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Mange spørsmål…

Hva slags byutvikling ønsker vi, og hvordan få til det?
 ‘Ny teknologi’ – hva kan skje? 
Hvilke endringer kan det gi – som er relevante for 

byplanleggingen?
Hvordan sørge for at den nye teknologi utnyttes på 

måter som gir ønsket byutvikling?
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Viktige mål i byutviklingen

Klimavennlige – redusert transportbehov – lavere 
bilandeler – nullvekst i personbiltrafikken 

Attraktive – byene blir bedre steder å bo og drive næring 
i – trivelige, effektive, trygge, rene, sunne, for alle

Levende – økt ‘fun factor’ - folk i gatene, liv, ting skjer, 
‘urbanitet’ – styrke sentrum

Folkehelse – økt daglig fysisk aktivitet, mindre 
forurensing
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Side 4

ATTRAKTIV & 
KLIMAVENNLIG 
BYUTVIKLING

IKKE ATTRAKTIV
IKKE KLIMAVENNLIG
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Oppskrift: Areal- og transportutvikling for klimavennlige, 
attraktive og levende byer

Bygge nye arbeidsplasser, boliger og handel i og 
ved sentrum i stedet for som fortsatt byspredning
Styrke sentrum
Forbedre kollektivtilbudet 
Legge til rette for sykling og gåing
Restriktive virkemidler mot biltrafikken (parkering, 

veikapasitet)
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Alt henger sammen
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Biltrafikkmengder

Kvaliteten på 
transportsystemene

ArealbrukenReiseatferd

Tennøy (2015)
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Sentral lokalisering gir mindre biltrafikk –
og alt det andre…
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Høy tetthet gir mindre biltrafikk –
og alt det andre…
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Korte avstander gir høye gangandeler
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Bedre kollektivtilbud gir mer kollektivtrafikk

Asplan Viak (2007): Evaluering av T-baneringen i Oslo. PROSAM rapport 155
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								Kollektivtrafikk		Bil		Sykkel		Gange		Total

						2003		32%		59%		7%		2%		100%

						2005		40%		48%		10%		2%		100%

						2007		55%		35%		8%		2%		100%
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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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Bidrar også til

Et mer variert tilbud av gode boliger og boligområder
God tilgang på gode utearealer
Mer levende sentrum 
Bedre transportkvalitet med mindre biltrafikk
Økt tilgjengelighet til et variert jobbmarked 
Økt attraktivitet for virksomheter
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Hva kan ny teknologi påvirke?

Arealbehov – arealutvikling – bynivå
Arealbehov - detaljnivå
Behov for parkering
Behov for veikapasitet
Kollektivtilbud og kollektivtrafikkens konkurranseevne
Trafikkmengder
Utslipp
Argumentasjon, retorikk
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Ny teknologi i transportsektoren – hva kan skje?

Elektrifisering
Automatisering

 ‘Selvkjørende’ – sjåførstøtte – er her og utvikles videre
 Førerløst – uten sjåfør – 2045? 
 Tidligere på gods, busser og drosje (?) 
 ‘Flåter av biler’ – vi eier ikke bil – felles system – langt frem

Mer intelligente trafikksystemer (trafikklys, varsling, tilfartskontroll…)
Apper for bildeling
Maas (mobility as a Service) – mange former og fasonger
Elsykkel
Droner

Se: https://www.trm.dk/da/publikationer/2018/afrapportering-mobilitet-for-fremtiden
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Hva er relevante endringer for byplanleggingen?

Elektrifisering 
 Redusert støy og forurensing
 Noe mindre energiforbruk og CO2-utslipp (?)
 Tar like stor plass – kø, parkering, trafikksikkerhet, mv.
Må sikre lademuligheter
 Kan brukes som argument for byutvikling som gir mer trafikk

Mer bildeling pga. nye apper og låsesystemer
 Redusert behov for parkeringsplasser
 Særlig i indre og tette byområder
Må sikre reserverte p-plasser på relevante steder – skilting?
 ‘Sitte på’ – ser ikke ut til å få særlig gjennomslag, dessverre…
…men kunne gitt vesentlig reduksjon i trafikkmengder
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Hva er relevante endringer?

Mer intelligente transportsystemer
 Kan gi mer effektiv trafikkavvikling, og (kanskje) 

redusert behov for veikapasitet (men - indusert…)
 Avansert veiprising – kan gi redusert trafikk
Mer? 

Elsykkel
 Kan gi redusert bilavhengighet og trafikk
 Som gir redusert behov for parkering, veier, mv.
Men økt behov for sykkelinfrastruktur 
 Og kanskje differensiering av sykkelinfrastruktur? 
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Hva er relevante endringer?

