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I byområdene skal klimagassutslipp, kø, 

luftforurensning og støy reduseres gjennom 

effektiv arealbruk og ved at veksten i 

persontransporten tas med 

kollektivtransport, sykling og gange.



Bokmål mal: Diagram

Areal og parkering kan nå håndteres etter felles 

metodikk og mer transparent

Kilde: Vegdirektoratet



Referansebanen –

utviklingen uten nye tiltak

Selv med lav befolkningsvekst blir det vanskeligere å 

nå nullvekstmålet:

• Økt elbilandel gjør personbilen mer 

konkurransedyktig – trafikkarbeidet øker mer enn 

befolkningsveksten (typisk ca. 10 prosent vekst 

fram mot 2030)

• Betydelig kapasitet og planreserver i alle 

byområdene – KPA er i liten grad førende for 

arealutviklingen (veksten fordeler seg jevnt i hele 

analyseområdet)

• Klimagassutslippene fra personbilene går 

betydelig ned, men flere tiltak nødvendig for å nå 

halvering i 2030 og utfasing i 2050?



Arealbruk som tiltak

• Fortetting (bosatte, ansatte og besøk) gir 

signifikant lavere trafikkarbeid enn referansebanen

• Lav befolkningsvekst i byområdene

• Foreløpige resultater fra tiltaksbanene gir en effekt 

på mellom 1 – 6 prosent reduksjon av 

trafikkarbeidet fram mot 2030

• Ikke nok for å nå nullvekstmålet, og effekten 

varierer fra byområde til byområde

• Byene er ulike mht. bosettingsmønster

• Referansebanene er ulike på fortetting



Erfaringer og prosess

• Pilotfase med kontinuerlig læring 

og faglig utvikling

• Utviklingsfasen har tatt lengre tid 

og vært mer kompleks enn vi 

trodde

• Pilotbyene har måttet være 

tålmodige

• ADV må tas i bruk og vil utvikles 

videre!
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Etter lunsj:

Faglig utdypning: erfaringer med 
bruk av RTM og veien videre

• ADV som integrert del av byutredninger og 
transportanalyser
Oskar Kleven, Nasjonal transportplan –
transportanalyser

• ADV RTM: klimaverktøy for kommunene,
Nina Holmengen, Miljødirektoratet

• Hva skal til for at nye byområder kan ta i bruk 
ADV RTM?
NTP faggruppe areal

• Resultater og erfaringer 
pilotbyområdene

• Oppsummering og veien videre


