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Høringssvar til Planstrategi for Oslo 2016-2019 

Norges Automobil-Forbund (NAF) er en uavhengig, medlemsstyrt forbruker- og interesseorganisasjon som 
skal ivareta over 500 000 medlemmers behov som trafikanter. Som NAFs avdeling i Osloområdet 
representerer NAF Oslo og Omegn rundt 55 000 medlemmer.  
 
Det er et overordnet mål for NAF Oslo og Omegn å være en aktiv pådriver for utvikling av et transportsystem som 
tilfredsstiller den enkelte trafikants behov for mobilitet, og samtidig ivaretar fellesskapets krav til miljø og sikkerhet. 
Det er viktig at de beslutningene, tiltakene, problemstillingene og løsningene som gjøres i Oslo innen klima- og 
miljøspørsmål er bærekraftige også i fremtiden. Dette krever det at sammensatte, komplekse og krevende 
utfordringer blir grundig analysert, bearbeidet og konsekvensvurdert. 
 
NAF Oslo og Omegn er positive til at Oslos byråd har sett behovet for å gjøre en revisjon av strategi- og 
planprogrammet for 2016-2019, og at man sender dette ut på høring til berørte næringsliv, institusjoner og 
interesseorganisasjoner.  
 
NAF Oslo og Omegn synes planen i sin helhet er god, men ønsker likevel å kommentere noen punkter. 
 
Byens utfordringer og kommunens planbehov 
Befolkningsveksten i Oslo på 10 000–12 000 nye innbyggere hvert år representerer en stor utfordring. I tillegg til 
den sterke befolkningsveksten i Oslo øker befolkningen i flere av Oslos omegnskommuner i et minst like høyt 
tempo.  
 
Befolkningsundersøkelser NAF gjennomfører hvert andre år, viser at Oslos trafikanter er mest opptatt av utbygging 
av kollektivtransport og infrastruktur for sykkel. Befolkningens prioritering viser at kollektivutbygging troner høyest. 
NAF Oslo og Omegn mener derfor at dette bør ha aller høyeste prioritet fordi kollektivtransporten også flytter store 
mengder av folk. Dette er i tråd med tiltakene som må iverksettes for å nå det overordnede målet i klimaforliket og 
Nasjonal transportplan, det vil si at all persontrafikkvekst skal tas av kollektiv, sykkel og gange.  
 
Det er en glede å registrere at Oslo har så langt vært nær målet om at all trafikkvekst skal tas av kollektiv, sykkel og 
gange. Byen har hatt en sterk vekst i antallet kollektivreisende de siste ti årene. Samtidig har ikke Oslo hatt noen 
vekst i reiser som foregår med bil.   
 
 
 
 
1 Se NAFs høringssvar om midlertidig trafikkregulerende tiltak for mer informasjon. 
2 NAFs innfartsparkeringsrapport: NAFs forslag til innfartsparkering i Oslo-området 

 
3 Inkluderer varetransport, tungtransport og buss.  
4 Hagman, Rolf, Karl Idar Gjerstad og Astrid H. Amundsen. 2011. NO2-utslipp fra kjøretøyparken i norske storbyer. 
TØI rapport 1168/2011. Oslo: Transportøkonomisk institutt.  
 

Oslo Kommune 
ved Byrådet 
  
 

https://www.naf.no/om-naf/naf-mener/nafs-forslag-til-ny-innfartsparkeringslosning/
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Lokal luftforurensning1 
NAF Oslo og Omegn er enige i at man må løse problemene med luftforurensing i Oslo. I den forbindelse trenger vi 
permanente tiltak som for eksempel: 
 

- Økt kollektivutbygging. 
- Bolig- og arbeidsstedsfortetting rundt kollektivknutepunkt. 
- Utbygging av innfartsparkeringer rundt byen2. 
- Landstrøm for skipstrafikken. 
- Innfasing av nullutslippsteknologi i kjøretøyparken. 

