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Prosjektet 

▪Kollektivtransport og byutvikling: Hvordan øke kollektivtrafikkens (og syklings og 
gåings) konkurransekraft versus bilen i små og mellomstore byer? 

▪Public transport and urban development: Improving public transport competitiveness
versus the private car (IPTC)

▪ Finansiert av Norges Forskningsråd, KLIMAFORSK

▪Gjennomført i perioden 2017-2021

▪Av forskere ved TØI, i samarbeid med forskere fra Universitetet i Porto

▪ Forskere fra TØI (mest) involvert: Aud Tennøy (PL), Eva Gurine Skartland (PhD-
stipendiat), Marianne Knapskog, Frants Gundersen, Fitwi Wolday og Kjersti Visnes 
Øksenholt (nå VTFK)

▪Asplan Viak og Strategisk ruteplan har vært involvert

▪Se mer info her: Prosjekt: IPTC - Transportøkonomisk institutt (toi.no)
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https://www.toi.no/iptc/
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Bakgrunn og formål 

▪Bakgrunn

▪ Mange byer jobber for å nå mål om redusert bilavhengighet og nullvekst i biltrafikken, mv.

▪ De har behov for solid, empirisk og forskningsbasert kunnskap

▪ Men det meste av forskningen er gjort i store byer

▪ Små og mellomstore byer (mindre enn Oslo) har behov for kunnskap basert på 

undersøkelser i byer på same størrelse

▪Formål: Utvikle og formidle kunnskap som kan være til nytte for små og 

mellomstore byer i planlegging og utvikling av arealbruk og transportsystemer 

på måter som bidrar til at viktige mål kan nås 
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Hva vi har undersøkt

▪Sammenhenger mellom bystruktur/lokalisering og reiseatferd 

▪ inkludert i knutepunktområder

▪Hvor langt folk går til og fra holdeplasser, hvor langt de er villige til å gå, hvor 

viktig gangavstand er sammenlignet med andre kvaliteter ved tilbudet

▪Effekter av endringer i kollektivtilbudet i små og mellomsore byer

▪Hvordan kollektivplaner og ‘andre planer’ påvirker mulighetene for at 

kollektivprosjekter skal øke kollektivtrafikkens konkurransekraft
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Agenda

▪ 9.00 – 9.10: Velkommen v/ Aud Tennøy, prosjektleder for ByBy-forum og for prosjektet, TØI

▪ 9.10 – 9.45: Effekter av arealstruktur, gangavstand, endringer i kollektivtilbudet v/ Aud Tennøy 

▪ 9.45 – 10.15: Hvordan ‘andre planer’ påvirker mulighetene for at kollektivprosjekter skal øke 

kollektivtrafikkens konkurransekraft v/ Eva-Gurine Skartland

▪ 10.15 – 10.25: Pause – med muligheter for spørsmål

▪ 10.25 – 10.40: Presentasjon av pilot for database for deling av erfaringer med effekter av 

endringer i kollektivtilbudet v/ Aud Tennøy

▪ 10.40 – 11.30: Gruppediskusjoner

▪ 11.30 – 11.55: Plenum

▪ 11.55 – 12.00: Takk for i dag!
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Les mer og grundigere her
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Bystruktur, lokalisering og reiseatferd i 20 byer

▪Hvordan transportmiddelfordeling og 
pendlingsavstander varierer med

▪ Bystørrelse

▪ Tetthet på bynivå

▪ Lokalisering i bystrukturen generelt

▪ Lokalisering av boliger

▪ Lokalisering av arbeidsplasser

▪ Knutepunktområder

▪ Undersøkt byområder (ca i hht SSBs tettstedsdefinisjon)

▪ Oslo, Bergen, Stavanger/ Sandnes, Trondheim, 
Drammen, Fredrikstad/ Sarpsborg, Kristiansand, 
Tønsberg, Ålesund, Arendal, Bodø, Hamar, Lillehammer, 
Kongsberg, Molde, Harstad, Gjøvik, Kristiansund, Alta, 
Elverum 
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Transportmiddelfordeling og pendlingsavstand i 20 byer
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Tennøy mfl,. 2021, basert på RVU 2013/14 og 17/18 og SSB, 2016
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Hvordan transportmiddelfordeling og 

pendlingsavstand varierer med tetthet på bynivå
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Tennøy mfl,. 2021, basert på RVU 2013/14 og 17/18 og SSB, 2016
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Inndeling av byene i soner
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Tennøy mfl,. 2021
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Alle reiser – i byer av ulik størrelse
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Tennøy mfl,. 2021, basert på RVU 2013/14 og 17/18
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Reiser til/fra boliger og til/fra arbeidsplasser

13Tennøy mfl., 2021, basert på RVU 2013/14 og 17/18
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Pendlingsavstander
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Reiseatferd på reiser til/fra/i knutepunktområder
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Oppsummert bystruktur og reiseatferd

▪Samme tendenser i mindre byer som i store byer, men tendensene er svakere 
og mindre systematiske

