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Side 2

Er bilfrie sentrum en god idé?

Hvordan kan effekter av tiltak måles?

Hvordan kan ulike aktører best jobbe sammen 

for å oppnå levende og attraktive sentrum? 

Hva er sammenhengene mellom 

handel, tilgjengelighet og bymiljø? 

Hva slags by- og sentrumsutvikling 
bidrar til aktivt og levende byliv? 



Side 3

Hva slags by- og sentrumsutvikling 
bidrar til aktivt og levende byliv? 



Side

Bilfrie områder som konsept
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Side 5

• Redusere klimagassutslipp

• Redusere støy- og luftforurensing

• Øke byliv, sosiale interaksjoner, 

grøntareal

• Øke aktiv transport og fysisk aktivitet

• Forbedre folkehelse

Målet med bilfrie områder

Nieuwenhuijsen og Khreis, 2016
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Hvor?

Stavanger

Oslo

København
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Side

Bilfritt område i København

7Tønnesen, mfl. 2016, Gehl og Gemzøe 1996
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Brussel – bilfritt område under utprøving

Faksimile fra: Tønnesen, mfl. 2016 8
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Brussel – ny bruk av byrom

9HR Prosjekt AS 2016
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Gent - Living Streets project
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Side 11

• Persontrafikk

• Varelevering

Hvordan regulere bilfrie 

områder?



Side

Tilrettelegging bil og sykkel

12
Groningen – forenklet illustrasjon

Tønnesen, mfl. 2016
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Utforming for tilkomst fra utsiden

München Gent

Tønnesen, mfl. 2016
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Tilkomst til viktig infrastruktur

Nürnberg

Bilfritt område

Jernbanestasjon

Basert på: Tønnesen, mfl. 2016



Side 15

• Persontrafikk

• Varelevering

Hvordan regulere 

bilfrie områder?
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Varelevering i Stockholm

16Faksimile fra: Hagen, mfl. 2017
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Off-peak prosjekt i Stockholm

17Faksimile fra: Hagen, mfl. 2017
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Konsolideringssenter København

18Faksimile fra: Hagen, mfl. 2017
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Servicetunnel under Helsinki

19Faksimile fra: Hagen, mfl. 2017
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Varelevering i tunnelsystemet

20Faksimile fra: Hagen, mfl. 2017



Side 21

Er bilfrie sentrum en god idé?

Hvordan kan effekter av tiltak måles?

Hvordan kan ulike aktører best jobbe sammen 

for å oppnå levende og attraktive sentrum? 

Hva er sammenhengene mellom 

handel, tilgjengelighet og bymiljø? 

Hva slags by- og sentrumsutvikling 
bidrar til aktivt og levende byliv? 



Side

Er bilfritt en god idé?

Må tilpasses lokal kontekst

 Bystørrelse og det bilfrie områdets utstrekning

 Gatestruktur

 Viktig infrastruktur

Bilfritt kommer i mange varianter

Noen utfordringer

At sentrumstrafikken kan flyttes til nærområdet rundt det bilfrie 
området

At det i implementeringsfasen ikke informeres tilstrekkelig

At lokale myndigheter ikke ser handel i og utenfor sentrum 
tilstrekkelig i sammenheng 
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Side 23

Er det en god idé i Oslo?

11

7

68

9

4

Transportmiddelfordeling på reiser til Oslo sentrum i 
prosent (N=5385)

Jeg gikk

Jeg syklet

Jeg reiste kollektivt (inkludert båt)

Jeg var sjåfør i bil

Jeg var passasjer i bil/ reiste med drosje

Annet/vet ikke/husker ikke

%

%

% %

%

32 %

39 %

Utenfor ring 1

15 %

Pågående TØI-prosjekt



Side

Er det en god idé i Oslo?

24

22%

61%

12%

5%

Vet ikke/ikke 

relevant

Noe eller mye 

sjeldnere enn i 

dag

Omtrent som i dag

Mye eller noe 

oftere enn i dag

Hvordan tror du Bilfritt byliv, og de 

endringene det medfører, kommer til 

å påvirke din bruk av Oslo sentrum? 

Jeg kommer til å bruke Oslo 

sentrum:

Pågående TØI-prosjekt



Side

Er det en god idé i Oslo?

25

 45 av 65 lastebilsjåfører er misfornøyd eller svært misfornøyd med 

vareleveringssituasjonen i Oslo sentrum.

