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Utviklingstrekk og perspektiver 
Slik blir det å leve i Norge framover 

● Befolkning 
– Flere mennesker, flere eldre  

og mest vekst i byene 

● Økonomisk vekst 

⇨ Kapasitetsutfordringer 

● Globalisering 

● Miljø- og klimautfordring 

● Universell utforming 
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Hovedtrekk i NTP 
Hva er Nasjonal transportplan? 

● Historisk opptrapping 

● Nye grep for byene 
- forpliktende    
   avtaler 
- kollektivtransport 
- gåing og sykling 

● Ferjefri E39 

● InterCity-utbygging 

● Stad skipstunnel 

● Prioriterte prosjekter 
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Det store bildet 
Framtidens transportsystem 

● Byer 
- Veksten i persontransporten skal tas        
   med kollektivtrafikk, sykling og      
   gåing 
- Bymiljøavtaler 

● Regioner 
- Bidra til regionforstørring 
- InterCity jernbane 
- Vegutbygging 
- Videre utredning om lufthavner  
   noen steder 

● Mellom byer og regioner  
- Redusere avstandskostnader og  
   styrke godstransporten 
- Store vegprosjekter 
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Store satsninger! 
Framtidens transportsystem 

● Totalt 
+ 49 prosent  

● Veg 
+ 49 prosent 

De viktigste vegene E6, E10, E16, E18, E39, E134 

Nesten dobling til store prosjekter siste seks år 

Ferjefri E39 

● Jernbane 
+49 prosent 

 InterCity 

● Sjø 
+ 55 prosent 

Stad skipstunnel 

16.04.2013 

Endringer fra saldert budsjett 2013 

Framtidens byer, Sandnes 



Byområdene: styrket innsats for 
kollektivtransport, syklister og fotgjengere 

«Regjeringen har som mål at veksten i 
persontransporten i storbyområdene 
skal tas med kollektivtransport, sykkel 
og gange.» 
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Byområdenes utfordringer er ulike 

Transportmiddelfordeling, daglige reiser. Kilde: RVU 2009 
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Fra 2014 til 2024: 860 000 flere daglige reiser i 
de fire største byområdene 
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Kilde: Transportetatenes 
egne beregninger, 
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Bymiljøavtaler 
Framtidens transportsystem 

● 16, 9 mrd. til bymiljøavtaler:  

– nytt rammeverk  

– flere skal kjøre kollektivt, sykle og gå 

– tiltak for å redusere bilbruken  

– arealbruk som bygger opp under dette 

 

● Midlene kan brukes til:  

– riksvegtiltak i byene 

– investeringsstøtte til fylkeskommunal 
kollektivinfrastruktur 
 

● Avtalene skal rettes inn mot Framtidens 
byer 

 

● Det åpnes for at bypotten kan brukes til 
investeringsstøtte til fylkeskommunal 
kollektivinfrastruktur av stor nasjonal 
interesse 

 

● Midler til belønningsordningen i tillegg: 
9,2 mrd. kroner 
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Statens vegvesen vil også framover ha en sentral 
rolle i byområdene 

 

● 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  
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Dokumentasjon av resultater - indikatorer 

● I den videre utviklingen av gjensidig helhetlige 
bymiljøavtaler må det sikres at effektene av 
tiltak kan dokumenteres.  

● Det er viktig å få fram objektive tall på 
transportmiddelfordelingen 

● Det er bl.a. ønskelig  å videreutvikle 

– kollektivstatistikken som utarbeides av 
Statistisk sentralbyrå  

– sammenliknbare reisevanedata for de fire 
største byområdene.  

– indikatorsett for bymiljøavtaler  

– sykkeltellinger for å dokumentere resultater 
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Rammer 

● For storbyområdene vil det være behov for å 
synliggjøre hvilke tiltak som er nødvendige 
for å nå målet om å ta 
persontransportveksten med 
kollektivtransport, sykling og gange.  

● Restriktive tiltak og mer kompakt arealbruk 
er viktig.  

● Tidshorisont 10-20 år, med rullering av 
avtalene hvert fjerde år. 

