
 

Byområdeutfordringer 

Analyse- og strategifase 
Hovednotat 30. september 2014 



 



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 er et samordnet forslag til strategi for byområdene i NTP 2018-2027. 
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1. BYVEKSTEN GIR MULIGHETER OG UTFORDRINGER  
 
Byveksten i Norge er relativt sett nå størst i Europa, noe som gir betydelige muligheter til å planlegge 
for byområder som det er godt å bo i, med velfungerende miljøvennlige transportløsninger og 
bymessig fortetting. Det faglige rådet for bærekraftig bypolitikk har formulert denne muligheten på 
følgende måte: «Når en by vokser og områder transformeres, bør det resultere i økte kvaliteter for alle 
innbyggere i en by, og ikke som belastninger.» 
 
I arbeidet med en konsentrert byutvikling er det viktig å satse på godestetisk kvalitet. Det gir grunnlag 
for at flere velger å oppholde seg og ferdes i byene på en miljøvennlig måte. Attraktive byer er en 
forutsetning for å nå målene om nullvekst i personbiltransporten og å få flere til å gå, sykle og reise 
kollektivt. Dette betyr at planlegging og prosjektering av samferdselsanlegg må skje på byens 
premisser og at arkitektonisk kvalitet vektlegges i dette arbeidet.  
 
Gåing og sykling må være de prioriterte transportformene på korte reiser og i bykjernen. Disse 
transportformene har helse- og miljøgevinster som bør vektlegges sterkt i planleggingen av byene.  
Transportetatene bør i større grad legge betyningen av folkehelse til grunn i sitt arbeid. Veg- og 
jernbaneprosjekter inn mot og gjennom byer må planlegges i tråd med målet om nullvekst i 
personbiltrafikken, og øvrige investeringer på infrastruktur for gående, syklende og kollektivtransport 
må rettes mot steder og strekninger der flest bor og reiser.  
 
1.1 Målet om nullvekst videreføres – det bør settes mål for lettere 
næringstransport 
 
Målet om at den forventede persontransportveksten skal tas med kollektivtransport, sykling og gåing 
er basert på en erkjennelse av at det ikke er mulig å bygge seg ut av kapasitets- og miljøproblemene 
som en trendutvikling vil gi. Vi anbefaler at målet om nullvekst i persontransporten videreføres og at 
ambisjonen bør gjelde alle byområder der det er aktuelt med statlig medvirkning på transportområdet.  
 
Målet om 8 prosent sykkelandel har ligget fast siden NTP 2006-2015. Den nasjonale 
reisevaneundersøkelsen har vist at sykkelandelen har vært stabil på 4-5 prosent siden 2001. Vi 
anbefaler at det i det videre arbeid med NTP gjøres en nærmere vurdering av hvordan målet skal 
fastsettes og eventuelt nyanseres geografisk. 
 
Lettere næringstransport er ikke omfattet av nullvekstmålet. I NTP 2018-2027 bør det settes konkrete 
mål for utviklingen av lettere næringstransport for å nå målene i Klimaforliket og gi plass til gående, 
syklende og kollektivtransport i byene. I EUs White Paper on Transport er det et mål om CO2-fri 
bydistribusjon innen 2030. Det bør utvikles mål for overgang til el-biler og andre lavutslippsbiler for 
små og mellomstore godsbiler og mobile tjenesteytere. Det bør også settes mål om at godstransporten 
blir mer effektiv, dvs. at det transporteres større mengder gods per kjøretøykilometer. 
 
1.2 Hovedgrep for å øke gjennomføringskraften 
 
Målet med strategien for miljøvennlige og tilgjengelige byområder er å konkretisere hvordan staten vil 
bygge opp under ønsket byutvikling. Utredningen om byområdene i forbindelse med NTP 2014-2023 
omtalte aktuelle virkemidler for å få flere til å gå, sykle og reise kollektivt. Målet med strategien inn 
mot NTP 2018-2027 er å bidra til større gjennomføringskraft ved å anbefale noen hovedgrep:  
• Satse mer: Synliggjøre ressursbehovet både når det gjelder investeringer, drift og vedlikehold av 

miljøvennlige transportformer og signalisere at staten må ta et større finansielt ansvar ved 
inngåelse av bymiljøavtale. 

• Satse helhetlig: Samarbeid med alle forvaltningsnivåer og på tvers av etater er nødvendig – 
gjensidige forpliktelser og tillit er en forutsetning. 

• Satse smartere: Det er ikke bare pengene det står på, men også vår måte å forvalte dem på, hvilke 
tiltak vi iverksetter og hvordan vi prioriterer transportformene. 
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2. BEFOLKNINGSVEKST VIL FÅ STORE KONSEKVENSER 
FOR TRANSPORTSEKTOREN  
 
Befolkningen i de største byområdene forventes å øke kraftig i de fleste byområder. Jo større 
befolkningsvekst, jo mer krevende vil det være å nå nullvekstmålet. Det vil for eksempel være en 
større utfordring å nå nullvekstmålet på Nord-Jæren, hvor antall reiser er forventet å øke med 24 
prosent fra 2014 til 2030, enn i Grenland, hvor forventet trafikkvekst er på 7 prosent.  
 

 
Figur 1: Prognoser for t ransportvekst (antall turer) 2014-2030 og 2014-2050. Kilde: Urbanet Analyse, 
Kjørstad m. fl.  2014. 
 
2.1 Stort potensial for gåing og sykling 
 
Vi har sett på hvordan transportmiddelfordelingen kan se ut i henholdsvis 2030 og i 2050, gitt at 
nullvekstmålet nåsi. Analysene er gjort for de ni byområdene som per i dag er aktuelle for 
bymiljøavtaler. 
 
Byområdene har ulikt utgangspunkt og ulike rammebetingelser, noe som betyr at de vil ha ulike 
forutsetninger for å nå nullvekstmålet. I analysene er det tatt hensyn til at byområdene har ulike 
forutsetninger og potensial for de ulike transportformene blant annet som følge ulik arealbruk, 
befolkningstetthet, reiseavstander mv. Det redegjøres nærmere for metode i rapporten 
«Nullvekstmålet. Rolledeling mellom de miljøvennlige transportformene»ii. I Tromsø er det for 
eksempel en stor andel korte reiser, mens det i Nedre Glomma og Buskerudbyen er en stor andel lange 
reiser. Dette legger føringer på hvor stor andel av persontransportveksten henholdsvis 
kollektivtransport, sykling og gåing har forutsetning for å ta.  
 
