Hva vet vi om sammenhenger mellom bystruktur,
lokalisering, reiseatferd og trafikkmengder i byer av ulik
størrelse? Hvilke kunnskapshull ser vi fra forskersiden?
Forum for byutvikling og bytransport, 4.12.2020, på web
Aud Tennøy
PhD by- og regionplanlegging
Forskningsleder Byutvikling og bytransport

Viktige mål for byutviklingen
▪ Nullvekstmålet – ikke vekst i biltrafikken
Foto: Marianne Gjørv

▪ Attraktive byer – effektive, gode steder å bo og drive næring i
▪ Levende byer – sentrum, folk i gatene, liv, gøy, ‘urbanitet’
▪ Rettferdige og inkluderende byer – tilgjengelighet
▪ Folkehelse – aktiv transport, tilhørighet, tilgang til grønt
▪ Redusere nedbygging av LNF - begrense arealforbruk
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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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Trafikkmengder defineres av
▪ Hvor ofte folk reiser
▪ Hvor langt de reiser (hvor fra og hvor til)
▪ Hvor stor andel av reisene som gjennomføres med bil som sjåfør
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Arealbruk – reiseatferd - trafikkmengder
Kortere avstander
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Side

Høy tetthet i byen (totalt) gir mindre biltrafikk

Newman og Kenworthy (1989)

Bertaud og Richardson 2004
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Også i norske og nordiske byer
Tetthet vs. transportmiddelfordeling i 19
norske byområder (Oslo utelatt)
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Tennøy mfl., publiseres i 2021, basert på RVU 2013/14 og 17/18
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Sentral lokalisering gir mindre biltrafikk
Lokalisering i ytre deler av byområdet gir mer
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Målpunktets avstand til sentrum (km)
Data fra RVU 2009, Engebretsen og Christiansen (2011).
Tettsteder med flere enn 50 000 innbyggere.

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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Sentral lokalisering gir lavere bilandeler i store og små byer
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Fordelt på reiser til fra arbeid og bolig
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Pendlingsavstander
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Bilbasert utbyggingsmønster med lav tetthet i
ytterkant av byene gir økt biltrafikk
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Alternativt – fortetting og transformasjon
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Veldig kort oppsummert
▪ Jo mer sentral lokalisering jo mindre biltrafikk
▪ Jo høyere tetthet i byområdet totalt, jo mindre biltrafikk
Men det er ikke bare SÅ enkelt!
▪ Hva med knutepunkter?
▪ Hva med småhusområder?
▪ Hva med ‘lokale (kjøpe)sentre’?
Handle blant annet om:
▪ Gangavstander til ‘ting’
▪ Avstand til relevant og konkurransedyktig kollektivtilbud
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Korte avstander gir høye gangandeler
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Hvor lenge/langt folk går til og fra kollektivholdeplass
- i store og små byer
▪ Lengre til/fra hjemmet enn til/fra arbeidsplass
▪ Ikke systematisk sammenheng mellom bystørrelse og avstander
▪ 75% percentilen ligger mye rundt 500 meter

Knapskog, Tennøy og Wolday, publiseres i 2021, selvoppgitt tid og lengde
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Utbygging i ‘knutepunkter’?
▪ Hva er ‘knutepunkt’ utenfor sentrum?
▪ Hvis det skal bidra til mindre bilbruk (finnes kun i få norske byer):
▪ Høy tetthet – som gir korte avstander (mindre enn ca. 5-600 meter) til kollektivholdeplass
og til butikker og daglig service for dem som bor og jobber der
▪ Godt tilrettelagt for gåing og sykling
▪ Bilrestriktive tiltak – lite parkering, og ikke flateparkering, f.eks.
▪ Veldig god direkte kollektivtilgjengelighet til resten av byen (og regionen)
▪ Være ‘koblet på’ den tette byen – ligge helt inntil

▪ Hva som ikke er ‘knutepunkter’ som kan bidra til lav bilbruk
▪ Kjøpesenterområder omgitt av småhusbebyggelse med relativt lav tetthet, og med
bussruter gjennom – spesielt om de er ‘frakoblet’ den tette byen
▪ Boligområder med daglig service, og med bussforbindelse til sentrum – spesielt om de er
‘frakoblet’ den tette byen
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Konsentrerte arbeidsplassområder
Flere ansatte enn bosatte
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‘Konsentrerte boligområder’
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▪ Hva er det i norske byer?
▪ I alle områdene er bilandelene høyere enn i indre by
▪ Omtrent like mange områder der bilandelene er
høyere som lavere sammenlignet med ytre by
▪ Jamt over høye bilandeler (alle unntatt én > 45%)
▪ Slik utbygging kan bidra til mindre bilbruk enn ellers i
yte by, men bidrar normalt til mer bilbruk enn i indre
by og sentrum
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Hva med eneboligområder?