▪Sentral lokalisering gir lavere bilandeler og høyere kollektiv- og gangandeler

▪Høye gangandeler til og fra boliger lokalisert i sentrum og indre by

▪Kollektivtrafikken konkurrer best på reiser til arbeidsplasser lokalisert i sentrum

▪Sentral lokalisering gir kortere arbeidsreiser, særlig for boliger

▪Lokalisering i knutepunktområder genererer høyere bilandeler og lengre 
arbeidsreiser enn det vi finner i indre by

▪Knutepunktområder lokalisert langt og løsrevet fra den tette indre byen 
genererer i noen tilfeller høyere bilandeler og lengre pendlingsavstander enn 
det vi finner i ytre by generelt
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Gangavstander til holdeplass – og hvor viktig er det? 

▪Relevant kunnskap både i arealplanlegging og planlegging av kollektivtilbudet

▪Undersøkelser i Oslo, Stavanger, Kristiansand og Hamar

▪Fokus på arbeidsreiser

▪To typer undersøkelser
▪ Til ansatte via arbeidsgivere, fokus på arbeidsreisen

▪ Til kollektivreisende på holdeplasser

▪Har undersøkt:
▪ Hvor langt går folk (gjennomsnitt, median, 75-persentil)

▪ Om gangavstand til holdeplass påvirker sannsynligheten for å pendle kollektivt

▪ Fornøydhet med arbeidsreisen og kollektivtilbudet 

▪ Hva slags endringer i kollektivtilbudet som kan bidra til å øke kollektivtrafikkens 
konkurransekraft
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Hvor langt folk går til holdeplasser (gjennomsnitt)

▪Lokal koll. gjennomsnitt

▪På hjemmesiden: 328-520 m

▪På arb.pl. siden: 328-408 m

▪Øker med bystørrelse

▪Jernbane gj.sn.(Hamar og Oslo)

▪På hjemmesiden: 656-688 m

▪På arb.pl. siden: 584-528 m

▪ Ikke systematisk variasjon

▪Klar tendens: Lengst 

gangavstand på hjemmesiden
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Hva er ‘akseptabel gangavstand’? 

▪Lokal kollektivtransport: 400 – 500 meter i byer mindre enn Oslo?
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Avstand til holdeplass påvirker sannsynligheten for å 

reise kollektivt til jobb

▪De som sa de visste hvordan 

de kunne reise kollektivt til jobb

▪Både selvrapportert gangtid på 

hjemmesiden og på 

arbeidsplass-siden påvirket 

sannsynligheten for å reise 

kollektivt til jobb

▪Kontrollert for 

sosiodemografiske variable og 

total pendlingsavstand
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Fornøydhet med arbeidsreisen
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Hva sier (alle) de som kjenner kollektivtilbudet?

▪Økende fornøydhet med økende bystørrelse

▪Stor grad om enighet om at avstandene til holdeplasser i begge ender er korte 

(79-85% og 73-81%)

▪Mer kritisk med synkende bystørrelse til:

▪ Hvor lang tid det tar fra dør til dør

▪ Hvor gode kollektivforbindelsene er mellom hjem og jobb

▪ Frekvens

▪ Punktlighet

▪ Hvor lett det er å bytte
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Hva folk sier kan få dem til å pendle kollektivt oftere
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Oppsummert

▪ 75-persentil gangavstand til lokal kollektivtransport i mindre byer ca. 400 meter – er 

det den akseptable gangavstanden?

▪Stor enighet om at avstandene er korte nå – betyr det at det er ok at de blir lengre?

▪De er mer kritiske til hvor lang tid det tar, kollektivforbindelsene mellom hjem og jobb, 

frekvens, punktlighet, bytter – dette kan bedres hvis gangavstandene blir lengre 

▪Husk – sammenhenger mellom gangavstand og sannsynligheten for å pendle med 

kollektivtrafikk

▪Hvis man ønsker flere passasjerer – kan det være en idé å legge om systemene til 

færre, rettere, raskere og tydeligere pendelruter med høyere frekvenser – som gir 

noe lengre gangavstander og dårligere tilbud i områder med lite folk? 
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Effekter av endringer i kollektivtilbud

▪Litteraturen sier at omlegging av kollektivsystemer til færre, rettere, raskere og 

tydeligere pendelruter med høyere frekvenser gir økte passasjertall - på tross 

av lengre gangavstander og dårligere tilbud i områder med lite folk

▪Vi har innhentet data om effekter av slike omlegginger fra ni byer:

▪ Drammen, Nedre Glomma, Vågsbygd i Kristiansand, Haugesund, Bodø, Hamar, Mo i 

rana, Hønefoss, Kongsvinger

▪Alle unntatt Mo i Rana opplevde at endringene ga vekst i passasjertall

▪Økning på 3,3 – 24,3 % per år 

▪63% på tre år i Hamar, 54 % på to år i Haugesund og 45% på fire år i Bodø
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Hamar