Resultatene viser at både gåing og sykling bør spille en sentral rolle i å håndtere den forventede 
transportveksten (figur 2). Kollektivtransporten bør ta mellom 35 og 50 prosent av veksten i antall 
turer, gange bør ta 40-50 prosent. Sykkelens andel av veksten varierer mye mellom byområdene, fra 4 
prosent i Bergensområdet til 22 prosent i Kristiansandsregionen. 
 
Årsaken til det store potensialet for gåing og sykling er at det foretas mange korte reiser med bil. På 
reiser som er 1 km og kortere er bilandelen på 45 prosent, omtrent samme andel som gående. På slike 
korte reiser er det gåing og sykling som konkurrerer best med bil, ikke kollektivtransport. 
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Figur 2: Ulike transportmidlers andel av veksten i totalt  antall reiser, gitt  nullvekstmålet og forslag t il  
hensiktsmessig rolledeling. Kilde: Kjørstad m. fl.  2014. 
 
Både i Bergensområdet, Nord-Jæren og Tromsø bør gåing alene ta minst halvparten av den forventede 
veksten i antall turer. Det skyldes at det i disse byområdene foretas mange korte reiser.  
 
Tabell 1 viser hvor mange nye reiser som må håndteres per dag, gitt en hensiktsmessig rolledeling. I 
Grenland og i Tromsø, der befolkningsveksten er minst, vil ca. 20.000 nye reiser måtte fordeles på 
henholdsvis gåing, sykling og kollektivtransport i 2030, mens det i Osloområdet forventes 780.000 
nye reiser per dag. 
 
Tabell 1: Antall nye reiser 2014-2023 og 2030-2050 i ni byområder. Prognoser basert på RTM. Kilde: Kjørstad m. fl. 2014. 

 Antall nye reiser 
2014-2030 ÅDT 

Antall nye reiser 
2030-2050 ÅDT 

Antall nye reiser 
2014-2050 ÅDT 

Oslo/Akershus 779 126 812 289 1 591 415 
Bergensområdet 197 577 224 553 422 130 
Nord-Jæren 220 278 239 170 459 448 
Trondheimsområdet 173 932 188 834 362 766 
Buskerudbyen 101 883 116 231 218 114 
Kristiansandsregionen 88 671 109 871 198 542 
Nedre Glomma 60 095 74 727 134 822 
Grenland 22 438 32 672 55 110 
Tromsø 20 089 21 043 41 132 
 
K ollektivtransporten står for det meste av veksten i transportarbeidet 
 
Selv om gåing og sykling til sammen bør kunne ta over halvparten av persontransportveksten målt i 
antall reiser, er kollektivtransportens andel dominerende når vi måler økningen i transportarbeid 
(=reiselengde*antall reiser). Det skyldes at de lengste reisene håndteres med kollektivtransport. Dette 
vil igjen påvirke drifts- og investeringsbehovet. Det vil foreligge tall for forventet vekst i 
transportarbeidet, gitt oppnåelse av nullvekstmålet, i begynnelsen av november 2014. 
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3. SATSE MER 
 
3.1 Økonomisk løft for gående, syklende og kollektivtransport 
 
Det er et stort potensial for overgang til gåing, sykling og kollektivtransport, men denne 
utviklingen skjer ikke uten betydelige investeringer i infrastruktur, satsing på drift og 
vedlikehold og gode planmessige grep.  
 
I begynnelsen av november vil det foreligge oppdaterte tall for drifts- og investeringskostnader knyttet 
til tilrettelegging for gående, syklende og kollektivtransport i de ni byområdene som i dag er aktuelle 
for bymiljøavtaler. I notatene om gående og universell utforming, sykling og kollektivtransport er 
behovene for økte midler til investeringer, drift og vedlikehold av disse transportformene nærmere 
omtalt. Nedenfor gir vi en kort oppsummering av behovene som tilsier at det er nødvendig med et 
økonomisk løft:   
 
Sammenhengende hovedgangvegnett: Fotgjengertrafikken er i mange tilfeller en del av en lengre 
transportkjede. For å få flere til å gå er det avgjørende at alle deler av transportkjeden fungerer på en 
god måte. Fysisk tilrettelegging for gående medvirker også til at det blir mulig og mer attraktivt å 
bruke kollektive transportmidler.  
 
Høyere kvalitet på nye sykkelanlegg og oppgradering av eksisterende anlegg: 
Sykkelanleggene må være så attraktive at folk velger å sykle der, og de må være dimensjonert til å ta 
den trafikkøkningen som er planlagt. Det er nødvendig med omfattende innsats på eksisterende 
sykkelanlegg for å gjøre disse mer attraktive. Dette inkluderer både oppgradering til 
vegnormalstandard og tiltak for å ta igjen etterslep på vedlikehold, inkludert dekketilstand.   
 
Sykkelekspressveger og sammenhengende nett for sykkeltrafikk: Sykkelekspressveger inn mot 
og gjennom byområder vil være effektive tiltak for å få flere til å velge sykkel framfor bil på litt lange 
avstander. Disse må koples på hovednett for sykkeltrafikk.  
 
Bedre drift og vedlikehold av anlegg for syklende og gående: Det er behov for forbedringer av 
drift og vedlikehold, spesielt når det gjelder å sikre enhetlig standard på tvers av vegholderansvaret. 
Viktige faktorer er dekketilstand, renhold og brøyting. Økt innsats på disse områdene vil gi bedre 
framkommelighet og komfort for syklistene, og bedre tilgjengelighet og trygghet for de gående. Det 
må innføres en enhetlig vinterdriftsstandard på hovedsykkelvegnettet og gangvegnettet.  
 
Midler til mindre tiltak over vedlikeholdsbudsjettet: Det bør i fremtidige budsjett også avsettes 
midler til mindre tiltak over vedlikeholdsbudsjettet, som for eksempel markering av trapper, 
oppsetting av rekkverk, etablering av benker og utbedring av snarveier. Dette er enkle tiltak som ikke 
trenger reguleringsplan, men som bidrar til å gjøre transportsystemet mer attraktivt. 
 
