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Hvorfor ønsker vi at flere skal 

reise kollektivt? 
• For å gi større inntekter for 

kollektivtransportselskapene? 
(Arealutvikling som bidrar til økt motorisert 

transport vil da være fordelaktig så lenge noe 

av økningen skjer i form av mer 

kollektivtransport)

• For å fremme bærekraftig 

mobilitet?
(Arealutvikling som bidrar til kortere 

reiselengder, høyere andel ikke-motorisert 

transport og lavere bilandel vil da være 

fordelaktig også om den gir bare liten eller 

ingen økning i bruken av kollektivtransport)



Tilgjengelighet med bil og kollektivtransport 

i ulike deler av en by



Lokalisering av arbeidsplasser 
(Stor-Oslo)



Lokalisering av arbeidsplasser 
(Københavnområdet)



Boliglokalisering
– Københavnområdet
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Kollektivandel av reiselengden i 29 boligområder i Københavnområdet, 

kontrollert for sosioøkonomiske og demografiske variabler. N = 1387. 



Ingen separat effekt 

av standarden på 

kollektivtilbudet nær 

boligen for utvalget 

av respondenter 

samlet. Men hvis vi 

bare ser på 

respondenter med 

bosted mer enn 8 

km fra sentrum, var 

kollektivandelen 

høyest blant dem 

med høy standard 

på kollektivtilbudet 

nær boligen

Boliglokalisering og kollektivandel 
Stor-Oslo, tidlig 1990-tall



Boliglokalisering – Aalborg

Km by bus Energy use for transport



Bussandel av respondentenes samlete 

reiselengde innenfor byområdet (Aalborg)

Km by bike or on foot



Kollektivorientert 

forstadsutvikling 

langs Aarhus’ 

planlagte 

lettbanesystem –

et tveegget sverd 

når det gjelder 

bærekraftig 

mobilitet og 

reduksjon av 

CO2-utslipp



… men byene med 

det største 

kollektivtilbudet er 

også dem med flest 

innbyggere. Effekten 

av tettstedsareal per 

innbygger på 

kollektivtilbudet er 

svak og usikker når 

man kontrollerer for 

byenes 

befolkningsmengde

Tette byer har det største kollektivtilbudet 
(målt i setekilometer per hektar)…



Veiarealet og bruken av dette

Trondheim:

Endringer etter omgjøring av ett bil-

kjørefelt i hver retning til bussfelt

(ettermiddagsrushtiden):

• Reisehastighet for busser + 25%

• Bussandelen økt fra 44% til 48%

• Bilandelen redusert fra 51% to 

46%

Blant 63 engelske 

transportkorridorer 

der veikapasiteten var 

blitt redusert, ble 

trafikkmengden i 

områdene omkring 

stedet for endringen 

(inklusiv parallelle 

ruter) redusert med 

en medianverdi på 

10,6 prosent 

reduksjon

(Cairns et al., 2002)



Sannsynlighet for å reise til arbeidet (i indre Oslo) med bil ved forskjellige reisetids-

forhold (dør-til-dør) mellom bil og kollektiv transport. NSB/E18-korridoren, 1995. 

Veikapasitetsøkning som øker hastigheten med 

bil, reduserer kollektivandelen



Konklusjoner
• Kollektivtransporten kan bare konkurrere med bilen i ganske 

store byer

• Å øke bruken av kollektivtransport er ikke alltid den beste 
strategien, sett fra et klimautslippsreduksjons-synspunkt. Å øke 
gang-/sykkelandelen er bedre 

• Arbeidsplasslokalisering sentralt i byen bidrar til høy 
kollektivandel for reiser til jobben (og lav bilandel)

• Boliglokalisering i kort avstand fra sentrum er fordelaktig mht. å 
redusere reiselengder, bilbruk og klimagassutslipp – men gir 
ikke nødvendigvis en høy kollektivandel

• Tett boligbygging nær kollektivknutepunkter i forstedene
fremmer økt bruk av kollektivtransport – men reiseavstandene 
(særlig til jobben) vil da ofte bli lange og overstige det de fleste 
aksepterer som gang- eller sykkelavstander 

• Høy vei- og parkeringskapasitet undergraver potensialet for en 
høy kollektivandel av arbeidsreisene


