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Høye bilandeler, sentrum taper markedsandeler
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Viktige utfordringer og mål i byene

Klimavennlige – redusert transportbehov – lavere 
bilandeler – grønnere reiser - nullvekst i 
personbiltrafikken 

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

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

Folkehelse – økt daglig fysisk aktivitet, sosialisering, mv.
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ATTRAKTIV & 
KLIMAVENNLIG 
BYUTVIKLING

IKKE ATTRAKTIV
IKKE KLIMAVENNLIG
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Løsning for å nå alle målene

Bygge nye arbeidsplasser, boliger og handel i og 
ved sentrum i stedet for som fortsatt byspredning
Styrke sentrum, stoppe utbygging av kjøpesentre
Forbedre kollektivtilbudet 
Legge til rette for sykling og gåing
Restriktive virkemidler mot biltrafikken
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Klimavennlig byutvikling 
– redusere biltrafikken
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Hvordan redusere biltrafikken?

Ved at reisene:
 blir sjeldnere (hvor ofte vi reiser)
 blir kortere (hvor vi reiser)
 i mindre grad foregår med bil som sjåfør 

(hvordan vi reiser)

Arealutviklingen og utviklingen av 
transportsystemene påvirker hvordan folk 
kan reise og hvordan de faktisk velger å 
reise
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Et komplekst og dynamisk, men logisk system
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Biltrafikk-
mengder

Kvaliteten på 
transportsystemene

ArealbrukenReiseatferd

Tennøy (2015)
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Arealutvikling 
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Biltrafikk-
mengder

Kvaliteten på 
transportsystemene

ArealbrukenReiseatferd

Tennøy (2015)
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Arealutvikling - trafikkmengder
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Fortetting i stedet 
for spredt 
arealutvikling

”Riktig” lokalisering 
av forskjellige 
funksjoner

Flere kan gå og 
sykle

Kortere avstander

Bedre 
kollektivtilbud

Kortere 
bilturer

Lavere 
bilandel

Mindre 
biltrafikk

Dårligere forhold 
for biltrafikken

Arealutviklingen definerer rammebetingelsene for reiseatferd – hvordan vi kan 
reise og hvordan vi velger å reise: hvor man reiser, hvor ofte og med hvilke 
transportmidler

Tennøy (2009)
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Høy tetthet i byen (totalt) gir mindre biltrafikk
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Newman og Kenworthy (1989) Bertaud og Richardson 2004
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Nordiske byer

(Næss, Sanberg og Røe 1997). 

Dobbelt så mye 
energi per 
person til 
transport i 
Halden som i 
København
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Sentral lokalisering gir mindre biltrafikk
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avstand fra sentrum. Reiser til eget hjem ikke medregnet. Engebretsen og 
Christiansen (2011). 
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Utvikling av transportsystemene
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Biltrafikk-
mengder

Kvaliteten på 
transportsystemene

ArealbrukenReiseatferd

Tennøy (2015)
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Transport: Legge til rette for det 
vi ønsker mer av

16

Om vi ønsker at kollektivtrafikk, sykkel og gange 
skal overta mer av transportarbeidet, må deres 
relative konkurransekraft versus bilen styrkes

Om vi ønsker at biltrafikken skal overta mer av 
transportarbeidet, må bilens relative 
konkurransekraft versus andre transportmidler 
styrkes 
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Relative forskjeller
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Engebretsen og Christiansen (2011:56)
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Bedre kollektivtilbud gir mer bruk
 Frekvens
 Flatedekning
 Hastighet
 Punktlighet
 Enkelt og forståelig system
 Og noe på pris? 
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Asplan Viak (2007): Evaluering av T-baneringen i Oslo. PROSAM rapport 155

Endringer (Hamar):
- Opprydding i linjenettet
- Utviding av perioder med 15-minutters frekvens
- Utvidet driftsdøgn
- Forlenget trasé
- Mer en 30 prosent økning i antall passasjerer


