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Byvekstavtaler er statens viktigste verktøy for            
å nå nullvekstmålet

Bymiljøavtaler
Byutviklingsavtaler Byvekstavtaler
Belønningsavtaler
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«Veksten i persontransporten skal tas 
med kollektivtrafikk, sykling og gåing»

∙ Integrert areal- og transportpolitikk der 
arealbruk får større tyngde i avtalene

∙ KMD og Fylkesmannen får en viktig rolle



Belønningsavtalene var forløperen til bymiljø,-
og byvekstavtalene

Intervjuer med lokale myndigheter som en del av evaluering av 
Belønningsordningen i 2007: 

● Ønske om en mer langsiktig og forutsigbar finansiering.

● Hvis lokale myndigheter skal stimuleres til å innføre 
restriktive tiltak må den økonomiske rammen være på et 
helt annet nivå enn i dag.

● Fra statlig hold bør det i mindre grad stilles krav om hvilke 
typer tiltak som skal gjennomføres, og i større grad 
fokuseres på resultater.

03.10.2018



03.10.2018

Levende, 
miljøvennlige 
byer som er 

tilgjengelig for 
alle

Målet bak nullvekstmålet
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Status byvekstavtaler (1)
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Trondheim
∙ Inngikk bymiljøavtale i 2016
∙ Reforhandling startet

Oslo/Akershus
∙ Inngikk bymiljøavtale og byutviklingsavtale i 2017
∙ Reforhandling startet

Bergen
∙ Inngikk byvekstavtale i 2017
∙ Reforhandling startet

Nord-Jæren
∙ Inngikk byvekstavtale i 2017
∙ Reforhandling startet
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Status byvekstavtaler (2)

● SD åpner for forhandlings-
start i Kristiansandsregionen, 
Buskerudbyen, Grenland, 
Nedre Glomma og Tromsø i 
løpet av 2018

● Avhenger av
– Tilslutning til 

nullvekstmålet
– Finansieringsgrunnlag i 

bypakken
– Avklaring av avtaleområdet

03.10.2018

Foto: Kristine Mellefoss



Bruk av de statlige midlene

● 50/50-kollektivtrafikkprosjekter
– Oslo og Akershus: Fornebubanen                                            

og t-banetunnel 
– Trondheim: Metrobuss
– Bergen: Bybanen
– Nord-Jæren: Bussveien

● Gang-, sykkel- og kollektivtrafikktiltak langs riksveg 

● Belønningsmidler kan brukes på virkemidler som bygger opp 
under nullvekstmålet, uavhengig av vegeier
– Belønningsavtalen skal innfases i byvekstavtalen 
– Det er mulig å bruke alle midlene til drift av 

kollektivtransport

● Stasjons- og knutepunktutvikling langs jernbanen

Byvekstavtaler
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Økonomiske rammer i NTP 2018-2029

Staten bidrar med 66,4 mrd. kr (2017-kr) 

● Viktige fylkeskommunale 
kollektivprosjekter i de fire største 
byområdene (50 prosent): 24,1 mrd. kr

● Belønningsmidler: 17,3 mrd. kr

● Programområdemidler for tiltak for 
kollektivtrafikk, gåing og sykling langs 
riksveg: 24,0 mrd. kr

● Stasjons- og knutepunktutvikling langs 
jernbanen (nytt for NTP 2018-2029): 
1 mrd. kr 

Byvekstavtaler
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Byutredninger som grunnlag for forhandlinger

● Et samlet bilde av virkemidler                                         
og kostnader for å nå nullvekstmålet 

● To hensikter: 
– Trinn 1: Faglig grunnlag for 

byvekstavtaler
– Trinn 2: Grunnlag for NTP 2022-2033

● Gjennomført i åtte byområder
● Samarbeid mellom stat,                                                 

kommune og fylkeskommune
● Oppsummeringsrapport                                                              

25. januar 2018

● www.ntp.dep.no/by/byutredninger

http://www.ntp.dep.no/by/byutredninger


Flere veier til målet
Byutredningene
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∙ Ulike måter å 
kombinere 
virkemidler på

∙ Endelig 
sammensetning av 
porteføljen avgjøres 
i reforhandling av 
byvekstavtalene



Nullvekstmålet nås med kombinasjoner av tiltak
Oppsummering hovedresultater

● Det er fullt mulig å oppnå 
nullvekstmålet for persontransport 
med bil 

● Nødvendig å kombinere kollektiv-
/gang- og sykkeltiltak med 
restriktive tiltak for biltrafikk

● Ulike kombinasjoner av virkemidler 
som i samspill bidrar til 
måloppnåelse
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Arealbruk har stor betydning

● Fortetting gjør det enklere å nå 
nullvekstmålet

● Kompakt byutvikling gir flere 
gående og syklende – på 
bekostning av bilbruk og
kollektivtransport

● 2030 er et kort tidsperspektiv 
– effekten kan forsterkes på 
lengre sikt

● Fortetting med kvalitet

Oppsummering hovedresultater
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Nødvendig å ta steg for steg

● I realiteten skal ikke tiltakene 
innføres med full styrke fra dag 
én for å nå nullvekstmålet

● Usikkerhet: Effekter av 
teknologisk- og økonomisk 
utvikling, trender, holdnings-
endringer, tiltak som ikke er 
tallfestet 

● Porteføljestyringen gir mulighet 
til å justere virkemiddelbruken 
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Gjeldende byvekstavtale for Bergen 2017-2023

● Miljøløftet er en del av 
byvekstavtalen

● Porteføljestyring
● Forpliktelse om arealplanlegging
● Statlige midler i perioden 2017-

2023 (2017-kr)
– 50 prosent bidrag til Bybanen til 

Fyllingsdalen (3,3 mrd. kr)
– 1,4 mrd. kr til belønningsmidler 

(200 mill. kr per år)
– 1,5 mrd. kr til kollektivtrafikk-, 

gang- og sykkeltiltak langs 
riksveg (215 mill. kr per år)
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Reforhandling av byvekstavtale i Bergensregionen

● Basert på den økonomiske  rammen 
i Nasjonal Transportplan 2018-
2029

● Utvidet avtaleområde: Askøy, Fjell, 
Lindås og Os kommuner er invitert 
med i forhandlingene

● Sentrale temaer: 
– Konkretisering av arealbruk som 

bygger opp under nullvekstmålet
– Bybanen 
– Gang- sykkel- og kollektivtiltak 
– Drift av kollektivtransport
– Nye teknologiske løsninger
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https://www.vegvesen.no/intranett/Etat/_image/2227746/label/large.jpg?_encoded=2f66666666666678302f30372f29303038286874646977656c616373&_ts=1628b91dc98
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Takk for oppmerksomheten!
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Foto: Christine Hvidsten, Bergen kommune
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