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Veikapasitet

Hvordan påvirker endringer i veikapasitet reiseatferd og 

trafikkmengder, på kort og lengre sikt? 

Hva sier teori og tidligere forskning?

Stemmer dette med det vi finner i norske casestudier?
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Utfordring: Kø! Løsning: Mer vei?
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Det enkle svaret: 

Nei
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Så enkelt? 

Kø
Mer 

veikapasitet
Ikke kø
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Det er ikke gitt hvordan vi reiser
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Biltrafikk-
mengder

Kvaliteten på 
transportsystemene

ArealbrukReiseatferd

Tennøy (2015)
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Økt veikapasitet gir mer biltrafikk

På kort sikt – overgang fra 

andre transportmidler til bil

På noe sikt – relokalisering 

i bystrukturen som gir 

lengre pendlings- og 

reiseavstander, og mer 

biltrafikk

På lengre sikt –

byspredning (boliger, 

arbeidsplasser, handel, 

mv.) som gir mer biltrafikk
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Ny og bredere kø med flere deltakere
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Økt veikapasitet:

- Mindre kø

- Reise lengre på 

like lang tid

Mer biltrafikk

Økt utbygging i 

ytre deler av byen

Bilavhengig 

lokalisering

Økte pendlings-

avstander

Lengre reiser

Høyere bilandeler

Arealutvikling
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Hva skjer når veikapasiteten øker?

Case Ålesund

Veiprosjektet 

Breivika-Blindheim 

– ferdigstilt i 2002 

Ålesund sentrum

Sula

Moa

Breivika
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Hva var de lokale forventningene til veiprosjektet?

Mål om å bedre strukturere bil-, gang- og sykkelveinettet på 
Moa/Blindheim

 Herunder også å gjøre inn- og utkjøring til forretningene lettere

Veiprosjektet skulle redusere kø, som ble beskrevet som 
alvorlig – særlig i rush

 Frykt for at forventet befolkningsvekst skulle føre til ytterligere 
kø hvis veisystemet ikke ble utbedret

Det ble anslått at det planlagte veisystemet ville ha betydelige 
kapasitetsreserver for å håndtere trafikkvekst
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I analysen ble byområdet inndelt i geografiske soner
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Økt reiselengde ved utvidelse av veikapasitet?
Mekanisme 1

En direkte mekanisme som utløses raskt

Antagelse om at kapasitetsutvidelsen i veisystemet åpner

for lengre reiser innenfor et gitt tidsrom

 I første omgang oppstår en reduksjon i reisemotstand

som følge av kapasitetsutvidelsen i veisystemet
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Arbeidsreiselengde Ålesundområdet
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2001 

(km)

2015

(km)

Endring 

(km)

Endring 

(%)

Gjennomsnittlig 

arbeidsreiselengde

9,4 11,2 1,8 19,1
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Sentrumsbeboerne reiser lenger

+ 1,3%

+ 47,8%

Prosentvis endring arbeidsreiser 2001 - 2015
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Understøttes antagelsen om at 

veiprosjektet bidro til økt reiselengde?

Økningen i reiselengde skyldes i stor grad at 
sentrumsbeboerne reiser lenger

Det er ikke disse innbyggerne som først og fremst har fått 
redusert reisemotstand av veiprosjektet

Likevel indikerer utviklingen i reisemønster en 
tyngdepunktforskyving ut fra sentrum og mot Moa. 

En slik oppbygging på og rundt Moa ville vært vanskelig 
uten gjennomføringen av veiprosjektet Breivika-Blindheim
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Utbygging i byområdets utkant ved

utvidelse av veikapasitet?
Mekanisme 2

 Indirekte mekanisme som virker i et lengre tidsperspektiv

Antagelse om at økt veikapasitet forventes å gjøre det 

mer attraktivt å utvikle handel, arbeidsplasser og boliger i 

byens utkantområde

 Dette fordi forsinkelsene reduseres med utvidet veikapasitet. 
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Utkantsonene har stor befolkningsvekst

Prosentvis endring 2000-2016

+ 29,3%

+ 17,4%

+ 26,6%

+ 32,3%
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 ‘Moa har skapt en del arbeidsplasser for Sulas 

innbyggere. Uten den hadde vi kanskje ikke hatt samme 

tilflytting hit’ 

Administrativt ansatt, Sula kommune
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Stor arbeidsplassvekst i noen av utkantsonene

Prosentvis økning 2000-2015

+ 95,4%

+ 10,9%

+ 11,5%

+ 117,5%
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Næringsområdet på Moa
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Utvikling detaljvarehandel 2004-2012
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Understøttes antagelsen om at veiprosjektet

bidro til utbygging i byområdets utkant?

