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Hva er egentlig 
annerledes med transport i byene?

Dette er både et oppslagsverk og et inspirasjonshefte. Håpet er at denne oversikten over en del begreper og 

virkemidler hjelper dere i NAFs lokalavdelinger til å delta i de lokale samtalene om hvordan problemene som 

oppstår i byene kan løses. Heftet er kun ment til intern bruk i NAF.

Mange av byene og tettstedene våre har allerede i dag transportutfordringer som må reguleres. I mange 

tilfeller er dessuten de problemene man har i byer og tettbygde strøk ganske annerledes enn de vi støter på  

i resten av landet. Derfor er ofte måten vi snakker om disse problemene annerledes.  I tillegg er det stadig flere 

av oss som bor i byer, både her i Norge og i resten av verden. Det betyr at problemene som oppstår når folk bor 

tett blir enda viktigere å løse enn de har vært tidligere og at flere av oss blir påvirket av dem. 

Utfordringene som følger med transport i byer kan stort sett deles i to kategorier; forurensing og trengsel 

(eller kø). Mange av disse problemene må løses med at vi tar i bruk andre transportmidler og teknologier. 

Denne brytningstiden skaper ofte er rotete politisk debatt og naturlig nok usikkerhet for trafikantene. NAF må 

sørge for at dette skjer på en måte som fungerer godt for våre medlemmer og ivaretar hverdagsreisen deres. 

 

Litt enkelt kan man si at det offentlige Norge har tre hovedmål når det planlegges; å begrense arealbruken, 

redusere transportmengden og endre de transportmidlene vi bruker i en mer miljøvennlig retning. Det 

betyr gjerne at man skal planlegge for at flere bruker kollektivtrafikk, noe som innebærer fortetting rundt 

knutepunkt, kombinert med byutvikling på enkelte utvalgte steder.  NAF mener fortetting kan være er en  

fornuftig strategi fordi det gjør at folk trenger å reise mindre. Det kan bidra til å minske transportmengden 

uten å gå utover folks mobilitet. 

For å utnytte fullt ut de transportfordelene en tettere bystruktur vil gi, kan arealplanlegging kombineres 

med andre virkemidler som for eksempel kjøreavgifter eller redusert parkeringskapasitet, man kan regulere 

biltrafikken i sentrumsområdene eller styrke kollektivtrafikken og legger bedre til rette for sykling og gange. 

Tett byutvikling bidrar i seg selv til lavere transportomfang og bilbruk enn «utflytende» byvekst. Poenget 

med den følgende oversikten over tiltak er å sette dere i stand til å diskutere hvilke tiltak som er hensikts-

messige i forskjellige sitasjoner og hvordan de kan kombineres.  

Denne typen tiltak er langsiktige, og fungerer godt som grunnlag for politikken. Likevel er mange av  

problemene byer og tettsteder står i med luft- og lydforurensing, i tillegg til de utfordringene som oppstår 

med kø og andre typer plassmangel, av en type som krever at man også må få mer kortsiktige løsninger for  

å forhindre og avhjelpe akutte situasjoner. Det er denne typen tiltak som det ofte er debatt om i media. Disse 

kan være bra og riktige tiltak i forskjellige situasjoner, men ikke alltid. Det er viktig å ha grep om hvilket 

problem vi prøver å fikse og med hvilke virkemidler vi prøver å fikse det om man ikke skal gjøre livet unødig 

vanskelig for folk.  

NAF skal være en forkjemper for mobiliteten til trafikanten. Husk at mobilitet er et gode og en for- 

utsetning for vekst og velstand i samfunnet. Vi må derfor ikke hindre mobilitet i seg selv, men legge til  

rette for at den skjer på en god måte som gagner både den enkelte trafikant og samfunnet for øvrig.

INTERNT
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Hva snakker vi om? Politisk begrepsbruk 

Man kan være enig eller uenig i politiske mål som blir satt, og hvilke virkemidler man bruker for å nå dem.  

Det man ikke kan gjøre er å velge å se bort fra dem. NAF sin rolle som trafikantorganisasjon innebærer  

å passe på at målene som blir satt blir oppfylt med virkemidler som fungerer i folk sine liv og gjør det lett  

å velge reisemåter som støtter opp om disse målene. Denne seksjonen tar for seg noen av de vanligste  

begrepene som blir brukt i politiske diskusjoner. De følgende begrepene og avtalene legger store føringer på 

norsk transportpolitikk, og setter de politiske rammene NAF må forholde seg til når vi jobber for en enklere, 

mer mobil hverdag for folk flest. 

Grønt skatteskifte
Målet om det som kalles et «grønt skatteskifte» kommer fra et tidlig forlik mellom regjeringen Solberg og 

støttepartiene KrF og Venstre. På generelt plan innebærer et grønt skatteskifte at man flytter skatte- og 

avgiftstrykket mot miljø- og klimafiendtlig aktivitet. De som forurenser skal altså betale. For trafikanter, og 

spesielt bilister, mener NAF at dette må bety at skatter og avgifter skal vris slik at det ikke er å kjøpe eller eie 

bil som koster, men å bruke den. En konsekvens av dette er at biler som har lave utslipp får mye lavere  

avgifter enn biler som forurenser mye. Det å senke utslippene i transportsektoren er et viktig tiltak i hele 

denne tenkningen.

