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Karakteristikk av tiltak
Tiltakstype Reduksjon av CO2 Virkning over tid..

Svært stor Stor Raskt Middels Lang 

Arealbruk

Arbeidsplass-
intense virks. i 
sentrum

Forhindre 
eksterne 
sentra

Høy 
utnyttelse i 
sentrale strøk

Koll.trafikk

Bussfelt for 
stamlinjer

Egen trasé for 
bane/trikk

Prioritering i 
alle kryss



Karakteristikk av tiltak 2

Tiltakstype Reduksjon av CO2 Virkning over tid..

Svært stor Middels Raskt Middels Lang 

Parkering

Redusere ant. 
langtidsplas-
ser i sentrum

Høyere 
avgifter

Maksimums-
grenser for 
ant. P-pl ved 
nybygging

P-avgift ved 
kjøpesentra

Etablere 
park&ride
plasser

Liten? Middels?



Karakteristikk av tiltak 3
Tiltakstype Reduksjon av CO2 Virkning over tid..

Svært stor Stor Raskt Middels Lang 

Teknologi

Miljøvennlig 
teknologi

Andelen
hybrid?

Utskiftnings-
frekvens

Miljøvennlig 
drivstoff

Køavgift o.l

Bompenger Middels?

Køavgift

Bensinavgift Middels?



Titakstyper 

Bedre tilbud eller 
restriktivt?

Hvem betaler?

Kommunen Staten

Tilbudsforbedring

1.
Sykkelvegnett
Holdeplassutforming

2.
Bedre koll.tilbud (økt 
frekvens; bedre 
flatedekning)
Avlastende hovedveg
Bybane
Jernbaneforbedringer

Restriktivt tiltak

3.
Fjerning av p-plasser (tap 
av inntekter) 
Innføring av vegprising m/ 
infrastruktur
Lavutslippssoner

4.
Reduksjon av kapasitet for 
biler/økning for busser
Innføring av vegprising m/ 
infrastruktur



Målsetting om å 
utvikle

Budsjettert tiltak

Vedtak om tiltak; 
planlegging av tiltak

Vedtak om å utrede 
tiltak

Tiltakstrappen

Vil egentlig ikke(?)         Usikker på om vi vil          Vi vil, men                      Vi VIL og SKAL
finansieringen…



Byene trenger inntekter - Tiltakspakker

• Østfoldpakke fase 2 -> Fredrikstadpakka
(Sarpsborg og fylkeskommunen er med)

• Oslopakke 3
• Vegpakke Drammen er avviklet, men….
• Bystrategisamarbeid; areal- og transportpakke for 

Grenland
• Kristiansand (2)
• Nord Jæren pakke 2
• Regionpakke Bergen (3)
• Miljøpakke for transport (Trondheimspakke 2)
• Vegvalg Tromsø (Tromsøpakke 3)



Restriktive tiltak
Ansvar

Kommunen Staten

Parkerings-
restriksjoner

1.
Færre offentlige (og 
private) langtidsplasser i 
sentrum
Færre p-plasser for
arbeidstakere, særlig der 
kollektivtilbudet er godt
Parkeringsavgift ved 
kjøpesentra

2.
Staten må berede grunnen 
for at parkering på privat 
grunn for arbeidstakerne 
blir lite attraktivt 
(skattelegge fordelen) og 
for at p-avgift kan 
innkreves ved kjøpesentra.

Køavgift og 
lignende

3.
Initiativet må være lokalt
Dilemma: Skal dempe 
biltrafikk og ”melke” den 
samtidig – hvor(dan) skal 
innkrevingen skje?

4.
Godkjenningen skjer 
sentralt 
Dilemma: Kan tiltaket 
begrunnes samfunns-
økonomisk?



Om byenes 
handlingsprogram

• Bedre framkommelighet
– Nedre Glomma regionen 

• Knyttet til stamlinjen kalt 
Glommaringen

– Avkjøringsfelt, prioritering i 
lyskryss, forkjørsrett i sentrums-
/miljøgate

– Bærum
• Kolsåsbanen skal oppgraderes til 

metrostandard i Bærum

• Nye banestrekninger? Sandvika-
Bærums Verk og Avtjerna; 
Lysaker-Fornebu

– Drammen
• Sambruksfelt vurdert, men 

foreløpig forkastet (forsinkelsene 
oppstår like gjerne før det en 
opplevde som problematisk)

Forbedret tilbud 
for 
kollektivtrafikken

 

 

 

Alternativ med bane fra Sandvika til Bærums verk og Avtjerna: 

 



