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Vårt oppdrag

SEKTORANSVAR
Statens vegvesen har sektoransvar for 
trafikksikkerhet, klima- og miljøområdet 
og helhetlig bypolitikk. Videre har Statens 
vegvesen et nasjonalt 
koordineringsansvar og faglig ansvar for 
kollektivtransport, arbeidet med 
byvekstavtaler, bypakker og 
bompengefinansiering, samt 
samfunnssikkerhet og beredskap



Ansvarlig for 22 tiltak

● Byutredninger

● Byvekstavtaler

● Framkommelighet for kollektivtransport

● Knutepunktutvikling

● Kompetanse om kollektivtransport

● Bedre statistikk pg beregningsmetoder

● Klima og miljø

● Sikkerhet og beredskap

Handlingsplan for kollektivtransport

https://www.regjeringen
.no/contentassets/75a2e
25ed8af4eb5ae32b63c1
b3d8353/handlingsplan-
for-kollektivtransport.pdf

https://www.regjeringen.no/contentassets/75a2e25ed8af4eb5ae32b63c1b3d8353/handlingsplan-for-kollektivtransport.pdf


Handlingsplan for kollektivtransport

Finansiering av kollektivtransport Status 

3.1
Konkretisere behovet for midler til kollektivtransport i 
hvert enkelt byområde i byutredningene

En del av grunnlagsareidet frem mot neste NTP

Byvekstavtaler Status

4.6 Følge opp utvalgte problemstillinger fra byutredningene Byutredningenes trinn 2 levert høsten 2018

Fremkommelighet for kollektivtransporten Status

6.1 Bygge kollektivfelt Rapporteres gjennom T1 og årsrapportering. 1,4 km kollektivfelt bygget på riksveg 2018 (årsrapport)

6.2 Vurdere framkommeligheten i kollektivfeltene

I 2019 ble det sett på hvordan dette arbeidet er gjort tidligere i regionene (ved kollektivkoordinatorene). Her kom et 
det frem at det er gjennomført tellinger av elbiler i kollektivfelt i Bergen, Stavanger, Trondheim, Kristiansand) i 
perioden 2014-2018. Det var et forslag om at dette arbeidet skulle følges opp videre av regionene/vegavdelingene, 
men dette ble ikke fulgt opp videre i 2019. Vi skriver i årsrapporten at vi må være oppmerksom på kapasiteten i 
kollektivfeltene og økende andel elbiler. Høringsforslag om å åpne kollektivfelt for flere grupper aktualiserer å ha 
oversikt over fremkommeligheten og kapasiteten i kollektivfelt. Bør være de som jobber med trafikkdata og 
fremkommelighet. Transportutvikling??

6.3 Tilrettelegge for innfartsparkeringsplasser
Statens vegvesen har kartlagt status og anslag for innfartsparkering langs veg i de ni største byområdene for 2019 og 
2020

6.5
Bidra til at det utarbeides felles planer for 
sammenhengende reisekjeder

Arbeidet følges opp gjennom byvekstavtaler og bypakker. Universell utforming skal prioriteres på strekninger med 
høyest trafikkgrunnlag. Vi er usikre på hvordan vi skal følge opp videre. Dette kan bli viktigere når sams 
vegadministrasjon avvikles.  

6.6 Utrede bedre løsninger for bussframkommelighet i kryss Rapport ferdigstilt 2018. Vurdere om dette arebidet skal følges opp videre 

Knutepunktutvikling Status

7.1 Følge opp knutepunktveilederen
Statens vegvesen har sett på mulige oppfølgingspunkter. Tanken var å skrive et kort notat med forslag til videre 
oppfølging og ta kontakt med Jdir og KS for et oppfølgingsmøtet. Notatet ble ikke ferdigstilt. 

7.3
Rapporterest på i årsrapporten. 33 holdeplasser og 2 knutepunkt er oppgradert med universell utforming i 2018, 
dvs. måloppnåelse på om lag 9% og 5%. 

