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Presenter
Presentation Notes
ALEXANDRIA ALGARD– Byutviklingen blir ikke god når de som planlegger har «bilhjerner»



Side
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Viktig i daglivet og 
for lokaliseringer i 
næringslivet 
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Kilde: Selbuhus

Presenter
Presentation Notes
Viktig i dagliglivet og også for lokalisering av næringsliv men problemer med trafikkvekst og tradisjonelle metoder er blitt satt spørsmålstegn ved
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planlegging 
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Kilde: Trondheim kommune
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Statlige planretningslinjer for samordnet 
bolig-, areal- og transportplanlegging 2014
 Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme 

samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og 
effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å utvikle 
bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og 
næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet.
 Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av 

kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til 
rette for klima- og miljøvennlige transportformer. I henhold til 
klimaforliket er det et mål at veksten i persontransporten i 
storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.
 Planleggingen skal legge til rette for tilstrekkelig boligbygging i 

områder med press på boligmarkedet, med vekt på gode regionale 
løsninger på tvers av kommunegrensene.
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Bærekraftig grønn mobilitet

Bærekraftig mobilitet
samordne med 

arealbruken
Mobilitet som 

meningsbærende
Grønn mobilitet
samordne 

transportmiddel-
bruken
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Kilde: Ruter

Presenter
Presentation Notes
Britiske transport teoretikere ser bærekraftig mobilitet som et alternativ til tradisjonelle måter å se mobilitet på. Her ser man på kompleksiteten i byer og ønsker å oppnå en samordna areal og transportplanlegging men fremdeles gjennom en uendret transportfaglig basis. Argumentet er at den har vært robust. I tillegg er mobilitet fremdeles meningsbærende i den politiske samfunnsdiskursen.Grønn mobilitet har i tillegg fokus på a samordne transportmiddelbruken. 
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Mobilities

«mobility turn»
Nettverk
Migrasjon
Personlige/gruppe 
erfaringer
Krefter som skaper, 
begrenser og
produserer mobilitet
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Tilgjengelighet 

Fysisk tilgjengelighet
Interaksjon 
Reiselengde 
Bærekraft og den 
kompakte byen
Mobilitet et middel til å 
oppnå tilgjengelighet 
«First and last mile»
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Presenter
Presentation Notes
På samme måte som for mobilitet er det snakk om fysisk tilgjengelighet. Det er snakk om muligheten og potensialet for bevegelse men med en kobling mot interaksjon heller en muligheten for reisen og reisetid. Det er et gammelt begrep men har utviklet seg til å bli et begrep hvor man ser på sammenhengene mellom aktivitet og transport system. Tilgjengelighetsplanlegging har derfor forskjellig fokus men den inkluderer også mobilitet og økt mobilitet kan også være med på å øke tilgjengeligheten hvis det tas andre hensyn også. Mobilitetsprofiler kan si noe om hvor man bør lokalisere et tiltak. Mobilitet blir dermed et middel for å oppnå god tilgjengelighet. Fokus på tilgjengelighet gjør at det dukker opp nye problemstillinger for eksempel til first and last mile. 
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Nederlandske lokaliseringsprinsipper

Sted/ lokasjon: 
tilgjengelighetsprofiler 
A: offentlig transport
B: offentlig transport 

biltilgjenelighet
C: biltilgjenelighet 

Bedrift: 
mobilitetsprofiler
Personer and gods 

= Rett virksomhet på 
rett sted

Kilde: Ministry of Housing, Physical Planning and Environment, the Netherlands



SideKilde: Medalen, Norddal and Frøyen (2012)
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virksomhet 
på rett sted

Presenter
Presentation Notes
The principles have been used to make maps to show accessibility in Trondheim, Bergen, Stavanger- Sandnes, Drammen and Kristiansand, and divided into different zones.  The cities each have ABC and D areas and every city needs a mix of areas. The difference from the dutch principles is that D areas are added.These maps can be used in developing planning policies and guidelines for urban development in the different cities.The maps have been made for all the cites that I just mentioned but I will use Trondheim as an example hereA areas have a high level of public transport and a high level of accessibility for cycling. The A areas of Trondheim is the city centre and Nedre Elvehavn and Elgeseter.The B areas have medium accessibility for public transport and cycling and cars and goods. The B areas of Trondheim are Tiller, Byåsen, Sluppen and Dragvoll.The C areas are close to a junction of a European route or highway with good access for heavier commercial vehicles for goods. The D areas are areas that have bad access both for public transport and heavier commercial vehicles for goods. They can be found in the central areas of the city like Bakklandet and Møllenberg as well in the periphery of the city. The circles show the reach of the most frequent bus routes of Trondheim. The categories are more static than the maps. The different areas of the city changes or can change over time, its appearance and its access. It is important to stress that is not better to be an A area than a B area but that they have different accessibility and that this should be taken into account when the municipalities or regions make their strategies. If the strategies that are made decide that they need more B areas for example, the maps and the principles can be used to define what changes that needs to implemented so that this can happen. 
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Kilde: Trondheim kommune

Et eksempel fra Trondheim
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Boligkvalitet – bykvalitet

Fra konsekvens til 
mulighet
Fra framkommelighet  
til tilgjengelighet
Fra objekt til struktur
Fra tetthet til nærhet
(Elin Børrud 2013) 
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