Fordelingen av veksten i arbeidsplasser, detaljvarehandel 

og befolkning i Ålesund-området fra tusenårsskiftet og 

frem til i dag er i samsvar med antagelsen
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Byområder er komplekse system

Det ligger forskningsmessige begrensinger i at;
 1. anvendt SSB-materiale kun går tilbake til 2000 – to år før 

ferdigstillingen av veiprosjektet

 2. det er utfordrende å etablere et kontrollcase i området

 I tillegg er mange faktorer vevd sammen i byområder og en 
rekke mekanismer virker på samme tid

Det er vanskelig å skille effektene av veiutbyggingen fra 
effektene av oppbyggingen av Moa-området som destinasjon 
for handel, tjeneste og service

Samtidig inngår veiprosjektet Breivika-Blindheim i forklaringen 
av hvordan oppbyggingen av Moa har vært mulig
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Køen som forsvant – og kom tilbake
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 ‘Utbyggingen ga en umiddelbar forbedring. Som absolutt 

kom hele Ålesund til gode. Det ga en lettelse for 

arbeidsreise og for handelsreise. Så kan du si at så er vi 

tilbake i noe av uføret igjen nå’

Administrativt ansatt, Ålesund kommune
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Tilpasninger til redusert 

veikapasitet: Case Brynstunnelen
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Case Brynstunnelen

Ca 70 000 kjøretøy per døgn

Kapasiteten redusert fra fire til to felt februar 2016

Normal kapasitet fra april 2017
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Endringer kø/hastigheter

27



Side

Tilpasninger

Velge andre ruter

Velge andre transportmidler

Velge andre tidspunkter

Reise sjeldnere (jobbe hjemme)

Reise som før, bruke lengre tid

 (Velge annen destinasjon – ny jobb)
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Hvordan trafikantene sier de har tilpasset seg
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De har tilpasset seg
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Valgt andre ruter? Morgenrush
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Vi finner ikke igjen all trafikken på lenker vi har tall for:

Ca 3000 biler borte i morgenrush

Ca 6000 biler borte i ettermiddagsrush
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Valgt andre transportmidler?
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Endret reisetidspunkt?
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Effekter og konsekvenser for de 

arbeidsreisende
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Fornøydhet med arbeidsreisen
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Har arbeidsreisen blitt bedre/dårligere?

36

2016: «Opplever du at din arbeidsreise er blitt bedre eller dårligere som følge

av arbeidene i Brynstunnelen?»

2017: «Opplever du at din arbeidsreise har blitt bedre eller dårligere som følge av 

at arbeidene i Brynstunnelen er avsluttet (sammenlignet med da ett løp var stengt)?»
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Opplevde konsekvenser

Har redusert kapasitet i Brynstunnelen medført endringer i 

ansvar, rutiner eller annet i husstanden (også om arbeidene har 
berørt arbeidsreisen til andre i husstanden)? Flere svar mulig.

%

Nei 85 

Ja, endringer i ansvar/rutiner for å hente og bringe barn 7 

Ja, endringer i ansvar/rutiner for å gjøre innkjøp 5 

Ja, endringer i ansvar/rutiner for å gjøre andre ærend 5 

Ja, endringer i hvem som bruker bil (hvis det er bil i husstanden) 3 

Andre endringer og kommentarer 4 

N= (280)
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Oppsummering Brynstunnelen

Mange trafikanter tilpasset seg

 Velge andre ruter

 Velge andre transportmidler

 Velge andre tidspunkter

 Reise sjeldnere (jobbe hjemme)

 Reise som før, bruke lengre tid

 (Velge annen destinasjon – ny jobb)

 (Samme mekanismer kan forventes ved kapasitetsøkning)

«Dette gikk egentlig ganske bra»

Som også erfaringene fra lignende tilfeller andre steder
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So what? Bør vi tenke nytt?

Hvilke mulighetsrom har vi? Hva bidrar til fremtidens mer 

effektive og miljøvennlige bytransportsystemer? 

Kan vi bruke eksisterende veikapasitet smartere –

reallokere veikapasitet:

 For å gi bedre forhold for kollektiv-, sykkel- og gangtrafikk? 

 For bedre fremkommelighet for gods- og næringstrafikk?

 For å skape bedre bo- og bymiljøer?

Bidrar ny veikapasitet til å nå mål om:

 Nullvekst i biltrafikken?

 Mer attraktive og levende byer?

 Mer miljøvennlige og effektive bytransportsystemer? 
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ATTRAKTIV & 

KLIMAVENNLIG 

BYUTVIKLING

IKKE ATTRAKTIV

IKKE KLIMAVENNLIG

ØKT VEIKAPASITET
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Hvis vi bare bygger litt til…
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Takk!
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