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Det gamlemålet om å gjøre det utrivelig for bilistenei Oslo er langt på vei nådd. Stikkord er
bomringen,fartshumper, kjørelyspåbud,piggdekkavgiftsamt allehåndeparkeringsfiendtlige
tiltak
"Jeg kj ører frem gj ennom strålefryd "
(Bj ømstjerneBj ørnson:"Mitt føIge")
Enkelteav de mertilårskomneblantossvil huskeat HeleneKobbevar byplansjefi Osloph 1970vedtiltredelseni jobbenvar klar og tydelig:Det gjaldt å gtrøredet
tallet.Hennesprogramerklæring
såutrivelig sommulig å værebilist i Osloindreby. I ettertidmå oppgavensieså ha lykkesrimelig
vel, selvom hun nok må deleæreneller skyldenmedflere.
ogfremkommelighet.
Hensynettil
Trivseli biltrafikkenberori hovedsakpå to faktorer- siklcerhet
sikkerhetenbør gå foran alt annet- det finnesingen størretrusel mot kjøregledeog trivsel i
ennmanglende
trafikkenennubyggekjøreforhold.Og kan en bilist tenkesegnoemer enerverende
fremkommelighet?
Nå liggerdet i bilismensvesenat bilkjøringuansetter en farefull geskjeft.At uregulertbilkjøring
tør likeledesværevel kjent.For
ogsålett kan ledetil kødannelser
og redusertfremkommelighet,
sidefor å gi ekstra
såvidtskulledet ikke værenødvendigmedsærskiltetiltak fra øwighetenes
Men sin vanetro vil vårepolitikere
stimulanstil bekjempelsen
av sikkerhetog fremkommelighet.
og øwigheteralltid trå til medkreativeog kostbaretvangstiltakog andreforholdsreglerfor å sikre
og handlekrafti å virkeliggiøresine
måloppnåelse,
- eller iallfall gi inntrykk av besluttsomhet
forsetter.
Men er virkelig våre makthavere- politikeme og de ansvarligeadministrativeog tekniskeetaterNei, trolig ikke, - iallfall ikke på et
imot verdiersomtrivsel,sikkerhetog fremkommelighet?
prinsipieltog genereltgrunnlag.Vi snakkerjo gudbedreikke om psykopater,menom normale
medmennesker
somi bunnog grunnvil ossvel. Det har likeledesformodningenmot segat de
skulle værekonsekventemotstandereav trivsel, sikkerhetog fremkommeligheti ethvertkonkret
en schizofrenstridpå
enkelttilfelle.Derfor førerde sammepolitikereog myndighetsetater
trafikksektorens
mangslungne
arenaer:Snartfor, snartmot sikkerhetpå veiene,snartfor, snartmot
på trivsel i
bedretfremkommelighet,snartfor,snartmot forholdsomkanvirke befordrende
mendet er her- i Norgesrikshovedstad
trafikken.Detteer såvisstikke bareet hovedstadsfenom6n,
Oslo- at vi merkertilstandensterkestpå kroppen.
skulledet værenok å nevnebomringen,
Hva slagstiltak er vi talerom?Stikkordmessig
piggdekkavgft.
SamtallehandeparkeringsJiendtligetiltak. I tillegg
og
fartshumper,lcjørelyspåbud
kommerbilavgifter somgjør at folk flest ikke har råd til å anskaffebiler med det beste
sikkerhetsutstyret,
og såledesbidrar til å holde et skremmendehøyt antall trafikkfarlige biler på
veiene.
BomringenrundtOsloble etablerti 1990meddet dobbelteformål å reduserebiltrafikkeninn til
byen samtå skaffepengertil finansieringav et veitunnelprosjekt("Festringstunnelen")underbyens
er i prinsippetet fornuftigmiddeltil å realiserenyeveiprosjekter,
sentrum.Bompengefinansiering
menher ble bilisteneavkrevetpengerfor bruk av et vei- og gatenettsom alleredeforlengstvar
penger.I tillegg var det opprinneligforutsetningenat
byggetog nedbetalt,- for skattebetalernes
bomringenskulle awikles når det oppsatteinntjeningsmålvar nådd,hvilket alleredeinntraff ca.