● Baseres på mål- og resultatstyring, lokale 
mål må korrespondere med nasjonale mål.  

● Målene skal være kvantifiserte, tidfestet og 
etterprøvbare 

● Før avtale må finansieringsplan være klar og 
brukerbetaling avklart.  
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Belønningsordningen  for bedre kollektivtransport 
og mindre bilbruk i byområdene  

● Belønningsordningen styrkes - det settes av totalt 9,2 
mrd. kr i tiårsperioden.  

● Prioritering av byområder: 

– som kan dokumentere at de vil oppnå resultater i tråd 
med målsettingen om nullvekst i personbiltrafikken.  

– som bruker køprising, differensierte bompengesatser 
eller andre tiltak med trafikkregulerende effekt.  

● Andre elementer som vektlegges i fremtidige søknader:  

– Mer varige investeringstiltak i kollektivsystemet, ikke 
bare driftstiltak 

– Solide data om bl.a. transportmiddelfordeling som er 
etterprøvbare og sammenliknbare med andre 
byområder. 

● Tiltak for å få flere til å sykle og å gå kan innlemmes i 
avtalen.  
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Bymiljøavtalene og belønningsordningen må 
sees i sammenheng 

● Byområder kan inngå både 
belønningsavtale og en helhetlig 
bymiljøavtale med statlig innsats, 
siden disse ordningene vil virke 
parallelt noen år framover 

● Staten må samordne sine virkemidler 
slik at den samlede innsatsen i det 
enkelte byområdet blir sett i 
sammenheng 

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

● På sikt er det et mål at de to 
avtaleformene utgjør en samlet 
ordning 
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Flere skal reise kollektivt! 

● Virkemidler:  

– Tettere samordning mellom togtilbudet og det 
øvrige kollektivtransporttilbudet.  

– Styrke utviklingen av kollektivknutepunkt og 
stamruter for kollektivtrafikken. 
Fylkeskommunene bør ha et overordnet ansvar for 
å peke ut de viktigste stamrutene for 
kollektivtransport og de viktigste knutepunktene.  

– Det skal utarbeides en handlingsplan for 
kollektivtransporten. 
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Flere skal sykle!  

● Mål om doblet sykkelandel, fra 4 til 8 
prosent 

● Virkemidler:  

– 8,3 mrd. kr prioriteres til tiltak for 
syklister og fotgjengere.  

– Etablere sykkel- og ganganlegg i 
tilknytning til større veganlegg 

– Bedre drift og vedlikehold av gang- og 
sykkelveger, herunder vinterdrift. 

– Bedre trafikksikkerheten og 
framkommeligheten for syklister 

– Ved inngåelse av helhetlige 
bymiljøavtaler med byene vektlegges 
godt tilbud for syklende.  

– Styrke arbeidet med sykkeltellinger og 
kunnskapsformidling. 
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Flere skal gå mer, og det skal være 
attraktivt å gå for alle 

● Byer og tettsteder bør bli mer tilrettelagt for gange:  

– mer konsentrert by- og tettstedsstruktur  

– fotgjengere må prioriteres i planlegging 

● Trafikksikkerheten for fotgjengere og syklister skal 
økes, sikring av kryssingspunkter for fotgjengere 
prioriteres 

● Virkemidler er beskrevet i ”Nasjonal gåstrategi - 
Strategi for å fremme gåing som transportform og 
hverdagsaktivitet” (Statens vegvesen) 
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Restriktive tiltak er ofte nødvendig for å endre 
reisevanene 

● Virkemidler:  

– Køprising og bompenger: Regjeringen vil 
vurdere felles regelverk for trafikantbetaling i 
by som vil omfatte dagens bompengesystem i 
by og regelverket for køprising. 

– Parkeringsbegrensning bør i større grad 
brukes som trafikkregulerende virkemiddel. 
Gjennom plan- og bygningsloven kan 
kommunene regulere antall parkeringsplasser 
i nye planer. Offentlige virksomheter bør 
være et forbilde.  
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Arealbruk som bygger opp under et effektivt og 
miljøvennlig transportsystem 
 
● Arealbruk er et viktig premiss for 

utviklingen i transportetterspørselen.  