4
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Mye bedre enn i
dag

Noe bedre enn i
dag

Omtrent som i dag Verre enn i dag Mye verre enn i
dag

Vet ikke/ikke
relevant

 38 av 65 lastebilsjåfører tror at «Bilfritt byliv» og de endringene det 

medfører, kommer til å påvirke varelevering i Oslo sentrum slik at den blir 

bedre enn i dag. 

Pågående TØI-prosjekt



Side 26

Hvordan kan effekter av tiltak måles?

Hvordan kan ulike aktører best jobbe sammen 

for å oppnå levende og attraktive sentrum? 

Hva er sammenhengene mellom 

handel, tilgjengelighet og bymiljø? 

Hva slags by- og sentrumsutvikling 
bidrar til aktivt og levende byliv? 

Er bilfrie sentrum en god idé?



Side

Formål med opphold i Oslo sentrum

27Faksimile fra: Gehl Architects (2014)
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Besøk i Oslo sentrum

28Pågående TØI-prosjekt
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Foretrukket sentrumsstruktur

29

6%

20%

74%

5%

11%

84%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Ikke sikker

Som et kjøpesenter

Liten by

Bergen Øvrige Hordaland

Kilde: Hordaland fylkeskommune, 2013



Side

Bilfrie gater og gode 

fotgjengerområder

30

Aktive fasader Opphold

Bylivsundersøkelse Oslo

Faksimile fra: Gehl Architects (2014)
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Tiltak for å øke attraktivitet ytterligere

Hva gjør Torggata attraktiv?

Faksimile fra: Ipsos 2015
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Ferdsel i gater 

med ulik 

trafikkbelastning

32Faksimile fra: Hart og Parkhurst (2011)
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Kommer kundene med bil?

33

By

Gåing 

faktisk 

Gåing 

anslått 

Sykkel 

faktisk 

Sykkel 

anslått 

Buss 

faktisk 

Buss 

anslått 

Bil 

faktisk 

Bil 

anslått 

Graz 44 % 25 % 8 % 5 % 16 % 12 % 32 % 58 % 

Bristol 55 % 42 % 10 % 6 % 13 % 11 % 22 % 41 % 

Basert på: Tennøy mfl.. 2015 
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Hvem handler mest?

Faksimile fra: Kåstrup 2013. Mer info i Tennøy mfl. 2015
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Samspill kjøpesenter og tradisjonelt sentrum

35Thomas og Bromley 2003
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Samspill kjøpesenter og tradisjonelt sentrum

36Thomas og Bromley 2003
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Porsgrunn – et sentrum på gli

37Basert på: Tønnesen 2015



Side 38

Hvordan kan effekter av tiltak måles?

Hvordan kan ulike aktører best jobbe sammen 

for å oppnå levende og attraktive sentrum? 

Hva er sammenhengene mellom 

handel, tilgjengelighet og bymiljø? 

Hva slags by- og sentrumsutvikling 
bidrar til aktivt og levende byliv? 

Er bilfrie sentrum en god idé?
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Effekt på bymiljø Effekt på handel

Endring i… Endring i… Andel som 

opplevde økt 

omsetning

Betalings-

villighet 

for tiltakTiltak antall gående opphold/bruk omsetning leiepris ledige lokaler

Forbedring av 

gåmiljø
+ 10-25 % + 10-30 % - 50-84 % £ 20-45

- Grønland + 9 %

- 10 case + 20-40 %

- Karl Johan,

nedre del
+ 87 %

Omgjøring til 

gågate
+ 30-40 % 83 % £ 10-30

- Torggata + 111 %

Tiltak gater og 

plasser
> 30 %

- Utvidelse av

bilfritt areal i

København

med 250 %

+ 240 %

Basert på: Tennøy mfl. 2015



Side 40

Hvordan kan effekter av tiltak måles?

Hvordan kan ulike aktører best jobbe sammen for 

å oppnå levende og attraktive sentrum? 

Hva er sammenhengene mellom 

handel, tilgjengelighet og bymiljø? 

Hva slags by- og sentrumsutvikling 
bidrar til aktivt og levende byliv? 

Er bilfrie sentrum en god idé?