Parisavtalen
Parisavtalen ble vedtatt som en rettslig bindende avtale under rammeavtalen Klimakonvensjonen på klimat- 

oppmøtet i Paris 12. desember 2015. Målet er at den globale oppvarmingen bør holdes under 2 grader og 

helst begrenses til 1,5 grader i forhold til 1990-nivået. Paris-avtalen forutsetter at alle land utarbeider egne 

mål for å begrense utslippene slik avtalen slår fast, og at disse oppdateres hvert femte år. Men selve avtalen 

inneholder ikke sanksjonsmuligheter overfor de som ikke når målene satt nasjonalt. Norge skal kutte klima-

gassutslipp med 40 pst. i forhold til 1990 innen 2030 i kvotepliktig sektor.

Kvotepliktig sektor 
Kvotepliktig sektor er den delen av norsk industri og produksjon som må kjøpe kvoter på det europeiske 

markedet for å kunne ha utslipp. Transport er ikke en del av kvotepliktig sektor. Men transport utgjør en 

svært stor del av ikke-kvotepliktig sektor sine utslipp, og derfor har transport mest fokus. Transportsektoren 

er også et av de stedene det er relativt lett å se hvordan utslipp kan kuttes uten urimelig store kostnader,  

og sektoren får dermed en del ekstra oppmerksomhet. 

Nullvekstmålet
Det er politisk vedtatt at «all vekst i persontransporten skal tas med kollektiv, sykkel og gange» i by-

områdene. Dette innebærer at mengden privat bilkjøring i byområdene ikke skal bli større, uavhengig av om 

det flytter flere mennesker til byen. Dette er vedtatt gjennom Nasjonal transportplan fra 2014 (NTP) og blir 

videreført i den nasjonale transportplanen som gjelder fra 2018. Dette målet finner vi igjen i en eller annen 

variant i alle bypakkene og bymiljøavtalene som forhandles frem mellom bykommunene og staten. Null- 

vekstmålet ligger som et krav for at staten skal bidra med belønningsmidler til byen. 
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Klimaforliket
Klimaforliket er en politisk enighet vedtatt av alle partiene på Stortinget i 2008 og igjen i 2012. Klimaforliket 

er en følge av den internasjonale klimaavtalen som kom før Parisavtalen, Kyotoavtalen. Nullvekstmålet ligger 

i klimaforliket. Det at bilavgiftene skal brukes til å bidra til å få en mer miljø- og klimavennlig bilpark er også 

en del av klimaforliket. 

85 g målet for utslipp fra nybilparken 
Skal man kutte utslipp i transportsektoren finnes det to måter å gjøre det på, man kan enten prøve å begrense 

hvor mye folk kjører – eller begrense hvor mye som slippes ut når man kjører. Målet om at nye biler i gjenn-

omsnitt skal slippe ut under 85 g. CO2 per kjørte kilometer er et viktig ledd i å kutte utslipp fra transport- 

sektoren og ligger i klimaforliket. Dette kan gjøres ved å forbedre teknologien til bensin- og dieselbiler, men 

den største effekten skyldes økt salg av nullutslippsbiler. 

2025-målet og Energimeldingen
«Energimeldingen» er navnet på stortingsmelding 25 (2015-2016) som omhandler energipolitikken frem mot 

2030. I denne blir målet om at det kun skal selges nullutslippsbiler fra 2025 stadfestet. Med andre ord så 

skal nybilparken innenfor personbilsegmentet slippe ut 0 gr. CO2/km i 2025. Dette er et svært ambisiøst mål. 

Grenseverdier  
for luftforurensing
Forurensing i luften kan være til skade for 

folks helse om det blir for mye av den. 

Vi har enkelt sagt to typer forurensings-

problemer: forurensing som skader klima- 

et og forurensing som skader (lokal)

miljøet. Det finnes selvsagt forurensing 

som skader både klimaet og miljøet. Luft- 

forurensingen vi snakker om er gjerne 

av den lokale typen, det vil si at det ikke 

påvirker klimaet mye, men er til plage 

og skade for folk. Lokal luftforurensing 

består i Norge i hovedsak av to typer 

komponenter: NOx gasser og svevestøv. 

Det er regulert hvor mye av hver av disse 

typene luftforurensning som tillates i 

et område. Forskriften til forurensings-

loven inneholder grenseverdier, som er et 

slags maks for forurensing man har lov 

til å ha, til utendørs luft for en rekke 

typer forurensing. Grensene er satt under 

det nivået der man tror at folk sin helse 

påvirkes. 

DN 3. juni 2016
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Utslippsfrie biler/ nullutslippsbiler 
Når man snakker om nullutslippsbiler er det i dag elbiler og hydrogenbiler som er omfattet av begrepet. 

