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Viktige mål for byer og tettsteder:

▪Nullvekst i biltrafikken – klimavennlig, med mye mer

▪Reduksjon av klimagassutslipp – fra bygging og trafikk

▪Attraktive – å bo og drive næring – effektiv tilgjengelighet

▪Levende og inkluderende - folk i gatene, liv, sentrum, 
tilgjengelighet

▪Folkehelse – aktiv transport, tilhørighet, tilgang til grønt

▪Redusere arealforbruk – LNF, biomangfold, mv.
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Nye motorveier som går utenom tettstedene

BIDRAR TIL:

▪Økt biltrafikk – større andeler med bil, flere og lengre reiser, pendlingsmønstre, 
utbyggingsmønstre

▪Økte klimagassutslipp – fra bygging, mer trafikk og høyere hastigheter

▪Bilavhengig og bilbasert arealutvikling som gir: 
▪ Mer biltrafikk, mindre valgfrihet med mtp. transportmiddel, dårligere tilgjengelighet for de som 

ikke kjører bil

▪ Mindre attraktive, levende, rettferdige og inkluderende byer og tettsteder

▪ Mindre daglig aktivitet – dårlig for folkehelsen

▪ Arealforbruk

▪Arealforbruk – landbruks-, natur- og friluftsområder

▪Bruker penger på vei i stedet for på jernbane og buss – som kunne bidratt til 
måloppnåelse
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Et komplekst og dynamisk, men logisk system
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Biltrafikk-
mengder

Kvaliteten på 
transportsystemene

ArealbrukenReiseatferd

Tennøy (2015)
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Økt veikapasitet gir mer biltrafikk

▪På kort sikt – overgang fra andre transportmidler 

til bil, samt flere og lengre bilturer 

▪På lengre sikt – arealutvikling som gir 

bilavhengighet og mer biltrafikk

(Se f.eks. Tennøy mfl. 2019, om byspredning og trafikkvekst som følge av 

veiutbygging i Oslo og Ålesund:  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S136192091830628X )
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Økt veikapasitet i Sørkorridoren, Oslo
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▪Sørkorridoren Oslo 

▪Kapasitetsøkning på E6 fra 2 

til 4/5 felt

(ferdig 2004 og 2009)

▪ÅDT (2015) 68 000 kjt/d

▪Parallell med E18
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Kapasitetsutvidelse ble etterfulgt av

▪Sterk vekst i antall bosatte og sysselsatte i kommunene sør for Oslo

▪Bilavhengig lokalisering og utbyggingsmønstre, særlig i ytre deler

▪Økte pendlingsavstander, særlig til arbeidsplasser i kommuner sør for Oslo

▪Og dermed økt trafikk

▪Og mer kø (flere folk i like treg trafikk som før)
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Case Oslo
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ÅDT

Total

E18: Avlastet

E6: Økt kapasitet

Tennøy mfl. (2019)

Gjennomsnittshastigheter E6 Gjennomsnittshastigheter E18
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Økt veikapasitet gir økt trafikk og bilavhengig arealutvikling
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Økt veikapasitet:

- Mindre kø

- Reise lengre på 

like lang tid

Økt biltrafikk

Endret 

arealstruktur

Ny køØkt utbygging i 

ytre deler av byen

Bilavhengig 

lokalisering

Relokalisering i 

bystrukturen

Lengre reiser

Høyere bilandeler

Overgang andre 

TM til bil

Lengre reiser
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Bilavhengig utbygging - krever også mye areal
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Arealutvikling - trafikkmengder

Side 13

Fortetting i stedet 
for spredt 
arealutvikling

”Riktig”

lokalisering av 
ulike funksjoner

Flere kan gå og 
sykle

Kortere 
avstander

Bedre 
kollektivtilbud

Kortere 
bilturer

Lavere 
bilandel

Mindre 
biltrafikk

Dårligere 
forhold for 
biltrafikken

Arealutviklingen definerer rammebetingelsene for reiseatferd – hvordan vi kan reise og 

hvordan vi velger å reise: hvor man reiser, hvor ofte og med hvilke transportmidler

