
Kollektivtrafikk



Det vil daglig foretas 2 millioner flere reiser hver dag innen 
de 9 største byområdene i Norge i 2030, enn i 2010…

Urbanet Analyse 2011



Samfunnskostnaden beregnet til 300 
mrd ved å ikke gjøre noe...



Køkostnader pr år
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Kunsten å spare 130 mrd kroner på 
miljøtiltak…

Urbanet Analyse 2011



Investeringsbehov trafikkvekst -> 2030
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I tillegg kan besparelsen for miljøet 
beregnes til 24 mrd kroner

Urbanet Analyse 2011



Helhet!



1. CO2 utslipp fra transport reduseres med minst 20 %
2. Andelen reiser med privatbil reduseres fra 58- til 50 %
3. Et helhetlig gang- og sykkelvegnett skal på plass (800 mill kr)
4. Framkommelighet for kollektivtransport bedres med 25 % (2010)
5. Alle nasjonale forskrifter for lokale bymiljø ivaretas 
6. Antall personer som plages av trafikkstøy reduseres med 15 %
7. 80 % av nye boliger innenfor eksisterende tettstedsstruktur, 60 %
     av nye arbeidsintensive arbeidsplasser innenfor Kollektivbuen
8. Klimautslipp fra transport i egen virksomhet reduseres med 40 %
9. Arbeide for at andre private og offentlige aktører
     gjennomfører tilsvarende tiltak
10. Antall trafikkulykker reduseres med minst 20 % med Nullvisjonen
     som rettesnor

10 konkrete og etterprøvbare mål

Utviklingen skal evalueres årlig



Helhet
• Arealpolitikk
• Bosetting
• Parkeringspolitikk
• Kollektivtrafikk
• Næringsutvikling
• Arbeidsplassutvikling
• Vegbygging
• Gang og sykkel
• Jernbane? Lokalt kjøp?



Statlig parkeringspolitikk...



Organisering

SV
V

ST
FKTK

Kontaktutvalg
Politisk styringsgruppe

Arbeidsutvalg
Koordinering/ledelse

Faggrupper
Faglig samarbeid

SV
V

ST
FKTK

SV
V

ST
FKTK

SV
V

ST
FKTK

SV
V

ST
FKTK

SV
V

ST
FKTK

SV
V

ST
FKTK

SV
V

ST
FKTK

Kollektiv Sykkel Sikkerhet Støy

SV
V

ST
FKTK

Prosjektråd
Administrativ
styringsgruppe

Informasjon

SV
V

ST
FKTK

Vegprosjekt Andre prosjekt



Status 2011

• Biltrafikken redusert med 10 % etter bomstasjonene 
kom april 2010



• Kollektivvekst i 2011:
– i Trondheim: 11 % økning
– inn fra nabokommunene: 
    25 % økning



Veksten fortsetter i 2012

• Kollektivvekst januar/februar 2011 – januar/februar 2012:
– i Trondheim: 14 % økning
– inn fra nabokommunene: 
    25 % økning



Oftar



Fortar



Lite populært i 
starten…



Fase 2 - vedtas denne uka
• Flere bommer - 20 % billigere utenfor rush
• Superbusstrasé
• Flere kollektivknutepunkt
• 5x takst inn til midtbyen for tunge kjøretøy



Mobillett
10 % 

(jan-mars 12)



120
P-/bussautomater



Miljøvennlig



Status Trondheim i dag
• 174 gassbusser

– 13 gass leddbusser settes i trafikk i mai 2012
– Ytterligere ca 20 gassbusser i trafikk høsten 2012

• 10 hybridbusser (el/diesel)



Produksjon av LBG drivstoff 
ved Fiborgtangen, Skogn

Mars 2012
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Status mars 2012

• Første prosessanlegg i drift – Selva / Agdenes 
(realisert 2010 – 2011). 

• Input: kategori 2 biprodukt fra oppdrettsnæringen 
• Output: bio-olje og biogass substrat.


• Andre prosessanlegg i utvikling – Fiborgtangen 
(realiseres 2012 – 2013). 

• Input: Biokraft substrat, avløp fra Norske Skog 
Skogn, biomasse fra midt-norsk landbruk

• Output: LBG drivstoff (til gassbusser m.m.) og 
biologisk gjødsel





En bussjåfør, en bussjåfør...



Kostnadsveksten
• Sjåførlønn
• Drivstoff
• Universell utforming og andre statlige pålegg
• Flere passasjerer

Asplan Viak 2011



”+10 kr pr ny passasjer i by…”

NTP 2014-2023:



”Staten må bli med på 
kollektivsatsingen i byregionene”

NTP 2014-2023:



Fylkene gjør mer for stadig mindre penger

Asplan Viak 2012



Bypakkene kan utgjøre riktig forankring, 
ansvarsfordeling og forpliktelser.


