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Forsidebilde: 
«Kokongen» ved Vågen videregående skole 
i Sandnes sentrum

«Persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og  gange.» Slik 
formulerer regjeringen sitt mål for byområdene i Nasjonal transportplan 2014-2023. 
Satsingen i byområdene betyr at det skal innføres helhetlige by- 
miljøavtaler for å utvikle transportinfrastruktur og transport- 
tilbud. Avtalene skal inneholde mål og virkemidler for økt   
kollektivandel, sykling og gange. Avtalene skal også inneholde 
tiltak for redusert bilbruk og arealprinsipper som bygger opp 
under miljøvennlig transport.

Framtidens byer står overfor viktige 
strategiske valg i byutviklingen. Et 
godt beslutningsgrunnlag er avgjøren-
de for gode framtidsvalg. Nasjonal 
transportplan (NTP) er et sentralt 
dokument som har stor betydning for 
utviklingen i Framtidens byer. Hensik-
ten med nettverkssamlingen i Sandnes 
var blant annet å se nærmere på  
hva NTP betyr for byenes videre  
arbeid og transportetatenes innsats 
for å i riktig retning mot at veksten i 
persontransporten i storbyområdene 
skal tas med kollektivtransport, sykkel 
og gange.

RAPPORT
Denne rapporten gir en kortfattet opp- 
summering av det viktigste som kom 
fram på nettverkssamlingen.

Design og lay out:
Brit Elve Strand, Statens vegvesen

Tekst og foto:
Inge Fosselie, Fosscom
Brit Elve Strand, Statens vegvesen

Citiplan AS, Larvik
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Fellessamling

Denne NTPen er bedre enn tidligere NTPer. Den er tydeligere på hvilke transport- 
behov vi skal dekke. Den har en klarere innretning i forhold til utfordringene, nærings- 
livets transportkostnader, enorm befolkningsvekst i byområder, og svarer godt på 
målene Stortinget har satt i klimaforliket. 

Nasjonal transportplan skal være en overordna politikk for å nå nasjonale mål. Vi 
kommer neppe så langt at alle problem blir løst, men vi går i riktig retning.

NTP har en klarere politikk for byområdene. Denne endringen hadde ikke kommet 
uten det grundige forarbeidet som er gjort i Framtidens byer; en døråpner for det 
som skjer nå. Program som arbeidsform utvikler energi, veien blir til mens vi går.

Sandnes har gått fra å være et tettsted til å bli en by. Overordnet utfordring er  
utvikling av transportsystemet. Det legges opp til gåavstand fra alle nye boliger til 
kollektivaksen. Sandnes øst,  framtidens by, får 10 000 nye boliger og 40 000 men- 
nesker innen 2040. Utfordringen er jordvern, men vi er enige om å bli enige! 

_____________________________________________

Statssekretær Geir Pollestad, Samferdselsdepartementet           

Avd.dir. Berit Skarholt, Miljøverndepartementet      

Ordfører Stanley Wirak, Sandnes kommune

Geir Pollestad Berit Skarholt Stanley Wirak

• Energi i bygg
• Areal og transport
• Klimatilpasning
• Forbruk og avfall
• Bedre bymiljø
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Per Espen Stoknes

Klimapsykologi - klimastrategi

Vi får bedre og bedre fakta om klimautviklingen, men folk bekymrer seg mindre og 
mindre. Det mest bekymra land i verden akkurat nå er Thailand, bare Estland er 
mindre bekymra enn Norge! Hvordan forstår vi dette paradokset? 
Vi tar feil utgangspunkt for klimakommunikasjon. Vi antar at folk er uvitende og 
trenger påfyll av fakta. Hvis du ikke skjønner noe, er det fordi du ikke har fått fakta på 
bordet. Men det er ikke slik at bare du fyller på med fakta, tar folk til fornuften. Folk 
filtrerer informasjonen etter om man liker avsenderen eller ei i forhold til budskapet. 
Man er uenig uansett. Hvis SV er for en sak, må Frp være mot. Dette har bidratt til å 
politisere en klimasak som burde vært felles.