Hydrogenbiler kalles gjerne også brenselscellebiler, fordi de brenner hydrogen for å lage elektrisiteten bilen 

kjører på, mens elbiler kjører på et stort batteri uten ekstern tilførsel av energi under kjøring. Når vi snakker 

om nullutslipp så snakker vi om CO2 og NOx-utslipp. Som med biler som kjører på bensin og diesel er det 

selvfølgelig også utslipp i produksjonen, og enn så lenge forurenser nullutslippsbiler litt mer enn andre biler 

når de blir produsert. Klima- og miljøpåvirkningen til nullutslippsbiler er likevel mye lavere i løpet av den 

forventede brukstiden til en bil. 

• Nitrogendioksid (NO2):
Hovedkilden til utslipp av nitrogendioksid (NO2) 
er veitrafikk. NO2 slippes blant annet ut fra biler 
med forbrenningsmotorer. Biler kan også slippe ut 
nitrogenmonoksid (NO), som kan omdannes til NO2. 
Derfor snakker man gjerne om NOx, som er et 
fellesbegrep for begge typer.

• Svevestøv (PM10, PM2,5): 
Svevestøv er støv og små partikler som 
virvles opp fra veidekket. Veitrafikk er 
den største kilden til dannelse av grovt 
svevestøv (PM10). I vinterhalvåret er 
vedfyring en viktig kilde til fint svevestøv 
(PM2.5)

De viktigste typene lokal luftforurensing

Statistikk for elbiler og antall ladestasjoner i Norge
Bestand og markedsandel

Antall registrerte elbiler og ladbare hybrider og markedsandel.
Kilde: Motorvognregisteret og OFV.* Sist oppdatert: Mars 2017.
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Hva annet spiller inn?  
Statlige ordninger og utredninger

En av de nye trendene både internasjonalt og her hjemme, er å se transport, infrastruktur og planlegging av 

områdene vi lever i, i sammenheng. Det er langt lettere å få folk til å kjøre mindre om man planlegger slik at 

en ikke trenger å kjøre til butikken fordi den ligger rett ved, eller legger opp en bussrute til flyplassen som 

går forbi boligen din. Det offentlige jobber sammen og lager ordninger slik at denne typen tenkning skal bli 

lettere å gjennomføre og slik at de som bygger veier eller jernbane, samarbeider med de som bestemmer 

hvilke boliger og arbeidsplasser som kan bygges hvor. NAF mener at en slik helthetlig tenking er riktig vei å 

gå. Folk tar gode valg om det er mulig, men det betinger at det legges til rette for det. Vil politikerne at vi skal 

kjøre mindre bil og gå mer i byene, så kan det i visse tilfeller bety at de må bygge byen slik at det er gang-

avstand til det folk trenger.  

Nasjonal transportplan 
Nasjonal transportplan (NTP) presenterer regjeringens overordnete transportpolitikk. Viktige mål er effektiv 

bruk av virkemidler og styrket samspill mellom transportformene. Ny NTP ble lagt frem for Stortinget våren 

2017 og gjelder for årene fra 2018-2029. Nasjonal transportplan er et slags styringsdokument som sier noe 

om regjeringens prioriteringer innenfor transportsektoren og bygging av infrastruktur. Nasjonal transportplan 

legger også føringer for hvor mye penger som skal brukes på transport i perioden. Likevel er det slik at pengene 

bevilges over årlige statsbudsjett, så det er noe usikkerhet knyttet til gjennomføringen av denne planen.  

Belønningsordningen for kollektivtransport
Belønningsordningen for kollektivtransport blir vanligvis bare referert til som «belønningsordningen».  

Regjeringen legger opp til å belønne byområder som legger godt til rette for at flere kan reise kollektivt, gå 

eller sykle ved at staten gir byen penger til enda flere investeringer i god samferdsel. Ordningen ble opprettet 

i 2004, og i dag skal avtalene som leder til belønningsmidler bygge opp under klimaforliket fra 2012. Denne 

ordningen ses nå i sammenheng med bymiljøavtaler og byvekstavtaler. Formålet med belønningsordningen 

er å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse, ved å dempe veksten i behovet for motorisert  

transport og øke antallet kollektivreiser på bekostning av reiser med privatbil. Belønningsordningen for- 

svinner som eget begrep i løpet av de neste årene som kommer, men kommer til å vare til minst 2020.   

Bypakker
Bypakke er navnet som ofte blir gitt bompengepakker som inneholder krav om helhetlig areal- og transport-

planlegging. Bypakker ble først lansert i nasjonal transportplan for perioden 2010 – 2019. Når man vedtar 

en bypakke ser man finansieringen av ny infrastruktur i et område under ett, og noe av bompengene kan derfor 

brukes på å finansiere kollektivtransport. Det er det vanligvis ikke tilgang til å bruke bompenger til. 

Bymiljøavtaler
En bymiljøavtale er en forpliktende avtale mellom stat og byregion om hvordan transport- og klimaut-

fordringer skal løses i gjeldende byområde. Bymiljøavtaler er en videreutvikling av bypakkene og var ment til 

bruk i de 9 største byområdene. Bymiljøavtaler inneholder blant annet krav til arealbruk. Bymiljøavtalene er 

et statlig virkemiddel i arbeidet om å nå det politisk vedtatte nullvekstmålet for personbiltransport. Bymiljø- 

avtaler ble lansert i forrige NTP som gjaldt fra 2014. Oslo/Akershus og Trondheim har inngått bymiljøavtaler 

med staten.
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Byutviklingsavtaler 
Byutviklingsavtaler er en slags videreutvikling og utvidelse av bymiljøavtalene for de fire største byene. Tanken 

med byutviklingsavtaler er at arealdelen i bymiljøavtalene skal følges opp gjennom egne avtaler. Byutviklings-

avtaler ble lansert av regjeringen i 2015, men ingen avtaler har blitt inngått. Denne ordningen legges nå i 

stedet inn i byvekstavtaler.