Om byenes 
handlingsprogram

• Bedre framkommelighet
– Grenland

• Framkommelighetsstudie 
gjennomført og tiltakene foreslås 
gjennomført, særlig i sentrum og 
i bybåndet

• Bybaneutredning er gjennomført 
- investeringskostnader stipulert 
til 143 mill. kr

– Kristiansand 
• Fra bilveg til bussveg (Tollbodgt)

• Fra kjørefelt til kollektivfelt (750 
m i løpet av 3 år)

– Stavanger-Sandnes
• Bussprioritering

• Tilfartskontroll

• Bybane

Forbedret tilbud 
for 
kollektivtrafikken 2



Om byenes 
handlingsprogram

• Bedre framkommelighet

– Bergen

• Planlegging og videre 
utbygging av bybanenettet
(viktig del av regionpakke 
Bergen)

– Trondheim 

• Kollektivprioritering i lyskryss

• Superbuss??

– Tromsø

• Kollektivfelt etableres på 
bekostning av 
biltilgjengeligheten

Forbedret tilbud 
for 
kollektivtrafikken 3



Om byenes 
handlingsprogram

• Nedre Glomma regionen
– Har hovedplaner for 

sammenhengende sykkelvegnett –
kostnad til sammen er 420 (F) + 270 
(S) 690 mill. kr.

• Bærum
– Har gammel plan  fra 1995 for 

hovedsykkelvegnett
– Lager ny sykkelstrategi våren 2009 

• Drammen
– Sykkelparkeringstiltak
– Bysykkelordning forlenges

• Grenland
– Sykkelvegnett mellom lokale sentra, 

sentrum og kollektivknutepunkt
– Sykkelvegnett langs elva mellom 

Porsgrunn og Skien

Forbedret tilbud 
for syklistene



Om byenes 
handlingsprogram

• Kristiansand
– Har sykkelstrategi – ønsker 

regional variant
– Oppgradering av 

sykkelvegnettet 

• Stavanger-Sandnes
– Utreder/planlegger 

sykkelstamveg Stavanger-
Forus-Sandnes

– Utvikle sykkelvegnett

• Bergen
– 2010-2019 en tredobling av 

innsatsen
– Sykkelstrategi under arbeid –

den videreføres i konkrete 
planer 

Forbedret tilbud 
for syklistene 2



Om byenes 
handlingsprogram

• Trondheim

– Har hovedplan for 
sammenhengende 
sykkelvegnett – kostnad til 
sammen er 800 mill. kr. 

Forbedret tilbud 
for syklistene 3



Om byenes 
handlingsprogram

• Nedre Glomma regionen
– Fortsatt fortetting (men fra et lavt 

utgangspunkt)
• Konflikt med jordvern
• Skolekapasiteten i Fredrikstad er ikke 

der ny utbygging vil være best –
økonomisk utfordring

• Bærum
– Mer konsentrert utbygging
– Lokalisering av virksomheter nær 

kollektivtransport

• Drammen
– Fortsatt fortetting
– Buskerudbyprosjektet

• Grenland
– Fortetting i bybåndet
– Fortetting i knutepunkt
– Felles rullering av arealplanene
– Avsette arealer til kollektivtraséer

Forbedret 
arealbruks-
planlegging



Om byenes 
handlingsprogram

• Kristiansand
– Øke andelen av befolkningen 

som har buss tre ganger eller 
mer per time på dagtid

– Konsentrert utvikling langs 
bussmetroen

• Stavanger-Sandnes
– Definere sentrums- og 

influensområder til 
kollektivtraséene

– Aktiv lokaliseringspolitikk – rett 
virksomhet på rett sted. 
Tilgjengelighetsprofiler for ulike 
områder kan utarbeides som del 
av kommuneplanarbeidet

– Satse på selvforsynte lokalmiljø

Forbedret 
arealbruks-
planlegging 2



Om byenes 
handlingsprogram

• Bergen
– Fortetting langs bybanen i 

knutepunkt
– Utvikling av senterområder
– Byutvikling i 

transformasjonsområder

• Trondheim
– Videreføre fortettings- og 

lokaliseringspolitikken
• Mål om at minst 60 % av 

arbeidsplassintensive virksomheter 
skal lokaliseres i kollektivbuen

• Bedre balanse i senterstrukturen i 
kommunen

• Tromsø
– Scenarioprosjekt
– Framtidens bydeler

• Rett virksomhet på rett sted
• Fortett med vett

Forbedret 
arealbruks-
planlegging 3

Godkjente
kontor (gule) og
forretningsbygg
(over 1000 m2)
2003-2008



Om byenes 
handlingsprogram

• Nedre Glomma regionen
– Felles parkeringspolitikk

• Felles progressive takster (fra 15 
kr/t- 21 kr/t)

