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Viktige mål
Attraktive byer – gode steder å bo og drive næring 

 Levende byer - folk i gatene, liv, gøy, sosialt, ‘urbanitet’

Rettferdige og inkluderende byer – tilgjengelighet

 Folkehelse – aktiv transport, møteplasser, forurensing

Effektive og miljøvennlige bytransportsystemer

Nullvekst i biltrafikk – redusert bilavhengighet og bilbruk, 
mindre kø, mer klimavennlig
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Hvorfor BYTRANS-prosjektet?
Ønsker redusert bilbruk og overgang til andre transportmidler

Reallokering/omfordeling av areal fra bil til annet er en logisk løsning

Gjøres i for liten grad – til at målene kan nås

Viktig årsak: Usikkerhet og frykt for store negative konsekvenser

BYTRANS: Undersøke hva som skjer når det gjøres vesentlige endringer 

Skape kunnskap som gir bedre grunnlag for å vurdere tiltak og løsninger 

Øke mulighetene for at byer og bytransportsystemer utvikles slik at målene nås
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BYTRANS

Har brukt ‘naturlige eksperimenter’ i Oslo for å dokumentere hva som skjer

Kapasitetsreduksjoner i hovedveitunneler, endringer i Oslo sentrum, endringer i 
t-banesystemer, mm. 
Testet bruk av nye data, databaseløsninger, transportmodeller, undersøkt 
informasjonsstrategier, mm.
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Viktigste datakilder (i det vi presenterer i dag)
Trafikkdata
Trafikkdata fra transportetatene – trafikkvolumer, hastigheter, mv.

Spørreundersøkelser og intervjuer
Spørreundersøkelser til arbeidstakere i virksomheter lokalisert i Oslo, 

kollektivreisende, lastebilsjåfører, taxisjåfører
 Intervjuer med de samme gruppene
 Intervjuer med gjennomføringsetatene 

Dokumentstudier, litteraturstudier
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Mange forskere har vært involvert

Aud Tennøy (prosjektleder)
Oddrun Helen Hagen (ass. prosjektleder)
Trude Tørset (ansvarlig NTNU)
Elise Caspersen
Tale Ørving
 Iratxe Landa-Mata
Rikke Ingebrigtsen
Anders Tønnesen
Susanne Nordbakke
Kåre Skollerud
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Christian Weber
Chi Kwan Kwong
Nils Fearnley
Ronny Klæboe
Fredrik A. Gregersen
Jørgen Aarhaug
Arvid Aakre (NTNU)
Charou Lu (NTNU)
Paal Brevik Wangsness
Per Andreas Langeland
Eva-Gurine Skartland
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Mange partnere
Partnere:
 Bymiljøetaten - prosjekteier
 TØI - prosjektleder
 NTNU 
 Statens vegvesen Region Øst
 Statens vegvesen Vegdirektoratet 
 Akershus/Viken fylkeskommune
 Jernbanedirektoratet
 Vy/NSB
 NAF
 LUKS (gods)
 Oslo Taxi
 Telenor Research
 IBM
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Styringsgruppe:
 Dimos Kyriakou, Bymiljøetaten i Oslo (leder)
 Tom-Alex Hagen, Statens vegvesen
 Guro Berge, Vegdirektoratet
 Sven Bugge, LUKS
 Ida Rossvoll Hanssen, Vy
 Christer Tonheim, NAF
 Gunnar Lindberg, TØI

Ekspertgruppe:
 Dr. Karin Brundell Freij, WSP Sweden
 Professor Petter Næss (NMBU)
 Professor Tor Medalen (NTNU)
 Holger Schlaupitz, Naturvernforbundet
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BYTRANS er et innovasjonsprosjekt

Finansiert av Norges Forskningsråd (NFR) og partnere
Gjennomført i perioden 2015 - 2020
Type prosjekt: ‘Innovasjon i offentlig sektor’
«Kunnskapen skal åpne nye muligheter og handlingsrom for fagmiljøer og 

politikere som skal utvikle fremtidens bytransportsystemer. Innovasjonen 
utløses i det myndigheter og andre buker kunnskapen og endrer praksis på 
måter som bidrar til ønsket endring» (fra vår søknad til NFR)

Formidling viktig, og vi har formidlet mye
Sluttseminar: Viktig formidling og for å gi oss innspill i sluttfasen
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Program for dagen

Kapasitetsreduksjoner på hovedveisystemet – blir det krise? 
Beregner transportmodellene riktig?
Endringer i Oslo sentrum – hva skjedde?
Og hva med gods og varelevering? 
Big data, nye data, mye data – det er ikke så lett som det ser ut til!
So what? Hva har vi lært, og hva betyr det?
Forberedte kommentarer, diskusjon med alle

Grundigere dokumentasjon? Se her: https://www.toi.no/bytrans/
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Dimos Kyriakou
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