 

For den lokale luftforurensingen i byene står veitrafikken for den største andelen av NOX-utslippene. I 2011 

stammet om lag 70 prosent av NO2-utslippene fra transport fra tunge kjøretøy3. 27 prosent av NO2-utslippet kom 

fra dieselpersonbiler og tre prosent stammet fra bensinpersonbiler. Samtidig som 70 prosent av NO2-utslippene 

stammet fra tunge kjøretøy, tilsvarte trafikkarbeidet til de samme kjøretøyene 35 prosent. Trafikkarbeidet til tunge 

kjøretøy gir dermed en dobling av NO2-utslipp per kjørte kilometer4. TØI har videre gjort beregninger som viser at 

kjøretøy eldre enn Euro VI vil stå for 11 prosent av trafikkarbeidet, men hele 46 prosent av NOX-utslippene i 2023. 

Tiltak mot denne kjøretøygruppen vil derfor være langt mer effektiv enn mot dieselpersonbiler.  

Utbyggingen av kollektivtransporten bør ha høy prioritet og byggingen av Fornebubanen og sentrumstunnel bør 
bygges så snart som mulig. Siden kollektivtransporten via sin bussflåte står for en god andel utslipp i Oslo i dag, er 
det viktig at man faser ut Euro V-busser så snart som mulig. Disse bør erstattes med busser med null- og 
lavutslippsteknologi, sekundært Euro VI-busser i en overgangsperiode før nullutslippsteknologien er tilgjengelig.  
           
Bilfritt sentrum 
Dokumentet angir mange gode og spennende tiltak for å redusere biltrafikk, klimautslipp og styrking av naturens 
rolle i byen. NAF Oslo og Omegn forstår at arbeidet med å fremme bilfritt byliv må prioriteres, men er opptatt av at 
det tilrettelegges for alternativ transport i enda større grad enn det er gjort i dag. Området som skal bli bilfritt 
er stort, vesentlig større enn i andre byer som har bilfritt sentrum. Arkitektforslagene som foreligger, med enkelte 
transportkorridorer inn til parkeringshus, er således en god løsning som vil sikre fremkommelighet og tilgang til 
sentrum for alle som ønsker å benytte det.  
 
Parkering 

Mobilitet er et gode som bør opprettholdes for alle. Selv om en del gateparkering må fjernes for å få bygget et 

bysentrum som er trygt og effektivt, vil mange i Oslos bydeler fortsatt ha behov for bil. NAF Oslo og Omegn mener 

det bør tilrettelegges for etablering av beboerparkering og underjordiske parkeringshus. Dette vil også sikre at man 

unngår økt forurensing som følge av at biler må kjøre unødvendig mye rundt på leting etter parkeringsplass.  

Vi vil også minne om at det forventes en betydelig befolkningsøkning som igjen vil føre til økt næringstrafikk. Det er 

viktig at man tar hensyn til dette ved utformingen av byens gatenett slik at det tilrettelegges på best mulig måte 

både for kollektivreisende, syklister, fotgjengere og varedistributører.  

Oslos sykkelstrategi 

Oslos sykkelstrategi er viktig, men man må samtidig ha i minne at det sykles mindre i vinterhalvåret enn i 

                                                      

 
1 Se NAFs høringssvar om midlertidig trafikkregulerende tiltak for mer informasjon. 
2 NAFs innfartsparkeringsrapport: NAFs forslag til innfartsparkering i Oslo-området  
3 Inkluderer varetransport, tungtransport og buss.  
4 Hagman, Rolf, Karl Idar Gjerstad og Astrid H. Amundsen. 2011. NO2-utslipp fra kjøretøyparken i norske storbyer. 
TØI rapport 1168/2011. Oslo: Transportøkonomisk institutt.  

https://www.naf.no/om-naf/naf-mener/nafs-forslag-til-ny-innfartsparkeringslosning/
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sommerhalvåret. Mindre sykling vinterstid kan øke presset på kollektive transportmidler eller veinettet i 

vinterhalvåret. 