Automatisering – personbiler
 I overskuelig framtid: Økt sikkerhet, økt veikapasitet
 I uoverskuelig framtid: Vanskelig å si – kommer an på
 Kanskje endring i parkeringsbehov på veldig lang sikt

Automatisering – førerløse busser 
 Reduserte kostnader kan gi vesentlig forbedret kollektivtilbud og 

mindre biltrafikk (gitt at vi fortsetter å bruke like mye penger)
 I overskuelig framtid: Avgrensede områder, lav hastighet?
 I hovedsak tilbringertransport? Også type ‘busways’?
 Kan gi krav om sikrede traseer som gir bymiljøer som er mindre 

trivelige, gang- og sykkelvennlige, mv.
 Kan brukes som argument for byutvikling som gir mer trafikk
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Hva er relevante endringer?

MaaS – Mobility as a Service
 Kan gi økt tilgjengelighet (på mange vis) til kollektivtransport og øke 

kollektivtrafikkens konkurranseevne – redusere bilavhengighet og bilbruk
 Kan brukes som argument for byutvikling som gir mer trafikk – eller for 

byutvikling som gir mindre trafikk og bedre byer
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Altså: 
Ikke så store relevante endringer for byplanleggingen?
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Eksempel: Ny teknologi og stasjonslokalisering

Målsettinger InterCity:
 Økt konkurransekraft for tog vs. bil på reiser mellom byene
 Binde byene bedre sammen – regional utvikling
Mer klimavennlige og attraktive byer

Problemer og diskusjoner om stasjoner i sentrum - legge 
stasjonene utenfor?
Nei….
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Mål Sentral lokalisering Ikke-sentral lokalisering 

Styrke jernbanens 
konkurransekraft 

Bidrar positivt Bidrar negativt 

Knytte IC-byene tettere sammen Bidrar positivt Bidrar negativt 

Støtte opp under mål for 
byutvikling 

Bidrar positivt Bidrar negativt 

Total Bidrar positivt til 
måloppnåelse 

Bidrar negativt til 
måloppnåelse 
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Hele reisen
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Lokalisering i og utenfor sentrum
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Ny teknologi! Da blir det bra! Eller?
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Selvkjørende busser i shuttel, mv. mellom sentrum og stasjon
Hjelper – men bare litt…

Konklusjon – det hjelper ikke nok
Hvis InterCity skal bidra til å nå definerte mål, er 

stasjonslokalisering i sentrum fortsatt klart det beste
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Og så var det byplanlegging…

Hvis målene er:
 Klimavennlig
 Attraktiv
 Levende
 Folkehelse

Og oppskriften er:
 Fortetting i stedt for spredning
 Styrke sentrum
 Forbedre kollektivtilbudet 
 Legge til rette for sykling og gåing
 Restriktive virkemidler mot biltrafikken

Hvilke trusler og muligheter gir ny teknologi?
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Trusler

 ‘Alt det nye’ kan gi ‘falske argumenter’ for 
byspredning og mindre restriksjoner på 
biltrafikken - som gir mer trafikk
Argument: Nå kan vi tillate utbygging av 

boliger og arbeidsplasser med lav tetthet i 
utkanten av byene – med selvkjørende 
minibusser som tilbringertransport til tunge 
kollektivlinjer vil folk bruke buss i stedet for bil
Neppe. Reisetidsforholdene mellom kollektiv 

og bil øker bilens konkurransefortrinn –
spredt by gir økt transportbehov
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Trusler
Argument: Når alle biler blir elbiler, er det ingen grunn til å 

begrense biltrafikken
Neppe – elbiler skaper mange av de samme problemene som 

andre biler

Selvkjørende kjøretøy kan kreve ‘inngjerding’ og gi færre folk i 
gatene
 Mindre trivelige og gangvennlige byer, og er negativt for folkehelse

Økt e-handel – kan gi store endringer

Nye aktører i mobilitetsbransjen
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Muligheter!

Nye aktører i mobilitetsbransjen – f.eks. bysykler – kan gi nye løsninger
Elsykler, MaaS, mv. kan gi økt konkurransekraft for kollektiv, sykkel og 

gange vs. bil - som bidrar til å nå alle målene – hvis det ikke gir byspredning
Økt bildeling kan gi redusert trafikk, parkeringsbehov, mv. – bedre byer!
Alt dette, sammen med bedre førerstøtte i bilene og mer intelligente 

transportsystemer kan gi redusert behov for (ny) veikapasitet – sparer 
areal, penger, mv. – hvis bilandelene holdes nede
Kan være et godt argument for å ikke legge til rette for mer bil – som i seg selv 

bidrar til ‘ønsket byutvikling’

27



Side

The Hype Curve
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Hvordan forholde seg til dette i byplanleggingen?

Fortsatt:
 Fortetting i stedet for spredning
 Styrke sentrum
 Forbedre kollektivtilbudet 
 Legge til rette for sykling og gåing
 Restriktive virkemidler mot biltrafikken

Og samtidig utnytte de nye mulighetene til: 
 Å styrke kollektivtrafikk, sykkel og ganges konkurransekraft versus bilens
 At biler og busser gir mindre lokal forurensing og støy 
 Å frigjøre areal til byliv og å redusere arealforbruk
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Hvordan forholde seg til dette i byplanleggingen?
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Takk!
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The Hype Curve
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Hype curve
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