Kollektivtransporten har store investerings- og driftsbehov: Kollektivtransporten har stort 
behov for langsiktig og forutsigbar finansiering, både knyttet til infrastruktur og drift. Finansieringen 
må gi grunnlag for tunge investeringer med lang levetid. I tillegg til investeringene vil det å nå målet 
om nullvekst medføre økte driftskostnader for kollektivtransporten. Fylkeskommunene 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. SATSE HELHETLIG 
 
4.1 Bymiljøavtalene 
 
Videreføring og større helhet 
 
Bymiljøavtalene er statens viktigste verktøy for å nå målet om nullvekst i persontransporten 
i byområdene. Vi anbefaler en videreføring av de helhetlige bymiljøavtalene.   
 
Rammen for bymiljøavtalene er ikke endelig fastlagt, og vil være resultat av forhandlinger mellom 
avtalepartene. Det er nødvendig med fleksibilitet i en langsiktig avtale der flere parter skal enes om 
virkemiddelbruk for å få en ønsket byutvikling. Det kan være en stor bredde i virkemiddelbruken som 
inngår i avtalen, så lenge den bygger opp under målet om nullvekst.  
 
For å nå målet om nullvekst i personbiltrafikken er det nødvendig med en kontinuerlig, samordnet og 
effektiv satsing på tvers av forvaltningsnivåer. Det er behov for å øke den statlige innsatsen og gjøre 
bymiljøavtalene mer helhetlige:   
1) Det må sikres at kollektivtransport- og gang- og sykkelinvesteringer på riksveg blir ivaretatt. Det 

bør også vurderes om statlig delfinansiering av slike investeringer på fylkes- og kommunale veger 
skal inngå. 

2) Statlig finansiering av drift og vedlikehold på de delene av hovedsykkelvegnettet som følger 
riksveger bør inngå.  

3) Det bør vurderes om statlig delfinansiering av drift til kollektivtransport skal inngå i 
bymiljøavtalene. Dette betinger at det utvikles kriterier for fordeling som premierer effektiv drift 
og virkemiddelbruk. Den statlige delfinansieringen av drift bør ikke dekke mer enn behovet for 
kapasitetsøkning som følge av nullvekstmålet (se s. 12). 

4) I avtalen bør det inngå en avtale om drift og vedlikehold på hovednett for syklende og gående som 
sikrer enhetlig standard uavhengig av vegeier, for eksempel ved at hver enkelt rute driftes under 
samme kontrakt og med enhetlig standard.  

5) Jernbanen i by må inngå som en del av avtalene, deriblant arbeidet med samordning mellom lokalt 
togtilbud og øvrig kollektivtransport.  

6) Strategier, veiledere og handlingsplaner som legger føringer på areal- og transportområdet må 
legges til grunn ved inngåelse av avtale. Dette gjelder blant annet helhetlige planer for gående og 
syklende, strategier/planer for bylogistikk og strategier/handlingsplaner/veiledere for parkering og 
innfartsparkering.  

 
F lere byområder 
 
Vi anbefaler at det åpnes for å inngå gjensidig forpliktende, langsiktige bymiljøavtaler med 
flere byområder enn de ni det er lagt opp til i dag.  En utvidelse til flere byområder 
forutsetter at avtalenes rammeverk tilpasses til et hensiktsmessig nivå ut fra bystørrelse og 
ulike grader av utfordringer.   
 
Det er de fire største byområdene (Oslo/Akershus, Trondheim, Bergen og Stavanger/Nord-Jæren) som 
er aktuelle for bymiljøavtaler i første omgang, men det tas sikte på å forhandle om slike avtaler med 
alle de ni byområdene som i dag inngår i Framtidens byer (Buskerudbyen, Kristiansandsregionen, 
Nedre Glomma, Grenland, Tromsø).  Det er flere byområder som i dag har kjennetegn og en 
befolkningsstørrelse som ligger over, eller tett opp til, de ni som i dag er aktuelle for bymiljøavtaler.  
Dette gjelder Tønsberg-regionen, Larvik, Sandefjord, Arendal-/Grimstad-regionen, Haugaland, 
Ålesund og Bodø, som alle har en bykommune som teller mer enn 40 000 innbyggere.  
 
I alle bykommunene bortsett fra Larvik, forventes det en sterkere prosentvis befolkningsvekst fram 
mot 2040 enn i Trondheim og Bergen. De syv nevnte byene/byområdene (Bodø, Ålesund, Haugaland, 
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Tønsbergregionen, Larvik, Sandefjord, Arendal-/Grimstadregionen) har i dag trafikale utfordringer, og 
kan forvente en stor økning i trafikken som følge av befolkningsvekst.  
 

 
Figur 3: Byer/byområder i Norge med hovedbykommune > 40 000 innbyggere. Kilde: SSB. 
Befolkningstall per 1. kvartal 2014.  
 
Vi anbefaler at det åpnes for at det også i disse byområdene inngås bymiljøavtaler, dvs. langsiktige 
avtaler med gjensidige forpliktelser for å oppnå mål om nullvekst i personbiltrafikken. Rammeverket 
må imidlertid justeres til et hensiktsmessig nivå slik at styringssystem, avtaleform og innhold 
samsvarer med bystørrelse og ulike grader av utfordringer. Administrasjonen av avtalene må stå i et 
rimelig forhold til avtalens innhold.  

 
4.2 Arealbruksutvikling for mer konsentrerte byområder 
 
I Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, fastsatt ved kgl. res. 
av 26.09. 2014, fremholdes det at utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av 
kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige 
transportformer.   
 
Det er en sterk sammenheng mellom arealbruk/tetthet og transportarbeid og transportmiddelvalg.. 
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. Det er en tilsvarende sammenheng mellom lokalisering av terminaler og logistikkbedrifter, 
plassering av byterminaler og graden av konsolidering og tilrettelegging for bruk miljøvennlige 
transportmidler på den «siste mila» i varedistribusjon. 
 
