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Belønningsordningen
for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene  

Formålet med ordningen er å stimulere til bedre 

fremkommelighet, miljø og helse i storbyområdene, ved å 

dempe veksten i personbiltransport og øke antallet 

kollektivreiser på bekostning av reiser med personbil. 

Avtalene skal bidra til å bygge opp under målsetningene i 

Klimaforliket fra 2012 og det forutsettes at byene i 

egenskap av deltagere i Framtidens byer også på andre 

måter bidrar til reduserte klimagassutslipp fra 

transportsektoren. 
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Vil køprising (trengselsavgift, rushtidsavgift, veiprising, - - )

gi (mye) bedre fremkommelighet?

 Erfaring tyder på det er fullt mulig, men gjelder det primært biltrafikken? 

 Også bedre regularitet (pålitelighet) kan bli en viktig effekt

 Derfor bør vi avklare hva som er viktigst for brukerne?
fremføringshastigheten (dvs. redusert reisetid)
eller påliteligheten?

 Hvor mye må gjennomsnittshastigheten økes på en rute i byen før vogninnsatsen 
kan reduseres?

 Vil flere brukere føre til at det må settes inn mer kapasitet?

 På flere traséer i de store byene kan det kanskje være vanskelig å få plass til flere 
avganger 

 Vil flere brukere føre til at holdeplasstiden øker? 
 Trangere på holdeplassene

 Trengsel ved dørene for både av- og påstigning
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Hvordan brukes kjøretiden? 
Case Grenland – COWI/TØI  2008
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Forskrift om køprising av 25.10.2011
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§ 1 Definisjon

Med køprising i denne forskriften forstås vegprising, dvs. at trafikanter 

må betale for å bruke bestemte deler av vegnettet til bestemte tider. 

§ 2 Formål

Formålet med køprising er trafikkregulering med sikte på å redusere 

lokale kø- og miljøproblemer.

§ 3 Vilkår 

Køprising kan innføres i byområder der det kan dokumenteres reelle 

kø- og miljøproblemer og en forventet virkning av tiltaket. Arealbruk 

og transportsystem for det berørte området skal ses i sammenheng. Som 

grunnlag for innføring av køprising skal det foreligge en helhetlig plan 

som skal omfatte behovsvurdering med tilhørende målsetting. 

Det bør i størst mulig grad foreligge gode kollektivtransportløsninger i 

det berørte området på det tidspunktet køprising settes i drift.
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Noen byer har rushtidsprising

Singapore 1975 (elektronisk fra 1998)

Stockholm 2005-2007 ca. 15-18 % reduksjon

Trondheim 2012

Göteborg 2013    fra 20 % til 11 %

Kristiansand 2013

London 2003 (07-18 dvs. ikke bare rush) 

Milano 2012 (generell avgift)

Og mange har diskutert det - f.eks. København, Edinburgh, Manchester 
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Fremkommelighetsendringer - Stockholm
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Reisetid innfartsvei  (Ref: Vestsvänska paketet)
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Reisetid ekspressbuss
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Effekter av trängselskattens införande – 28.01.2014
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London

Rapportserie til 2007: TfL Impacts monitoring

2003-2006     

37 % flere busspassasjerer

30 % færre «chargeable vehicles» krysset sonegrensen

Etter hvert økt trafikk innenfor sonen

Vanskelig å måle effekten for bussenes fremkommelighet: 

det skjer mange endringer uavhengig av avgiften innenfor 

sonen. F.eks. tilrettelegging for syklister og fotgjengere 
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Milano Area C

16



Side

Milano (kilde: ITF 20.mai 2014)

43 betalingssteder

23 % redusert trafikk over sonegrensen

10 % redusert etterspørsel etter gateparkering

10 % større effektivitet for vareleveringen

26,3% færre ulykker med personskade

10 % redusert utslipp av PM10

35 % redusert utslipp av CO2

Bussene 6,9 % raskere

Trikkene 4,1 % raskere

Andel «rene» kjøretøyer økte fra 9,6 % til 16,6 %

Antall/andel kollektivreisende ???
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Stans og parkering