Side 41Basert på: Tennøy mfl. 2014



Side 42Basert på: Tennøy mfl. 2014



Side 43Basert på: Tennøy mfl. 2014
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Konkurranse – ikke bare mellom bysentra

44Basert på: Tønnesen 2015
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Ringebu – satsning og sentrumsavgrensing

45
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Aktivitetskalender i Ringebu

46



Side

Diskusjonen om klimavennlig transport, kompakt 

byutvikling, og bypakker som virkemiddel har i all 

hovedsak vært innrettet mot større byer

Det er behov for mer kunnskap om tilsvarende forhold i 

småbyer og tettsteder

 Altså, hvordan kan bypakker skaleres ned til bygder med en 

annen kontekst for areal-, transport- og sentrumspolitikk?

Bypakker på mindre steder

47Tønnesen og Knapskog 2017
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Vektlagte kontekstuelle forhold i 

forskningsprosjektet om Bygdepakke Bø

1. Bø har ikke store trafikale utfordringer (kø)

2. Bø har ikke tilgang på store statlige finansielle midler 

(for å redusere bilbruk og utvikle infrastruktur) 

3. Bø har sterk kultur for bilkjøring

4. Bø har svakt befolkningsmessig grunnlag for 

høyfrekvent og godt utbygget kollektivtransport

48Tønnesen og Knapskog 2017



Side

Parkering i Bø

 I de sentrale delene av Bø er det 

rundt 3 000 parkeringsplasser, vist 

som grått areal (Rambøll 2016)

 I følge SSB var det i 2016 

3 339 registrerte personbiler 

i Bø kommune

 I teorien kan dermed så godt som alle kommunens 
registrerte personbiler reise samtidig inn til sentrum og 
finne parkeringsplass    

49Tønnesen og Knapskog 2017



Side

Bilkjøring mellom målpunkt

Mange tilgjengelig parkeringsplasser tilrettelegger for 

kjøring fra punkt til punkt i sentrum

50Tønnesen og Knapskog 2017



Side

Tilpasning til bygdepakkestruktur 

- parkering

Å fokusere på antallet og lokaliseringen av 

parkeringsplassene, for å redusere bilbruk mellom 

målpunkt i sentrum og å unngå unødvendig arealbeslag til 

parkering

51Tønnesen og Knapskog 2017



Side

Tilpasninger til bygdepakkestruktur 

- organisatorisk

Bygdepakken bør i størst mulig grad bygge videre, 

tematisk og personalmessig, på tidligere og/eller 

samtidige utviklingsprosjekt i regi av kommunen 

52Tønnesen og Knapskog 2017
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Fra Evjudalen til Bygdepakke Bø

53

Foto: Lene Hennum
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Evjudalen – attraktive snarveier mellom målpunkt

54Basert på: Tønnesen og Knapskog 2017
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Klimavennlig småby- og tettstedsutvikling 

- behov for kunnskap

Det er behov for kunnskap om;
 hvordan gode tiltakspakker kan settes sammen 

 hvordan relevante aktører kan samarbeide om dette i småby og 
bygdebyer

Det er behov for kunnskap om trafikksituasjonen i småby 
og bygdebyer;

 Hvor stor del av sentrumstrafikken er interntrafikk?

 Hva er belegget på sentrumsområdets parkeringsplasser?

Slik kunnskap kan endre den lokale diskusjonen og gjøre 
innføring av politisk vanskelige tiltakene lettere

55



Side 56

Hvordan kan effekter av tiltak måles?

Hvordan kan ulike aktører best jobbe sammen for 

å oppnå levende og attraktive sentrum? 

Hva er sammenhengene mellom 

handel, tilgjengelighet og bymiljø? 

Hva slags by- og sentrumsutvikling 
bidrar til aktivt og levende byliv? 

Er bilfrie sentrum en god idé?



Side 57

Hva slags by- og sentrumsutvikling 
bidrar til aktivt og levende byliv? 

Den type utvikling som bidrar til

…bilfrie områder/gater (tilpasset byen)

…bedre forhold for gående

…å gjøre sentrum attraktivt for handels- og 

serviceaktører

…gode løsninger for varelevering, parkering, mv. 

+

…å sikre at ikke ‘alle tilbud’ flyttes ut av sentrum

å satse på sentrum!



Side

?

58

• Godt aktørsamarbeid en nøkkelfaktor

• Tilpass tiltak til lokal kontekst

• Strategisk trinnvis innføring
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Takk         for     oss!

Spørsmål ?