Byvekstavtaler 
For å samordne areal- og transportpolitikken i de største byområdene har regjeringen besluttet å slå sam-

men bymiljøavtaler og byutviklingsavtaler til byvekstavtaler. Byvekstavtalene vil bestå av et stort omfang 

av tiltak og midler som, for eksempel, bompengefinansierte bypakker, midler til vei og jernbane, arealplaner, 

det som tidligere var belønningsmidler og ordningen med statlig delfinansiering av store kollektivprosjekter, 

«50/50-ordningen».  Byvekstpakker ble lansert av regjeringen i 2017. De bymiljøavtalene man har i dag skal 

ved avtalens utløp reforhandles til byvekstavtaler. Bergensområdet og Nord-Jæren blir nok de første  

byområdene som får byvekstavtaler. 

Kostnaden ved å kjøre:  
bompenger og ting som ligner

For at det skal blir fortgang i, eller rett og slett realisering av, veiprosjekter må man ofte få inn en tilleggs-

finansiering ved at bilister betaler en del av prosjektet. I dag foregår dette i Norge stort sett gjennom bom-

penger. Bompenger er altså hovedsakelig en finansieringskilde. Alle bompengeprosjekter skal godkjennes 

av Stortinget. Bompengeprosjekter skal være et resultat av et lokalt ønske. Man kan også bruke bompenger 

til å regulere biltrafikken, men dette skal ikke påvirke inntjeningen til bomringen totalt sett. Om man har lyst 

til å regulere trafikken med bompenger kan man differensiere bomtaksten over døgnet. Dette kalles gjerne 

tidsdifferensiert avgift, køprising eller rushtidsavgift.

Inntil nylig var det en formell, men viktig, forskjell på om bompengene var «tidsdifferensiert» eller om  

ordningen het «køprising». I 2017 er lovverket endret, slik at det ikke er noen forskjell på dette lenger.  

Tidsdifferensiering / køprising/ rushtidsavgifter kan gi penger i offentlige kasser, men man kan ikke planlegge 

med det som finansiering – da har man en målkonflikt som blir et problem med tiden. Dette er en viktig  

forskjell for myndigheter, men betaling av rushtidsavgift og bompenger oppleves nok som relativt lik for bilister.

Bompenger
All bruk av bompenger reguleres etter veglova §27. Bompenger brukes enten for å finansiere en spesifikk 

veistrekning, tunnel eller bru, eller for å finansiere mer helhetlige, sammensatte transportpakker i by-

områdene. Når man bruker bompenger til å bygge veistrekninger skal bompengene som hovedregel  

innkreves etterskuddsvis og betalingen skal legges opp etter nytteprinsippet. Med andre ord: bompenger 

betales når den nye veien er på plass og de som bruker den nye veien er de som skal betale. I tillegg til dette 

kan inntekter fra bompengene brukes til infrastrukturinvesteringer i kollektivtrafikk. Når bompengene brukes 

til å finansiere bypakker så kan bompenger også brukes til drift av kollektivtrafikk dersom byområdet har en 

plan om et helhetlig og samordnet transportsystem. Da har man gått litt bort fra nytteprinsippet, og  

aksepterer indirekte nytte og parallellinnkreving. Det sentrale er uansett at bompenger har som formål  

å skaffe inntekter for å finansiere infrastruktur.
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Tidsdifferensierte bompenger/ køprising/ rushtidsavgift
Veglova §27 åpnet tidligere for at takstene kan fordeles i ulike nivåer over døgnet, slik at bompengeinnkrevingen  

har en trafikkregulerende bieffekt i byområder med stor rushtrafikk. Eksempel på dette er ordningen med 

tidsdifferensierte takster i rushtiden i for eksempel Trondheim, Bergen og i Kristiansand. Nå er veglova endret 

slik at nye bypakker kan vedta rushtidsavgift/ køprising med hjemmel i vegloven §27 i stedet for å måtte  

søke om dette via Vegtrafikkloven §7a (som nå er slettet). Der bompenger generelt har som formål å være  

finansieringskilde så er hovedformålet til tidsdifferensiering/ rushtidsavgift/ køprising å regulere trafikken.

Miljødifferensierte bompenger 
Dette betyr at man ilegger biler med lavt utslipp lavere bomavgift enn biler med høyt utslipp. Avgiftsfritaket 

gjennom bomringer for elbiler er en form for miljødifferensiering, men det er ikke den det snakkes om her. 

Hensikten med å miljødifferensiere bompengene er å få folk til å kjøre de mest utslippsvennlige bilene i  

byområdene. Det er ingen som enda har innført miljødifferensierte bompenger, men det er vedtatt at Oslo 

skal innføre det etter at ny §27 i veglova er vedtatt i 2017.

