 15. juni. Arbeidet som gjøres i byområdegruppen må samordnes med arbeidet som skjer i 

Jernbaneverket. 

5. Produkt  
 

 Det skal leveres ett beslutningsnotat for hvert deltema (se avsnitt 2) på maks 5 sider, som vil 
utgjøre grunnlaget for den samlede delrapporten.  

 Byområdeutfordringene skal beskrives samlet i et beslutningsnotat på maks 15 sider, inkludert 
delleveransene. 

 Leveranser fra temaer med grenseflater mot byområdeutfordringer vil også utgjøre en del av 
grunnlaget for beslutningsnotat om byområdeutfordringer. Dette gjelder spesielt temaene 
drivkrefter og utviklingstrekk, klima og miljø.  

6. Organisering og gjennomføring  

Organisering 
Det etableres en egen arbeidsgruppe som har ansvaret for å sikre sammenheng og konsistens 
mellom deltemaene og sørge for et samlet og overordnet perspektiv på problemstillingene. Denne 
gruppen er ansvarlig for utarbeidelse av Delrapport byområdeutfordringer. 
 
Arbeidsgruppen for byområdeutfordringer består av følgende medlemmer:  
Alberte Ruud (leder) (SVV Vd/NTP-sekretariatet)  
Heidi Formo (sekretær) (SVV Vd/NTP-sekretariatet) 
Eivin Winsvold (SVV/seksjon for transportplanlegging) 
Eva Preede (SVV/Region sør)  
Bodil Riis (Jernbaneverket) 
Anne Johanne Enger (KS) 
 
Det etableres egne arbeidsgrupper for de øvrige deltemaene, med følgende bemanning:  
 
Tema Leder for deltema Øvrig bemanning 
Oppfølging av bymiljøavtalene Lars Aksnes (SVV 

Vd/Styring) 
Regionrepresentanter fra SVV og 
avdelinger i Vd (TMT, VT, Strøk) 
Lars Erik Nybø (Jernbaneverket)  
Hilde Terese Hamre (Oslo 
kommune/KS) 

 
Kollektivtransport 

 
Tom-Alex Hagen (SVV 
Region øst) 

 
Malin Lerudsmoen Bismo (SVV/TMT), 
Heidi Meyer Midttun (JBV), Bodil Riis 
(JBV), Hildegunn Hausken (Stavanger 
kommune), Erlend Solem (Sør-
Trøndelag fylkeskommune) 
  

Gående 
 
Ida Stensbråten 
Harildstad (SVV 
Vd/TMT) 

 
Elin Aabel Bergland (Kristiansand 
kommune/KS) 
Stian Pettersen (Avinor) 



Marte Nordhus (JBV) 
May-Liss Daljord (JBV) 
Ingrid Øvsteng (SVV) 

 
Syklende 

 
Marit Espeland (SVV 
Vd/TMT)  

 
Marit Espeland (SVV/TMT) 
Rune Gjøs (KS/Oslo kommune) 
Grete Lyche (JBV) 
Anette Karlsnes (SVV/VT) 
Trude Schistad (SVV/Region Øst) 

 

Styring og rapportering 
Mandatet skal brukes aktivt i arbeidet. Det skal jevnlig tas opp til vurdering hvorvidt mandatet er 

hensiktsmessig ut fra problemstillingene som det er behov for å belyse i strategifasen. Eventuelle 

revideringer av mandatet skal behandles i styringsgruppen for NTP-arbeidet.  

Dersom det oppstår uenigheter i arbeidsgruppen om oppgaveforståelse eller avgrensning skal dette 

behandles i styringsgruppen for NTP-arbeidet.  

Programstyret orienteres om framdrift i prosjektet i hvert møte. Styringsgruppen orienteres etter 

nærmere avtale.  

Budsjett 
Det er per i dag avsatt 500 000 kr til temaet kollektivtransport og 200 000 kr til temaet syklende. Det 

er ikke innmeldt et ressursbehov av de øvrige gruppene.  

7. Tid 
Frist for første leveranse fra deltemaene er 1. juni 2014. 
Frist for andre leveranse fra deltemaene: 1. september 2014 
Frist for samlet beslutningsnotat om byområdeutfordringer: 30. september 2014 
 


