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Byvekstavtaler må bidra til å sikre langsiktig og forutsigbar finansiering av lokal 
kollektivtrafikk  
Det er en stor utfordring at det ikke er langsiktig og forutsigbar finansiering som vil sikre utvikling av 
kollektivtilbudet slik at vi får et tilbud som kan bidra til at nullvekstmålet kan nås i byområdene i 
Viken. 

Dagens kortsiktige belønningsavtaler har gitt usikkerhet spesielt knyttet til hvor mye midler som kan 
brukes til å gi et bedre tilbud til kundene. 

Byvekstavtalene må kunne finansiere utvikling av kollektivtilbudet selv om det ikke er knyttet til store 
investeringer i ny infrastruktur for å utvikle tilbudet. Et eksempel på et behov er å få finansiert et 
kollektivtilbud til nytt sykehus i Drammen.   

I utarbeidelsen av lokale byvekstavtaler må effektene av tiltak som skal medvirke til å nå 
nullvekstmålet synliggjøres ved utforming av tiltakene og avtaleinngåelse.  For midler som tildeles i 
byvekstavtaler må det sikres at lokale myndigheter har gjort nødvendige plantiltak som sikrer 
framdriften av infrastrukturprosjekter og gir de nødvendige effektene for utviklingen av 
kollektivtilbudet. Det bør unngås å gi støtte til prosjekter og tiltak som krever nye politiske vedtak 
(som det kan være vanskelig å få tilslutning til). 

 
Overgang til nullutslippsløsninger må sikres økt finansiering 
Ambisiøse og nødvendig omstilling til nullutslippsløsninger for bane, båt, ferje og buss må finansieres 
slik at tilbudet til kundene ikke må reduseres fordi vekst i rammeoverføringen til fylkene ikke dekker 
disse investeringene. 

De neste årene vil det skje teknologiutvikling som kan bidra til lavere kostnader for investering i båt, 
ferje og buss etter 2030.  Skal fylkeskommunene kunne bruke innkjøpsmakten til å påvirke markedet 
til raskere å utvikle ny utslippsfri teknologi, må ekstrakostnadene ved omlegging til ny teknologi gis 
egne støtteordninger. Enova og et CO2-fond vil være viktige virkemiddel for slik finansiering. 

 

Regionalt ansvar for all lokal kollektivtrafikk 
I dag er det et uoversiktlig sektoransvar kollektivtrafikken inkl. jernbane. Ansvaret er fordelt på flere 
direktorat samt at samferdselsdepartementet har en operativ rolle for å vurdere finansiering av 
lokale kollektivtiltak. NTP bør avklare det statlige sektoransvaret for kollektivtrafikken og sikre større 
samordning på statlig nivå.   



Etter Brakars mening er det fylkeskommunene som har fått et overordnet ansvar for den strategiske 
planleggingen av det totale kollektivtilbudet i fylkeskommunen.  Det innebærer både ansvar for å 
utforme krav til tilbudet og takstmyndighet for lokal og regional kollektivtrafikk innenfor fylket.   

Organisering av jernbanesektoren reflekterer ikke fylkeskommunes ansvar.     

Ekspertutvalget uttaler: 

«Regionalt og lokalt togtilbud bør tilpasses ulike regionale behov og forutsetninger når det 
gjelder hvilke ruter som skal prioriteres, takster og prioritering av jernbane opp mot andre 
transportformer som fylkeskommunen allerede har ansvaret for. Oppgaven må ses i lys av 
andre transportoppgaver og øvrige oppgaver som tilrettelegger for utvikling. Å overføre 
tilskuddsansvaret for kjøp av jernbanetjenester til fylkeskommunen er i tråd med retningslinje 
3 for oppgavefordelingen: Oppgaver som krever utøvelse av politisk skjønn og vurdering bør 
legges til folkevalgte organer.» 

Av dagens kunder på togene er 82 prosent påstigende i Oslo og Viken, og 90 prosent i 
Østlandsfylkene. Dette viser at kollektivreisene i all hovedsak er lokale reisene i innenfor et regionalt 
bo – og arbeidsmarked. Det er derfor naturlig at forvaltningen av dette tilbudet ligge på samme 
forvaltningsnivå som øvrig buss-, bane-, ferje- og båttilbud. 

 

Regulering av trafikk og drift og vedlikehold som sikrer framkommelighet for 
kollektivtrafikken 
Utfordringene for å sikre god framkommelighet i er todelt. 

I byer er det mangel på framkommelighet på vegnettet som skaper utfordringer for kollektivtilbudet. 
God framkommelighet og mobilitet i byene er avhengig av at det innføres og videreføres ordninger 
for restriksjoner i biltrafikken og at folk har attraktive kollektive transportalternativ. Ved kø og 
trengsel kommer ikke de 50 personene som reiser til jobben med buss fort nok fram på grunn av 
dårlig framkommelighet. Lover og forskrifter må utvikles slik at vi får gode muligheter til å regulere 
trafikken uavhengig av finansieringsbehov til vegnettet eller kollektivtilbudet. Vegprising kan være et 
viktig verktøy. 

Vinterdrift og rassikring er viktige kollektivtiltak for å sikre framkommelighet for buss, drosje og 
annen persontransport langs store av vegnettet. Det å sikre tilstrekkelig ressurser til drift- og 
vedlikehold spesielt på fylkesvegnettet vil være viktige for å sikre trygg persontransport utenfor de 
store byområdene. 

 
Digital infrastruktur og tjenesteutvikling 
I årene som kommer vil vi se en betydelig utvikling innenfor teknologi og digitalisering av 
mobilitetssektoren. Nye tjenesteleverandører ønsker å tilby sine tjenester. Innkjøpsregelverket kan 
gjøre det vanskelige å teste ut nye løsninger i samarbeid med innovative miljøer. Det blir viktig å lage 
et rammeverk som kan gi muligheter for å utvikle nye og smarte mobilitetsløsninger 

Mange av fylkeskommunenes transportmiljø er små. Det er viktig at det blir en nasjonal oppgave å 
sikre at vi har en felles nasjonal infrastruktur som bidrar til (inter)nasjonale standarder og åpne 
grensesnitt mot leverandører som ønsker å utvikle mobilitetstjenester. Felles standarder og åpne 
grensesnitt vil gi enklere piloter og senere drift av nye tjenester.   



En felles infrastruktur kan sikre at flere fylkeskommuner og administrasjonsselskaper får mulighet og 
tilgang på kompetanse til å utnytte potensialet for å utvikle smarte mobilitetsløsninger. 

Fellesskapsløsninger kan også være med å sikre at vi kan bruke data til å sikre fellesskapets beste og 
gi godt personvern. 