Med samtykke frå Stortinget kan departementet fastsetje særskilde ordningar for bompengar i  
byområde, med takstar som er tilpassa dei særskilde behova i området, ut frå omsyn til transport- 
løysingane i området, bruken av arealet, lokalmiljøet eller liknande. Ut frå behova kan det fast- 
setjast takstar som er basert på køyretøya si vekt, påverkar val av reisemiddel, varierer ut frå tida 
på døgnet, varierer ut frå dei ulike køyretøya sine miljøeigenskapar eller liknande. Føresegnene 
om vilkår og bruk av bompengar i første ledd gjeld tilsvarande. Som del av ein plan om eit heil- 
skapleg og samordna transportsystem i eit byområde, kan bompengar nyttast til tiltak for drift  
av kollektivtrafikk.

Departementet kan i forskrift fastsetje mellombelse endra bompengetakstar til bruk i avgrensa 
periodar innanfor eksisterande bompengeordningar i byområde når det er fare for og ved over-
skriding av grenseverdiane for konsentrasjon av forureining i luft utandørs fastsett i forskrift  
med heimel i forurensningsloven §9.

Bruken av takstane føreset vedtak av kommunen og fylkeskommunen. Inntekter frå dei endra
takstane skal gå til å nedbetale dei prosjekta som er prioriterte i bompengeordninga det gjeld. 
Departementet kan i forskrifta likevel fastsetje føresegner om at inntekter frå dei endra takstane 
kan bli brukt til tiltak for å få ned trafikken i perioden det gjeld.

Utdrag fra veglova §27
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Beredskapstakster
Beredskapstakster er et akuttiltak til bruk på dager med for høy luftforurensing eller når det er fare for at 

grenseverdiene kommer til å overstiges, etter forurensingslovens § 9. Det betyr at man skrur opp prisen 

kraftig i bompengeringen de aktuelle dagene. Målet er å få ned bilbruken fort på dager hvor luftforurensingen 

er farlig høy for utsatte grupper. Et annet tiltak i samme kategori er datokjøring.

Takster basert på vekt
I den nye § 27 i veglova så får også byene anledning til å fastsette bompengetakstene ut fra vekt på kjøretøyet. 

Dette er noe helt nytt, og vi vet ennå ikke hvordan byene tenker å eventuelt benytte seg av ordningen. Men 

allerede i dag er det anledning til å ha ulik takst for tunge og lette kjøretøy, så det er naturlig å tenke seg at 

denne nye lovendringen kan ha i seg et mer finmasket takstsystem basert på vekt enn i dag.

Datokjøring 
er et akuttiltak for å minske antallet biler på veiene i perioder der luftforurensingen er farlig høy eller risikerer å bli 

det. Datokjøring «halverer» mengden biler på veiene ved at biler med registreringsnummer som slutter et partall 

kan kjøre visse dager, mens biler med registreringsnummer som slutter på oddetall kjører de andre dagene. 

Veiprising 
er et avgiftssystem som tar sikte på å gjenspeile de reelle kostnadene en bilist påfører samfunnet ved bruk av 

en bestemt vei på et bestemt tidspunkt. De viktigste av disse kostnadene er køer og forsinkelser som påføres 

andre trafikanter: støy, støv, forurensning og trafikkulykker. Hensikten er at prisene skal påvirke bilistene til 

å endre adferd; noen kan velge å kjøre på andre tider og andre steder, mens andre kan la være å reise eller 

velge et annet transportmiddel.

Det er trangt om plassen:  
bilbruk som problem og løsning 

Det finnes et ganske stort spekter av tiltak som lokale myndigheter kan ta i bruk for å prøve å få dempet 

problemer med forurensing av lokalmiljøet eller trengsel. Hverken problemene eller løsningene er forbeholdt 

de største byene våre. Noen av tiltakene kan være fornuftige reaksjoner på reelle problemer, men det er  

viktig at de står i forhold til problemene de skal løse og at myndighetene avveier hvilke tiltak de skal bruke 

og i hvilke kombinasjoner opp mot ulempene disse begrensningene ofte innebærer på folks mobilitet.

NAF mener for eksempel det er viktig at det ikke bare etableres innfartsparkering ved eksisterende 

knutepunkter, men at man også legger opp kollektivtilbud og god parkeringskapasitet langs de veiene der 

folk allerede kjører.

Lavutslippssoner  
En lavutslippssone er et tydelig avgrenset område hvor man innfører tiltak for å begrense lokal forurensning. 

Vanligvis vil det være snakk om NOx eller svevestøv, men også tiltak for å begrense støy kan være aktuelle. 

Vi kan bruke mange forskjellige virkemiddel innenfor en lavutslippssone. Det å begrense tilgangen til sonen 

for enkelte typer kjøretøy eller å kreve betaling for å kjøre innenfor den er eksempler på vanlige tiltak. Skal 

man iverksette en lavutslippssone er det viktig at man på enkel måte kan finne ut hvor grensen for sonen går. 