1998.Grunnetuventetstoreinntekter,sommannødigville gi avkall på("mye vil ha mer"), skulle
rivningsplanene
bli utsatt- i førsteomgangtil Ar 2007,senereble det antydetAr2013.D6t er det
ingen somtror lenger.Hvilken politiker vil vel demontereen velfungerendefiskal pengemaskin,
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hvor avkasbringenkan fastsettesved diktat?Bomringenhar vi forlengstvennetosstil å leve med,
somen ekstraliten ulempeog en forutsigbartøkendeutgiftsposti hverdagen.Bomringener
kommetfor å bli.
Fartshumper(eller"fartsdempere"somde egentligheter)har somuttalt formill efabilistenetil å
settened farten.Dette ansessomet egnettiltak for å bedretrafikksikkerheten,spesielti boligstrøk
og andretettbygdenabolag.Et fortjenstfullt formål! Og hva mer er: Fartshumpervirker faktisk etter
hensikten,- iallfall isolertsett.Hvis manimidlertidvelgerå selitt mer stortpå det,blir bildet et
annet.For det førstebidrar fartshumpenetil brutal nedbrytingav bileneshjul, forstilling og
støtdempere,
og gSørdemdermedsåtrafikkfarlige at det langt på vei oppheverden
sikkerhetsgevinsten
sommåtteværeoppnåddved denredusertefarten.For det anneter
fartshumpenesterktdistraherende,
- de tiltrekker segnødvendigvisbilførernesoppmerksomhet(det
overforøvrig trafikk og andre
erjo ogsåhensikten),og avledersåledesderesaktpågivenhet
forstyrrelser- igien et forhold sombidrar til reduserttrafikksikkerhet.For det tredjereduserer
fartshumpeneikke barefarten,men også(hovedsakeligsom følge av fartsreduksjonen)
fremkommelighetenpå veiene.Redusertfremkommelighetskaperirriterte bilister - atteren
sikkerhetskusel- og medførerdessutenøkt drivstofforbrukog derigjennomen øktmlljøbelastning.
- samlet
hensiktsmessighet
Alt i alt må detkunnestilleset alvorlig spørsmålved fartshumpenes
uansetthvilket perspektiveller hvilke prioriteringer
sett.Trolig må de ansessomkontraproduktive,
somleggestil grunn.
{iørelyspåbudbleinrførtpå norskeveieri 1988.Pådettidspunktethaddetiltaketalleredeværtpå
forstodat bilistermed
sidenmidtenav 7}-øllet, da våremakthavere
fappeneog underforberedelse
tentelykter ikke bareselvser,menogsåblir settbedre- endogpå dagtid.Og slik virker det faktisk,
(syklister,hunder,
iallfall når detgieldermøtendebiler. Et lite aberer at alle andretrafikkelementer
blir sett
fra
kommer
tverrgater
osv.)
samtidig
som
biler
fotgjengeremedeller utenbarnevogner,
meddet somskjeri
kan sammenlignes
dårligere,- om i detheletatt. Prinsippetmedkjørelyspåbud
og plutseligblir du
en forsamlinghvor alle snakker,og du sågiernevil bli hørt:Du heverstemmen,
som før,barcpå et
hørt,du også.Iallfall inntil alle andregtrørdetsamme.Og da er situasjonen
høyerestøynivå.Somtiltak for å bedredengenerelletrafikksikkerheten,er kjørelyspåbudetderfor
og således
en enonnenergisløsing,
et hellertvilsomtvirkemiddel.At deti tillegg representerer
burdekanskjeogsåha værttatt medi betraktningen?
utgjøren alvorlig miljøbelastning,
Piggdekkavgift(altemativtpiggdel<k-forbud)er etterhvertblitt et yndet virkemiddeli kampenfor å
hvor det spesieltvinterstidkan væreirriterende
få renereluft i Kongeriket.Særligi hovedstaden,
høyeforekomsterav svevestøyi atmosfæren.Det er riktignok ikke påvist at piggdekkeneer den
Det skalvisstnokha værtminst
viktigsteårsak- ennsi hovedkilden- til denneforhedeligheten.
