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Bakgrunn

Nullvekstmålet: Ingen vekst i personbiltrafikken i de største byområdene
Nullvekst i byer som vokser krever at kjtkm per innbygger reduseres
Oppskrift:

 Fortetting og transformasjon i og ved sentrum – stoppe utbygging i ytterområdene
 Styrke sentrum
 Forbedre kollektivtilbudet 
 Legge til rette for sykling og gåing
 Restriktive virkemidler mot biltrafikken (parkering, veikapasitet, bompenger, mv.)

Likevel: Planer om økt veikapasitet i mange norske byer
Kan det være fordi effekter av økt veikapasitet er dokumentert for dårlig eller 

på feil måte? 
Mål: Empirisk undersøke effekter av økt veikapasitet – på en forståelig måte
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Økt veikapasitet - så enkelt?

Kø Mer 
veikapasitet Ikke kø
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Økt veikapasitet - så enkelt?

Kø

Mer kø Mer 
veikapasitet Ikke kø
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Vekst
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På kort sikt: 
Direkte endringer i konkurransen mellom transportmidlene

Ny veikapasitet
Mindre kø

Raskere med bil

Overgang fra 
andre TM til bil
Lengre bilreiser

Mer biltrafikk
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Engebretsen og Christiansen (2011:56)

Relative reisetidsforskjeller
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På lengre sikt:
Økt veikapasitet gir trafikkskapende arealutvikling

6

Økt veikapasitet:
- Mindre kø
- Reise lengre på 
like lang tid

Mer biltrafikk
Økt utbygging i 
ytre deler av byen

Bilavhengig 
lokalisering

Relokalisering i 
bystrukturen

Lengre reiser

Høyere bilandeler

Arealutvikling
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Sammenhenger
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Tennøy (2015)
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Mer bilbruk jo lengre fra sentrum
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Økt veikapasitet
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Avhenger også av …

Om økt veikapasitet gir bilavhengig byspredning avhenger også av:
 Arealplanlegging og styring av arealutviklingen
 Parkeringspolitikk
 Utvikling av kollektivtilbudet
 Bompenger/ veiprising
Mv. 
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Avhenger også av …

Om økt veikapasitet gir bilavhengig byspredning avhenger også av:
 Arealplanlegging og styring av arealutviklingen
 Parkeringspolitikk
 Utvikling av kollektivtilbudet 
 Bompenger/ veiprising
Mv. 
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To case: Kapasitetsutvidelser
Sørkorridoren Oslo, kapasitetsøkning på E6 fra 2 til 4/5 felt
(ferdig 2004 og 2009)
 Krysser grensen mellom Oslo og Akershus sørover mot Sverige  
 ÅDT (2015) 68 000 kjt/d
 Oslo: ca 1 000 000 innbyggere

Økt kapasitet på E39 fra 2 til 4 felt i Ålesund (ferdig 2002)
 Hovedvei som forbinder Ålesund med omegnskommuner og med andre 

deler av landet
 ÅDT (2016) 28 000 kjt/d
 Ålesund: ca 46 000 innbyggere

Begge – hovedveier som kobler byen med utkanten og videre
Begge – motivasjon blant annet å redusere kø
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Oslo
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Ålesund

15



Side

Undersøkelser

Vi har undersøkt utvikling i 
 Forventninger, mål
 Trafikkmengder
 Hastigheter
 Befolkning - lokalisering
 Sysselsatte - lokalisering
 Pendlingsavstander
 Transportmiddelfordeling 
 Arealplanlegging – praksis
 Arealutvikling – drivkrefter
 Kontekst (fysisk, politisk, mv.)
 Dagens mål, planer og utvikling
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Data/metoder (før – under – etter)
 Innhenting av trafikkdata fra 

SVV/Prosam, mv.
 Geokodet befolkningsstatistikk og 

pendlingsstatistikk fra SSB
 Data fra Virksomhets- og 

foretaksregisteret (VoF), grunnkrets
 RVU, på grunnkretsnivå
 Dokumentstudier (fylkesplaner, 

kommuneplaner, KU, prosjektplaner, mv.
 Intervjuer
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Case Ålesund - bosatte