Diagram2
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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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Gratis parkering gir mer biltrafikk
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Bilandel på arbeidsreisen
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Parkering - effekt både i store og små byer
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Tilrettelegging for sykkel gir mer sykkeltrafikk

Arealutvikling – korte avstander
Sykkelinfrastruktur
Separarere gående og syklende
Restriksjoner på bilbruk
Helhetlige strategier funker best
Alt hjelper! (Pucher, Dill og Handy 2010)

Hva som funker best? Det kommer 
an på kontekst (Forsyth og Krizek 2010)
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Korte avstander gir høye gangandeler
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Gangvennlighet

23

Bymessighet Infrastruktur 
og trafikk

Omgivelser og 
opplevelser
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Mulig å gå – ikke så gangvennlig
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Gate versus vei
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Sammenhenger mellom arealutvikling og utvikling av 
transportsystemene
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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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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

Artikkel, gratis og fritt tilgjengelig: 
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https://doi.org/10.1016/j.trd.2019.01.024

https://doi.org/10.1016/j.trd.2019.01.024
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Ålesund:

29

https://doi.org/10.1016/j.trd.2019.01.024

https://doi.org/10.1016/j.trd.2019.01.024
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Sterk byspredning
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Økt biltrafikk, ny kø

31

Tennøy mfl. (2019)

ÅDT
Nå: Planlegger økt kapasitet for å 
redusere nye køer og forsinkelser

Samtidig som målet er nullvekst og 
økte kollektivandeler og nullvekst
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Og sentrum taper markedsandeler
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Case Oslo

33

ÅDT

Total

E18: Avlastet

E6: Økt kapasitet

Tennøy mfl. (2018)

Gjennomsnittshastigheter E6 Gjennomsnittshastigheter E18
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Trafikk påvirker areal og transport

34
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Mer biltrafikk påvirker:
Kvaliteten på transportsystemene

Mer biltrafikk – mindre attraktivt å gå, sykle 
og reise kollektivt
 Konkurranse om arealene – bil tar mye plass
 Veier gir barrierer og omveier
Mer biltrafikk gir mer kø og trengsel

Bykvaliteter
Mye biltrafikk i indre by, langs tunge 

trafikkårer med mer gjør slike områder lite 
attraktive, spesielt for boliger
Mye biltrafikk i sentrum gjør sentrum mindre 

attraktivt
Bilens relative konkurransekraft øker
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Folk endrer reiseatferd:
Flytting til Statens hus i Trondheim 2000
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Folk endrer reiseatferd
Varsel om kø i Smestadtunnelen
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Alternativene

Alternativ 1
Byutvikling som fortetting 

og transformasjon i og ved 
sentrum
Stoppe utbygging av 

kjøpesentre o.l.
Forbedre kollektivtilbudet
Legge bedre til rette for 

gåing og sykling
Restriktive virkemidler mot 

biltrafikken

38

0-alternativet
Byutvikling som 

spredning – boligfelt og 
avlastningssentre
Fortsette utbygging av 

kjøpesentre o.l.
 Ikke forbedre 

kollektivtilbudet
 Ikke legge bedre til rette 

for gåing og sykling
Legge til rette for økt 

biltrafikk
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Måloppnåelse nullvekst i biltrafikken
Kriterier Alt 1 0-alternativet
Kortere avstander 1 2
Lavere bilandeler 1 2
Reiser sjeldnere 2 1
Total rangering 1 2
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Areal- og transportutvikling som bidrar til 
nullvekstmålet
Bygge nye arbeidsplasser, boliger og handel i og ved sentrum i stedet for som 

fortsatt byspredning
Styrke sentrum og lokalsentre, stoppe utbygging av kjøpesentre
Forbedre kollektivtilbudet
Legge til rette for sykling og gåing
Bruke restriktive virkemidler mot biltrafikken
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Kan klimavennlig areal- og 
transportutvikling gi mer attraktive og 
levende byer?
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Attraktive byer:
Variert tilbud av boliger og boligområder
Bedre tilgang på gode utearealer
Mer attraktivt og levende sentrum
Bedre transportkvalitet med mindre biltrafikk
Økt tilgjengelighet til et variert jobbmarked
Økt attraktivitet for virksomheter
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Attraktive byer:

Variert tilbud av boliger og boligområder
Bedre tilgang på gode utearealer
Mer attraktivt og levende sentrum
Bedre transportkvalitet med mindre biltrafikk
Økt tilgjengelighet til et variert jobbmarked
Økt attraktivitet for virksomheter

08.04.2019 Side 43



Side

Mange måter å bo på
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Nesten bares småhus

45

(SSB, 2011)



Side

Variert tilbud av attraktive boligområder

Underskudd av sentrale leiligheter og overskudd av eneboliger og småhus i de 
fleste byer og kommuner i Norge, ubalansen i markedet vil øke fremover 
(Prognosesenteret 2011)
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Lillehammer-
regionen

Oppland 
som helhet

Har enebolig 69 % 74 %
Ønsker enebolig 50 % 56 %
Har leilighet 11 % 7 %
Ønsker leilighet 27 % 22 %
Har sentrumsnær bolig 30 % 24 %
Ønsker sentrumsnær bolig 43 % 41 %

Tabell basert på Johansen og Batt-Rawden (2014)
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Variert tilbud av attraktive boligområder

Flere småhus gir mer av det samme
Sentrale leiligheter med høy kvalitet gir større variasjon, 

og det gir et tilbud til dem som ønsker det
Det kan gi rotasjon – som frigjør småhus og eneboliger 

for dem som ønsker det
Og fjerne/redusere behovet for nye boligfelt i utkanten
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Kvaliteter som bør etterstrebes i tette byområder

Kvaliteter innbyggere i indre byområder setter pris på er blant annet: 
 kort vei og god tilgjengelighet til handel, service, kulturtilbud, skole og jobb, 
 og til ulike typer utearealer av høy kvalitet
 trivelige gater og plasser med liv og aktivitet
 godt kollektivtilbud
 trafikksikker tilgjengelighet
 fravær av støy og lokal forurensing
 (Schmidt 2014, Guttu og Martens 1998, Mouratidis 2017)

 I Osloområdet: Folk som bor i tette byområder er mest fornøyde med sitt 
nabolag, jo tettere jo bedre (Mouratidis 2017)
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Hvordan? Kvartalsstruktur og karré
gir gode gaterom og utearealer
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Urbanitet: Mange vil ha dette!

50
CF Møller, Dronninga landskap, TØI, UMB, Vista Analyse, Erichsen&Horgen, 2013
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Mange er litt redde for ‘fortetting’

51



Side

Bedre transportkvalitet med mindre bil

Gitt at den klimavennlige byen skal generere lite biltrafikk – hvordan må ting 
være for at folk fortsatt skal oppleve at de har høy transportkvalitet?
Kan vi oppnå både redusert biltrafikk og høy transportkvalitet?
Hvordan kan byene og transportsystemene utvikles for at dette kan skje?
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Hva er transportkvalitet?
 Transportkvalitet = Tilgjengelighet
Påvirker innbyggernes hverdagsliv: 

 Hvor lett og vanskelig det er å få gjort det de må og vil
 Deres muligheter til å jobbe, sosialisere, delta i aktiviteter…
 Og deres helse (fysisk aktivitet, forurensing, mv.)

Noen nøkkelord – uavhengig av transportmiddel:
 Reisetid, effektivitet
 Punktlighet, usikkerhet
 Komfort, opplevelse
 Trygghet, sikkerhet
 Fleksibilitet, valgfrihet
 Oversikt, sammenheng

Bilavhengige byer har lav tilgjengelighet for mange – rettferdig?
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Fornøydhet med ulike transportmidler
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Redusert transportkvalitet uten bil?

Kilde: Christiansen og Julsrud (2014)

 

 
            

Christiansen og Julsrud (2014)
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Endringer i Oslo 
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Fornøydhet arbeidsreiser Oslo pr transportmiddel
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Paradigmeskifter på gang
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Bør vi tenke nytt?