Tennøy (2009)
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Jernbane versus vei

▪Jernbane stimulerer til en mer kompakt 

og mindre arealkrevende arealutvikling

▪Jernbane er mer arealeffektivt enn vei
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Firefelts 110 km/t E16 Kongsvinger – E6

Vil bidra til:

▪At flere kjører bil (folk og gods) i stedet for tog (og buss) – økt biltrafikk

▪At folk bosetter seg i regionen og pendler langt på den nye veien - økt 

biltrafikk

▪At det blir press for ny utbygging langs ny vei og i områder som blir ‘mer 

tilgjengelige’ pga. ny og raskere vei – bilbasert i stedet for kollektivbasert

▪Som ‘konkurrerer’ med eksisterende byer og tettsteder – som har 

jernbanestasjon - om innbyggere, utbyggere, næringsliv og arbeidsplasser

▪Og dermed mindre muligheter for å utvikle disse til å bli mer attraktive, 

levende, inkluderende, klimavennlige, mv. 
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Levende og attraktivt sentrum

▪Hva skal til?
▪ Mange folk! Folk liker folk! 

▪ Hyggelig, se og treffe folk, gjøre flere ting, beste stedet

▪ Lett og lettvint å komme seg dit

▪Hvordan få til det?
▪ Mange arbeidsplasser og boliger i og ved sentrum

▪ Høyskoler, videregående skoler, studentboliger!

▪ Bibliotek, kulturaktiviteter, andre offentlige aktiviteter

▪ Lekeplass i sentrum!

▪ Gjøre det trivelig å gå og være i sentrum

▪ Mange butikker, kaféer, mv. i sentrum

▪ Ikke bygge konkurrerende handelssentre utenfor

▪ God kollektiv, sykkel- og gangtilgjengelighet

▪ Smart organisering av parkering
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Redusert bilavhengighet og biltrafikk –

inkluderende for dem som ikke har eller kjører bil
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Noe kvaliteter folk setter pris på ved tette nabolag

▪Kort vei og god tilgjengelighet til handel, service, kulturtilbud, skole, jobb, mv.

▪Trivelige gater og plasser med folk, liv og aktivitet

▪God tilgjengelighet til ulike typer utearealer av høy kvalitet, trær og grønt

▪Godt tilgjengelighet uten bil, lite behov for bil

▪Trafikksikker tilgjengelighet

▪Disse kvalitetene skapes av tetthet og konsentrasjon

▪Krefter som bidrar til spredt og bilavhengig arealutvikling bidra negativt til slike 

kvaliteter og til attraktive og levende sentrum
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Biltrafikk krever mye areal
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Nye motorveier som går utenom tettstedene

BIDRAR TIL:

▪ Økt biltrafikk – større andeler med bil, flere og lengre reiser, utbyggingsmønstre

▪ Økte klimagassutslipp – fra bygging, mer trafikk og høyere hastigheter

▪ Bilavhengig og bilbasert arealutvikling som gir: 
▪ Mer biltrafikk, mindre valgfrihet med mtp. transportmiddel, dårligere tilgjengelighet for de som ikke kjører bil

▪ Mindre attraktive, levende, rettferdige og inkluderende byer og tettsteder

▪ Mindre daglig aktivitet – dårlig for folkehelsen

▪ Arealforbruk

▪ Arealforbruk – landbruks-, natur- og friluftsområder

▪ Bruker penger på vei i stedet for på jernbane og buss – som kunne bidratt til måloppnåelse

BIDRAR OGSÅ TIL:

▪ Redusert biltrafikk, tungtrafikk, støy, trafikkfare, mv. for byer, tettsteder og bosatte langs veien, som 
bidrar til bedre bomiljøer, mv.

▪ Mer trafikksikker vei

▪ De som kjører kommer raskere frem
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Hvordan kan det løses?

▪Reduserte krav til hastigheter – det gir større muligheter

▪ Kan slippe fire felt ved såpass lave trafikkmengder

▪ Kan ha flere av- og påkjøringer i plan – slipper parallelle veier

▪ Kan lettere finne løsninger som svinger veiene utenom tettstedene

▪ Kan redusere i seg selv redusere ulempene med vei gjennom tettsteder, mv.

