
Byutredninger i åtte byområder –forberedelse til 
byvekstforhandlinger

Alberte Ruud
Styrings- og strategistaben
Vegdirektoratet

Formannskapet i Bærum kommune
5. September 2018

06.09.2018



06.09.2018

Levende, miljøvennlig byer som er tilgjengelige for alle
Målet bak nullvekstmålet

Foto: Knut Opeide



Overordnet mål: Nullvekstmålet
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Følgende trafikkarbeid omfattes av 
nullvekstmålet: 
• Trafikkarbeidet med personbil for 

reiser til/fra arbeid, i tjeneste (til/fra 
møter), til fritidsaktiviteter, handle-
/servicereiser og andre private 
formål. 

• Innenfor det geografiske området 
som omfattes av nullvekstmålet.

Måles i kjørte km, ikke antall turer
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Byutredninger som grunnlag for 
byvekstavtale

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

● Gjennomført i åtte byområder
● Samarbeid mellom stat,                                                 

kommune og fylkeskommune

Illustrasjon: Colorbox



Flere veier til målet
Byutredningene

06.09.2018

∙ Ulike måter å 
kombinere 
virkemidler på

∙ Endelig 
sammensetning av 
porteføljen avgjøres 
i forhandling/ 
reforhandling av 
byvekstavtalene



Eksempel Nedre Glomma
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Det er mye kunnskap å hente om effekten av 
enkelttiltak i utredningene



Nullvekstmålet nås med kombinasjoner av tiltak

● 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

Oppsummering hovedresultater
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Hva virker best?

● Bompenger eller vegprising. 
● En mer kompakt byutvikling og 

fortetting ved knutepunkter og 
viktige kollektivtraseer

● Økte parkeringsavgifter og redusert 
tilgjengelighet til parkeringsplass, 
spesielt ved arbeidsplassen

● Et bedre kollektivtilbud med tog, 
buss og/eller bane

● Gang- og sykkelanlegg
● Redusert vegkapasitet/Redusert 

konkurransekraft for bilen 

Oppsummering hovedresultater

06.09.2018 Foto: Anders Martinsen Fotografer 



https://www.ntp.dep.no/By/Byutredninger
Alt om byutredningene ligger her:
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