førstble tatt i bruk på norskeveier. Ja,ifølge
like mye svevestøv
i omløp før 1963,da piggdekkene
PeterN. Myhre (uttalelsetil Aftenposten15.april 2005)har byen
Tigerstadens
samferdselsbyråd
med 1960-tållet.Såhvorfornettoppangripe
redusertsvevestøvnivået
med80 prosentsammenlignet
piggdekkene?
Noenhar ymtetfrempåat detkan hendeville hjelpeendabedreom myndighetene
på å ryddegaterog veierfor sneog is, hellerennå strøsandoverdet hele.
bruktemer ressurser
Andre har påpektat øH rengiøringav veibaneneville væreet effektivt tiltak mot svevestøvet.Men
av
iallfall - her er dethensynettilmiAØoghelsesomutleggessommotiv for bekjempelsen
inn
noen
være
et
ffi
avgiftskroner
piggdekkene.KanJiskalø
til
å
muligheten
hensyn
tilleggsmotiv,mon tro? Såfår det heller væreat bruk av piggdekkhar vært et sikkerhetstiltakav
uvurderligverdi på vinterglattenorskeveier, et tiltak somhar reddetutallige menneskelivog spart
bileiere og samfunnettotalt for storemenneskeligeog materielleskaderog utgifter. Uansetter
har frtt statussom salderingspost.
trafikksikkerhetenet hensynsomi dennesammenheng
medfullkraft. I en artikkeli
rammethovedstaden
Parkeringsfiendtlige
tiltak har i særdeleshet
journalist
Hilde Lundgaardhvordanpolitikerne
AftenpostenAften 3. mai 2005dokumenterte
systematiskhar bekjempetbilistenesmulighetertil å parkerei Oslosindre by. Offentlige
for nye
parkeringsplasser
er fiernet.Såsentsomi 2002vedtokpolitikemeen parkeringsnonn
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for hver fierdeethomsleiligheti indreby.
boligersombaserersegpå 6nparkeringsplass
Politikernesuttaltemål er at folk sombor i Oslossentralestrøk,skal klare seguten bil. Somuttrykk
for dentvangssituasjonen
sommyndigheteneønskerå settebyensinnbyggerei, giengisfølgende
uttalelsefra avdelingsdirektørOdd Brattebergi Samferdselsetaten:
- "Folk må vurdereom de vil bo
er åpenbar:
i sentrumeller om de vil ha bil". Konsekvensenav de manglendeparkeringmulighetene
jakt
etter et stedå parkere.Forwilte bilførere sirkler
Gatenefflles opp medbiler på tidkrevende
rundt og rundt i tettpakkedegaterhvor støtfangergnissermot støtfanger,i saktefart, med høyt
drivstofforbruk.En forurensendevirksomhetsom sliter på bilistenesenergi,tålmodighetog
aktpågivenhet.En virksomhetsomredusererfremkommeligheten,somgår ut over
trafikksikkerheten,og somtærerpå den almenetrivsel i trafikken. Er det virkelig dettevi ønsker?
Vi klamrerosstil
Norsketrafikanter- og hovedstadens
bilisterisær- er tålmodigeskapninger.
vil ossvel. Vi settervår lit til Oslopakke3, meddens
troenpå at landetssamferdselsmyndigheter
virkelighet.Vi finnerossi detmeste,og tar det meste
visjonerom en fremtidigbompengefinansiert
i Lutherskatekisme... Ogskulle maninnimellomsynesat
i bestemening,i tråd medformaningene
øwighetenespåfirnngår for langt, eller endogfbrer osspå ville veier, såer det trøst å hentei
munnhellet"Alt er en overgang,sa reven,han bleflådd".
Men såhaddeMikJ<elheller ikke hørt om avgiftspolitikken.
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