• Redusere antall p-pl for 
langtidsparkerende

• Øke avgiftssonen i Sarpsborg-
området

• Redusere antall p-pl i Fredrikstad 
med 370, men bare med 10 i 
Sarpsborg

• Vurderer å innføre 
maksimumsnormer for antall p-
pl ved nybygging

• Fredrikstad vurderer p-avgift v/ 
kjøpesentra

Revidert 
parkeringspolitikk 
bl.a. m/ parkerings-
restriksjoner



Om byenes 
handlingsprogram

• Drammen - mer restriktiv 
parkeringspolitikk

• Økte takster (fra 13 kr/t- 20 kr/t, 
fra 20 til 30, fra 10 til 17 kr/t 
avhengig av sted)

• Utvidet innkrevingstid

• Innføre boligsoneparkering for å 
forhindre fremmedparkering

• Avgifter på nye steder 
(Drammensbadet)

• Grenland - felles, lik, 
parkeringspolitikk

• Reduksjon av langtidsplasser

• Avgift langtidsplasser 
(Porsgrunn)

• Samarbeid med privat sektor 
mht tiltak på privat grunn

Revidert 
parkeringspolitikk 
bl.a. m/ parkerings-
restriksjoner 2



Om byenes 
handlingsprogram

• Kristiansand - mer restriktiv 
parkeringspolitikk

• Økte takster (10 % for korttidspl. 
og 20 % for langtidspl.)

• Færre langtidsplasser (70 færre) i 
Kvadraturen

• Innføre maksimumskrav for 
næringsbygg/kulturbygg/for-
retninger

• Stavanger-Sandnes
• P-dekning som f av tilgjengelighet

• Vurdere maksimumskrav for p-pl
ved god tilgjengelighet m/ 
miljøvennlige transportmidler

Revidert 
parkeringspolitikk 
bl.a. m/ parkerings-
restriksjoner 3



Om byenes 
handlingsprogram

• Bergen – nye normer
• Økte takster for 

langtidsparkering i By- og 
Klostergarasjene (ca. 35 %)

• Mindre gateparkering (-35 % fra 
2004-2007)

• Etablerer 600 park&ride p-pl og 
prioriterer knutepunkt ved 
bybanen

• Trondheim
• Lavere maksimumskrav til p-pl

ved nybygging av forr. og kontor
• Innføre maksimumskrav på ant 

p-pl ved boligbygging
• P-avgift på kjøpesentre

• Tromsø
• Fjerner gateparkering, men 

erstatter disse fullt ut med 
parkering i fjell

Revidert 
parkeringspolitikk 
bl.a. m/ parkerings-
restriksjoner 4



Om byenes 
handlingsprogram

• Nedre Glomma regionen
– Fredrikstad har prinsippvedtak 

om innføring av bompengering
for å finansiere Fredrikstadpakka

– Sarpsborg har ikke gitt slike 
signaler

• Grenland
– Vurderer bompengeinnkreving

• Kristiansand
– Har bompenger, men dobler 

avgiften (fra 10 til 20 kr) og 
vurderer køavgift (10 kr) på 
toppen av den

• Stavanger-Sandnes
– Har bompenger, men vurderer 

vegprising med høy 
rushtidsavgift. Vil at staten 
utreder vegprising regulert etter 
ulike bilers utslippsnivå. 

Om køavgift, 
bensinavgift og 
bompenge-
innkreving



Om byenes 
handlingsprogram

• Bergen

– Har bompengeinnkreving, 
men utreder køavgift

• Trondheim

– Innfører 
bompengeinnkreving (igjen) 
og supplerer med 
bensinavgift hvis/når det blir 
godkjent

• Tromsø

– Har bensinavgift, men 
vurderer køavgift

Om køavgift, 
bensinavgift og 
bompenge-
innkreving 2



Om Oslos handlingsprogram 

• Offensiv visjon

– Miljøvennlig transport er førstevalg for alle 
personreiser

– Redusert bilbruk gir bedre avvikling for 
nyttetrafikk

• Arealbruk 

– Har potensial innenfor bygrensen og skal følge 
opp Byanalysen (NTP) og Knutepunktstrategien i 
Oslo, men bryr seg også om det som skjer utenfor







