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Viktige mål for mange byer:

§Nullvekst i biltrafikken – klimavennlig, lav bilavhengighet

§Attraktive – gode steder å bo og å drive næring

§ Levende – sentrum, folk i gatene, liv, gøy, ‘urbanitet’

§ Inkluderende – tilgjengelighet uten bil, møteplasser

§ Folkehelse – aktiv transport, tilhørighet, tilgang til friområder

§Redusere arealforbruk – LNF, natur, biomangfold, CO2-opptak
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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
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Hvordan kan jernbanen bidra?

§Jernbane versus vei: Gir ulike effekter på arealutvikling i byer og tettsteder, 
og (dermed) på trafikkmengder, arealforbruk, bykvaliteter, folkehelse, mv.

§ ‘Potensielle framtidige arealbruksendringer’ belyses ikke (godt nok) i analyser
§Håndbok V172 angir ikke metoder for dette

§Prosjekt for Bane NOR: Beskrive en kvalitativ metode for vurdering av 
arealeffekter av ulike typer endringer i transportsystemene, og hvordan det 
påvirker trafikkmengder og mulighetene for å nå nullvekstmålet

§ ‘Daglige reiser’ – ikke de lange reisene
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Sammenhenger
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Bedre biltilgjengelighet gir bilavhengig arealutvikling og økt trafikk
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Lokalisering påvirker bilbruk og trafikk
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Engebretsen og Christiansen (2011).
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Bedre JB-tilgjengelighet gir JB-avhengig arealutvikling og redusert 
trafikk
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Bedre JB-tilgjengelighet gir JB-avhengig arealutvikling og redusert 
trafikk
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Inkluderes ikke godt nok i konsekvensanalyser
§Eksempel: E6 sør-korridoren (Oslo og Akershus)
§ Forutsatte i KU at økt veikapasitet ikke ville gi effekt på 

arealutviklingen (men diskutert)
§Ny vei bidro til sterk og bilbasert arealutvikling 

(dokumentert i Tennøy mfl. 2019)

§NÅ: Follobanen snart ferdig, utbyggerne etterspør 
utbyggingsareal nær stasjonene – som gir lite 
bilavhengig fortetting

§ FK og kommunene ønsker å styre/ styrer areal-
utviklingen i samme retning

§Hva hvis jernbanen hadde blitt utbedret først? Mindre 
bilavhengig arealstruktur og mindre biltrafikk i dag. 

Tennøy mfl. (2019): Effects of urban road capacity expansion – Experiences from two Norwegian cases - ScienceDirect
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S136192091830628X
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Men likevel: 
Nye planer om økt veikapasitet
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Eksempel Trondheimsområdet
§Byvekstavtale, mål om nullvekst i biltrafikken
§Viktig for måloppnåelse: Kommunene må styre 

utbygging av boliger og arbeidsplasser til sentrum 
med jernbanestasjon (Trondheim, Melhus, Malvik, 
Stjørdal) – de jobber med det

§Kommunene ønsket bedre jernbanetilbud  før vei
§Men – det bygges ny og raskere motorvei – 4-felts 

med 110 km/t – parallelt med jernbanen
§Vanskeligere å styre arealutviklingen mot 

jernbanestasjonene
§Vanskeligere å få folk til å velge tog i stedet for bil
§Vanskeligere å nå nullvekstmålet
§Godt nok belyst i KU?
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Hvordan jernbanen kan bidra

§Bedre tilgjengelighet med jernbane bidrar til fortetting og transformasjon i og 
ved sentrum og stasjonen, som gir:

§ Redusert bilavhengighet og trafikk
§ Redusert arealforbruk – til byutvikling og infrastruktur
§ Attraktive, levende, inkluderende byer, folkehelse

§Bedre biltilgjengelighet gir bilbasert byspredning, som gir
§ Økt bilavhengighet og trafikk
§ Økt arealforbruk – til byutvikling og infrastruktur

§Jernbanen bidrar til mål om nullvekst, klima, arealforbruk, natur, biomangfold, 
bra byer, mv., og dette bør komme tydeligere frem i konsekvensanalyser, mv. 

§Jobber med kvalitativ metode for det i prosjekt for Bane NOR
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Viktige mål for mange byer

§Nullvekst i biltrafikken – klimavennlig, lav bilavhengighet

§Attraktive – gode steder å bo og å drive næring

§ Levende – sentrum, folk i gatene, liv, gøy, ‘urbanitet’

§ Inkluderende – tilgjengelighet uten bil, møteplasser

§ Folkehelse – aktiv transport, tilhørighet, tilgang til friområder

§Redusere arealforbruk – LNF, natur, biomangfold, CO2-opptak
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Takk!



Side

Referanser

18

§ Tennøy, A., Gundersen, F. og Øksenholt, K.V. (2022) Urban structure and sustainable modes’ competitiveness in small and medium-sized 
Norwegian cities. Transportation Research Part D, 105, 103225. https://doi.org/10.1016/j.trd.2022.103225

§ Tennøy, A., Knapskog, M. og Wolday, F. (2022) Walking distances to public transport in smaller and larger Norwegian cities. Transportation 
Research Part D, vol. 103, 103169. https://doi.org/10.1016/j.trd.2022.103169

§ Tennøy, A og Hagen, O.H. (2021) Urban main road capacity reduction: Adaptations, effects and consequences, Transportation Research Part D: 
Transport and Environment, vol. 96, 102848. https://doi.org/10.1016/j.trd.2021.102848

§ Tennøy, A., Skartland, E.G., Knapskog, M., Gundersen, F., Wolday, F. (2021) Kollektivtransport og byutvikling: Hvordan styrke kollektivtrafikkens 
konkurransekraft versus bilens i små og mellomstore byer? TØI-rapport 1860/2021.

§ Tennøy, A., Wolday, F. (2021) Kvalitetssikring av metoden beskrevet i «Potensiale for miljøvennlige transportmiddelvalg». TØI-rapport 
1854/2021. 

§ Tennøy, A., Tønnesen, A. og Øksenholt, K.V. (2021) Arealdimensjonen i byvekstavtalene: Case Trondheimsområdet. TØI-rapport 1829/2021.

§ Tennøy, A., Hanssen, J.U. and Øksenholt, K.V. (2019) Developing a tool for assessing park-and-ride facilities in a sustainable mobility 
perspective. Urban, Planning and Transport Research, 8(1), 1-23. https://doi.org/10.1080/21650020.2019.1690571

§ 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. og Rynning, M.K. (2018) Effekter av sentral og ikke-sentral lokalisering av jernbanestasjoner. TØI-rapport 1626/2018.

§ Alle TØI-rapporter finnes på: Publikasjoner - Transportøkonomisk institutt (toi.no)

https://doi.org/10.1016/j.trd.2022.103225
https://doi.org/10.1016/j.trd.2022.103169
https://doi.org/10.1016/j.trd.2021.102848
https://doi.org/10.1080/21650020.2019.1690571
https://doi.org/10.1016/j.trd.2019.01.024
https://www.toi.no/publikasjoner/


Side

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 bygg og anlegg – har ikke det nå

§ I denne situasjonen velger vi å bygge mange mil med firefelts motorveier 
dimensjonert 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
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Lokalisering av stasjoner påvirker byutviklingen
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I sentrum

‘Utenfor’