Reguleringene må håndheves sånn at folk ikke tjener på å ignorere dem. Lavutslippssoner er et nytt verktøy 
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som per vinteren 2017 ikke ennå er tatt i bruk i noen norske kommuner. Lavutslippssoner fastsettes for opptil 

6 år av gangen og en kommune kan kun innføre den ved dokumentert behov. Lavutslippssoner kan kombineres 

med miljødifferensierte bompenger og beredskapstakster. Nullutslippsbiler kan ikke ilegges gebyr og det 

skal differensieres på Euro-klasser når det kommer til gebyret for å kjøre i sonen. Inntektene fra slike soner 

skal gå til kollektivtiltak, trafikksikkerhet eller miljøtiltak. Både London og Stockholm har lavutslippssoner, 

samt flere byer i Tyskland.

Piggdekkgebyr/piggdekkavgift 
Bruk av piggdekk fører til mer svevestøv enn piggfrie dekk. Derfor er det mulig for kommuner å innføre et  

gebyr på bruk av piggdekk for å oppnå en høyere andel av piggfrie dekk. Flere norske byer har piggdekk- 

gebyr. Avgiftene fra piggdekkgebyret blir ofte brukt til et piggdekkfond, som gjerne brukes til tiltak som  

å forbedre vintervedlikeholdet av veiene. 

Bilfrie områder 
Vi kan ha områder hvor det ikke er lov å kjøre privatbil enten for å begrense miljøproblemer eller for å legge 

til rette for annet bruk av veiarealet. Bilfritt betyr som regel ikke områder helt fri for motorisert transport, 

man kan for eksempel tillate kollektivtrafikk, næringstrafikk og kanskje taxier. Også torg og gågater er en 

form for bilfrie områder selv om vi vanligvis ikke tenker på dem slik. Det vil si at omtrent alle byer har en form 

for bilfritt område.

Restriksjoner på parkering 
Noe forenklet kan man si at alle kjøreturer begynner og slutter på en parkeringsplass. Derfor kan det være 

effektivt å begrense tilgangen på parkering i områder der man ønsker å begrense mengden kjøring. Begrens-

ninger kan være effektive både når det gjelder tilgangen til parkeringsareal på arbeidsplassen og på fritidsreiser.

Hvordan kan parkeringsrestriksjoner arte seg?
• Tidsbegrensninger

• Beboerparkering

• Privat eierskap av parkeringsplasser 

• Fjerning av parkeringsplasser

• Betalingsløsninger  

Innfartsparkering
Innfartsparkering er parkeringsplasser langs hoved- 

innfartsårene til byer, lagt opp med godt kollektivtilbud. 

Uansett hvor godt vi regulerer byene for å minimere 

transportbehovet for folk innad i dem, vil det fortsatt 

være folk utenfor byene som har behov for å reise inn, 

gjerne daglig. Da må man legge til rette for at de som 

kan legger deler av reisen til kollektive transportmidler 

for slik å senke trykket av bilkjøring inne i bysentrum. 
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Tilrettelegging for  
myke trafikanter og andre tiltak

Syklister og fotgjengere blir ofte kalt «myke» trafikanter, og mye ressurser blir lagt inn på å legge til rette 
transportsystemet i tettbygde strøk til deres behov. Grunnen til at man tilrettelegger for myke trafikanter er 
for at det skal bli mindre bilkjøring og samtidig mindre trykk på kollektivsystemet vårt. Dessuten er det godt 
for folkehelsen når flere beveger seg ved hjelp av muskelkraft, og gjerne mye billigere å tilrettelegge for. 
Det finnes også verktøy så som vasking av veier eller elbilfordeler som man kanskje ikke tenker på som en 
naturlig del av verktøykassen for bytransport. Dette kan likevel hjelpe godt på et mål om en effektiv og lite 
forurensende bytransport, noe som igjen er positivt for de mykere trafikantene som er mer utsatt for luft-

forurensing på sine reiser.

Bygging av sykkelfelt 
Det er naturlig at når det blir lettere og tryggere å sykle vil flere gjøre akkurat det, spesielt på korte avstander. 

Sykkelveier kan enten bygges som egne veier man kun skal sykle på; såkalte sykkelekspressveier, som del av 

en gangvei eller som en avmerket del av veibanen slik at den er forbeholdt syklister - enten ved stripe eller 

farget asfalt.

Økt satsing på kollektivtransport 
Skal man legge mer til rette for bruk av kollektivtransport kan man: 

• Øke frekvensen på avganger. Mellom småbyer f.eks. på Vestlandet kan timesruter løfte mobiliteten  

 i hele regionen betydelig, mens man i større byer ofte trenger avgang hvert 5 – 10 minutt.   

• Gi økt fremkommelighet for kollektivtransport slik at bussen kan konkurrere med bil. Tiltak her kan  

 inkludere helt egne traseer, at busser kan kjøre på en avmerket del av øvrig veinett (kollektivfelt),  

 eller veier tilpasset superbussløsninger (som gir mye større kapasitet)

• Samordning av kollektivtransport slik at ruter og transportmidler korresponderer. 

• Lave billettpriser og god inndeling av takstsoner

• Universell utforming

Vasking av veier
Veier vaskes og/eller feies for å fjerne småstein og støv. Målet er å minske mengden svevestøv som virvles 

opp. Dette er gjerne et tiltak som utføres for å bedre luftkvaliteten, men feiing av veier bidrar også til å 

forbedre forholdene for eksempelvis syklister.  