NAF Oslo og Omegn er av den oppfatning at man bør implementere den nye Oslo-standarden for sykkelveibygging 

for å nå målet om en kraftig økning i antall syklister. Det er stor forskjell på opplevd og reell trygghet, og mange vil 

fortsette å la sykkelen stå dersom sykkelfeltene ikke separeres i tilstrekkelig grad fra den øvrige trafikken.   

Når arealet fra om lag 1300 parkeringsplasser skal omdisponeres fra parkering til sykkelstier en rekke steder i byen, 

må man sikre at beboerne i området fortsatt har tilgang til å parkere bilen sin via beboerparkering. Det er viktig å 

ivareta behovet for å eie bil eller være medlem av et bilkollektiv, selv om man ikke bruker bilen hver dag, samtidig 

som sykkelveinettet bygges ut. En løsning kan være å legge parkeringsplassene som fjernes under bakken.  

 

Bolig- og næringsutvikling som fortetting rundt kollektivknutepunkt 

NAF Oslo og Omegn er opptatt av at ny boligbygging skjer ved fortetting, særlig rundt kollektivknutepunkt. Dette vil 

bidra til at flere kan benytte kollektiv, sykkel eller gange til og fra sine daglige gjøremål.  Ved utvikling av nye 

boområder forutsetter NAF at kollektivtilbudet, gangveier og sykkelløsninger skal være på plass i god tid før 

ferdigstillelse av prosjektene. Fornebu er således ikke et eksempel til etterfølgelse – der burde t-banen ha vært på 

plass da de store foretakene flyttet inn i sine kontorer og stadig flere boliger ble ferdigstilt.  

Parkering ved hjem og arbeid er sterkt drivende for bilbruk. Innenfor sentrale byområder med høy kollektivtetthet 
bør man derfor ta sikte på å redusere arbeidsplassparkering.  
 
Areal- og transportplanlegging i Oslo og Akershus 
Mange pendler inn til Oslo fra omegnskommunene. Derfor er det viktig at areal- og transportpolitikken følger opp 
rammene som er fastsatt i «Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus». Oslo kommune bør 
etterstrebe et tett samarbeid med nabokommuner med sikte på å etablere flere innfartsparkeringer rundt byen, 
slik at persontrafikken inn til byen reduseres. Dette forutsetter nok kollektivkapasitet fra innfartsparkeringene og at 
disse regnes som en del av kollektivsystemet til byen.  
 
NAF Oslo og omegn er enig i målet om at transportsystemet skal være effektivt, miljøvennlig med tilgjengelighet for 
alle og med lavest mulig behov for biltransport. Dette målet må samtidig bygge på en realistisk politikk som 
forholder seg til realiteten at mange fortsatt vil trenge fleksible løsninger som tilgangen til egen bil eller være 
medlemskap i et bilkollektiv gir. Dette må ivaretas i en politikk som stimulerer til redusert bilavhengighet, uten at 
det innføres absolutt forbud mot å bruke bil. 
 
Trafikksikkerhet 
Det grønne skiftet vil kreve atferdsendring for alle involverte parter; bilister, yrkes- og kollektivsjåfører, syklister og 
gående. Ikke minst i forbindelse med økt sykling er det nødvendig med økt oppmerksomhet om trafikksikkerhet og 
respekt for trafikkregler. Det er særlig myke trafikanter som må skjermes. 
 
 
NAF bidrar gjerne med innspill i det videre arbeidet med areal- og transportplaner i samarbeid med politikere og 
andre relevante aktører.  
 
Vi takker for at vi fikk anledning til å uttale oss.  
 
Med vennlig hilsen, 
 
Terje Bjørnstad        Ole Blåsmo 
Leder Politikk og Samferdselsgruppen     Daglig leder 
NAF avd Oslo og Omegn      NAF avd Oslo og Omegn 