Hva bidrar til høy transportkvalitet i by? 
Kan vi redusere veikapasitet for ordinær biltrafikk? 
For å gi bedre forhold for kollektiv-, sykkel- og gangtrafikk? 
Eller for å skape bedre bo- og bymiljøer?

59
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Eller – må vi bare bygge litt mer vei?
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Alternativene

Alternativ 1
Byutvikling som fortetting 

og transformasjon i og ved 
sentrum
Stoppe utbygging av 

kjøpesentre o.l.
Forbedre kollektivtilbudet
Legge bedre til rette for 

gåing og sykling
Restriktive virkemidler mot 

biltrafikken

61

0-alternativet
Byutvikling som 

spredning – boligfelt og 
avlastningssentre
Fortsette utbygging av 

kjøpesentre o.l.
 Ikke vesentlig forbedre 

kollektivtilbudet
 Ikke legge bedre til rette 

for gåing og sykling
Legge til rette for økt 

biltrafikk – bygge vei
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Måloppnåelse attraktive byer
Kriterier Alternativ 1 0-alternativet
Mer variert tilbud av boliger og boligområder 1 2
Bedre tilgang på gode felles utearealer 1 2
Bedre transportkvalitet 1 2
Økt tilgjengelighet til et variert jobbmarked 1 2
Økt attraktivitet for virksomheter 1 2
Total rangering 1 2
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Areal- og transportutvikling som bidrar til mer 
attraktive byer
Bygge nye arbeidsplasser, boliger og handel i og ved sentrum i stedet for som 

fortsatt byspredning
Styrke sentrum og lokalsentre, stoppe utbygging av kjøpesentre
Forbedre kollektivtilbudet
Legge til rette for sykling og gåing
Bruke restriktive virkemidler mot biltrafikken
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ATTRAKTIV & 
KLIMAVENNLIG 
BYUTVIKLING

IKKE ATTRAKTIV
IKKE KLIMAVENNLIG
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Hvordan skape attraktive og klimavennlige 
byer?
Bygge nye arbeidsplasser, boliger og handel i og ved sentrum i 

stedet for som fortsatt byspredning
Styrke sentrum og lokalsentre, stoppe utbygging av kjøpesentre
Forbedre kollektivtilbudet
Legge til rette for sykling og gåing
Bruke restriktive virkemidler mot biltrafikken
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Areal- og transportutvikling som 
bidrar til mer klimavennlige, 
attraktive og levende byer er altså 
IKKE:

66
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Store arbeidsplasser på jordet…

67
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Eneboligfelt frikoblet fra byen

AUD TENNØY 68
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Store kjøpesentre som utkonkurrerer

69
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Økt veikapasitet

70
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Bruksanvisning for kunnskapsgrunnlaget

72



Side 73

Takk!
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Her har vi skrevet mer:(alle TØI-rapporter finnes på www.toi.no )
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Kapasitetsreduksjon i Brynstunnelen

Ca 70 000 kjøretøy per døgn
Kapasiteten redusert fra fire til to felt
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Brynstunnelen – økte forsinkelser
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Negative forventninger
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Tennøy og Lowry (2008)

Relokalisering av 
forskningsinstitutter til 
Forskningsparken på Blindern
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Mer om gangvennlighet
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Litt om tetthet vs. grønt- og friområder

82
CF Møller, Dronninga landskap, TØI, UMB, Vista Analyse, Erichsen&Horgen, 2013
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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

84

Sørkorridoren Oslo 
Kapasitetsøkning på E6 fra 2 til 4/5 felt
(ferdig 2004 og 2009)
ÅDT (2015) 68 000 kjt/d
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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

90

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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Paradigmeskifter på gang
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Noen utfordringer
Paradigmeskifte: Fra bil og enebolig til klimavennlig og urbant
Paradigmeskifte: Fra mobility til accessibility
Målkonflikter i kø: By vs. omland (blant annet)
Krever endring: Forståelse av mulighetsrom, tenking, politikk,  kunnskap, verktøy, 

modeller, planer, praksis…
Medisinen er rett – gitt målsettingene

Krever:
Klare statlige føringer - oppfølging
Politisk vilje, god fagkunnskap, gode kommuneplaner
Nytenkning, problemløsing, hardt arbeid
Kunnskap – mer forskning
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Et levende og attraktivt sentrum
Hva skal til?