Trafikkreglenes § 17 skiller på begrepene, 

men brudd på reglene vil uansett være ulovlig og både 

uønsket og uheldig for kollektivtrafikkens  fremkommelighet 

og regularitet
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§17

1. Det er forbudt å stanse
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g) i kollektivfelt, i sambruksfelt eller i sykkelfelt, unntatt for buss eller 
sporvogn på holdeplass. 

h) på vegutvidelse for holdeplass for buss, drosje eller sporvogn eller 
nærmere enn 20 meter fra offentlig trafikkskilt for slik holdeplass. Unntatt 
er av- eller påstigning når den ikke er til hinder for buss, drosje eller 
sporvogn. 

 

§1 Definisjoner   

k)Parkering: Enhver hensetting av kjøretøy, selv om føreren ikke 

forlater det. Unntatt er kortest mulig stans for av- eller påstigning 

eller av- eller pålessing.
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Et dristig og urealistisk spørsmål :

Bør trafikkreglenes § 17 – 3 endres?

På forkjørsveg med høyere fartsgrense enn 50 km i timen 

er det forbudt å parkere på kjørebanen.

Kjørebane: Den del av vegen som er bestemt for vanlig kjøring

På veg med kollektivtrafikk  - - - - -
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e)på motorveg og motortrafikkveg eller på inn- eller 
utkjøringsveg til motorveg og motortrafikkveg

1. Det er forbudt å stanse (dvs. også å parkere)
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Så hva er da problemet?

1. Ikke det at bilen er parkert, men at sjåføren skal ut og 

inn av bilen – døren åpnes

2. At bilen skal manøvreres ut og inn fra (den lovlige) 

parkeringsplassen

3. At det er mange korte opphold (mange manøvreringer) 

4. At plassene blir for smale – i hvert fall om vinteren

5. At det ikke er påbudt at parkeringen skjer i 

kjøreretningen

6. At mange gater/veier er for smale til både parkering og 

kjøring –

det er ikke lenger plass til toveis kjørende trafikk 

21



Side

To grupper med parkeringstiltak 

1.  Tiltak som begrenser bilhold og bilbruk

dvs. regulering av trafikkvolumet (køer)

2.  Tiltak som regulerer hvor og hvordan bilen parkeres

dvs. unngå fysiske hindringer for fremkommeligheten
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Bilen bør stå parkert hjemme 

- og da helst utenfor gategrunn 

For å få til dette:

- redusere parkeringstilbudet i byen 

- redusere parkeringstilbudet ved arbeidsplassene

- regulere bruken av plassene (tid, formål, pris)

- «rydde» traséene

- følge opp skattelovgivningen - P betalt av arbeidsgiver er 

et skattbart frynsegode (naturalia) 
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Innfartsparkering kan være effektivt 
Riktig lokalisert 

Riktig dimensjonert – prising kan være en hjelp

Adkomstveiene må ikke overbelastes 

Må ikke undergrave bruk av annen tilbringertransport
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Spørsmål

Kan vegprising alene ses som et effektivt 
fremkommelighetstiltak - også for kollektivtrafikken?

Vet vi nok om hvordan redusert rushtidstrafikk påvirker 
fremkommeligheten – for kollektivtrafikken?

Er det ulike utfordringer knyttet til innfartsårene og trafikken på 
bygatene innenfor en betalingsring?

Må det uansett suppleres med parkeringstiltak?

Holder det med parkeringsrestriksjoner alene? 

Gir dette også et mer fleksibelt sett med tiltak? 

- Prismekanismen
- Antallet plasser/lokaliseringen av plassene
- Rydde traséer

Er parkeringstiltak lettere å få gjennomført?
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