Man har forsøkt å selge helvete, men helvete selger ikke!

Hva kan vi gjøre?
Handling styrer holdning, ikke omvendt. Derfor er nudging (dulting) så viktig.
Bruk sosiale nettverk; du er klimavennlig fordi naboene er det! Folk vil bli anerkjent 
for det de gjør, det må bli synlig sosialt. Spill på lokalpatriotisme og jungeltelegrafen. 
Når det er mer lettvint, vil folk gjøre det. Når det er lettere å ta buss enn å kjøre egen 
bil, vil folk velge bussen.

Fortell om klimasaken, bruk humor, følelser og drama. 
Lag en entusiastisk miljøfortelling, en historie med konklusjonen: 

Vi fikk det til, vi klarte det!

_____________________________________________

Per Espen Stoknes, psykolog og førstelektor ved BI

          

«Man har forsøkt å selge helvete, 
men helvete selger ikke!»

«Vi fikk det til, vi klarte det!»
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Mari Braaten Larsen            
                                                                                        

Helge Eide

Hva betyr NTP for byene og deres 
videre arbeid?

Vi har fått et nytt nasjonalt mål gjennom klimaforliket: Veksten i persontransporten 
i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Det er et veldig 
ambisiøst mål. Befolkningsveksten i byene gir økt etterspørsel etter transport. Ruter 
har beregnet en økning fra 270 til 530 mill kroner i året for å håndtere økningen bare 
i Oslo. 

Helhetlige bymiljøavtaler er en ny samarbeidsform for ni aktuelle byområder; ut-
videlse og utvikling av dagens bypakker i storbyområdene. Gjensidig forpliktende 
avtaler mellom likeverdige partnere, styrt etter mål og resultater, ikke etter tiltak. 
Partene må i større grad jobbe mot felles mål. Areal må med i planleggingen for å få 
til en helhetlig utvikling.

Partene skal komme fram til gode løsninger for transportsystemet. Staten har en 
ufordelt pott på 26,1 mrd. kr, fordelt på en bypott på 16,9 mrd. kr og belønningsmidler 
på 9,2 mrd. kr. NTP åpner for at bypotten også kan brukes til store infrastrukturtiltak 
på  fylkeskommunalt område innen kollektivtransport. Omfattende sykkelsatsing for 
hele landet på 8,2 mrd. kr. Dagens bypakker og avtaler om belønningsmidler blir 
videreført. 

NTP er et historisk sterkt løft for samferdsel. Det er ikke et budsjettdokument med 
bindende vedtak. Det betyr kraftige utfordringer for budsjettsalderingen i regjering 
og storting. Det er potensial for betydelig økte statlige finansieringsbidrag til kollek-
tivtrafikk og gang- og sykkelveier i byene. Investeringsbehovet for kollektivtrafikken 
i et langsiktig perspektiv beløper seg til 8 mrd. kr årlig i 30 år. Ingen vil akseptere så 
lang horisont. Det må skje raskere. 

Bilandelen er for høy i forhold til politiske mål. Man snakker om ytterligere restriktive 
tiltak utenom det som ligger inne i KVUene. Det er ikke mulig å få til restriktive tiltak 
i noen byområder hvis det ikke satses sterkt på økt kollektivtrafikk. Fireårsavtale er 
altfor kort til å lage forutsigbare løsninger for kollektivtrafikk. Avtalelengde og beløp 
må økes. 
_______________________________________

Mari Braaten Larsen, rådgiver, Samferdselsdepartementet

Helge Eide, rådgiver, KS
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Historisk opptrapping:  
Nye grep for byene med forpliktende avtaler og vekt på kollektivtransport, gange og 
sykkel. InterCity utbygging på Østlandet. Ny ferjefri E39 fra Kristiansand til Trond-
heim og Stadt skipstunnel på Vestlandet.

Utviklingstrekk og perspektiver: 
Sterk befolkningsvekst og økonomisk vekst som gir økt transport med tilhørende 
miljø- og klimautfordringer. Transportsystemet skal gjøres tilgjengelig for alle. 