▪ Bedre trafikksikkerheten 

▪Mer gods og trafikk over fra vei til jernbane – gir mindre biltrafikk

▪God gammel løsning – ‘miljøprioritert gjennomkjøring’
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Det store paradokset

▪Det er erklært klima- og naturkrise – det som kan gjøre må gjøres NÅ (sier FN)

▪Man håper på å få utviklet fossilfrie løsninger for utbygging – har ikke det nå

▪ I denne situasjonen velger vi å bygge mange mil med firefelts motorveier 
dimensjoner for 110 km/t – som bidrar til store CO2-ustslipp i byggefasen, som 
legger under seg svært store arealer som i dag er LNF, og som bidrar til et 
utbyggingsmønster som er avhengig av mye og energikrevende transport

▪Alle vet at det er slik

▪Det er helt uforståelig

26



Side

Det meste jeg har sagt finnes her
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Takk!
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Her har vi skrevet mer: (alle TØI-rapporter finnes på www.toi.no )

▪ Tennøy, A., Tønnesen, A. og Gundersen, F. (2019) Effects of urban road capacity expansions – Experiences from two 

Norwegian cases. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 69, 90-106.

https://doi.org/10.1016/j.trd.2019.01.024

▪ Tennøy, A., Øksenholt, K.V., Tønnesen, A. og Hagen, O.H. (2017) Kunnskapsgrunnlag: Areal- og 

transportutvikling for klimavennlige og attraktive byer. TØI-rapport 1593A/2017.

▪ Tennøy, A., Øksenholt, K., V. og Hagen, O.H. (2017) Systematiske, kunnskapsbaserte og etterprøvbare 

plananalyser. TØI-rapport 1594/2017.

▪ Tennøy, A., Gundersen, F., Hagen, O.H., Knapskog, M, Uteng, T.P. (2017) Transport og klimaeffekter av 

knutepunktfortetting i Bergen, Kristiansand og Oslo. TØI-rapport 1575/2017.

▪ Tennøy, A., Knapskog, M., Gundersen, F., Hagen, O.H., Skartland, E.G., og Øksenholt, K.V. (2017) Statlig 

lokalisering – hvor og hvorfor? TØI-rapport 1576/2017.

▪ Tennøy, A., Caspersen, E., Hagen, O.H., Langeland, P.A., Mata, I.L., Nordbakke, S., Skollerud, K.H., Tønnesen, 

A., Weber, C., Ørving, T. og Aarhaug, J. (2017) BYTRANS: Effekter og konsekvenser av kapasitetsreduksjon i 

Brynstunnelen. Per 2016. TØI rapport 1566/2017. 

▪ Tennøy, A., Tønnesen, A. og Øksenholt, K.V. (2015) Kunnskapsstatus. Handel, tilgjengelighet og bymiljø i 

sentrum. TØI rapport 1400/2015.

▪ Tennøy, A., Midtskog, O., Øksenholt, K.V. og Nore, N. (2014) Hva kan gjøres for å styrke sentrums attraktivitet 

som etableringsarena for handel og service? TØI-rapport 1338/2014.

▪ Tennøy, A., Øksenholt, KV, Aarhaug, J (2013): Miljøeffekter av sentral knutepunktutvikling. TØI rapport 

1285/2103

▪ Tennøy, Aud (2012): Attraktive og klimavennlige mellomstore byer. CIENS rapport 2-2012

▪ Tennøy, Aud (2011): Trafikkreduserende fortetting. I Plan nr. 5 2011.

▪ Strand, A., Næss, P., Tennøy, A. and Steinsland, C. (2009) Gir bedre veier mindre klimagassutslipp? TØI rapport 

1027/2009 

▪ Tennøy, A. (2012) Hvorfor og hvordan planleggerne lager planer som gir vekst i biltrafikken. I Transportforum no. 

