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1. Nye politiske signaler med NTP 2010-
2019 – to delt politikk- by/land 

For byer legges vekt på: 

- helhetlig virkemiddelbruk, miljøvennlig transport 

- bypakker skal baseres på en plan for areal- og 
transportsystemet der det er vist hvordan trafikk- 
og miljøutfordringer skal løses på kort og langs 
sikt 

 

2. Krav om KS1 for «bypakker» 

 

3. Forventning til Framtidens byer fra 
staten om utarbeidelse av «bypakker»  



KVU/KS1 –for byområder i stort 
omfang 

Alle 9 Framtidens byområder har KVU/KS1 på ulike 
stadier i prosessen. 

Andre byer: Moss, Tønsberg, Ålesund, Molde, 
Bodø, Harstad og Alta – har eller får KVU 

16 i alt 

KS1 er i ferd med å komme for flere byer. 

Regjeringens føringer foreligger kun for to byer, 
Osloregionen(Oslopakke 3) og Tromsø.  

 

 

 

 

 



Forpliktende avtaler om samlet innsats i 
byområdene  -  bypakker  

Aktuelle rammer : 

 Lokalt vedtatte mål – konsistente med nasjonale 

 KVU/KS1 er gjennomført  – føringer lagt til grunn 

 Stat, kommune og fylkeskommune (politisk nivå ) samarbeider      
om styringen 

 Regionale arealplaner som sikrer mer kompakt arealbruk med 
basis i kollektivnettet samordnet med transportsystemutvikling 

 Finansieringsopplegg avklart 

 Porteføljestyring  

 Sekvensiell gjennomføring 

 System for felles faglig utredning etableres 

 

Godt kollektiv- og gs- tilbud og bilrestriktive tiltak vektlegges  



Noen betraktninger om KVU som 
grunnlag for bypakker 

KVU er ikke en plan - en overordnet  utredning 
ledet av staten 

Samfunnsmålet fastsettes av staten, og det 
samme gjøres med anbefalingen til slutt 

KS1 mulighet for nasjonal politisk styring av 
viktige lenker i det nasjonale transportsystemet 

Ett av flere grunnlag for videre arbeide med ev. 
bypakke  

Helhetlig virkemiddelbruk i bypakker - en arena 
for lokale, regionale myndigheter og statlige 
myndigheter – nasjonale føringer skal følges 

 



I stor grad felles utfordringer  

NTP-rapport –gjennomgang av KVUer. http://www.ntp.dep.no/2014-
2023/pdf/2011_03_07_gjennomgang_av_konseptvalgutredninger_for_noen_norske_byomraader.pdf 

NTP-rapport om byområdene. : http://www.ntp.dep.no/2014-2023/pdf/rapport_byomraadene.pdf 

Transportmodellberegninger og virkemiddelanalyse 

for Framtidens byer, TØI rapport 1123/2011, Transportøkonomisk institutt Oslo, januar 2011. https://www.toi.no/article29816-8.html 

Miniutredning om arealbruk og transport  TØI-rapport 114/2010: https://www.toi.no/article29797-8.html 

• Stor befolkningsvekst 

• Lokal støy- og luftforurensning 

• Avviklingsproblemer, kollektiv- og godstrafikken i 
samme kø som øvrig trafikk 

• Manglende sammenheng og kvalitet i nett for 
gående og syklende 

• Mangler et avlastende hovedvegnett noen steder 

• Vi har byer i Norge med behov for en aktiv 
bytransportpolitikk 
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Mål i KVU 

Miljøvennlig og effektivt går igjen 

Konseptene sammenlignes mht. CO2, men har 
det ikke som overordnet mal 

Ett overordnet generelt mål og flere effektmål går 
igjen  

Miljøvennlighet er i KVU ofte ”synonymt” med 
transportmiddelfordeling 

 

Hvordan KVU ivaretar lokale interesser er viktig 
for senere gjennomføringskraft 

 

  

 

 



Mål for bypakker 

Behov for ny måldrøfting og vedtak når bypakke 
skal snekres 

En bypakke må ha et/flere mål å styre etter, og 
denne må være vedtatt av lokale og regionale 
myndigheter  - flere kommuner og Fk –ev. 
føringer fra regjeringen 

En helhetlig virkemiddelpakke krever vurdering 
av tiltak og virkemidler utover det som belyses i 
KVU 