Det store bildet:
Byer: Veksten i persontransporten skal tas med kollektivtrafikk, sykling og gåing. 
Bymiljøavtaler.
Regioner: Bidra til regionforstørring. InterCity jernbane. Vegutbygging. Videre utred-
ning om lufthavner noen steder.
Mellom byer og regioner: Redusere avstandskostnader og styrke godstransporten. 
Store vegprosjekter.

Statens vegvesens rolle i byområdene: 
•	 Etaten	er	part	i	de	helhetlige	bymiljøavtalene	sammen	med	fylkeskommunene	
 og kommunene og Jernbaneverket der det er aktuelt.
•	 Ansvar	for	utvikling	av	indikatorsett	og	sammenlignbart	datagrunnlag	for	
 oppfølging av bymiljøavtalene.
•	 Trafikantbetaling.
•	 Kartlegging	og	kompetanseoppbygging:	mer	kunnskap	om	sammenheng	mellom	 
 virkemidler og effekt, kompetansen må styrkes.

Sykkelandelen skal dobles fra 4 til 8 prosent, og så må vi gå mer! Det er lettere å få til 
med en tett bystruktur. Restriktive tiltak er ofte nødvendig for å endre reisevanene. 
Dette er alle enig i, men det er vanskelig å få politiske vedtak.

Arealbruk er en viktig premiss for utviklingen i transportetterspørselen. Dette har vi 
visst i 50 år! 

Det er behov for bedre logistikkløsninger for varetransport i byområdene. Det er 
ingen sterke virkemidler for å overføre gods fra veg til sjø og bane i denne NTPen.

Det er et godt mål å halvere planleggingstida, men det blir tungt å nå. Vi skal gjøre 
hva vi kan!

_______________________________________

Lars Aksnes, direktør, Statens vegvesen

Lars Aksnes

Hva betyr NTP for 
transportetatene?
Muligheter og utfordringer

Byområdenes utfordring er ulike

K
ilde RV

U
 2009

Illustrasjon av tenkt bybane gjennom 
Stavanger sentrum

Illustrasjon fra Ferjefri E39.
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Dette er en fantastisk spennende NTP for Jernbaneverket. Det legges opp til en lang-
siktig strategi for togtilbudet. Jernbanen plasseres inn i virkeligheten på en god måte! 
Det er en  kraftfull og klar strategi for InterCity (IC), ikke fullt så kraftfull for gods.

Det viktigste grepet for IC er å tidfeste utbyggingen. Tønsberg 2024 er et stramt løp. 
Jernbanen er en del av kollektivsystemet i syv av de ni største byområdene. Det er 
blitt tydeligere i denne NTPen. Fremdriften definerer behovet for penger, det er ikke 
penger som definerer behovet for fremdrift.

Vi skal legge opp til mer effektive planprosesser og halvere den totale planleggings-
tiden for store samferdselsprosjekter.

IC-utfordringer og suksessfaktorer:
•	 Felles	forståelse	av	premisser	og	rammer
•	 Prosessavklaring,	hvordan	skal	vi	arbeide	sammen
•	 Målidentifikasjon
•	 Rolleavklaring
•	 Faglige	ressurser	og	kompetanse
•	 Informasjon

__________________________________________________

Lars Erik Nybø, seksjonssjef, Jernbaneverket

Lars Erik Nybø
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Nudging som metode 
og tenkemåte 
– det lille «dultet»

Benedicte Brinchmann og 
Erik Høines

FAKTA:
”Nudge” er et varsomt puff  eller dytt 
i riktig retning. Brukes som metode 
for å få folk til å endre atferd. Nud- 
ging handler om valg. Bevisste valg 
baserer seg på god informasjon, 
det har man ikke alltid. GreeNudge  
ønsker å utforske tiltak som kan 
dulte oss i en grønnere og mer klima-
vennlig retning.

www.greenudge.no
www.stordalenfoundation.no

Det er ikke slik at bare vi pøser på med nok informasjon, blir folk idealmennesker. Vi 
er vanedyr, litt late, vil heller ha 100 kr akkurat nå enn 1000 i morgen. Vi må forme 
belønningene ut fra dette. Endrer vi handlingen, kan holdningen komme litt på kjøpet.
Det må være lett å velge rett!

