
Case 2 – Nullvekstmål i Fantasifoss

Introduksjon til case



Hva er et nullvekstmål?

• Klimagassutslipp, kø, luftforurensing og 
støy skal reduseres gjennom effektiv 
arealbruk.

• Veksten i persontransporten tas med 
kollektivtransport, sykling og gange.

• Målet om nullvekst gjelder også 
persontransport med null- og 
lavutslippsbiler.

• Trafikktellinger skal være 
hovedindikatoren for 
oppfølgingen av det 
videreutviklede nullvekstmålet.

• Avtaleområdet kan deles opp i 
inntil tre ulike soner slik at 
trafikken i hovedsak måles der 
hensynene bak nullvekstmålet
er til stede. 

Videreutviklet nullvekstmål

For områder med 
byvekstavtaler



Øke andelen som går, sykler 
og kjører kollektivt

Redusere andelen som 
bruker personbil

Problemstilling

Hvordan gjennomføre nullvekstmål for personbiltrafikk 
i praksis, og måle at man er på riktig vei?

Nullvekstsone

Trafikkfordeling

Bil Kollektivt Sykkel Nullvekstlinje



Fantasifoss

Hvordan kan 

oppfølging av et 

nullvekstmål gjøres 

i praksis?

• Lite tilrettelegging for, 
og lav andel av, kollektiv, 
sykkel og gange.

• Rikelig med 
parkeringsplasser.

• Ingen strekningsvise 
prioriteringer for buss.

Utfordringer

• Statlige, 
fylkeskommunale og 
kommunale veier.

• Ikke bomring.

• Ingen bypakke eller 
belønningsordning.

• Vedtatt mål om nullvekst i biltrafikk i 
byområdet, men hvor skal nullvekstmålet 
gjelde? 

• Ikke jobbet systematisk med krav i arealplaner 
eller andre virkemidler.



Fyll inn firkantene med 
forslag til typer 
plangrep som kan 
vurderes på de ulike 
plannivåer



Fyll inn firkantene med 
forslag til typer 
plangrep som kan 
vurderes på de ulike 
plannivåer



Forslagene kan være 
gode idéer som ikke 
er prøvd ut ennå, eller 
konkrete eksempler 
fra din eller en annen 
kommune. 

Inkluder både plangrep som kan bidra til den 
faktiske oppnåelsen av nullvekstmålet, men også 
grep og bestemmelser som kan bidra til at 
kommunen klarer å måle om den er på riktig vei.

Eksempler på hva vi mener med «typer plangrep» 
kan være:

• Kartfesting av en nullvekstsone, eller 
nullvekstlinje for et avgrenset areal i kommunen.

• Kartfesting av hovedsykkelveinett og/eller 
kollektivakser.

• Krav til transportutredninger, eller trafikktellinger 
ved gitte milepæler. 

• Krav om utarbeidelse av mobilitetsplan som viser 
hvordan det jobbes for å nå nullvekstmål i 
delområder.



Program



Avslutning og takk!Lykke til i gruppene!