F orpliktelse om oppfølging av regionale areal- og transportplaner  
 
Bymiljøavtalene bør brukes som instrument for å sikre en sterkere grad av forpliktelse til 
oppfølging av de regionale arealplanene. I byområder som ikke er aktuelle for 
bymiljøavtaler, eller der bymiljøavtaler er aktuelt på noe lengre sikt, bør fylkeskommunene 
ta initiativ til et samarbeid om å utarbeide regionale areal- og transportplaner som legger 
nullvekstmålet til grunn.  
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I henhold til Plan- og bygningslovens § 8-2 skal regionale planer legges til grunn for regionale 
organers virksomhet, og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen. Alle 
byområder som i NTP 2014-2023 er aktuelle for å inngå bymiljøavtaler har vedtatt eller vil vedta, 
regionale areal- og transportplaner. Samtlige planer har som mål å redusere biltrafikkens andel av 
transporten og å effektivisere arealbruken. Et gyldig planvedtak skaper forpliktelser for offentlige 
myndigheter og organer til å følge opp og gjennomføre planen.iii Forpliktelsen gjelder både for 
kommuner, statlige organer og fylkeskommunen, men planen medfører ikke absolutte forpliktelser av 
rettslig art for myndighetene.  
 
I henhold til rammeverket for bymiljøavtalene skal de regionale areal- og transportplanene legges til 
grunn ved inngåelse av bymiljøavtale.  Bymiljøavtalene bør brukes som instrument for å sikre en 
sterkere grad av forpliktelse til oppfølging av de regionale arealplanene. En vedtatt plan sikrer ikke i 
seg selv gjennomføring av ambisjoner og tiltak. I rammeverket anbefales det at oppfølging av 
regionale planer blir en del av kommunenes forpliktelser og dermed også i evalueringen av 
bymiljøavtalene.  
 
K artlegging av transportkonsekvenser før beslutning om lokalisering 
 
Offentlige virksomheter bør gå foran som et godt eksempel ved lokalisering av 
arbeidsplasser. Offentlige virksomheter bør derfor pålegges en systematisk kartlegging av 
transportkonsekvenser som en del av beslutningsgrunnlaget før lokalisering av slike 
virksomheter.  
 
Arealbruksutviklingen er en sentral faktor for å bidra til måloppnåelse. Det er kommunene som har 
ansvar for arealbruksutviklingen, med kommuneplanens arealdel som viktigste styringsverktøy.  
Staten spiller en viktig rolle i gjennomføring av by- og stedsutvikling ved lokalisering og utbygging av 
statlige bygg. I en rekke stortingsmeldinger er det lagt føringer som vektlegger at statlig virksomhet 
skal bygge opp under lokale planer og strategier for by- og tettstedsutvikling, når disse er i samsvar 
med nasjonal politikk.  
 
Ved lokalisering av offentlige virksomheter er det i dag ikke pålagt å gjennomføre en systematisk 
kartlegging av transportkonsekvensene av ulike alternativer.  Vi anbefaler at offentlige virksomheter 
pålegges en slik kartlegging. For å sikre en enhetlig kartleggingsmetodikk kan Statsbyggs opplegg 
(som er en del av Statsbyggs miljøstrategi) legges til grunn. Pålegget om kartlegging bør gjelde 
uavhengig av om bygging skjer i privat eller offentlig regi, og uavhengig av om bygget er i privat eller 
offentlig eie.  
 
4.3 Prioritering av gående, syklende og kollektivtransport i 
planleggingen 
 
Større samsvar mellom mål om nullvekst og prioritering av prosjekter inn mot og gjennom 
byene  
 
Kommuner, fylkeskommuner og stat må prioritere prosjekter i og gjennom by som bygger 
opp under nullvekstmålet for personbiltrafikk. Det betyr at mål om framkommelighet for 
gående, syklende og kollektivtransport må vektes sterkere enn mål om framkommelighet 
for personbiltrafikken i by og bynære prosjekter.  
 
Samtidig vil det være gunstig for framkommeligheten for biltrafikken dersom flere går, sykler og 
reiser kollektivt i stedet for å kjøre bil. Inn mot byene må også framkommelighet for næringslivets 
transport vektes sterkere enn framkommelighet for private personbiler, mens det må tilrettelegges for 
effektiv og miljøvennlig varedistribusjon i bysentrum. Virkemidler for dette omtales på s 11.  
Målet om nullvekst i den private personbiltrafikken forutsetter en gjensidig forpliktelse mellom 
kommuner, fylkeskommuner og stat. For statens del innebærer det at investeringer på riksveg må 
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prioriteres i tråd med nullvekstmålet, og dermed at utviklingen av riksvegene inn mot byene tilpasses 
dette målet.  
 
Vi anbefaler følgende for å sikre større samsvar mellom mål om nullvekst og prioritering av 
prosjekter:  
• Det må gjennomføres egne byutredninger som viser hvilke tiltak som bør gjennomføres for at 

målsettingen om nullvekst i personbiltrafikken skal nås. Byutredningene bør også svare på målet 
om CO2-fri bydistribusjon innen 2030 og virkemidler for å begrense ulempene knyttet til 
varedistribusjon i by.  

• Håndbøker fra Statens vegvesen må gjennomgås for å sikre at disse bygger opp under 
nullvekstmålet og målet om lavere utslipp og høyere effektivitet i godstransporten 

• Metode- og modellverktøyet bør videreutvikles for i større grad å fange opp effekter av tiltak rettet 
mot gående, syklende og kollektivtransport. Et av målene med Statens vegvesens etatsprogram 
"Bedre by" er å forbedre metoder og modellverktøyet slik at det i større grad fanger opp effekter 
av bl.a. kollektiv- og sykkeltiltak. Gitt det store potensialet for gåing blir det viktig at også tiltak 
rettet mot gående blir håndtert på en bedre måte i etatenes planleggingsverktøy. 

 
Lokale gåstrategier  
 
Det bør utarbeides lokale gåstrategier/planer for gående som følger opp nasjonale og lokale 
mål.  
 
Kommunene bør ha hovedansvaret for strategiarbeidet. Statens vegvesen og Jernbaneverket bør ta 
initiativ til samarbeid og bidra med faglig utvikling og kompetanse til kommunene. Utarbeidelse av 
slike strategier er aktuelt for alle byer og tettsteder med mer enn 5000 innbyggere, og arbeidet er 
særlig viktig i de største byene. Strategiene bør blant annet legge vekt på planlegging av et 
sammenhengende universelt utformet gangnett og fastsetting av felles driftsstandarder. 
 
Planene bør inkluderes i andre kommunale planer. Arbeidet med utarbeidelse av lokale gåstrategier må 
sees i sammenheng med planer for tilrettelegging for syklende og kollektivtransport.  
 
