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Bymiljøavtalenes formål: Bidra til å løse byenes 
utfordringer på transportområdet 

● Virkemidlene i (de fleste av) dagens bypakker/KVUer bidrar 
ikke til å nå målet om nullvekst 

● Erkjennelser:  

– Behov for bedre samordning av virkemidlene  

– Nødvendig med mer penger, men vi når bare målet hvis 
vi har en arealpolitikk og et kollektivtilbud som bygger 
opp under målsettingen  
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Indikatorenes formål: følge opp målene og 
innsatsområdene i avtaleperioden  

 

Fra NTP: «I den videre utviklingen av 
gjensidig helhetlige bymiljøavtaler må det 
sikres at effektene av tiltak kan 
dokumenteres.» 

 

 

● Statens vegvesen har fått ansvar for 
utvikling av et felles minimum 
indikatorsett 
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Prosess 
 
● Egen arbeidsgruppe 

● Fagpersoner i Statens vegvesen, Jernbaneverket, 
Miljødirektoratet og Miljøverndepartementet har vært 
involvert 

● Utredningsmiljøer er invitert til å komme med innspill 
Møterunde med sju av byområdene som er med i 
Framtidens byer 

● Indikatorsettet skal ut på høring senest 1. november, med 
seks ukers høringsfrist 

● Anbefaling overleveres Samferdselsdepartementet på nyåret 
2014 
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Grunnlag: Målet om nullvekst i biltrafikken 

● Anbefalinger fra transportetatene:  

– Persontransport, også elbiler  

– Bør gjelde: 

• Byområder som er aktuelle for bymiljøavtaler, men også 
andre byer som er aktuelle for bypakker 

• Alle kommuner som omfattes av den enkelte 
avtale/bypakke 

– Gjennomgangstrafikk kan unntas, forutsatt av andelen 
dokumenteres  (definisjon: trafikk med start- og endepunkt 
utenom avtaleområdet) 

– Tidsperspektivet er ti år, og følger avtaleperioden for 
bymiljøavtalene 

– For avtaler som har et lengre tidsperspektiv revurderes målet 
etter ti år 
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Indikatorene har ulik rolle! 

● Målindikatorene er styringsverktøy: gir informasjon om 
effektene/ resultatene av bymiljøavtalene 

● Indikatorene knyttet til innsatsområder skal gi oversikt over 
status innenfor innsatsområdene som er mest sentrale for å 
nå målene for avtalene 

 

I tillegg:  

● Rapportering av status for øvrige NTP-mål som er relevante 
for byområdene: Trafikksikkerhet, luftforurensning og støy 

● Referanseindikatorer: inntekts- og befolkningsutvikling 

 

Anbefaling om minimum indikatorsett 
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Målindikatorer 

● Utviklingen av personbiltrafikken 
• Reiseomfang (kilder: RVU og trafikkregistreringer) 

• Transportmiddelfordeling (kilde: RVU)  

● Utviklingen av klimagassutslipp  
   

Anbefaling om minimum indikatorsett 
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Formålet med indikatorene knyttet til 
innsatsområder 

● Ikke detaljstyring, men et verktøy 
for å følge med på 
virkemiddelbruken som ligger til 
grunn for avtalene 

● Datagrunnlaget skal være 
tilfredsstillende for alle 
avtaleparter - resultatene skal 
ikke gi grunnlag for usikkerhet og 
forhandlinger underveis 

● Eventuelle mål for 
innsatsområdene blir en del av 
forhandlingene 
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Indikatorer for oppfølging av innsatsområder (1) 

● Tilrettelegging for gående og syklende 

– Er det vedtatt en lokal gåstrategi i kommunen? 

– Antall km tilrettelagt for hhv gående  og syklende  

● Framkommelighet for kollektivtransport  

– Hastighet i rushtid på stamlinjenettet  

– Antall kilometer kollektivfelt  

● Kvalitet på kollektivtilbudet/universell utforming  

– Relativ reisetid mellom bil og kollektivtransport   

– Kollektivtransportens kapasitet 

– Holdeplasser på stamlinjenettet og viktige knutepunkt 
som er universelt utformet  
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Indikatorer for oppfølging av innsatsområder (2) 

● Arealbruksutvikling   

– Tetthetsgrad i sentrale tettsteder  

– Andel nye boliger nær et godt kollektivtilbud 

● Bilrestriktive tiltak  

– Pris for passering av bompengeringen  

– Andel arbeidstagere med gratis parkeringsplass  

– Antall offentlig tilgjengelige parkeringsplasser i 
sentrumssonen 
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Videre arbeid 

● Det videre utviklingsarbeidet må 
prioriteres ut fra hvilke indikatorer som er 
av størst betydning for oppfølging av 
bymiljøavtalene 

● Det må arbeides videre med 
konkretisering av rapporteringssystem og  
rapporteringsopplegg  

● Det må utarbeides indikatorveiledere.  

● Rapportering bør skje i en felles, nøytral 
database. Dette forutsetter at dataene er 
tilgjengelige for alle parter ved behov 
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