Miljøfartsgrenser 
Et annet virkemiddel som man prøver for å minske mengden forurensing i luften er lavere fartsgrenser på 

enkelte veistrekker for å minske mengden utslipp en bil har eller hvor mye støv den virvler opp. Miljø-

fartsgrenser kan også innføres for å minske støynivået fra biler, fordi man på generell basis kan si at jo 

fortere en bil kjører jo mer støyer den. Det er delte meninger om effektiviteten av miljøfartsgrenser. 

Samkjøring 
Man kan oppfordre folk som skal samme vei til å dele bil. To stykker som samkjører er én bil mindre på veien. 

Om mange flere hadde samkjørt kunne dette senket trykket i rushtiden betraktelig. Lokale myndigheter kan 

legge til rette for samkjøring ved å gi de som samkjører tilgang til kollektivfelt, gi dem reduserte takster i 

bomringene eller lignende. Samkjøring skjer ofte helt av seg selv, men det kan være en god ting å bruke 

positive virkemidler for å få enda flere til å prøve det. 
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Elbilfordeler
Nullutslippsbiler løser i stor grad ett av de to problemene vi har i byer: forurensing. Det løser ikke det andre 

problemet vi har – nemlig trengsel. Når nullutslippsbiler så effektivt hjelper på problemet med forurensing, 

ønsker vi flere av dem og færre fossildrevne biler. El- og hydrogenbiler krever mye ny teknologi, og til nå 

har det vært vanskelig å få opp produksjonen av slike biler på et nivå der de kan konkurrere på pris med de 

velkjente bensin- eller dieselbilene. Derfor har man tatt i bruk en mengde verktøy for å hjelpe elbilen inn i 

markedet. Blant annet er det lavere skatter og avgifter på denne typen bil så den ikke bare blir like rimelig 

som nyere bensin og dieselbiler ved kjøp, men også billigere i bruk. Det ligger sterke politiske føringer på at 

dette skal fortsette, med mål om at ingen biler som selges i 2025 skal slippe ut klimagasser. Noen av virke-

midlene kan tilpasses lokalt. Mens parkering lenge har vært gratis for elbiler kan for eksempel kommuner nå 

innføre p-avgift og bompenger for nullutslippsbiler. Men det er til maks halvparten av vanlig takst. 

Nærings- og nyttetransport er ikke i seg selv et tiltak som de andre punktene i dette kapittelet, 
men det må nevnes likevel for å gi et helhetlig bilde. Nullvekstmålet i biltrafikk gjelder kun for person-
transport. Med befolkningsvekst er det nærmest uunngåelig at næringstransporten må øke noe. 
Den har altså annen dynamikk og andre tiltak som kan fungere enn på persontransporten. Når det 
blir snakket om mål og virkemidler må det skilles mellom næringstransport og persontransport. 
Ellers blir trafikantene gjort ansvarlige for kutt langt utover egen sektor, der man legger opp til 
at kutt i persontransporten ikke bare skal minske persontransporten sin klimapåvirkning, men veie 
opp for en vekst i nærings- og nyttetransport i tillegg. 

Endring av nærings- og varetransport 
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Kan teknologiutviklingen redde oss? 
Det er ofte både spenning og håp knyttet til teknologiutvikling. Kan teknologisk utvikling løse utfordringene 

vi prøver å løse på en enklere måte enn dagens tiltak? Svaret er som det så ofte er «kanskje, men vi vet ikke 

når». Klimautslipp fra transport kan dempes betydelig ved bruk av nullutslippsbiler, og det samme gjelder for 

mye av problemene vi har med lokal miljøforurensing. Men det finnes problemer teknologien er lenger unna å 

løse, sånn som trengsel. Selv med selvkjørende biler er det sannsynlig at det blir noe kø og plassproblemer i 

byområdene våre. 

Intelligente transportsystemer 
Med den moderne teknologiutviklingen har vi i stadig større grad tatt i bruk informasjons- og kommunikasjons- 

teknologi i transportsystemene våre. En god bruk av intelligente transportsystemer er ting som sanntids- 

systemer for kollektivreiser, hvor man ser på holdeplasser hvor langt unna neste buss eller bane faktisk er. 

Sanntidsinformasjon om kødannelse som gir informasjon nok til at bilister kan velge alternative ruter eller 

reisetidspunkt er et annet eksempel på bruk av intelligente transportsystemer. Det samme er elektroniske 

billettsystemer og ulike apper med informasjon til trafikantene.

Autonomi 
Fremtiden er her og bilene både kjører seg selv og flyr, eller? Nå som teknologiutviklingen er kommet dit 

at biler snart kan kjører seg selv i visse situasjoner er det mange problemer som kanskje kan løses eller 

dempes. Det er grunn til å tro at vi får færre ulykker, har et mindre behov for parkeringsplasser, trafikkflyten 

blir bedre og vi får færre køer. Samtidig kan en utvikling mot autonomi minske behovet for å eie egen bil  

gjennom mindre og mer fleksible kollektivløsninger. Men autonomi kan ikke løse alle våre utfordringer  

– en selvkjørende bil tar også opp plass og ressurser. 

