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Nasjonal transportplan 2014 - 2023

I storbyene skal veksten i persontransporten tas 
med sykkel, gange og kollektivtransport

Miljø, fremkommelighet, trafikksikkerhet og universell utforming

● Personkapasitet fremfor kjøretøykapasitet

● Attraktive og sammenhengene løsninger for gående og syklende

● Attraktivt kollektivtilbud med god kapasitet

● Fortettet arealbruk og restriktiv parkeringspolitikk

● Trafikkregulerende tiltak

Nasjonale mål
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Statens vegvesens tre roller

● Forvalter av riksveg

● Forvalter av fylkesveg 
på vegne av 
fylkeskommunen

● Følge opp nasjonale 
oppgaver for hele 
transportsystemet



• Koordinere trafikksikkerhetsarbeidet

• Være pådriver for bedre kollektivtrafikk

• Være pådriver i arbeidet med helhetsløsninger i by

• Være pådriver for samordnet areal- og transportplanlegging.

• Koordinere arbeidet med Nasjonal sykkelstrategi

• Være pådriver for å få flere gående

• Koordinere arbeidet med universell utforming av transportsystemet

• Redusere miljøbelastningen fra vegtrafikk

• Legge til rette for effektiv vegtransport

• Beregne samfunnseffekter av infrastruktur
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Sektoransvar –rett til å påvirke



SAMFUNNSMÅL
Gjennom utviklingen av et klimanøytralt, kompakt og 
levende sentrum med handel, kultur, tjenester og boliger 
skal Vinstra by være attraktiv for fastboende, innflyttere og 
besøkende. 

EFFEKTMÅL

1. Vinstra sentrum skal defineres med hensyn til sentrumsutstrekning, 
senteromland og funksjoner. 

2. Lågen skal framheves som et attraktivt naturelement i sentrum med gode 
tverrforbindelser mellom øst –og vestsiden 

3. Boligbygging skal i framtida, i størst mulig grad foregå innenfor 10 
minutters gange fra sentrale sentrumsfunksjoner. 

4. Transporten i og til sentrum, barnehagene og skolene skal foregå i større 
grad til fots, med sykkel og kollektivtrafikk. 

5. Det skal vurderes hvilke type næringer det skal avsettes areal for i Vinstra 
By, og hvilke næringer som kan legges til andre områder i kommunen 
eller i regionen. 

6. Vinstra by skal legge til rette for trivelige og attraktive møteplasser for 
alle.
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En gjennomsnittlig 
sykkelreise er 5,1 km

En gjennomsnittlig reise til 
fots er 2,2 km

Jo lengre vi velger å reise, 
dess større sjanse for at vi 
bruker kollektivtransport

30 % av alle bilturene vi 
gjør, er under 3 km

Visste du at…

Kilde: Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/2014, TØI



Hvor langt 
klarer man 
å gå på:
10 minutter
= 0,8 km

20 minutter
= 1,6 km

Gåavstand fra Vinstra stasjon

22.09.2016 Kilde: sykledit.no



Hvor langt 
klarer man å 
sykle på:
10 minutter
= 2,8 km
20 minutter
= 5,6 km

Sykkelavstand fra Vinstra stasjon

22.09.2016 Kilde: sykledit.no



Hvor langt 
klarer man 
å gå på:
10 minutter
= 0,8 km

20 minutter
= 1,6 km

Gåavstand fra Videregåendeskole 

22.09.2016 Kilde: sykledit.no



Hvor langt 
klarer man 
å gå på:
10 minutter
= 2,8 km

20 minutter
= 5,6 km

Sykkelavstand fra Vinstra Videregåendeskole

22.09.2016 Kilde: sykledit.no



Hvor langt klarer man å gå på:
10 minutter = 0,8 km
20 minutter = 1,6 km

Gåavstand fra Ungdomsskole

22.09.2016 Kilde: sykledit.no



Hvor langt klarer man å sykle på:
10 minutter = 2,8 km
20 minutter = 5,6 km

Sykkelavstand fra Ungdomsskole

22.09.2016 Kilde: sykledit.no



Trafikk 
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Trafikkfordeling
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Transportmiddelfordeling, mindre byer

22.09.2016

Til fots
21 %

Sykkel
5 %

Bil
59 %

Passasjer 
9 %

Kollektiv
5 %

Moped/MC 
1 %

Kilde: RVU 2013/2015 (TØI)



Parkering
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Parkeringsplasser

2418



Hva vil vi vite mer om?

● Hvordan ser lokaltrafikken ut i Vinstra? 

● Hvilke målepunkter har trafikken? 

● Hvor stor er gjennomkjøringstrafikken og hva er 

trafikkfordelingen mot E6?

● Hvor mange går og sykler?

● Hvor stort er potensialet for syklende, gående, kollektive 

reiser?

Trafikkundersøkelse
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Trafikkundersøkelse - tidspunkt
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Takk for meg!
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