  Arealbruk  

Godkjente planer er stort sett lagt til grunn, unntak 
Bergen og Nord-Jæren 

Metodisk vanskelig i KVU, men fortetting gir virkning 

– Transportmodellkjøringer  I NTP viser 6% nedgang i 
transportarbeid for Framtidens byer 

– Miniutredning av TØI viser samme «funn» 

KVU gir ikke kunnskap om langsiktig kumulativ 
virkning av ulik arealbruk 

 



   Tiltakspakker i KVU 

• Veg- og kollektivtiltak analyseres og virkninger beregnes 

med transportmodeller 

• Gang- og sykkeltransport er med, mange legger 

sammenhengende nett inn i alle konsepter – et basis 

gode som bør tilfredsstilles – virkning beregnes ikke 

«riktig» 

• Gods lite drøftet 

• KVU viser at endret transportmiddelfordeling først 

kommer ved innføring av bedre tilbud i kombinasjon med 

restriksjoner  

 

• Begrensinger i modellen gjør at den verbale 

drøftingen er viktig som grunnlag for anbefalingen 

 

 
 



Oslo og Akershus  
Oslopakke 3-  
 Rammer fastlagt i st.prp. 

 

Mål - god framkommelighet for alle trafikantgrupper 

- Rushtidsforsinkelsene skal reduseres,  

- Næringsliv og kollektivtrafikk skal prioriteres 

 

Har porteføljestyring, mål og indikatorer, og styringssystem  

Omfatter tiltak i veg- og kollektivsystem og midler til drift av 

kollektivtilbudet.  

 

Bilandel ned og kollektivandel opp siden 2005. 

GLP lagt fram i desember. Kostnader økt fra 65 til 100 mrd. kr, 

behov for mer statlige midler til kollektivsystemet 

påpekt.(2011-kr) 
 

http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/oslopakke3 



Trondheimsregionen 

Miljøpakke vedtatt 2008 i bystyret i 2008. 

KVU for Sluppen 2008. 

Miljøpakken trinn 1 lagt fram for Stortinget i 2009. 

Tilleggsutredning nesten ferdig, grunnlag for trinn 2. 

 

Mål om å redusere utslippene av klimagasser fra transport med 20 pst fram 

til 2018, og å redusere andelen reiser med bil fra 58 pst til 50 pst fram til 

2018 

 

Belønningsavtale 2009 – 2013 med mål om 11 pst trafikkreduksjon 

gjennom snittene.  

 

Biltrafikk gjennom snittene siden innføringen av bompengeinnkrevingen 

31.3.2010, ca. 11 % nedgang. Kollektivtrafikken har samlet for Trondheim 

og Trondheimsregionen økt med ca. 32%(lagt inn siste tall etter seminaret). 

 

Helheten i pakken legges fram i trinn 2                miljopakken.no 

 



Stavangerregionen 

KVU ferdig, tilleggsutredning pågår –bedre 

faglig grunnlag mht. buss/bane. 

 

Eksisterende bompengeordning er forlenget 

inntil fem år gjennom vedtak i januar for å 

finansiere bla. Eiganestunnelen. 

 

Bane eller buss i egen trase er et kjerne 

spørsmål mht. valg av høykvalitets system 

for kollektivtrafikken på Nord Jæren. 

 

Fylkestinget har vedtatt bybanekonsept i 

2010 



Grenland 

 

KVU ferdig i 2010 – anbefaler optimalisering av 

dagens vegnett, framkommelighetstiltak for 

næringstrafikken, og «grønne» tiltak som gjør det 

bedre for kollektivtrafikken , gang- og sykkeltrafikken 

 

Mulighetsstudie igangsatt og bompengeselskap er 

etablert i februar 2011 

 

Fylkestinget  vedtok i desember 2011 å gå videre 

med arbeidet. Vedtatt i de enkelte kommuner (mulig 

unntak Siljan?) 



Tromsø 

KVU anbefaler kombinasjonskonsept med noen veg og mye 

kollektiv- og gs-tiltak, køprising og parkeringsrestriksjoner. 

 

Dette er støttet av KS1 og i regjeringens føringer. 

 

Køprising er lagt til side av bystyret som fattet vedtak i 

november 2011 om Tromsøpakke III basert på drivstoffavgift 

forlenget til 2020. Forventet totalinntekt 324 mill.kr, langt 

mindre enn kostnaden for kombinasjonskonseptet (ca.2500 

mill.kr) 