Videreutvikling av vegnormaler og veiledere for å få flere til å gå og sykle 
 
Vegnormalene og tilhørende veiledere må videreutvikles slik at de bygger opp under målet 
om økt gang- og sykkeltrafikk.  
 
I byområdene er det behov for et hovednett for gående og syklende der kapasitet og kvalitet er tilpasset 
økte trafikkmengder.  
 
N asjonal veileder for bil- og sykkelparkering 
 
Det bør utarbeides en nasjonal veileder for parkeringspolitikk i byområdene. Det bør 
vurderes om veilederen skal utformes som en nasjonal parkeringsnorm.  
 
Ved siden av arealbruksutvikling er parkeringstilgjengelighet en viktig premissgiver for muligheten til 
å legge til rette for å nå målet om nullvekst i personbiltrafikken.  
 
De fleste bykommuner har i dag utarbeidet parkeringsnormer. Det er imidlertid stor variasjon i disse 
normene, både når det gjelder enhet som benyttes, om det er maks- eller minimumsnorm, 
definisjon/avgrensning av hvilke område som regnes som sentralt/mindre sentralt beliggende, krav til 
sykkelparkering osv. Det mangler i dag et felles faglig verktøy for å utvikle parkeringsnormer etter en 
mer enhetlig mal. Vi anbefaler derfor at det utarbeides en nasjonal veileder for parkeringspolitikk i 
byområdene. Både bil- og sykkelparkering bør omtales. Parkeringstilgjengelighet ved kjøpesentre bør 
inngå i veilederen. 
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Regulering av parkering er i en krevende oppgave, ikke minst fordi ansvaret for tiltak av betydning for 
parkeringen er fordelt på mange aktører. Det bør vurderes om veilederen for parkeringspolitikk skal 
utformes som en nasjonal parkeringsnorm, dvs. en statlig planretningslinje- med hjemmel i Plan- og 
bygningslovens § 6.2. En statlig planretningslinje kan utformes for landet som helhet eller for et 
geografisk avgrenset område. 
 
Innfartsparkering  
 
Statens vegvesen og Jernbaneverket bør ta initiativ til et bredt samarbeid om strategi for 
innfartsparkering i byområdene, etter modell fra samarbeidet i Oslo og Akershus.  
 
Innfartsparkering kan være et virkemiddel for å nå nullvekstmålet ved 1) å bidra til at de som bor 
utenfor sykkel- eller gangavstand fra stasjoner eller holdeplasser skal kunne reise kollektivt og 2) å 
gjøre transportsystemet tilgjengelig for flest mulig, og gjøre det mulig å kombinere en kollektivreise 
med andre ærend som levering av barn i barnehage. 
 
Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har, i samarbeid med Statens vegvesen, Jernbaneverket 
og kollektivselskapene (Ruter og NSB), utarbeidet en strategi for innfartsparkering som meisler ut 
hovedgrep for å utvikle parkeringstilbudet knyttet til kollektivtrafikken, og avklarer en hensiktsmessig 
ansvarsdeling mellom offentlige myndigheter.  I strategien anbefales en prioritering av syklende og 
kollektivreisende ved de mest sentrale knutepunktene. På disse skal det det primært tilrettelegges for 
bussmating og innfartsparkering for sykkel. Innfartsparkering for bil er i størst grad ønskelig utenfor 
byområdene og de store knutepunktene, særlig langs busskorridorene. For å unngå at innfartsparkering 
erstatter korte gå- og sykkelturer, bør det i tettbygde områder innføres en moderat brukerbetaling. 
Dette vil også regulere etterspørselen, slik at ikke kapasiteten blir sprengt. 
 
4.4 Helhetlige framkommelighetsplaner for kollektivtrafikk  
 
Statens vegvesen bør ta initiativ til et samarbeid om helhetlige framkommelighetsplaner for 
kollektivtrafikken inn mot og i byområdene der dette ikke foreligger.  
 
Det er et nasjonalt mål at framkommeligheten i rushtiden i de fire største byområdene skal øke. 
Likevel viser årsrapporten fra Statens vegvesen 2013 at framkommeligheten står omtrent på stedet 
hvil. I flere byområder er det gjort et godt og systematisk arbeid for å bedre framkommeligheten til 
kollektivtransporten.  Det eksisterer et bredt spekter av aktuelle virkemidler for å øke 
kollektivtransportens framkommelighet, og disse berører flere aktører. Det er nødvendig med et 
samarbeid mellom stat, fylkeskommune, kommune og kollektivselskaper for å kartlegge hvilke 
strekninger som er mest kritiske, og hvilke virkemidler som er mest effektive for å øke 
framkommeligheten. Arbeidet må sees i sammenheng med tilsvarende planer for gående og syklende 
for å sikre helhetlig prioritering av de miljøvennlige transportformene.  
 
4.5 Rammeverk for knutepunktutvikling 
 
Statens vegvesen skal i samarbeid med Jernbaneverket og fylkeskommunene ta ansvar for å 
utvikle rammeverk for knutepunktutvikling. 
 
Knutepunktutvikling innebærer utvikling av områdene rundt transportknutepunktet i tillegg til 
infrastruktur og drift. Knutepunktutvikling omfatter som regel ulike forvaltningsnivå og ulike sektorer, 
og det er komplekse organisatoriske forhold i prosessene rundt utviklingen. 
 
Enkle og attraktive bytter mellom sykkel og kollektiv kan bidra til å gjøre sykkelen til det foretrukne 
framkomstmiddelet på flere og lengre deler av hele reisekjeder. I utviklingen av rammeverket må det 
derfor være fokus på å etablere flere godt synlige, trygge sykkelparkeringsanlegg i umiddelbar nærhet 
til kollektivtilbudet. Antallet plasser må være tilpasset det framtidige målet for vekst i sykkeltrafikken.  
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4.6 Godstransport og lettere næringstransport i by 
 
Godstransport og lettere næringstransport (mobile tjenesteytere) må være en del av en 
helhet, og behovet for en effektiv og miljøvennlig gods- og persontransport må løses 
samtidig som hensynet til byutvikling og bomiljøer ivaretas. 
 