Kollektivtrafikk:
-Prioritere 
framkommelighetstiltak
-Banebetjening til nye/
eksisterende områder
-Differensiere p-avgift
i forhold til tilgjengelighet 
til kollektivtrafikk
-Skattelegge p-plasser på 
arbeidssteder 



Om Oslos handlingsprogram III
• Oslopakke 3 – på flere 

måter alle norske pakkers 
forbilde bl.a. fordi en kan 
overføre til drift av 
kollektivtrafikk, men….
– Finansieringshensyn har 

spilt for stor rolle i 
utforming av satsene. Det 
gjenstår å finne de beste 
satsene ut fra et 
samfunnsøkonomisk 
perspektiv

– Det gjenstår også å 
bestemme kostnad for CO2 
utslipp

– Prosjektstyringen bør bli 
porteføljestyrt 



Forventninger til staten

• Tydeligere prioritering mellom jordvern og areal-
og transporteffektiv arealbruk

• Under posten øvrige riksvegmidler støtte 
hovedvegnett for sykkel (i Sarpsborg)

• Staten må følge opp egen  lokalisering av statlige 
institusjoner (sykehus på Kalnes)

• Planlegging i kommunene kan ikke være helt 
avhengig av KS1 av bypakkene og stoppe opp 
inntil disse er behandlet og tiltakene avklart 
(Fr.stad)



Forventninger til staten II

• Informasjon om viktigheten og nødvendigheten av 
upopulære tiltak

• Spredning av informasjon om gode ideer og eksempler
• Endrer skattesystemet i grønn retning
• Økt satsing på FoU/pilotprosjekt mht ny teknologi for å 

redusere utslipp
• Initiere forskning der det er behov for ny/ytterligere 

kunnskap
– Utrede effektene av parkeringsavgifter
– Utrede vegprising som funksjon av biltype m.m.
– Lokalisering av handel og transportskaping
– Utvikling av sentrumsområde(r)



Forventninger til staten III

• Avklare om p-avgift kan innkreves på 
parkeringsplasser ved kjøpesentra

• Hvordan utvikle interkommunal plan etter ny 
plan- og bygningslov

• At en utarbeider standard for hva som er 
miljøvennlig kjøretøy mht innkjøp

• At statlige virksomheter også pålegges 
mobilitetsplanlegging



Forventninger til staten IV

• Krav om klimavennlig lokalisering av offentlig 
virksomhet

• Statlig belønningsordning for konsentrert 
utbygging

• Samordning av statlig arealpolitikk



Hva kan byene samarbeide om?

• Parkeringspolitikk – utforming og erfaringer

• Lokaliseringspolitikk – utforming og erfaringer

• Mobilitetsveiledning

• Infrastruktur- og arealplanlegging * 
kommunene i mellom, men også mellom 
kommunene, fylkeskommunene og staten



Statens vegvesen
Utarbeidelse av
ny/revidert ”bypakke”

Kommune NN
Utarbeidelse av
revidert kommuneplan

Koordinering av
-Mål
-Alternativer
-Vurderinger
-Medvirkning
-Informasjon 

Samferdsels-
departement
Regjeringen
Bypakker/NTP

Kommune-
styret
Arealplan/
lokale virke-
midler

Tid

2008                                                                                        2010

Kommunene ønsker ikke å bli bremset av staten –
staten ønsker ikke planlegging på feil premisser



Samordning av infrastrukturplanlegging 
og kommunal planlegging

 

Framtidens byer 

byer 

Kommuneplan Konseptvalgutredning 

Mandat fra SD/VD Handlingsprogram 

Styringsgruppe / 
prosjektgruppe 

Styringsgruppe / 
prosjektgruppe 

Planprogram 

Interessentanalyse 
Behovsanalyse 

Mål 

Utvikling av 
konsepter 

Alternativsanalyse 

Grunnlagsmateriale 
Planlegge 

konseptutvikling 

Bidra til 
utvikling og 
utprøving av 
metode for 
utvikling av 
konsepter 

for arealbruk 
og transport 

Avtaler mellom stat 
og kommuner 

 

 

 

Andre 
aktiviteter, 

koordinering 
rapportering 
m.m. som 

inngår i 
Framtidens 

byer  
(2009-14) 

Ivaretas av 
Tromsø 

kommune 

Forslag til 
kommuneplan 

Forslag til 
KVU 

Kommunestyret 

Behandling  i 
Vegdir, SD 

KS1 

Grunnlag for planvedtak på nasjonalt nivå 

Bruk av 
erfaringer 

fra Tromsø i 
utarbeiding 
av statlig 

veilednings-
materiale, 
revidert 

metodikk 
m.m. 