7.4
Oppdatere fagmateriell om universell utforming av veger 
og gater

Veileder V129 Universell utforming av veger og gater er under oppdatering. Veileder og sjekklister for revisjon og 
inspeksjon for universell utforming (2019) er tilgjengelig på nett. Fagartikler med studenter i høyere utdanning som 
målgruppe er under utarbeiding. Korte nanokurs (2018) for inspirasjon er tilgjengelig på nett. 

7.5
Vurdere mer samordning av assistanseordninger for 
passasjerer

Mye arbeid lagt ned i 2017/2018, juridiske betraktninger gjør at man ikke har kommet videre i arbeidet. Hvem har 
ansvaret hvor osv? Dialog om felles telefonnummer for assistanse, men ingen endelige beslutninger. 

Kompetanse om kollektivtransport Status

8.1 Oppdatere Håndbok 123 Kollektivhåndboka Under arbeid

8.2
Bidra til at det finnes et bredt tilbud av kurs og studier i 
kollektivtransport

Jernbanedirektoratet og Vegvesenet har etablert et felles kompetansesenter for samferdselsfag (Konnekt). Her bør 
kollektivtransport inngå. I tillegg deltar SVV i Kollektivforum.

8.5 Bidra til å videreutvikle Tiltakskatalog.no
Jobbes kontinuerlig med oppdateringer. Har blant annet lagt inn artikkel om ganglenker til kollektivtransport (2019) 
Hvem er anvarlig for dette nå? Bør ta en gjennomgang og se hva som manger eller bør revideres? 

8.7 Bedre kompetansen om universell utforming

SVV og Jdir: Har brukermedvirkningsforum for dialog. Har fellesmøter en gang i året. Deltar på nettverksmøter for 
kollektivtransport (Bufdir). Statens vegvesen har bidratt i veiledning om reisekjeder med maritim kollektivtransport 
og om uteområder, utarbeidet av andre (Universell Utforming AS). Er med i arbeidet om en Veileder om universell 
utforming av uteområder. 

Bedre statestikk og beregningsmetoder Status

9.1
Forbedre transportmodeller og videreutvikle 
kollektivmodul i regional persontransportmodell (RTM)

Jobbes kontinuerlig med. 

9.2
Videreutvikle samfunnsøkonomiske analysemetoder og 
tilrettelegge for bedre samordning mellom 
Jernbanedirektoratet, Statens vegvesen og Kystverket

Jobbes kontinuerlig med. 

9.3 Gjennomføre en nasjonal verdsettingsundersøkelse Første resultater skal foreligge rundt årsskiftet 2018/2019.

9.4
Samle eksisterende nasjonal, relevant statistikk om 
kollektivtransport og videreformidle den i 
kollektivregnskapet

Kollektivregnskap for 2018 er en del av et felles nasjonalt regnskap for bærekraftig mobilitet

9.6 Gjennomføre FoU-program om Bedre by Programmet er formelt avsluttet? Noe oppfølging og formidling i 2020? Hvem ansvarlig??

Klima og miljø Status

11.2
Følge utviklingen om lav- og nullutslippsløsninger i 
kollektivtransporten, blant annet gjennom aktiv 
oppfølging av utslippsregelverk for kjøretøy

Oppfølging gjøres som en del av det generelle oppfølgingsarbeidet på lav- og nullutslippsløsninger for 
kjøretøyparken

Sikkerhet og beredskap Status

12.1
Sørge for oppfølging av retningslinjer for 
samfunnssikkerhet i knutepunkter

Statens vegvesen har sett på mulige oppfølgingspunkter. Tanken var å skrive et kort notat med forslag til videre 
oppfølging og ta kontakt med Jdir og KS for et oppfølgingsmøtet. Notatet ble ikke ferdigstilt. 



