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Fortetting og transformasjon

Strategi for å oppnå
 Bærekraftige byer og byområder
 Redusere arealbeslag
 Stimulere til bærekraftig transport
 Redusere energiforbruk
 Redusere utslipp fra transport
 Bedre folkehelse

Gjennom fortetting og transformasjon
ønsker vi å skape attraktive og levende
nabolag som er sosiale, åpne og
inkluderende, og mer tilgjengelige for de 
uten privatbil
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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
Legge til rette for sykling og gåing
Forbedre kollektivtilbudet 
Restriktive virkemidler mot biltrafikken
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Arealutvikling - trafikkmengder

08.01.2020 Side 4

Fortetting i stedet 
for spredt 
arealutvikling

”Riktig”
lokalisering av ulike 
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 (2012)
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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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Fortetting og transformasjon

Flere studier viser positive sammenhenger mellom høy tetthet i
tette byområder og innbyggere som opplever nabolaget som
attraktivt, levende, høy score på livskvalitet, og som benytter seg
av bærekraftig transport 
Sentrale kvaliteter i det fysiske miljø som bidrar til dette er
Enkel tilgang til ulike tjenester og tilbud
Trivelige, aktive og sosiale offentlige rom med trær og annet grønt
God tilgjengelighet uten bil

I Osloområdet: Folk som bor i tette byområder er mest fornøyde 
med sitt nabolag, jo tettere jo bedre

(Barlindhaug et al. 2018, Ewing og Handy 2009, Gehl 2013, Guttu and Martens 1998, Jacobs 1961, Leyden et al. 2011, 
Mouratidis 2018, Sallis et al. 2016, Scanlon 2018, Schmidt 2014). 
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Fortetting og transformasjon

Andre studier finner negative sammenhenger mellom høy tetthet og tilgang til
grøntområder og offentlige rom, tilgang på ren luft og sol, sosiale interaksjoner
og inkludering, trygghet og stabilitet

(Dempsey et al. 2012, Guttu and Thorén 1996, Haaland and van den Bosch 2005, Jenks and Jones 2010, Raman 
2010, Schmidt 2014). 
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Mange er litt redde for ‘fortetting’

8Kowloon, Hong Kong. Photo by Skull Kat on Unsplash. Hasle/Løren. Foto: Oddrun Helen Hagen

https://unsplash.com/@mrmrs?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/kowloon?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Fortetting og transformasjon
Noen utfordringer
Sikre KVALITETER som bidrar til å nå sentrale mål,

Og som bidrar til at den tette byen blir er godt sted å bo, 
vokse opp i og drive næring i.

Sentrale spørsmål
Hvilke kvaliteter er dette? Og hvordan varierer eventuelt 

disse i ulike deler av den tette byen?

Hvordan planlegger vi for å sikre at disse kvalitetene ivaretas 
på tvers av ulike nivå, fra planlegging via byggesak til 
gjennomføring, og på tvers av ulike involverte aktører?
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Kvaliteter som verdsettes av innbyggere i indre 
byområder
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)
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Foreløpige data fra prosjektet IPTC

Hamar:
De som kan gå og sykle til jobb er mest fornøyde

Hvor fornøyd er du med arbeidsreisen din på denne tiden av året?
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Hva kjennetegner områder man liker å gå i?
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Hjorthol mfl. 2014



Side

Hva setter man pris på – i Oslo sentrum?
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Foreløpige data fra prosjektet BYTRANS
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Oslofolks gatepreferanser

Best likte gate: Torggata
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Meyer, Sunniva, Rikke Ingebrigtsen og Hanne Johnsrud (2019). 
Gatepreferanser i Oslo. En kartbasert spørreundersøkelse om favorittgater, 
mislikte gater og rutevalg.TØI-rapport: 1701/2019 
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Hvordan sikre at ønskete kvaliteter 
ivaretas på tvers av ulike nivå, 

fra planlegging via byggesak til gjennomføring, 
og på tvers av ulike involverte aktører?
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Komplekse planprosesser

De juridiske instrumentene gitt
gjennom PBL er ikke tilstrekkelig
tilpasset fortettings- og
transformasjonsprosessenes
kompleksitet
(Børrud 2018) 

En gjennomgående kritikk er at 
planprosessene leder til prosjekter
med lav kvalitet blant annet når det
gjelder sammenheng med resten av
byen og tilgang til offentlige rom med 
høy kvalitet
(Guttu and Schmidt 2008) 
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Fortetting og grønne rom i Stockholm
 Tilnærminger som kan minimere

utfordringene
 Samarbeid mellom utbygger og

planleggerne
Medvirkningsprosesser med innbyggerne

(Khoshkar, 2018)
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Utfordringer for planleggerne
 Sted-spesifikke forhold
 Begrensete eiendomsrettigheter
Manglende strategisk veiledning om 

hvordan sikre grønne rom 
 Konflikterende interesser
 Begrenset bruk av konsekvensvurderinger
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Men hvordan få det til  skje?