Karakteristikk av 
handlingsprogrammene

• Nedre Glomma; samordning har begynt, men ikke 
mht finansiering – ikke restriktive nok tiltak og 
fortettingen må fortsette

• Oslo; arbeider seriøst med alle sider av 
problematikken – hovedutfordringen er knyttet til 
innpendling og reisemiddelbruk, som delvis er 
knyttet til hvor stor parkeringskapasitet en skal ha 
ved arbeidsplassene i periferien av Oslo -
framkommeligheten for busstrafikken er også en 
utfordring



Karakteristikk av 
handlingsprogrammene forts.

• Bærum
– Handlingsprogrammet har ansatser, men Bærum oppfører 

seg fortsatt for mye som en bygd og for lite som del av 
storbyen – utfordringene er å øke tettheten generelt, 
rundt stasjoner og knutepunkt og øke antall p-pl for 
pendlerne

• Drammen
– Handlingsprogrammet satser for lite på sykkel, og kunne 

gått lenger mht parkeringsrestriksjoner, men dette fordrer 
regionalt samarbeid som ennå ikke er kommet så langt

• Grenland
– Det lanseres mange gode forslag, men en mangler 

finansiering til det meste. Kan godt bli lansere en mer 
restriktiv parkeringspolitikk, men ….



Karakteristikk av 
handlingsprogrammene forts.

• Kristiansand
– Det gjelder nå å få innført køavgift. Det vil gi inntekter 

til tilbudsforbedringene som foreslås. En utfordring vil 
bli den samlede boligutbyggingspolitikken (gjelder 
egentlig alle byområdene)

• Stavanger-Sandnes
– Sykkelsatsingen kunne vært sterkere vektlagt, 

parkeringspolitikken mer restriktiv og køavgift mer 
enn vurdert

• Bergen
– Køavgift bør innføres, bl.a. fordi det vil bidra til å 

dempe det regionale bolig- og vegutbyggingsbehovet



Karakteristikk av 
handlingsprogrammene forts.

• Trondheim

– Areal- og parkeringspolitikken er god, men 
gjennomføringen er en utfordring. Bompenger og 
bensinavgift (hvis avgiften godkjennes) vil bidra til 
tilbudsforbedring. Vegprising ville gjort det samme 
og samtidig kunne redusert biltrafikken enda mer.

• Tromsø

– Parkeringspolitikken bidrar ikke til 
biltrafikkreduksjon, så køavgiften bør ikke bare 
vurderes, men innføres.



Hvilke virkninger får 
handlingsprogrammene?

• Oslo tror på 20 % reduksjon i forhold til 1990 
innen 2020, men klarer en å få ny teknologi 
funksjonell så raskt som forutsatt

• Trondheim har anslått 20 % reduksjon i forhold til 
2008 (12 % reduksjon i trafikk og 8 % som følge 
overgang til lavutslippskjøretøy og biodrivstoff)

• De øvrige byene har ikke gjort noen beregninger 
for det som er foreslått gjennomført, men 
virkningene blir trolig ikke tilstrekkelig 
biltrafikkreduserende sett i forhold til behovet



Reduksjon av klimagassutslipp i Oslo



Klimagassutslippsreduksjon i 
SVV Region øst



Tendensen er at biltrafikken vokser 
mest - og det fra høye andeler
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Gj. snittvekst i 
personbiltrafikk 
2003-2008

Gj.snittvekst i 
kollektivtrafikk 2003-2008



Virkningsberegninger bør bli bedre

Arealbruk
- Utbyggingstetthet

-Lokalisering (andeler) 
-Tilgjengelighet

Kollektivtilbud
- Flatedekning

- Framkommelighet

Sykkelvegnett
-Sykkelveglengde per person

-Andel  sammenhengende nett

Bilbruk
- Bompenger/køavgift/vegprising

Parkeringstilbud
-Offentlige p-pl i sentrum(pris)

- Arb.taker p-pl (pris)
- Kjøpesentra p-pl (pris)

Dagens situasjon - tilbud

Antall syklende og gående
Transportarbeid m / g og s

Antall reiser m/ bil
Transportarbeid m /bil

Antall reiser 
m/kollektivtransport
Transportarbeid m/ 

motorisert koll.

Dagens situasjon –
transportatferd/-bruk

Reisemiddelfordeling:
- bilbruk

-Kollektivtransport 
-gang
-sykkel

Luftforurensning

Støy

Ulykker

Klimagassutslipp

Nytte for 
trafikantene

Konsekvenser av 
tiltakene

Dagens 
situasjon

Framtidig 
situasjon

Tiltak


