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Viktige mål for mange byer

Klimavennlige - nullvekst i personbiltrafikken – redusert 
transportbehov – lavere bilandeler…

Attraktive – byene er gode steder å bo og drive næring  –
effektive, trivelige, trygge, korte avstander…

Levende – folk i gatene, liv, ting skjer – sentrum…

Folkehelse – aktiv transport, redusert forurensing og støy ….

Rettferdige og inkluderende byer og transportsystemer
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Løsning for å nå alle målene

Fortetting og transformasjon i og ved sentrum i 
stedet for fortsatt byspredning

Legge til rette for sykling og gåing

Forbedre kollektivtilbudet 

Restriktive virkemidler mot biltrafikken

3



Side

Høy tetthet i byen (totalt) gir lavere bilavhengighet
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Bertaud og Richardson 2004
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Sentral lokalisering gir lavere bilavhengighet
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Lokalisering av stasjoner påvirker byutviklingen

6

I sentrum

‘Utenfor’
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Attraktivitet for innbyggere og virksomheter

Viktig for (noen av) innbyggerne: God tilgjengelighet til et variert jobbmarked

Viktig for virksomheter: God tilgang på kvalifisert arbeidskraft

Fortetting i og ved sentrum, og et effektivt og høyfrekvent jernbanetilbud 
mellom sentrum i byene, bidrar til attraktive byer for innbyggere og 
virksomheter
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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 boliger og arbeidsplasser i og ved sentrum

 Mange butikker, kaféer og andre aktiviteter i sentrum

 Ikke bygge store, konkurrerende kjøpesentre utenfor

 Gjøre det trivelig å gå og være i sentrum

 God kollektiv, sykkel- og gangtilgjengelighet, parkering

Sentral lokalisering av stasjoner bidrar til å styrke 
sentrum – drar utbygging og folk dit
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Folkehelse, rettferdig, inkluderende
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Oppsummert

Mål Sentral lokalisering Ikke-sentral lokalisering

Lav bilavhengighet
Nullvekst i biltrafikken

Bidrar positivt Bidrar negativt

Attraktivitet for innbyggere Bidrar positivt Bidrar negativt

Attraktivitet for virksomheter Bidrar positivt Bidrar negativt

Levende sentrum Bidrar positivt Bidrar negativt

Folkehelse Bidrar positivt Bidrar negativt

Rettferdig og inkluderende Bidrar positivt Bidrar negativt

Styrke jernbanens konkurransekraft Bidrar positivt Bidrar negativt
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ATTRAKTIV & 
KLIMAVENNLIG 
BYUTVIKLING

IKKE ATTRAKTIV
IKKE KLIMAVENNLIG
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For dokumentasjon og mer nyansert diskusjon
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www.toi.no
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Takk!