Hva kan kommunen gjøre?
Hva kan andre gjøre?
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Hvordan sikre god tilgang?

Tilføre nye utearealer
 Sjø- og elvefronter
 Ukurante områder
 Bilarealer
 Bedre tilgjengeligheten

Øke kvalitet og bruksverdi
 Skolegårder
 Benker, lekestativer
 Ballspill
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Hvordan sikre god tilgang?

Ta styring – sikre at nye områder planlegges helhetlig og med gode, felles 
(‘offentlige’) utearealer
Det er byene som må ta ansvar for helhetlig planlegging og gjennomføring
Opplegg med at utbygger skal bidra med felles (‘offentlige’) utearealer på 

egen tomt gir ofte dårlige løsninger
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Kommunen er svært viktig!

Kommuneplanen, arealdelen: Helhetlig, langsiktig og strategisk styring
 Gir forutsigbarhet, mulighet for gode løsninger - og investeringsvilje
 Gir grunnlag for å si nei til initiativer som bidrar negativt til måloppnåelse
 Fortetting og transformasjon i stedet for byspredning krever sterk styring – må hvile på en 

sterk og klar kommuneplan
 Ekstra viktig og vanskelig i mindre byer

Kommunedelplaner og områdeplaner
 Sentrumsplaner, planer for større fortettings- og transformasjonsområder
 Gir forutsigbarhet, mulighet for gode løsninger - og investeringsvilje
 Gir kommunen mulighet til å invitere aktører til å samarbeide og finne gode løsninger
 Ekstra viktig i byer med lavt utbyggingspress
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Andre initiativer som bidrar til samskaping

Strategier – for det som er viktig(st)
Prinsipplaner, som VPOR (Oslo)
Fremskaffe fakta – byregnskap, sentrumsregnskap, fortettingspotenisal, mv.
JA-kontor (Stavanger) – hjelpe de som vil noe
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Hvordan ulike tettheter kan se ut –
og om de faktisk gir trafikkreduserende effekt?
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Nydalen-Storo

Bryn-Helsfyr
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Vi fant at...

Alle knutepunktene genererer 
mindre biltrafikk per bosattreise 
enn ‘resten av kommunen’
Alle knutepunktene (bortsett fra 
Vågsbygd) har vesentlig høyere 
gangandeler og lavere bilandel 
blant bosatte enn ‘resten av 
kommunen’ 
Dette tyder på at god tilgang på 
handel og service i gangavstand 
gir mindre bilbruk og mer gåing
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Vi fant at...
Bilandelene er høye på 
arbeidsreiser til alle 
knutepunktene, dette kan knyttes 
til god biltilgjengelighet og god 
parkeringstilgang.
Knutepunktene har fra god til 
svært god kollektivtilgjengelighet, 
men kollektivandelene på 
arbeidsreiser varierer mye. 
Sykkelandelen er lav, og 
tilgjengeligheten med sykkel er 
vurdert som relativt dårlig for alle 
knutepunktene. 
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Egenskaper ved områdene påvirker 
knutepunkteffekten
Funksjonsblanding
Bosatte/ansatte, ulike typer 

arbeidsplasser
Beliggenhet i bystrukturen
Tetthet i knutepunktet (bosatte 
og ansatte)
Tilgjengelighet med ulike 
transportmidler 
Gangvennlighet 
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Hvordan lokalisering og bystruktur påvirker 
knutepunkteffekten?
Fra litteraturen vet vi at områder vil generere...
 ...mer trafikk per bosatt og per ansatt jo lengre fra sentrum de er lokalisert
 ...mer trafikk per bosatt og per ansatt dersom knutepunktet ligger som 

fragmentet, løsrevet fra den tette bystrukturen enn om det er integrert i den tett 
bystrukturen
Og vi ser i våre casebyer at sentrum og indre by genererer minst biltrafikk

30



Side

Hvordan tetthet påvirker knutepunkteffekten?

Med utgangspunkt i 
litteraturen forventet man at
Jo høyere tetthet i 

knutepunktet, jo lavere vil 
trafikkmengder være
Vi fant at slik er det –

områdene i byene med 
høyest tetthet genererer 
minst trafikk per bosatt- og 
per ansattreise
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Konklusjoner

Mindre biltrafikk og klimagassutslipp ved fortetting i knutepunkter enn i ‘resten 
av byen’
Og vesentlig mindre ved fortetting og transformasjon i og ved sentrum
 I hovedsak (tror vi) – på grunn av ulik tilgjengelighet med ulike transportmidler
Knutepunkter (også våre) har ulike funksjoner og roller i sin by, og har derfor 

ulik knutepunkteffekt
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Forskningsbehov

Mer kunnskap om kvaliteter som gjør at innbyggere opplever nabolaget som
attraktivt, levende, høy score på livskvalitet, og som benytter seg av
bærekraftig transport 
Sentrum og indre by versus tette områder i drabantbyområdene
Koble opplevd kvalitet med målt kvalitet

Planprosesser som bidrar til planer og prosjekter som sikrer ønskete kvaliteter
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