Byvekstavtaler er statens viktigste grep for å nå 
nullvekstmålet

Foto: Knut Opeide Foto: Knut OpeideFoto: Silje Drevdal Foto: Knut Opeide

Nord-Jæren Oslo Bergen Trondheim

● Forpliktende avtaler mellom stat, fylkeskommune og kommuner
● Statlig finansiering av viktige kollektivprosjekt (Bybanen i Bergen, Fornebubanen og ny t-

banetunell gjennom sentrum i Oslo, Metrobuss i Trondheim og Bussveien på Nord-Jæren). 
Gjelder kun for de fire største byområdene 

● Statlige midler til kollektiv-, gange- og sykkeltiltak og tilskudd til byområder
● Lokale tiltak som bygger opp under nullvekstmålet  
● Målrettet arealpolitikk som bygger opp under investeringene i transportsystemet
● Avtalene er også aktuelle for Tromsø, Buskerudbyen, Grenland, Nedre Glomma og 

Kristiansand 



● Målgruppe er først og fremst aktører som har 
ansvar for ulike deler av prosessen med 
knutepunktutvikling: kommuner, fylkeskommuner 
og transportetater.

● Ansvar SVV
– Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, 

utbygging og drift av knutepunkter på riksveg
– kollektivknutepunkter  på riksveg
– statlige ferjeleier. 
– Knutepunkter med nasjonal funksjon med 

atkomst fra en annen veg i umiddelbar nærhet 
til riksvegen

● Retningslinjene skal sikre at 
samfunnssikkerhetshensyn blir en integrert del av 
knutepunktutviklingen, både i planlegging, 
utbygging og drift hos de forskjellige aktørene. 

Knutepunktutvikling

https://www.regjeringen.no/contentasset
s/6679bd7b7bcf475eb947c3f2d54e0029/
veileder-for-helhetlig-
knutepunktputvikling.pdf

https://www.regjeringen.no/contentassets/6679bd7b7bcf475eb947c3f2d54e0029/veileder-for-helhetlig-knutepunktputvikling.pdf


● Regnskapet inneholder tall og fakta om miljøvennlig 
transport, og omfatter blant annet sykling, gåing, 
kollektivtransport og delemobilitet. 

● Begrepet bærekraftig mobilitet handler om å ta vare på 
natur og klima som en fornybar ressurs for mennesker.

● Det handler også om god helse og mindre ulikheter.

● Her presenteres viktige data for reisevaner i samlet for 
hele nasjonen og i storbyer

Nasjonalt regnskap for bærekraftig mobilitet

1380872 (vegvesen.no)

https://www.vegvesen.no/_attachment/3056708/binary/1380872?fast_title=Nasjonalt+regnskap+for+b%C3%A6rekraftig+mobilitet+2019.pdf


Hva er nytt i V123 Kollektivtrafikk på veg og gate? 

Revisjon på bakgrunn av oppdatert N100
Revidert veileder planlagt sendt på høring våren 2021



● Revisjon på bakgrunn av oppdatert N100

● Revidert veileder planlagt sendt på høring våren 2021

Hva som er nytt: 

● Utforming av midstilte kollektivgater og kollektivfelt

● Tilrettelegging for reisende uten bil på ferjeleie

● Vurderinger av størrelse på plattformer og arealer i knutepunkt

● Mindre oppdateringer av figurer, oppmerking og signalanlegg

Hva er nytt i V123 Kollektivtrafikk?



God utforming av midstilte kollektivfelt og kollektivgater

● Råd og veiledning knyttet til utforming av kollektivfelt og kollektivgater, både på rett 
strekning og holdeplass. Nytt denne gangen er midstilte kollektivløsninger. 

● Figurene er fremdeles under arbeid. 



God tilrettelegging for reisende uten bil på ferjeleie



● Forbedring av figurer knyttet til feltbredder, skilting, oppmerking og signalanlegg.

Mange mindre oppdateringer



Oppdatering av vurderinger rundt størrelser på plattformer og arealer i 
knutepunkter(Basis: Highway capacity manual)  



Behov for samordning?

Kommuner 
Fylkeskommuner