Mange folk!
Hvordan få mange folk i sentrum?

Mange boliger i og ved sentrum, høy tetthet
Mange arbeidsplasser i og ved sentrum
Mange butikker, kaféer, mv. i sentrum
Mange kulturaktiviteter og andre aktiviteter i og ved sentrum
 Ikke bygge store, konkurrerende kjøpesentre utenfor sentrum
 Trivelig å gå og være i sentrum! Lite biltrafikk!
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Sentrum – arealutvikling - transport

Når arealutvikling skjer i ytterkantene av byene…
…og transportsystemet blir mer bilbasert…
…blir kjøpesentre mer tilgjengelige og konkurransedyktige
…og sentrum taper

96

Engebretsen og Strand (2010)



Side

Lokalisering av ny arbeidsplassutbygging
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God kvalitet i byrom – gangvennlig
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Gehl Architects (2015)



Side

Bilfrie gater og gode 
fotgjengerområder

99

Aktive fasader Opphold

Gehl Architects (2014)

Bilfritt, aktive fasader, godt å gå
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Tilrettelegging for gående gir økt bruk av sentrum

100

Utfall
Tiltak

Endring i antall 
gående

Endring i opphold/ 
bruk

Forbedring av gåmiljø, Grønland + 9 %
Forbedring av gåmiljø, 10 case + 20 - 40 % -
Forbedring av gåmiljø, Karl Johans 
gate nedre del

- + 87 %

Omgjøring til gågate, Torggata - + 111 %
Utviding av bilfritt areal i København 
med 250 %

- + 240 %

Tennøy mfl. (2015)
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Tilrettelegging for gående gir økt omsetning

101

Tennøy mfl. (2015)
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Smart parkering i sentrum

Erfaringer fra norske byer:
 I de mest sentrale handlegatene: 

Prioritere gående, byliv, vareutstilling, 
uteservering, varelevering, mv. – ingen eller 
lite parkering her
 I gatene inntil handlestrøket: 

Gateparkering med progressive satser, evt. 
korttidsparkering – rullering, ‘alltid ledig 
plass’, tilgjengelig
 I utkanten av sentrum: Arbeidsparkering 

og ‘langtidsparkering’ – gjerne i p-hus 

(Tennøy mfl. 2014)
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Høy bilavhengighet har ulemper

Mange kan ikke kjøre bil – dårlig 
tilgjengelighet for dem
 Barn, ungdom, eldre, syke, fattige, 

studenter, mv.
Lite inkluderende, lite rettferdig
Lite valgfrihet og fleksibilitet
Tar opp plass – fortrenger andre 

transportmidler, byliv, mv.
Bidrar negativt til folkehelse
Lokale og globale miljøproblemer
Kø- og fremkommelighetsproblemer
Dyrt – for folk, samfunnet, kloden
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Tilrettelegging for sykkel gir mer sykkeltrafikk

Pucher, Dill og Handy (2010): Alt hjelper!
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Gangvennlighet - hva der det?
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(Næss 2012) 
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Sentrale arbeidsplasser gir lavere bilandel

Reisemiddelfordeling på arbeidsreiser blant ansatte i ulike områder i Trondheim (Strømmen 2001)
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Engebretsen, Hanssen og Strand (2010)

Reisemåte på handlereiser til kjøpesentre etter senterets avstand 
fra sentrum. Kjøpesentre lokalisert i eller rett utenfor tettsteder 
med minst 50 000 innbyggere. Engebretsen og Strand (2010).
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Tennøy mfl. 2013
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Oslo og Akershus – alle reiser
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