17

0

5000

10000

15000

20000

25000

Bosatte 2002 Bosatte 2009 Bosatte 2016

Utvikling, antall bosatte

Utvidet sentrumsområde Utvidet Moaområde Ytre deler

0

1000

2000

3000

4000

5000

Endring 2002-2009 Endring 2009-2016 Endring 2002-2016

Endringer, bosatte, absolutte tall

Utvidet sentrumsområde Utvidet Moaområde Ytre deler

12,8

16,9

24,7

18,7

0 5 10 15 20 25 30

Utvidet sentrumsområde

Utvidet Moaområde

Ytre deler

Ålesund

Endring prosent 2002-2016



Side

Case Ålesund - sysselsatte
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Case Ålesund: Pendlingsavstand bosatte
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Case Ålesund: Pendlingsavstand sysselsatte
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Transportmiddelfordeling
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Case Ålesund
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Tennøy mfl. (2018)
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Arealplanlegging og -utvikling
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Forventet (i kommuneplanen) at kapasitetsutvidelsen ville gi økt press på 
utbygging i Moa-området og de ytre byområdene - byspredning
 I førsituasjonen kunne/ville slik utbygging bli stoppet av innsigelser
Fikk i tillegg kontorutvikling i områder ikke tiltenkt slik arealbruk
Det har vært lite styring eller begrensinger av denne arealutviklingen
 I dagens kommuneplan (2017): Sier de vil styre arealutviklingen i retninger 

som reduserer bilavhengighet og bilbruk, få ned bilandeler og kjtkm, styrke 
kollektivtrafikkens konkurransekraft, mv. 
Men – ser at eksisterende arealstruktur gjør dette vanskelig
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Oppsummert Ålesund

Mål: Redusere kø, avlastning  av eksisterende vei, 
å tilrettelegge for utbygging
Bygde tunnelen, samt en annen tunnel og ‘rydding’
Stor utbygging i og utflytting av bosatte til ytre 

områder – med lav tetthet (småhus) - byspredning
Vesentlig økning i antall sysselsatte i Moa-området 

og ytre deler av byen - byspredning
Økte pendlingsavstander, økte bilandeler
Økt biltrafikk – 53 % i ‘vårt snitt’
Nå er det kø igjen
Planer om å utvide kapasiteten med to felt til
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Oslo
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Case Oslo, bosatte
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Case Oslo, sysselsatte
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Case Oslo: Pendlingsavstand bosatte
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Case Oslo: Pendlingsavstand sysselsatte
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Transportmiddelfordeling
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Case Oslo
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ÅDT

Total

E18: Avlastet

E6: Økt kapasitet

Tennøy mfl. (2018)

Gjennomsnittshastigheter E6 Gjennomsnittshastigheter E18
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Arealplanlegging og -utvikling
Forventet sterk vekst i arbeidsplasser og boliger i Follo
Sterk bevissthet om potensialet for indusert trafikk i sentrale plandokumenter
Klare anbefalinger om å styre arealutviklingen i trafikkbegrensende retninger
Vagere kommuneplaner – ville også bygge spredt
Oppegård og Ski hadde hatt press lenge – mer restriktive og styringsvillige

 Sentralt ved stasjonene, fortetting og transformasjon, høyere tetthet
 Ski la ut næringsområde ved E6

Ås og Vestby – offensive – utbygging med lav tetthet på nytt land
 Inkludert blant annet Vinterbro i Ås, næringsarealer i Vestby, samt småhusområder

Ulik styring har gitt ulik utvikling og konsekvenser
Nå: Regional areal- og transportplan, Follo-banen snart ferdig, styrer mer
Nå: Utbyggere er mest interessert i utbyggingsarealer sentralt ved stasjonene
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Oppsummert Oslo