3 2012. http://transportforum.no/getfile.php/Filer/Artikler/2012/TF%203-12_plananalyse.pdf
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Se også:
Tennøy, A. and Øksenholt, K.V. (2018) The impact of changed structural conditions on regional sustainable mobility planning in 
Norway. Planning Theory & Practice, 19:1, 93-113. https://doi.org/10.1080/14649357.2017.1408135

Øksenholt. K.V. og Tennøy, A. (2018) Exploring how Politicians Reflect upon Counteracting Measures: The case of the Trondheim
Package, Applied Mobilities. https://doi.org/10.1080/23800127.2018.1427822

Tennøy, A., Hansson, L., Lissandrello, E. and Næss, P. (2015) How planners’ use and non-use of expert knowledge affect the 
goal achievement potential of plans: Experiences from strategic land use and transport planning processes in three Scandinavian 
cities. Progress in Planning, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305900615000306

Tennøy, A., Øksenholt, K.V. og Aarhaug, J. (2014) Transport effects and environmental consequences of central workplace 
location. Transportation Research Procedia 4, 14-24. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352146514002853

Næss, P., Hansson, L., Richardson, T. & Tennøy, A. (2013) Knowledge-based land use and transport planning? Consistency and 
gap between ‘state-of-the-art’ knowledge and knowledge claims in planning documents in three Scandinavian city regions. 
Planning Theory & Practice, 14(4), 470-491. 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14649357.2013.845682

Tennøy, A. (2012) Land use and transport planning – institutional and organisational conditions for integration and goal 
achievement. Kart og Plan no. 4-2012, 258 – 268.

Tennøy, A. (2010) Why we fail to reduce urban road traffic volumes: Does it matter how planners frame the problem? Transport 
Policy 17 (2010) 216 – 233.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0967070X10000235

Tennøy, A. (2012) How and why planners make plans which, if implemented, cause growth in traffic volumes. Explanations related 
to the expert knowledge, the planners and the plan-making processes. PhD thesis, Norwegian University of Life Sciences, Institute 
for Spatial Planning and Landscape Architecture. 
https://www.toi.no/getfile.php/mmarkiv/Forside%202012/PhD%20Tennoy%20m%20forside-w.pdf
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Hva med mindre byer og tettsteder?

▪Enda viktigere å konsentrere folk og 
aktiviteter i mindre byer og tettsteder 

▪ Ikke minst studenter og v.g. elever!

▪Kan være vanskelig – av ulike grunner; 
Marked, tradisjon, parkering overalt, 

▪Krever styring og samarbeid –
kommuneplanen kan være et viktig 
verktøy

▪Hvis bare en ting – rydd bort biler og lag 
en fet lekeplass midt i sentrum!
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Mål og målkonflikter

‘Miljø’ – overordnet 

▪Nullvekst i biltrafikk

▪Styrke kollektivtrafikk, 

sykkel og gåing

▪Gode byer og tettsteder

▪Fortetting - ikke spredning

▪Sentrumsutvikling

▪Jordvern, kulturminnevern

▪Naturmangfold
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Lokalt – sak til sak(?)

▪Vekst i små kommuner

▪Vil tilby tomter overalt

▪Boligbygging overalt

▪Kjøpesenter og Big-boxer

▪Næringsparker

▪Parkering

▪Vil si ja til alt

▪Vil bestemme SELV!

▪Mer vei (ulike grunner)

Tennøy og Øksenholt (2018)
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De viktigste grepene:

▪Arealutvikling som fortetting og transformasjon i og 

ved sentrum i stedet for som fortsatt byspredning

▪Styrke sentrum

▪Legge til rette for sykling og gåing

▪Forbedre kollektivtilbudet 

▪Restriktive virkemidler mot biltrafikken
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Sentral lokalisering gir mindre biltrafikk – og mer 

aktiv transport
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Data fra RVU 2009, Engebretsen og Christiansen (2011).

Tettsteder med flere enn 50 000 innbyggere.
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I store og små byer

Sentral lokalisering bidrar til 

grønn tilgjengelighet –

lokalisering i utkantene ikke

‘Utkantene’ inkluderer også – i 

de fleste byene - ‘knutepunkt’ i 

ytre by
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