▪
▪
▪
▪

Bør være 3000 – 5000 innbyggere
Areal i tabell inkluderer også veier, skoler, parker, etc.
Større og tettere enn slike områder normal er
Det funker neppe uansett- slike områder er normalt svært bilavhengige

Sentralt

Side 23

Randsone

Spredt og ‘rotete’ – vanskelig å gi godt kollektivtilbud,
gang- og sykkelavstand til få ting, lett å kjøre bil

Ruter (2012), basert på Nielsen mfl. 2005

Side 24

Veldig kort oppsummert
▪ Jo mer sentral lokalisering jo mindre biltrafikk
▪ Jo høyere tetthet i byområdet totalt, jo mindre biltrafikk
▪ Enebolig- og småhusområder er alltid(?) svært bilavhengige og genererer mye
trafikk
▪ ‘Knutepunkter’ kan generere mindre biltrafikk enn ‘ytre by ellers’ dersom de er
tette nok, har god nok tilgjengelighet med andre transportmidler enn bil, og
dårlig nok biltilgjengelighet
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Grei test – bilbasert eller ikke?
▪ Er det ok å sette strenge og lave parkeringsnormer her?
▪ Betjenes området allerede av et konkurransedyktig kollektivtilbud?
▪ Høy frekvens (hvert 10. maks 15. minutt), korte gangavstander (maks – til de lengst borte
– 600 meter)

▪ Hvis svaret er nei på ett av spørsmålene, så er og il sannsynligvis området
bilavhengig og vil generere mye biltrafikk
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Kunnskapsbehov
▪ Hva er et knutepunkt som genererer lite biltrafikk? Det er lite kontekstbasert, empirisk
kunnskap om ‘knutepunkter’ i mellomstore og små byer
▪ Og det er vanskelig å gjøre det – datagrunnlag pluss at de knapt finnes

▪ ‘Knutepunktutvikling’ er ‘vedtatt politikk’ – men brukes om mye forskjellig som ikke er
ikke områder som genererer ‘lite biltrafikk’ – det trengs empiribaserte avklaringer og
definisjoner
▪ ‘Polysentrisitet’ – og hvordan det håndteres? Kun relevant i Oslo? Noen ganger kalles
helt vanlig byspredning for polysentrisk byutvikling
▪ Hva er relevante case som kan/bør undersøkes mtp. dette?

▪ Eneboligområder – kan de være lite bilavhengige og generere lite biltrafikk? Uten å
ligge helt sentralt? Har vi dokumenterte eksempler, og hva skal til?
▪ Lokalsentre – hvordan må de være (størrelse, lokalisering, innhold, antall) for at de
skal bidra til å begrense biltrafikken?
▪ Kjøpesentre utenfor sentrum – er det virkelig ikke godt nok dokumentert?
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Fagfolk har makt til å skape endring
▪ Mål: Det vil alltid være målkonflikter i planprosesser –
vår jobb er å finne løsninger som kan gi måloppnåelse –
og peke på saker som bør bli mål

▪ Kunnskap: Hvilken kunnskap skal legges til grunn? Vi
skal bringe inn dokumentert og etterprøvbar kunnskap
▪ Ulike typer makt:
▪ Direkte makt: For å vinne i ‘åpne kamper’
▪ Agendasettende makt: For å påvirke hva som blir viktige
agendaer
▪ Strukturell makt: Definerer ‘the order of things’, og
aktørenes roller i dette (f.eks. politikere vs. etater)
(Lukes 2005)
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Takk!
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Se her for grundigere beskrivelser og dokumentasjon
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Når virksomheter relokaliserer endrer ansatte reiseatferd
Trondheim - flytting av statlige virksomheter til
Midtbyen

Oslo - forsikringsselskap
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2001: Etter relokalisering til
sentrum

Kollektivtransport

Bil, sjåfør

Lokalisering av ny utbygging påvirker om det kan
tilbys konkurransedyktig kollektivtransport i byen
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Kunnskapsgrunnlag, med bruksanvisning
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Utbygging utenfor eksisterende by og kollektivlinjer –
dyrt og krevende å gi godt kollektivtilbud

Foto: www.4K-dronefoto.no

Ny utbygging sentralt – enkelt
å gi godt kollektivtilbud
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Hvordan ser ulike tettheter ut?
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