Takstreduksjon og kampanje i Levanger
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Oppsummert

▪Omlegginger av kollektivtilbudet til rettere, raskere og tydeligere linjer med 

høyere frekvens ga til dels vesentlige passasjerøkninger i alle unntatt en by

▪ ‘Oppskriften for store byer’ virker også for mindre byer

▪Det er mulig å øke passasjertallene i mindre byer gjennom omlegging av 

rutestrukturen
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Noen konklusjoner

▪Sammenhenger og mekanismer vi kjenner fra undersøkelser av store byer 
fungerer på samme måte også i mindre byer

▪Mindre byer kan trygt lene seg på de samme anbefalingene som større byer:
▪ Lokalisere nye boliger, arbeidsplasser, handel, mv. i sentrum og indre by, stoppe 

utbyggingen i ytre deler av byområdene 

▪ Knutepunktområder lokalisert løsrevet fra den tette byen gir ikke redusert trafikk

▪ Forbedre kollektivtilbud – raskere, rettere, tydeligere og mer direkte linjer med høyere 
frekvens og hastighet – da kan lengre gangavstander aksepteres

▪ Legge bedre til rette for sykling og gåing

▪ Iverksette restriktive virkemidler mot biltrafikken

▪ Omprioritere areal fra bil til annen bruk og andre transportmidler

▪Kan være vanskelig i mindre byer og ytre deler av større byer hvor bilbruk er 
normen og vanen, men byer som lykkes kan også nå andre mål
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Viktige mål for byene

▪Nullvekstmålet – ikke vekst i personbiltrafikken i byområdene

▪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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Les mer og grundigere her
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Eva
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Database: Effekter av 

endringer i kollektivtilbudet
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Database for kollektivtiltak -

Transportøkonomisk institutt (toi.no)

https://www.toi.no/database-for-kollektivtiltak/category2076.html
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Videreutvikling krever 

bidrag fra mange
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Vi håper at de som jobber med 

kollektivtransport og ser nytten av å samle og 

dele erfaringer om hvilke effekter endringer i 

kollektivtilbud har hatt på passasjertall og 

annet vil bidra til å utvikle database ved å 

‘rapportere’ sine erfaringer
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Les mer og grundigere her
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Agenda

9.00 – 9.10: Velkommen v/ Aud Tennøy, prosjektleder for ByBy-forum og for prosjektet, TØI

9.10 – 9.45: Effekter av arealstruktur, gangavstand, endringer i kollektivtilbudet v/ Aud Tennøy 

9.45 – 10.15: Plan- og beslutningsprosesser, planleggere og planer v/ Eva-Gurine Skartland

10.15 – 10.25: Pause – med muligheter for spørsmål

10.25 – 10.40: Presentasjon av pilot for database for deling av erfaringer med effekter av endringer i 
kollektivtilbudet v/ Aud Tennøy

10.40 – 11.30: Gruppediskusjoner

11.30 – 11.55: Plenum

11.55 – 12.00: Takk for i dag!
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Gruppediskusjoner: 10.40–11.30

▪Du får valg om å delta i gruppe som fokuserer (mest) på:

▪ Arealutvikling

▪ Gangavstand til holdeplass

▪ Effekter av endringer i kollektivtilbudet – inkludert ‘databasen’

▪ Planer og prosesser

▪Spørsmål: 

▪ Hva er (fortsatt) viktige uenigheter og usikkerheter knyttet til dette?

▪ På hvilke måter kan denne kunnskapen være nyttig for oss?

▪ Hva mer har vi behov for å vite? 

▪Oppsummer i PP – send til ate@toi.no

▪Gruppene presenterer 5 min. i plenum (11.30 – 11.55)
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Plenum: 11.30–11.55

▪Send PP til ate@toi.no

▪Gruppene presenterer 5 min. hver

▪Spørsmål: 

▪ Hva er (fortsatt) viktige uenigheter og usikkerheter knyttet til dette?

▪ På hvilke måter kan denne kunnskapen være nyttig for oss?

▪ Hva mer har vi behov for å vite? 

▪Besvart av grupper som har fokusert (mest) på:

▪ Arealutvikling

▪ Gangavstand til holdeplass

▪ Effekter av endringer i kollektivtilbudet – inkludert ‘databasen’

▪ Planer og prosesser
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Takk for i dag!

▪Minner om neste seminar i forumene 

▪Sluttseminar for prosjektet TRANSFER (samproduksjon): 

▪ Har undersøkt turer til og fra holdeplass og bytter fra et multimodalt perspektiv. 

▪ Hvordan disse delene av kollektivkjeden ivaretas i byutviklingen 

▪ Se mer her: Prosjekt: TRANSFER - Transportøkonomisk institutt (toi.no)

▪Tidspunkt: 15. desember kl. 9-12, invitasjon og informasjon kommer snart 

▪Håper at alle som var medlem i 2021 også vi være de i 2022 – nye 

medlemmer er velkomne!

▪Spill gjerne inn flere forslag til tema i forumene
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