Små investeringer kan skape store resultatet, alt som skal til er bare et lite dult. 
Det hjelper å gjøre ting personlig. Det er en egen nudge-unit på statsministerens 
kontor i Storbritannia. Aksjonen Ren København – REN KBH – har limt grønne fot- 
avtrykk som fører til søppelkassene. Tiltaket må være lett å gjennomføre og bryet 
verdt. 

__________________________________________________

Benedicte Brinchmann- Eie, GreenNudge

og Erik Høines, fagkoordinator for nettverket forbruk og avfall
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Hildegunn Hausken

NTP-reaksjoner fra 
byene

26.1 mrd. kr fordelt på 10 år – som det skal konkurreres om - er ikke all verden i 
forhold til behovet! Når vi kommer ned til realitetene, må vi ha en KVU i bunnen. 
Skal bygge busway som kan bli trasé for en framtidig bybane mellom Stavanger og 
Sandnes og til Sola.

Vi har sendt inn belønningssøknad på vegne av Stavanger, Sandnes og Sola, som er 
det sentrale byområdet der det er mulig å innføre restriksjoner. Det blir krevende å 
kjøre prosessene ut fra prinsippet om likeverdighet. 
Jernbaneverket bremser arealutviklingen i Paradis-området, der stabler de tog! Når 
det kommer til gjennomføring, er det vanskelig å få til arealutvikling. En skikkelig 
sykkelparkering blir rene månelandingen!

Parkeringspolitikk virker langsiktig, men vil virke på nye bygg. Alle parkeringsplassene  
på bakken i Forus-områdene er lovlige. Skuffende at det ikke står noe om privat park-
ering i NTP! Det må bli mindre bilparkering ved større arbeidsplasser. Forståelsen for 
at du ikke kan parkere hvor som helst er mangelfullt utviklet i Stavanger.

Vi skal utvikle et høyverdig kollektivtilbud langs hovedaksene. Vi har nok en visjon 
om å bygge bybane på sikt.

__________________________________________________

Hildegunn Hausken,transportplansjef, Stavanger kommune

Busway rv. 44 med to bussfelt i midten og kjørebane for biler på hver ytterside

Togstasjonen Paradis i Stavanger

Parkering utfor arbeidssted på Forus
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Gottfried Heinzerling

Hva betyr NTP for transportplanleggingen på Jæren?

Stavangerregionen har hatt en arealutvikling basert på biltransport i mer enn 50 år. 

Først nå har vi komme til en brytningstid!
Vi har en sterk befolkningsvekst og et brukbart kollektivtilbud i regionen, men  
arealbruken har ikke tatt særlig hensyn til dette. Lave kollektivandeler skyldes at vi 
ikke har klart å matche arealbruken med kollektivtilbudet. 

Etter en bilorientert utvikling, sitter vi med et amerikansk sentermønster. Dette må vi 
gjøre noe med for å møte kravet om at miljøvennlig transport skal ta trafikkveksten. 

Vi har en regional uenighet om bybane eller bussvei. Vi utvikler kollektivtransporten 
i forhold til bussvei, men slik at den senere kan utvikles til bybane. Ambisjonsnivået 
og kvaliteten for bussveien er i prinsippet like høyt som for en bybane. Vi snakker om 
et investeringsvolum på 25 mrd. kr over 30 år til vei, jernbane og sykkel. 

Hva betyr NTP 
Utbygging av E39, Ryfast og Rogfast, KVU dobbeltspor Sandnes–Egersund, bedre 
veiforbindelsen til stamnetthavner, bymiljøavtaler, tiltak for syklister og gående. 
Det er politisk og administrativ vilje i regionen til å konkurrere om statsmidlene, 
men potten er ikke stor. Det må være en oppgave for departementet å gjøre potten  
vesentlig større.

Jeg tror NTPen har undervurdert at Nord-Jæren og særlig Stavanger er nøkkelen i 
regionen for å få til en utvikling i bytransporten slik den er skissert i klimaforliket.