Innspill fra tillitsvalgte til inspirasjon
Innspill fra tillitsvalgte på NAF Politisk seminar 2016

Hva er «en god by»?
I samtalen om en god by pekte NAFs tillitsvalgte på at en god by er mangfoldig, med levende fasader og et 

sentrum rikt på aktiviteter. Dette innebærer blant annet at en god by har kulturtilbud, et godt bymiljø og 

parker. Kort sagt ting som gjør at folk trives. Tilgjengelighet er også et gode noe som av og til innebærer at 

man må begrense bilbruken i tettbygde strøk. Dermed blir en tettbygd by hvor du slipper å reise langt for å 

gjennomføre dine daglige ærend viktig. 

• Levende sentrum med folk som 

 handler der, færre kjøpesentre

• Parker og grønne lunger 

• Opplevelsen av trygghet 

• Ren luft og lav støy 

• Sosiale møteplasser, 

• Tilrettelegging så også de med 

 funksjonshemminger kan bruke byen

Andre stikkord er: 
• Mangfold

• Liv i bygningsmassen med levende gater og aktive fasader

• En godt bevart og tilgjengelig kulturhistorie

• Gode bomiljø 

• Flere boliger nær sentrum med tilgang på 

 kultur, handel og tjenester 

• Framkommelighet og tilgjengelighet, også når det 

 betyr bilfrie soner

_Bytransporthefte_2017_A4.indd   19 25.04.2017   09.20



20

Hvordan kan bytransport  
være med på å skape en god by?

Hva kan man så gjøre med bytransporten for at den skal støtte målet om en god by med noen av de kriteri- 

ene vi la til grunn? Hovedvekten handler om at vi må få til et fleksibelt og forutsigbart transportsystem som 

gjør at det faller naturlig for folk å ta valg som støtter opp om det å skape en god by. Det betyr blant annet 

at det må legges opp til at man kan kombinere forskjellige transportmidler i løpet av en reise eller i løpet av 

en dag. Man må legge til rette for at folk ikke kjører gjennom byen på vei andre steder, det gjelder spesielt for 

tungtransport som ikke har bysentrum som sitt endepunkt. Vi må få bilene våre inn i underjordiske parkerings- 

anlegg, få lett tilgjengelige innfartsparkeringer etc. 

Samtidig må vi legge til rette for de som velger å komme seg rundt på andre måter. Det betyr gode sykkelfelt 

og kollektivtraseer, kanskje å differensiere trafikken med «sentrumssoner» og bilfrie miljøgater. Som  

en ekstra bonus er dette tryggere for de mykeste trafikantene vi har – barn og unge. 
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Videre lesning
• NAF sitt nyeste langtidspolitiske program

• NAF Elbilrapport 2015

• Folkets transportplan 2014 – 2023 

• Norsk Trafikantbarometer 2015

• Norsk Trafikantbarometer 2017 (kommer)

• NAFs forslag til ny organisering og nytt finansieringsgrunnlag ved riksveibygging i Norge

• NAFs forslag til innfartsparkeringssystem i de store byene i Norge 2014
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Hva bruker du denne informasjonen til? 

VI har laget dette lille oppslagsverket over begreper som ofte blir brukt og tiltakene som finnes der 

ute. Den politiske situasjonen kan endre seg, og det kan selvfølgelig måten NAF ser på tiltakene 

også gjøre. Derfor har vi valgt å gjøre dette til en forholdsvis nøytral oversikt for å gi innsikt. Det nyeste 

samferdselspolitiske langtidsprogrammet til NAF vil alltid være riktig sted å se etter NAF sitt syn. 

Oversikten er ment for å gi dere forutsetninger til å diskutere saker på en god måte, og for å hjelpe 

dere å stille de riktige spørsmålene. Svarene på hva som bør gjøres kan ikke alltid gis på forhånd.

Når en sak kommer opp i ditt nærområde er det et par spørsmål som det er verdt å stille seg: 

1) Hvilke grupper av trafikanter påvirker dette? Husk at NAF er en organisasjon for alle trafikanter. 

En restriksjon for en gruppe kan kanskje være et godt valg om den gjør tilstanden for alle andre 

grupper mye bedre. Dette varierer fra sak til sak. Det viktige er at man tar vare på mobiliteten som 

helhet og at tiltaket faktisk hjelper på det problemet det er ment å løse.

2) Pris: hva koster dette, hvem betaler for det og er prisen rimelig? Du trenger ikke nødvendigvis 

fundere på om 25 kr per bompassering egentlig er rett takst, tenk større. Er det lagt opp til miljø- 

differensiering? Er det urimelig å bruke bompenger her? Hvordan passer kostnadsopplegget  

sammen med det som allerede finnes? 

3) Vær klar på om det er målet eller virkemiddelet for å nå målet dere diskuterer. Man kan for  

eksempel mene mye om hvorvidt vi bør kreve inn bompenger, men om de først skal kreves inn kan  

vi deretter diskutere om det hadde vært en god idé å tids- eller miljødifferensiere dem. 
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