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Side 2

En case studie av 

fire byer som ønsker 

å øke kollektivtransportens 

konkurransekraft
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Overordnede 
planer 

bestemmer 
fremtidig 
utvikling
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Side

Arealbruk påvirker 
transportmiddelvalg
Stort empirisk grunnlag

Vi vet derfor at vi kan ta grep i 
byutvikling, areal og 
transportplanlegging for å øke 
kollektivtransportens 
konkurransekraft

 I denne studien har jeg brukt det 
vi vet om hvordan areal påvirker 
transport til å vurdere hvorvidt 
fremtidig utvikling øker 
kollektivtransportens 
konkurransekraft
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Side 5

Hva slags byutvikling trenger vi for å øke kollektivtransportens 
konkurransekraft versus privatbilen? Dette vet vi!



Side

1. Bystruktur
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Polysentrisk bystruktur
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2. Fortetting
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Fortetting og kompakt by Lav tetthet og byspredning
• Mer behov for bilen
• Færre syklister og fotgjengere på grunn av 

lengre avstander
• Utfordrende å tilby høyfrekvent kollektivtilbud 

fordi kundegrunnlaget er spredt

• Mindre behov for bilbruk
• Kortere avstander gir flere syklister og 

fotgjengere
• Lettere å tilby høyfrekvent kollektivtilbud (i 

større byer) fordi kundegrunnlaget er tett
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Bildet er hentet fra Formingsveileder, Bussveien. Foto: Rogaland fylkeskommune

3. Prioritert tilgjengelighet for kollektiv
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4. Snarveier og tilgjengelighet for fotgjengere 
og syklister til og fra kollektiv



Side 13

5. Begrenset parkeringskapasitet
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6. Begrenset veikapasitet



Side

Vil den planlagte utviklingen i de fire case-byene 
bidra til å øke kollektivtransportens 

konkurransekraft?
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Side

Tja..?
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Side

Stavanger
Utvikling som støtter opp under 
kollektivbruk

Utvikling som støtter opp under 
bilbruk

Fortetting i sentrale områder og langs 
høyfrekvente kollektivakser

Prioritering av fotgjengere og syklister

Mindre parkeringskapasitet enn 
tidligere

Generøs parkeringskapasitet også 
langs kollektivakser

Generøs veikapasitet

Tendenser til byspredning
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Side

Trondheim
Utvikling som støtter opp under 
kollektivbruk

Utvikling som støtter opp under bilbruk

Fortetting i sentrum og langs 
kollektivakser

Prioriterer syklister og fotgjengere

Generøs veikapasitet mot nabo-
byer/tettsteder

Noe utbygging i suburbane bil-baserte 
områder
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Side

Hamar
Utvikling som støtter opp under 
kollektivbruk

Utvikling som støtter opp under bilbruk

Fortetting i sentrum og langs 
kollektivakser

Mindre generøs 
parkeringskapasitet enn man har 
hatt tidligere

Arbeid og besøksintensive funksjoner i 
suburbane områder

Generøs veikapasitet

Tendenser til byspredning
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Side 20

Utvikling som støtter opp under 
kollektivbruk

Utvikling som støtter opp under bilbruk

Fortetting sentralt og langs 
kollektivakser
Prioriterer syklister og fotgjengere

Besøk og arbeidsintensive funksjoner i 
suburbane områder

Generøs parkeringskapasitet

Generøs veikapasitet

Tendenser til byspredning

Haugesund
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Planleggerne
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• Godt oppdatert på faglig kunnskap

• Pekte ut utvikling som bidrar til å svekke eller styrke kollektivtransportens 
konkurransekraft og problematiserte konflikterende og kontradiktatoriske grep

• Bidro med lokalkunnskap i intervjuene som gjorde det mulig å ta hensyn til 
lokal kontekst
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Hvorvidt og hvordan den planlagte byutviklingen 
vil påvirke kollektivtransportens konkurransekraft 
versus bilen er avhengig av
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Kontekst: Bygger planlagt utvikling videre på eksisterende utfordringer eller 
bidrar den til å løse disse?

Lokalisering: Styrker lokaliseringen av arealbruksfunksjoner opp under 
kollektivtransportens konkurransekraft eller bidrar den til å utvikle/videreutvikle 
bilbaserte områder?

Dimensjonering: Vurderinger rundt størrelsen på planlagte arealbruksfunksjoner 
gjør det lettere å avveie i hvilken grad utviklingen vil påvirke kollektivtransportens 
konkurransekraft.



