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Spørsmål 41. 

Det er omtalt at det er satt av om lag 5 mrd kr til sykkelekspressveier i perioden. 

a) hvilke poster/underkategori er disse pengene lagt? 

b) hvor mye midler er satt av til de enkelte byene? 

c) Ifm behandlingen av bypakke Nord-Jæren lå det inne finansiering av 

sykkelekspressvei. Finansieres denne av denne ordningen som er omtalt i NTP, eller 

gjennom bompengeopplegget som omtalt i proposisjonen? 

d) hvordan er midler til sykkelekspressveier fordelt mellom første og andre 

seksårsperiode? 

 

 

 

Svar: 

a) Statlig finansiering av sykkelekspressveger inngår i den samlede rammen på 24 mrd. 

kr til programområdetiltak i bymiljøavtaler og byvekstavtaler over kap. 1320, post 30.  

b) Statlig bidrag til sykkelekspressveger vil bli avklart gjennom kommende 

forhandlinger og reforhandlinger av byvekstavtaler. Det er derfor satt av en samlet 

ramme på 5 mrd. kr i planperioden, men midlene er ikke fordelt mellom byområdene. 

Det vil være opp til forhandlingspartene i hvert enkelt byområde å vurdere konkrete 

sykkeltiltak og hva som vil være hensiktsmessig og kostnadseffektiv 

infrastrukturstandard.  

c) Sykkelekspressveg mellom Stavanger og Sandnes ligger inne i porteføljen til 

Bypakke Nord-Jæren, jf. Prop. 47 S (2016-2017) og Innst. 214 S (2016-2017). Prosjektet 

prioriteres og finansieres i tråd med føringene fra proposisjonen og Stortingets 

behandling av den. De lokale forhandlingene om en byvekstavtale for Nord-Jæren ble 

ferdig i midten av mai. Bypakke Nord-Jæren vil inngå i denne avtalen, som vil bli 

endelig inngått etter politisk behandling i de berørte kommunestyrene, fylkestinget og 

regjeringen. Avtalen bygger på inneværende Nasjonal transportplan for perioden 2014-

2023, der det ikke er satt av egne midler til sykkelekspressveger. Ev. statlig finansiering 

av sykkelekspressveg på Nord-Jæren innenfor den omtalte rammen på 5 mrd. kr i 

Nasjonal transportplan 2018-2029 vil først bli drøftet i reforhandlingen av 

byvekstavtalen, som vil ta utgangspunkt i den nye transportplanen.  

d) Midlene til sykkelekspressveger inngår i den samlede rammen på 24 mrd. kr til 

programområdetiltak i bymiljøavtaler og byvekstavtaler, der det er lagt til grunn et årlig 

gjennomsnitt på om lag 1,7 mrd. kr i første seksårsperiode og 2,3 mrd. kr i andre 

seksårsperiode. 

 

 