Aktuelle virkemidler: 
• Byutredningene omtalt på s 9 bør omtale virkemidler for å nå målet om CO2-fri varedistribusjon i 

2030, og virkemidler for å løse utfordringene knyttet til by-varedistribusjon i. 
• Stimulere til bruk av elektriske biler og hybridbiler i varedistribusjon,  
• Tillate kommunene å etablere lavutslippssoner. 
• Bidra til etablering av byterminaler for omlasting av gods til bysentrum og legge til rette for 

miljøvennlig «siste mil»- leveranse. Statens bidrag er støtte til oppstart og faglig støtte. 
• Legge til rette for økt bruk av nattleveranser til sentrumsområder der det er få boliger. 
 
 

5. SATSE SMARTERE 
 
5.1 Firetrinnsmetodikken bør videreutvikles 
 
For å unngå dyre investeringer dersom utfordringene i trafikksystemet kan løses effektivt 
gjennom mindre kostbare tiltak, er etatene pålagt å bruke den såkalte firetrinnsmetodikken 
i arbeid med konseptvalgutredninger. Denne metodikken bør brukes i all overordnet 
transportplanlegging i byområdene.  
 
Det er behov for å gjøre firetrinnsmetodikken bedre egnet til å prioritere de mest effektive 
virkemidlene. Dagens trafikkregelverk og normaler samt etablert praksis hindrer effektiv bruk av 
infrastrukturen. Disse hindringene bør identifiseres, og det bør settes i gang utviklingsarbeid for å 
modernisere regelverket. Det bør også utvikles bedre metoder for å identifisere effekten av de to første 
trinnene; å påvirke transportbehovet og å utnytte eksisterende infrastruktur mer effektivt. 
 
5.2 Mer igjen for pengene 
 
Effektivisere kollektivtransportens driftskostnader  
 
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. 
 
Tilskuddsbehovet til kollektivtransporten vil øke i årene framover som følge av passasjerveksten.  
Enkle beregninger viser at kostnaden per ny passasjer beløper seg til mellom 10 og 13 kroner, i 
rushtiden ligger prisen høyere. Størrelsen på økningen er imidlertid ikke gitt, men er avhengig av i 
hvilken grad ressursene og tilgjengelige virkemidler brukes målrettet og effektivt. Vi anbefaler at 
staten tar et større finansielt ansvar for å gjøre kollektivtransporten i stand til å ta sin del av 
persontransportveksten. Det er behov for mer kunnskap om hvordan ressursene til drift av 
kollektivtransporten kan gi mest mulig samfunnsnytte, gitt målet om nullvekst for personbiltrafikken.  
I delnotatet om kollektivtransport vises det til flere elementer som er med på å påvirke kostnadsbildet, 
blant annet anbudskrav, kapasitetsplanlegging og byområdenes tilrettelegging for kollektivtransport. 
Disse elementene må være med i ekspertutvalgets vurdering.  
F ormålstjenlige finansieringsløsninger 
 
Vi anbefaler at en resultatavhengig modell legges til grunn i den videre vurderingen av 
mulige finansieringsløsninger for kollektivtransporten.  
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Det er stor enighet om at staten må ta et større finansielt ansvar for økt satsing på kollektivtransport. 
Hvilken finansieringsløsning er mest formålstjenlig? I en slik vurdering inngår blant annet graden av 
statlig styring av ressursbruken.iv Dersom det fra statens side er et overordnet ønske om å sikre økte 
statlige bidrag til kollektivtransport, bør midlene fra staten i større grad øremerkes.  Dersom det er et 
overordnet ønske å ivareta lokalt selvstyre, bør mesteparten av midlene gå via statlige rammetilskudd 
der kommunene selv prioriterer bruken basert på egne lokale prioriteringer.  
 
En mulig finansieringsmodell er en resultatavhengig modell, med utgangspunkt i bymiljøavtalene.v I 
denne modellen premieres byområdet direkte ut fra oppnådde resultat. Tiltakene som velges er opp til 
det enkelte byområde.  En resultatavhengig modell bør kunne finansiere drift for å sikre at 
byområdene også har tilstrekkelige midler til å finansiere flere avganger når passasjertallene øker, men 
bare så mye som kapasiteten må økes. Hvis den gjøres resultatavhengig betyr det at byene får dekket 
de økte driftskostnadene «proporsjonalt» med passasjerøkningen. Forutsetningen for å kunne innføre 
resultatavhengig finansiering er at det finnes gode måltall for passasjerutvikling og biltrafikken i 
byområdene. Staten og byområdene enes om kostnader og innsparinger ved endret reisemiddelvalg.  
 
Vi anbefaler at den skisserte resultatavhengige modellen legges til grunn i den videre vurderingen av 
mulige finansieringsløsninger. Modellen ivaretar det lokale selvstyret ved at byområdene selv avgjør 
virkemidler og tiltak. Samtidig ivaretar den statens behov for å sikre at virkemiddelbruken bidrar til 
måloppnåelse.  Den svarer imidlertid ikke på byområdene behov for å finansiere kollektivinfrastruktur 
og forbedret kollektivtilbud i forkant av at resultatene oppnås. Denne problemstillingen må tas med i 
den videre vurderingen.  
 
I delnotatet om kollektivtransport er det skissert 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 av en bilavgift til tiltak innen gåing, 
sykling og kollektivtransport. Det vil medføre en direkte sammenheng mellom bilavgiftene i 
Norge og støtten til kollektivtransporten.  

3. Kombinasjonsmodellen, som er en kombinasjon av de to modellene ovenfor ved at en stor 
bilavgift øremerkes til formålet for ett til to år.  

 
De skisserte løsningene står ikke nødvendigvis i motsetning til den resultatavhengige modellen, og bør 
tas med i den videre vurderingen av hvilken finansieringsmodell som er mest formålstjenlig. 
 
5.3 Robust organisering 
 
Det er i dag en fragmentert ansvarsfordeling for de mest sentrale virkemidlene for å oppnå en ønsket 
utvikling. Det er derfor nødvendig å drøfte om dagens organisasjonsmodell er den mest 
hensiktsmessige, eller om andre modeller kan gi en bedre samordning og målretting av virkemidlene.  
 
R obuste kommuner kan overta ansvaret for kollektivtransport 
 
Hvorvidt det er hensiktsmessig å overføre ansvar for kollektivtransporten til kommunene 
bør ses i lys av kollektivtransportens krav til innbyggergrunnlag og funksjonalitet. Det er 
vesentlig at en eventuell endring i ansvarsfordelingen reelt sett bidrar til å gi et bedre 
grunnlag for en god og mer effektiv drift av kollektivtransporten. 
 