● Arealplanlegging må innlemmes i de 
helhetlige bymiljøavtalene 

● Fylkeskommunenes og kommunenes 
forpliktelser for arealbruk i de 
helhetlige bymiljøavtalene bør 
nedfelles i regionale eller lokale 
arealplaner.  
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Godstransport i by: behov for bedre 
logistikkløsninger for varetransport i byområdene 

 

● Virkemidler:  

– Bedre tilrettelegging for intermodalitet i 
vareleveringer.  

– Etablere årer for gjennomgangstransport 
utenom områder med mye lokal 
varelevering.  

– Etablering av tungtrafikkfelt vil bli vurdert 

– Flere hvileplasser for tungtransport nær 
byene.  

– Staten vil bidra til å bygge opp og 
formidle kunnskap om helhetlig 
bylogistikk til alle aktører 
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Trafikksikkerhet 
Framtidens transportsystem 

 

● Nullvisjonen 

– halvering av antallet drepte og 
hardt skadde innen 2024 

 

● Vegutbygging 

● Drift og vedlikehold 

● Trafikant og kjøretøy 

– føreropplæringen 

– målrettet kontrollvirksomhet 

– tiltak høyrisikogrupper 

– økt bruk av teknologi 

 

Revidering av tiltaksplan for 
trafikksikkerhet på veg 

15.04.2013 



Store vegprosjekter 

● Prioriterte riksveger; E6, E10,E16, E18, E39, E134 

 

Utfordringer til oss 
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Fylkesveg 

● Redusere forfallet ved å 
styrke rammen til fylkes-
kommunene med 10 mrd. 
i planperioden 
(rammetilskuddet) 

● Økt tilskudd til 
skredsikring – totalt  

750 mill. kroner per år 

● Bymiljøpakker kan brukes 
til fylkeskommunal 
infrastruktur 
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Målstrukturen for planperioden 2014-2023 

Målstruktur 

Framkommelighet  Trafikksikkerhet 

  

Miljø Universell utforming 

Redusere reisetider i og mellom 

landsdeler 

Halvere antall drepte og hardt 

skadde i vegtrafikken innen 2024 

Bidra til å oppfylle nasjonale mål 

om reduserte klimagassutslipp 

Bidra til at hele reisekjeder blir 

universelt utformet 

  

Redusere avstandskostnader 

mellom regioner 

Opprettholde eller styrke det 

høye sikkerhetsnivået i jernbane-, 

luft- og sjøtransport 

Bidra til å oppfylle nasjonale mål 

for ren luft og støy 

  

  

Bedre påliteligheten i 

transportsystemet 

  Bidra til å redusere tapet av 

naturmangfold 

  

Bedre transporttilbudet   Begrense inngrep i dyrket jord   

Redusere rushtidsforsinkelser for 

kollektivtransport i de fire største 

byområdene 

      

Bedre framkommeligheten for 

gående og syklende 

      

Å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig 
transportsystem som dekker samfunnets behov for 
transport og fremmer regional utvikling 
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Effekter – hva oppnår vi i perioden? 

● Trafikksikkerhet 

– halvering av antall drepte og hardt skadde 

● Framkommelighet 

–  1300 km ny riksveg 

–  750 km gang- og sykkelveg (inkl. tilrettelegging) 

● Universell utforming 

– 900 holdeplasser 

– 100 knutepunkter 

● Miljø 

– bedre bymiljø 

● Klima 

● Kollektivtransport ⇨ bymiljøavtalene 
 

Framtidens transportsystem 
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Effektivisering 

Utfordringer 

● Krav om effektivisering i Statens 
vegvesen (og Jernbaneverket) 

– forutsetning for 
gjennomføring av planen 

 

● Effektivisering på alle områder 

- planlegging og byggherre 

- støttefunksjonene  

- trafikant- og 
kjøretøyområdet 

- særskilt prioriterte  
   prosjekter, organisering og  
   finansiering 

 

 

Framtidens byer, Sandnes 16.04.2013 



TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN! 
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