Køproblemer, forventet vekst i utbygging => mer trafikk og mer kø
Utvide veikapasitet for å begrense køproblemene (blant annet)
Fulgt av sterk vekst i antall boliger og arbeidsplasser - byspredning

 Trafikkskapende arealutvikling, særlig i ytre deler, med de lengste pendlingsavstandene 
og de høyeste bilandelene 

Økte pendlingsavstander, stabile bilandeler (!)
Sterk trafikkvekst, ingen eller forbigående reduksjon av forsinkelser i rush
Utreder ulike prosjekter for å avlaste E6 – altså mer veikapasitet
Kommunene vil styre/ styrer i mer trafikkbegrensende retning – på grunn av 

egne mål, regional plan og etterspørsel fra utbyggere
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Oppsummert: Effekter av økt veikapasitet 
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Gjelder i både større og mindre byer
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Hva hvis veikapasiteten ikke hadde blitt økt? 

Ville samme utvikling skjedd, med samme trafikkvekst og ekstrem kø?
Eller kanskje en areal- og transportutvikling som begrenser biltrafikken:

 Fortetting og transformasjon i og ved sentrum – stoppe utbygging i ytterområdene
 Styrke sentrum
 Forbedre kollektivtilbudet 
 Legge til rette for sykling og gåing
 Restriktive virkemidler mot biltrafikken (parkering, veikapasitet, bompenger, mv.)

Hva hvis Ålesund hadde gjort dette i stedet for å bygge vei og drive en 
bilbasert arealutvikling?
Hva hvis Follobanen hadde blitt bygget før E6? Og kommunene hadde styrt 

arealutviklingen i tråd med det de sier de vil gjøre nå?
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Alternativ strategi
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Relevans
Økt veikapasitet i byområder gir ikke varig reduksjon av 

kø, men heller økt trafikk og ‘behov’ for økt veikapasitet
De langsiktige og indirekte arealutviklingseffektene er 

sterke – og det spiller rolle hvordan kommunene styrer
Funnene bestrider gjeldende forståelse(?) om at 

veibygging i byområder er nyttig, effektivt og nødvendig
De er i tråd med tidligere forskning
Meanwhile in Norwegian cities… planlegges det økt 

veikapasitet i stor skala
 I stedet for å omforme transportsystemet på måter som 

bidrar til mindre bilavhengighet og trafikkmengder – som 
kan bidra til at nullvekstmålet nås
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(Twitchett, 2012)
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Utbyggingen i seg selv gir store CO2-utslipp

Det ‘koster’ CO2 å bygge og drifte veier
 Bygging: 24 – 42 tonn CO2-ekvivalenter per år per km (usikre tall)
 Drift : 66 – 103 tonn CO2-ekvivalenter per år per km (usikre tall)

(Strand mfl. 2009)
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Nedbygging av biomangfold – natur - landbruksjord
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Bidrar negativt til andre viktige målsettinger

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

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

Folkehelse – økt daglig fysisk aktivitet
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ATTRAKTIV & 
KLIMAVENNLIG 
BYUTVIKLING

IKKE ATTRAKTIV
IKKE KLIMAVENNLIG
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IKKE KLIMAVENNLIG
ØKT VEIKAPASITET



Side

So what? Bør vi tenke nytt?

Hvilke mulighetsrom har vi? MÅ vi bygge mer veikapasitet i alle norske byer?
Bidrar ny veikapasitet til å nå mål om:

 Nullvekst i biltrafikken?
Mer attraktive og levende byer? Bedre folkehelse?
Mer effektive og miljøvennlige bytransportsystemer? 

Finnes det alternativer som bidrar mer til måloppnåelse?
 Ja:

 Fortetting og transformasjon i og ved sentrum – stoppe utbygging i ytterområdene
 Forbedre kollektivtilbudet 
 Legge til rette for sykling og gåing
 Restriktive virkemidler mot biltrafikken (parkering, veikapasitet, bompenger, mv.)
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Men først må vi bare bygger litt til…

46



Side

Takk!
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Takk!
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