Nivi Analysevi har gjort en vurdering av hvilke betingelser som må ligge til grunn for at kommunene 
skal overta ansvaret for kollektivtransport. I følge deres vurdering må følgende faktorer vektlegges:  
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• Kommunen må ha kompetanse, kapasitet og fagmiljøer og ha økonomiske forutsetninger til å 
kunne ivareta oppgaveløsningen. Begge forhold har sammenheng med kommunenes 
innbyggergrunnlag.  

• Kommunen må omfatte det området som i størst mulig grad er funksjonelt for 
oppgaveløsningen. Kommuneavgrensningen bør sammenfalle med hovedtyngden av 
innbyggernes bosetting og næringslivets 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.  

 
I følge Nivi Analyse er Bergen det av de ni største byområdene hvor forholdene best ligger til rette for 
å overta ansvaret for kollektivtransport, gitt dagens kommuneinndeling og kriteriene ovenfor. Nivi har 
skissert et forslag til ny inndeling i de største byområdene, ut fra hensynet til kollektivtransporten. Vi 
anbefaler at denne skissen brukes som utgangspunkt i en videre vurdering av ansvarsoverføring.  
 
5.4 Samordnet satsing 
 
F elles prioritert innsats og felles prosjekter for oppgradering til universell utforming 
 
En sterkere koordinering av handlingsprogram, budsjetter og indikatorer bør vurderes for å 
få en mer enhetlig og prioritert innsats på tvers av etatene. 
 
Transportetatene og Avinor bør prioritere oppgradering av statlig infrastruktur i byer og tettsteder der 
flest bor, og på strekninger der flest reiser. 
 
Arbeidet med å få til konkrete felles prosjekter må styrkes, og i slike prosjekter bør felles økonomiske 
rammer vurderes. Effekt- eller tiltakspakker på tvers av etatene bør vurderes. Ansvars- og 
rollefordelingen i gjennomføringen må tydeliggjøres. Det må i handlingsplanene sikres tilstrekkelige 
ressurser, inkludert personressurser, til planlegging og gjennomføring av tiltak. 
 
Samordning av statlige insentivordninger for miljøvennlig transport 
 
For å sikre en målrettet innsats og en effektiv administrering av tilskuddsmidler relatert til 
miljøvennlig transport bør midlene i de statlige insentivordningene innen 
persontransportområdet samordnes.  
 
Dette gjelder blant annet tilskuddsmidlene for økt tilgjengelighet til kollektivtransporten i kommuner 
og fylkeskommuner, belønningsordningen for økt satsning på etablering av gang- og sykkelanlegg 
(innført 2014), skolevegmidler og belønningsordningen. For byområdene som inngår bymiljøavtale 
bør de statlige tilskuddsmidlene fases inn i avtalen.  
 
Videreføre og styrke ordningen med særskilt utvalgte sykkelbyer  
 
Vi foreslår at ordningene med særskilt utvalgte sykkelbyer skal videreføres også etter 2017. 
Det er samtidig behov å øke innsatsen fra staten sin side. En opptrapping bør basere seg på 
en evaluering av arbeidet med dagens sykkelbyer.  
 
De byene som lykkes i å etablere et godt samarbeid mellom stat, fylke og kommune har en mest 
vellykket sykkelsatsing. Dette er spesielt et viktig grep for å prioritere sykkel i mellomstore og mindre 
byer.  
Samordning mellom kjøp av togtjenester og det øvrige kollektivtilbudet.  
 
Jernbaneverket bør ta initiativ til at det etableres regionale arbeidsgrupper med 
bykommune, fylkeskommune, aktuelle togselskap og lokalt kollektivselskap for å komme 
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fram til hvordan samordningen av togtjenestene og det øvrige kollektivtilbudet kan 
forbedres. 
 
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.  
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. 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. 
 
5.5 Økt bruk av oppmerking og trafikkregulerende tiltak  
 
Gjeldende regelverk gir muligheter for bedre tilrettelegging for syklister og gående innenfor 
eksisterende areal. Flere av disse tiltakene kan gjennomføres relativt raskt. Det bør tas et 
statlig initiativ overfor byområdene med sikte på å ta i bruk slike enkle tiltak.   
 
Staten vegvesen vil være pådriver for redusert fart, dvs. fartsgrense på 30 og 40 km/t i veger og gater i 
byer og tettsteder, i tråd med fartsgrensekriteriene. Eksempler på øvrige tiltak som kan benyttes oftere 
er sykling mot kjøreretningen i envegsregulerte gater, sykkelbokser i lysregulerte kryss og etablering 
av gangfelt. Slike tiltak vil gi både økt trygghet, sikkerhet og framkommelighet, og de vil i tillegg 
signalisere at gåing og sykling blir verdsatt som ønskede transportformer. 
 
5.6 Køprising for å få mer effektiv trafikkavvikling 
 
Køprising gir mulighet for å styre trafikken slik at kapasiteten i eksisterende anlegg utnyttes 
bedre. Dette kan bedre miljøet og utsette behovet for nyanlegg/kapasitetsutvidelser. 
Dessuten kan et køprisingssystem utformes mer målrettet enn en ordinær bompengering.  
 
Erfaringer fra Stockholm, London og Singapore viser at køprising har god effekt. Køene reduseres 
betydelig, og forurensningen fra biltrafikken går ned.  I Norge er det innført tidsdifferensierte takster i 
Trondheim og Kristiansand. I Bergen er det gjort vedtak om innføring av køprising.  
 
5.7 Samkjøring for bedre utnyttelse av ledig transportkapasitet 
 
Ledige bilseter utgjør den største ubrukte transportkapasiteten i transportsystemet. Økt 
samkjøring vil kunne bidra til å utnytte ledig setekapasitet, og avlaste transportsystemet i de 
mest hektiske periodene. Det er imidlertid viktig å målrette virkemidlene slik at de gir 
insentiv til «reell» samkjøring og ikke flere unødige bilturer, som privat taxivirksomhet eller 
rene hente-/bringeturer der passasjeren ellers ville gått, syklet eller reist kollektivt. 
 
• Det bør gjennomføres en utredning som kartlegger kjennetegn ved dagens samkjørings (passasjer) 

turer og som belyser hvilke virkemidler som er best egne til å bygge opp under samkjøring til 
erstatning for bilturer. Hensikten er å få et bedre grunnlag for målretting av virkemidlene.  