____________________________________________________

Gottfried Heinzerling, Samferdselssjef, Rogaland fylkeskommune

Utenfor Vågen videregående skole i SandnesBusway gjennom Hillevåg, rv. 44

Stavanger og Sandnes i 1960 og 
2000 – endringer i arealbruken
(kilde: Fylkesmannen i Rogaland)

NTP-reaksjoner fra 
byene
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Oslo bør få halvparten! 

Pengene er fine nok, de, men det er altfor lite. Det bør være rom for å hive på noen 
milliarder til i året. Vi er klar på at vi er kvalifisert til å være med i bymiljøavtalene. Vi 
har gjort gode grep for å oppfylle kriteriene. 
Skinnegående transportformer må ta mye av trafikkveksten. Kraftig satsing på sykkel. 
Men det er vanskelig å lage et sammenhengende veinett for sykkel i Oslo.

Prosjektmuligheter 
Fornebubanen, forlengelse til A-Hus og Metrotunnel i perioden,  betyr bedre gjen-
nomføring av prosjekter for å unngå «infarkt»
Det er tydelig at Bymiljøavtale-opplegget fremstår som viktig for regjeringen. Det 
er forslag til prosjekter i NTP-framlegget som burde gi langt større rammer for by- 
miljøavtalene.
Forutsigbar finansiering og planlegging er kjempeviktig for oss, det vil skape sikker-
het. Hadde man visst at det ble så stor utbygging på Fornebu, burde man for lengst ha 
gjort noe med kollektivtrafikken til og fra Fornebu. Framkommeligheten på veinettet 
må få et løft når Lørenbanen er på plass i 2014, når NSB får i gang de nye togene sine 
i 2014, når Follotunnelen og ny Metrotunnel er på plass.
Fullt Inter City-triangel er mulig i NTP-perioden. Jernbaneverket kan klare det. Den 
muligheten bør man gi Jernbaneverket, en etat som har vært hardt prøvet i mange år.

__________________________________________

Helge Jensen, avdeligsdirektør, Bymiljøetaten i Oslo

Akershus gir honnør for satsingen i NTP

Baneløsninger for bynær trafikk må komme på plass. Vi må regne med at Fornebu-
banen alene koster 6 mrd.kr.
Toget styrker ikke nødvendigvis sin posisjon i kollektivtrafikken i vårt område. Men 
det er kjempeviktig som ryggrad. Toget har hittil redusert sin andel i forhold til buss. 
Vi må akseptere at toget ikke vil ta tilstrekkelig av kapasiteten i Vestkorridoren. Veien 
mellom regionsentrene er veldig preget av lokaltrafikk. Staten løser ikke sitt i Oslo og 
Akershus med å si at vi satser på tog.
Man har ikke tatt inn over seg at fylkeskommunene er låst på inntektssiden og dermed 
ikke har økonomisk bæreevne til å finansiere sine ansvarsforhold. Likevel under- 
streker samferdselsministeren at dagens finansierings- og oppgavedeling ligger fast.
Hvis vi skal ha pakker, skal politikere forhandle med politikere. Lokale og regionale  
politikere må møte sentrale politikere, ikke et embetsverk. Det er litt Kardemommeby- 
aktig å tro at nåværende planer skal forplikte fremtidige kommunale vedtak.

_________________________________________________________

Arnhild Danielsen, fylkesdirektør samferdsel, Akershus fylkeskommune

Arnhild DanielsenHelge Jensen

Pål Tore Berg, SD
Mye arbeid skal gjøres fram- 
over, samarbeidet videre er viktig.  
Samarbeidet mellom de ulike for-
valtningsnivåene ligger fast. 
Vi ønsker fortsatt samarbeid i regi 
av Framtidens byer som en arena 
å møtes på. Må jobbe smart fram- 
over for å få mest ut av pengene.

Intercitytog. Foto: Njål Svingheim 

NTP-reaksjoner fra 
byene
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– NTP skal ikke være en hilsen hjem. 
Dette skal være en overordna politikk 
for å nå målene!

Geir Pollestad

13-0728 grafisk.senter@
vegvesen.no


