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Mål i NTP 2014-2023 og Klimaforliket 

 

«Regjeringen har som mål at veksten i                             
persontransport i storbyområdene skal 
tas med kollektivtransport,                            
sykkel og gange.» 

 

Utgangspunkt for bymiljøavtalene:  



Mer penger til byene i NTP-perioden 
 
● Ufordelt pott på 26,1 mrd. kr:  

– Bypott: 16,9 mrd. kr  

– Belønningsmidler: 9,2 mrd. kr  

● Sykkelsatsing i og utenfor byområdene: 8,2 
mrd. kr  

● I tillegg: midler til store infrastrukturprosjekter 
på veg og jernbane  

 

Helhetlige bymiljøavtaler  
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Hva skiller bymiljøavtaler fra bypakker?  

● Nasjonalt mål skal ligge til grunn for avtalen 
– Knyttes til mål i klimaforliket: Veksten i 

persontransporten i storbyområdene skal tas med 
kollektivtransport, sykkel og gåing.  

● Statlige midler til infrastruktur som tradisjonelt ikke 
ligger innenfor statens ansvarsområde 

– Fylkeskommunal kollektivinfrastruktur av nasjonal 
interesse 

● Mer helhetlig virkemiddelbruk 
– Omfatter virkemidler som berører både stat, 

fylkeskommune og kommune 

• Restriktive tiltak skal være avklart 

• Regionale eller interkommunale arealplaner skal 
legges til grunn 
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Bymiljøavtaler 

Bompenge-
ordning 

Belønnings-
midler 

Bymiljø-
midler 

Lokale 
midler 



Statens vegvesens anbefalinger om et 
minimum indikatorsett 
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Prinsipielle synspunkter i høringsuttalelsene 

● 27 høringsuttalelser, deriblant 7 
fylkeskommuner og 11 
byområder/kommuner 

● Det er lagt ned et betydelig arbeid med 
indikatorer i tilknytning til eksisterende 
bypakker: hvorfor erstatte disse?  

● Indikatorene bør måle resultater, ikke 
virkemiddelbruk 

● Omfanget av indikatorer for stort  

 

Statens vegvesens anbefalinger om et minimum 
indikatorsett 
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Anbefalingen fra Statens vegvesen 

● Omfanget indikatorer er betydelig 
redusert i forhold til opprinnelig forslag 
– Målindikatorer knyttet til to områder:  

– Trafikkutvikling 

– Klimagassutslipp 

– Indikatorer knyttet til to innsatsområder 

– Arealbruksutvikling  

– Bilrestriktive tiltak,  

– Disse utvikles videre i samarbeid med KS og de fire 
største kommunene 

● Det legges opp til å kunne bruke 
indikatorer i eksisterende bypakker  
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Oppsummering av møterunde med byområdene om indikatorsett for bymiljøavtalene 28.05.2014 



Minimum indikatorsett - målindikatorer 

Helhetlige bymiljøavtaler 

28.05.2014 

Utvikling av persontransport, målt i  

● Endring i antall kjøretøykilometer 
med personbil i byområdet  

● Endring i ÅDT for lette kjøretøy 
(vegtrafikkindeksen) for 
byområdet  

● Endring i transport-
middelfordelingen 

● Endring i antall kollektivreiser 
(påstigende/reiser) 

 

Utvikling av klimagassutslipp, målt i  

● CO2-utslipp fra vei (tonn CO2 
ekvivalenter) i byområdet  

 



● Det må utvikles indikatorer 
for å kartlegge om de 
regionale/interkommunale 
arealplanene bidrar til 
nullvekstmålet og om den 
faktiske arealutviklingen er i 
tråd med planen.  

● Det må utvikles indikatorer 
for å kartlegge bilrestriktive 
tiltak.   

Oppsummering av møterunde med byområdene om indikatorsett for bymiljøavtalene 28.05.2014 

Minimum indikatorsett - felles indikatorer for 
innsatsområder 



Sykkelregnskap, gåstrategi og sykkeltellinger 

● Det bør oppfordres til at partene 
inkluderer utarbeiding og oppfølging 
av sykkelregnskap og gåstrategi i 
avtalene. 

● Det bør utvikles opplegg for 
sykkeltellinger som legges til grunn i 
oppfølgingen av avtalene. Dersom 
sykkelregistreringspunktene ikke er 
av tilfredsstillende kvalitet på kort sikt 
må det vurderes manuelle tellinger.  
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Rapporterings- og oppfølgingsansvar 
 
● Partene som inngår avtale er forpliktet til å 

følge opp rapporteringen av indikatorsettet  

● Ansvarsfordeling for hver indikator skal  
presiseres i avtaleteksten 

● Rapportering bør skje i en felles database 

– Forutsetter at dataene er tilgjengelige for 
alle parter ved behov.  

 

 

Minimum indikatorsett – anbefaling fra Svv 
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Bruk av de statlige midlene 

● Gang- og sykkelveger på riksveg 

● Kollektivtrafikktiltak på riksveg 

● Kollektivinfrastrukturtiltak av nasjonal 
interesse  

● Midlene kan ikke brukes til drift av 
kollektivtransport 

● Forutsetter samarbeid på                                        
tvers av forvaltningsnivåene,                                                     
der avtaleparter bidrar med                                  
finansiering 

● Midler kan også komme fra                                 
bompenger 

 

Helhetlige bymiljøavtaler 
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Forhandlinger mellom likeverdige 
avtaleparter 

● Det er satt av 3 125 mill. kr 
statlige midler i perioden 
2014-2017 

● Midlene er ikke fordelt 

● Forhandling om fordelingen 
fra 2014 

● Staten kan ta initiativ til slike 
forhandlinger. Kommunene og 
fylkeskommunene kan også ta  
slikt initiativ 

 

Helhetlige bymiljøavtaler 
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Bymiljøavtaler og belønningsordningen 

● Byområder kan inngå både 
belønningsavtale og en 
helhetlig bymiljøavtale.  

● På sikt skal de to 
avtaleformene utgjøre en 
samlet ordning. 

● Avtalene må gjøres så 
fleksible at byer både kan 
motta belønningsmidler og 
inngå helhetlige 
bymiljøavtaler. 

 

Belønningsordningen og bymiljøavtalene - på sikt en samlet 
ordning 



Belønningsavtaler 



Takk for oppmerksomheten! 
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