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Fremtidens byer – toppmøte 19. Mai 2009 
Petter H. Brubakk, direktør Næringspolitikk, NHO 
 
Stikkord : 
 

 Næringslivets Klimapanel –  næringslivet vil bidra til å løse klimautfordringene . Utarbeider 
sektorvise faktahefter som skal munne ut i Næringslivets Klimahandlingsplan 
 

 Byene vokser frem til 2030, fremskrivning av befolkningstall fra SSB: 
Oslo, Stavanger – 40 pst vekst 
Trondheim og Kristiansand – 30 pst 
Tromsø – 25 pst 
 

 Fremtiden er bærekraftige byer, de må være: 
              -      Miljøeffektive – mange mennesker på lite areal har stordriftsfordeler 

- Logistikk og infrastruktur for levested og arbeidssted, mobilitet, distribusjon, 
informasjon og energi 

- Langt mindre energibruk per capita enn ved spredt bosetning 
- Mer effektiv avfallshåndtering og resirkulering 
- Helelektrisk nullutslipps potensiale ved forbrenningsfri stasjonær og mobilt 

energibruk 
- Utfordringen er å få til en helhetlig og fremtidsrettet planlegging 

 
 

    Alt dette er viktige områder vi har identifisert av vårt klimapanel 
 

 Pga kort innlegg her, vil jeg fokusere på vår siste rapport KollektivLøftet  
 
 

 Befolkningsvekst frem mot 2030 vil gi 
 500 000 flere bilturer hver dag i Oslo og Akershus i 2030 
 130 000 i Bergen 
 100 000 i Trondheim 

 Følger  
 Miljø og lokale luftforurensing, samt fremkommelighetsproblemer  
 Trengsel på veiene som rammer næringslivet 
 Store samfunnsøkonomiske kostnader 

 Behov 
 Virkemidler som styrker effektive og miljøvennlige transportformer  
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KollektivLøftet – effektiv og miljøvennlig bytransport 
 

 Sikre at kollektivtransporten kan møte den forventede trafikkveksten, og ta store deler av 
veksten i biltrafikken 

 Redusere miljøutslippene fra veitrafikken  
 Øke fremkommeligheten på veiene, både for næringslivets transporter og for 

kollektivtransporten 
 
 

Grunntanken 
- Restriktive tiltak rettet mot privatbilen 
- Mer transporteffektiv arealpolitikk 
- Kraftig økning i kollektivtilbudet. 

 
For resten av landet vil personbilen fremdeles spille en hovedrolle i avviklingen av de daglige 
arbeidsreisende.  
 
Store byområder – vi har klar ambisjon om å få flere til å reise kollektiv gjennom: 
  
 - bedre kollektivtilbud  
 - restriksjoner på personbilbruken 
 
Veitrafikken står for en stor del av CO2-utslippene 
 
Virkning - Binde sammen sentrum av byene og områdene rundt i robuste bo- og 
arbeidsmarkedsregioner.  
 
Med unntak av Oslo er kollektivandelen lav på arbeidsreiser i de største byene. 
BEHOV FOR ENLANGSIKTIG Å STRUKTURELL ENDRING AV TRANSPORTSYSTEMET I BYOMRÅDENE. 
 
NHO har foreslått en 10-punktsliste for økt kollektivsatsing : 
 
1) Kraftig økning i kollektivtilbudet 
2) Buss foran privatbilene 
3) Økt kapasitet for t-bane og trikk 
4) Køprising i de største byområdene – knyttet til pkt 1 og utfra lokale vedtak 
5) Mer transporteffektiv arealpolitikk 
6) Mer økonomisk fordelaktig å reise kollektiv til jobb 
7) Rekruttering av personell 
8) Kontrakter som stimulerer til videre utvikling av kollektivtilbudet 
9) Årlig kollektivmilliard i kollektivtransporten i de seks største byene 
10) Nasjonal kollektivtransportstrategi    

 

 

 