• Sambruksfelt bør vurderes som et alternativ på veger med kapasitetsproblemer, men der 
kollektivbetjeningen er såpass beskjeden at det ikke er behov for eget kollektivfelt.  

NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018-2027 | ANALYSE- OG STRATEGIFASEN 



PROSJEKTGRUPPEN FOR BYOMRÅDEUTFORDRINGER | SIDE 15 

• Statens vegvesen bør utrede løsninger som kan øke bilistenes respekt for sambruksfelt, for 
eksempel autodetektering av belegg i bilen. 

• Det pågående arbeid med utvikling av en web-basert offentlig portal for samkjøringsapplikasjoner 
bør videreføres og vurderes integrert med den nye nasjonale reiseportalen.  

 
5.8 ITS og teknologiutvikling 
 
ITS kan gi mer effektiv trafikkstyring og varedistribusjon i by  
 
Ny teknologi (ITS) gir muligheter for mer effektiv trafikkstyring i by, og dermed mer 
effektiv bruk av vegkapasiteten.  
 
Med dagens ITS-teknologi er det mulig å oppnå en langt høyere utnyttelsesgrad av veg- og gatenettet 
enn det som er standarder i dag. Som en del av oppdraget Drivkrefter og utviklingstrekk er det foretatt 
en gjennomgang av rekke ITS-løsninger som kan påvirke byenes mulighet til mer effektiv 
trafikkavvikling og godstransportens mulighet til mer effektiv varedistribusjon,  
 
Elbil-insentivene må vris slik at de ikke medvirker til å skape økt biltrafikk i byområdene 
 
Det bør fortsatt gis insentiver til kjøp og bruk av elbiler, men det må vurderes hvordan 
insentivene kan vris slik at de ikke medvirker til å skape økt biltrafikk i byområdene.  
 
Elbil-teknologien er ikke ny, men det har skjedd store forbedringer av batterikapasiteten de senere 
årene, som har gitt bilene lengre rekkevidde. Staten har bidratt til å introdusere elbil-teknologi til 
markedet ved at det er gitt fritak for engangsavgift og redusert årsavgift. Elbilene er også gitt andre 
fordeler sammenlignet med hybrid-/bensin- og dieselbiler, som fri passering i bomringen, tillatelse til 
å kjøre i kollektivfelt og gratis parkering på offentlig parkering.  
 
De gunstige ordningene for elbilene har ført til en positiv utvikling hvor utslipp fra klimagasser per 
kjøretøy har gått ned. I et bymiljøperspektiv er det gunstig at elbiler ikke har utslipp av klimagasser 
eller NOx. Samtidig er det noen ulemper ved personbiltrafikk i by som ikke løses av at kjøretøyene går 
på elektrisitet. Elbilen bruker like mye vegkapasitet som andre biler, og er dermed med på å skape 
køer inn mot og i byene. Dessuten gir mye biltrafikk i bysentrum mindre mulighet til å oppnå kvalitet, 
mangfold og god tilgjengelighet for byens befolkning i sentrumsområdene. Insentivene bør derfor vris 
slik at de ikke medvirker til å skape økt biltrafikk i byområdene. 
 
Innføring av midlertidig momsfritak for elsykler?  
 
Vi anbefaler at det gjennomføres en utredning av midlertidig momsfritak for elsykler i en 3-
5-årsperiode.   
 
Elsykkel gjør det attraktivt å sykle for nye grupper og den gjør det lettere å sykle over lengre avstander 
enn vanlige sykler. Elsykkel kan være et med på å endre reisemiddelfordelingen, og et momsfritak kan 
være et effektivt tiltak i en introduksjonsperiode. Et momsfritak må imidlertid vurderes opp mot 
kostnadene, og det må vurderes om det er rimelig at et momsfritak for elsykler skal prioriteres foran 
fritak for andre typer sykler. Vi anbefaler derfor at tiltaket utredes.  
 
 
5.9 Påvirkning av transportbehov og reisemiddelvalg 
 
Statens vegvesen bør utrede potensialet for mobilitetspåvirkning som tiltak for å påvirke 
transportbehov og reisemiddelfordeling. 
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Mobilitetspåvirkning kan bidra til at investeringer i kollektivtransport, sykling og gåing får større 
effekt enn de ellers ville ha gjort. Et eksempel er å kombinere et forbedret busstilbud med kampanjer 
som viser fordelene ved å reise kollektivt.  
 
Mobilitetspåvirkning handler om «myke» tiltak for å endre holdninger og reiseatferd gjennom 
informasjon, bevisstgjøringskampanjer, organisatoriske tiltak og koordinerende aktiviteter mellom 
ulike aktører. Dette kan for eksempel være mobilitetsplaner for bedrifter og virksomheter, økonomiske 
insentivordninger, ordninger for samkjøring og bildeling, videokonferanser, arbeidstidsordninger mm.  
 
En utredning om mobilitetspåvirkning kan gjennomgå aktuelle tiltak for transportetatene, og gi 
oppdatert dokumentasjon av forventede virkninger. Utredningen bør også gi anbefalinger om 
transportetatenes rolle og anbefale prioriterte oppgaver for planperioden.  
 
 
 
 
 

i Kjørstad, Katrine m fl 2014. Nullvekstmålet. Rolledeling mellom de miljøvennlige transportformene. Urbanet Analyse 
rapport 50/2014. Kun sammendrag foreligger, rapport offentliggjøres på et senere tidspunkt.  
ii Kjørstad, Katrine m fl 2014. Nullvekstmålet. Rolledeling mellom de miljøvennlige transportformene. Urbanet Analyse 
rapport 50/2014. Kun sammendrag foreligger, rapport offentliggjøres på et senere tidspunkt. 
iii Loftsgarden, Tanja og Alberte Ruud 2013. Parkeringsnormer i Framtidens byer. Arbeidsnotat 29. mars 2013.  
iv Longva, Frode 2014. Finansiering av kollektivtransport Statlig, lokalt eller prosjektbasert styring - hva gir best resultater? 
TØI rapport 1317/2014 
v Norheim, Bård 2014. Kollektivtransportens finansieringsbehov. Urbanet Analyse notat 65/2014 
vi Nilsen, Jørund 2014. Kollektivtransporten ved en kommunereform. Muligheter, forutsetninger og konsekvenser av et 
bykommunalt ansvar. NIVI-notat 2014:2.  
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