Side

Konklusjon
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Dersom vi ønsker høyere kollektivandel og mindre bilbruk i byene våre må vi 
utvikle byer som legger til rette for dette og prioritere enkelte målsetninger over 
andre.

Vi kan med stor fordel bruke disse tre faktorene i byplanlegging når vi trenger 
hjelp til å se hvilke grep som bør prioriteres ovenfor andre:

1. Eksisterende bystruktur
2. Lokaliseringen av de vedtatte tiltakene
3. Størrelsen på tiltakene (dimensjonering)

Når vi ikke tar disse hensynene og prioriterer enkelte målsetninger foran andre 
kan vi heller ikke forvente å få store utslag av innsatsen vi gjør.



Side

Kvalitativ plananalyse
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Hvem kan bruke 
metoden?

Hvorfor bruke metoden? Når kan man bruke 
metoden?

Plankyndige

Beslutningstakere

Helhetlig oversikt over planlagt 
utvikling

Få fagbaserte og saklige diskusjoner 
rundt konflikterende og 
kontradiktatoriske plangrep

For å få tydeligere frem hva som bør 
prioriteres for å nå definerte mål 

Ved utvikling av 
overordnede planer og 
strategier 

Ved vurdering av 
eksisterende eller 
utgående planer

Resultater kan brukes 
som utgangspunkt for 
diskusjon på politisk nivå
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Trinn 1: Etablere kriterier
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• Mål: Øke kollektivtransportens konkurransekraft versus privatbilen

• Kriterier er derfor basert på en systematisk gjennomgang av empiriske 
studier og teori om hva slags bystruktur/byutvikling som bidrar til å øke 
kollektivtransportens konkurransekraft versus privatbilen

• Andre målsetninger krever andre kriterier og gjennomgang 
teori/litteratur som er relevant for de spesifikke målsetningene
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Trinn 2: Dokumentstudie og teamarbeid
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• Opprette et fagkyndig team som kan bruke faglig kunnskap og 
lokalkunnskap til å vurdere hva slags plangrep man skal fortolke som 
konflikterende eller kontradiktatoriske

• Metoden kan anvendes på en enkelt plan f.eks i forbindelse med 
rullering. Eller for å sjekke i hvilken grad planen bidrar til å nå et definert 
mål

• For en mer holistisk oversikt kan det tas utgangspunkt i planlagt areal 
og transportutvikling i byregionen og ut ifra dette velge hvilke planer 
man skal analysere. 
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Trinn 3 Gjenkjenne konflikterende og konktradiktatoriske
plangrep 

• Ta hensyn til kontekst, lokalisering og dimensjonering
• Oppsummere funn i arbeidsdokument eller samletabell (eksempel vist i 

rapport og TØI sine nettsider)

Kontekst: Bygger planlagt utvikling videre på eksisterende utfordringer eller bidrar den til å 
løse disse?

Lokalisering: Styrker lokaliseringen av arealbruksfunksjoner opp under måloppnåelse?

Dimensjonering: Vurderinger rundt størrelsen på planlagte arealbruksfunksjoner.
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Side

Trinn 4: Resultat
• Basert på dokumentgjennomgangen og de fagbaserte avveiingene oppretter man til slutt 

en enkel samletabell for den planlagte utviklingen

• Samletabellen bør presenteres i sammenheng med en tekst som oppsummerer de 
faglige vurderingene

• Samletabellen viser hva slags utvikling som trekker i ulike retninger i byregionen, og kan 
gjøre det lettere å få i gang diskusjoner om hva man bør prioritere for å nå vedtatte mål
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Styrker kollektivtransportens 
konkurransekraft

Konflikterende og 
kontradiktatorisk

Svekker kollektivtransportens 
konkurransekraft

Ett tydelig sentrum (monosentrisk)

Fortetting i og ved sentrum

Gi areal og (snar)veier til 
kollektivtransporten

Gi areal og snarveier til myke 
trafikanter

Minimere antall parkeringsplasser 

Ikke øke/redusere vegkapasiteten

For eksempel:

Fortette

Og

Byspredning

Investere i kollektiv

Og

Øke veikapasitet

Flere sentre (polysentrisk)

Bygge spredt

Ikke gi kollektivtransporten rom og 
(snar)veier

Ikke gi rom og skape omveier til myke 
trafikanter

God parkeringskapasitet 

Øke vegkapasitet
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Takk til alle som stilte opp til intervju og delte 
materiale!

Metodebeskrivelsen er tilgjengelig i rapporten og på TØI sine nettsider

Spørsmål og kommentarer til dette arbeidet kan sendes til egs@toi.no
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