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Framtidens byer står overfor viktige strate-
giske valg i byutviklingen. Et godt beslutnings-
grunnlag er avgjørende for gode framtidsvalg. 
transportanalyser er en vesentlig del av dette 
grunnlaget, men er ofte utfordrende å for-
holde seg til. Hensikten med fagseminaret i 
porsgrunn var blant annet å øke bevisstheten 
og kompetansen om transportanalyser i by  
hos sentrale aktører i plan- og beslutnings- 
prosessene.

Fagseminaret i Porsgrunn ble arrangert i sam- 
arbeid med Bystrategiprosjektet, Statens vegvesen 
Region sør.

Trengsel og forsinkelse er mange 
trafikanters hverdag. Dette koster 
samfunnet milliarder hvert år. Et 
framtidsrettet transportsystem må 
baseres på kollektiv, gange og syk-
kel. Gode modell- og analyseverktøy 
er helt avgjørende for å kunne bygge 
et slikt system. Det er et 
kontinuerlig behov for 
å utvikle analyseverk- 

tøyet og metodene.
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For å lage en transportanalyse, trenger du som regel en transportmodell; en forenklet 
beskrivelse av transporttilbudet slik det er i dag. 

Transportmodellen brukes til å beregne framtidig trafikkvekst for ulike transportmidler 
og virkninger av tiltak i transporttilbudet.

Transportanalyser for bytransport
– styrker, svakheter og bruksområder

Bare må ha det! 
Du bare må ha det! Du kan ikke gjøre gode framtidsvalg uten å legge transport- 
analyser i bunnen. transportanalyser handler om å produsere kunnskap om  
dagens transportsystem, endringer,  transporttilbud og konsekvenser av framtidige 
tiltak.

Forenkling
Resultatetene fra transportmodellen er ingen fasit, men gir et konstruktivt bidrag 
til valg av løsninger basert på den kunnskapen vi har om dagens transportsystem. 
Modellen vil alltid være en forenkling av virkeligheten. Det vil som regel være  
behov for tilleggsvurderinger. Ikke bli forelsket i modellen!

Åpen prosess
En avgjørende suksessfaktor for gode transportanalyser er at eksperter og  
ikke-eksperter snakker sammen. En god modell blir akseptert og har tillit hos 
beslutningstakerne, når de kjenner seg igjen i det som beskrives; analysen virker 
logisk. Men du kommer ikke dit uten å involvere interessentene i en åpen prosess.

Behov
transportanalyser i by er komplisert fordi alt henger sammen med alt. Det er et 
kontinuerlig behov for å utvikle analyseverktøy og metoder.  

Godt verktøy
Klimameldingen har et ambisiøst mål om at transportveksten i byområdene skal 
tas med kollektiv, gang- og sykkeltransport. Det er nettopp for disse transport- 
formene vi har størst utviklingsbehov for transportmodeller. Det hjelper ikke at 
planleggerne gjør så godt de kan hvis verktøyet ikke er godt nok. 

KVU-nivå
(Konseptvalgutredning)

oskar Kleven, Vegdirektoratet
«Hvorfor transportmodeller?»
«Beregningsmodeller for 
bytrafikk – styrker, svakheter
og bruksområder»

Bård Norheim, Urbanet 
analyse
«transportanalyser for 
kollektiv, gang- sykkel- 
transport i by»

trude tørset, SINtEF
«Bybanen i Bergen - 
beslutningsgrunnlag og 
kommunikasjon»

Produksjon av kunnskap som 

grunnlag for gode beslutninger

FAKTA:

Bybanen i Bergen
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«Gjør det enkelt!»

- I know nothing about Norway, but I have some experience from projects around the 
world, sier Dr. Luis Willumsen, hovedgjesten på fagseminaret om transportanalyser i  
byområder. Han har 35 års erfaring med prosjekter i 30 land over hele verden.

I Santiago i Chile advarte han mot modelleringen som ikke tok på alvor erfaringer fra 
liknende prosjekter eller involverte brukerne av transportsystemet. Vondt ble verre. 
Det førte til økonomisk uføre og opprør blant brukerne, transportsystemet kostet to 
millioner US dollar mer per dag å drive i forhold til det de hadde. til slutt fikk trans-
portministeren sparken.
- a sad story, slår Willumsen fast

I Bogota i Colombia gjorde de det annerledes, blant annet ved å opprette raske 
stamkorridorer for busser. De bygde på erfaringene fra Curitiba, Brasil, som er en  
suksesshistorie om bærekraftig byutvikling. Bogota fikk et effektivt transportsystem.

Når Luis Willumsen sammenfatter all sin erfaring, advarer han mot «eksperter» som 
forelsker seg i modellene sine. - Don’t fall in love with your models, eh - transport models! 

- The academics must turn unto practical thinking. Walk the streets to know the system you 
are working with. og så må modellene forenkles. Da er det lettere å oppdage feil, for 
det skjer alltid noe galt.

- Gjør det enkelt, med andre ord?
- Yes, I´m afraid you´re right!

 

Dr. Luis (pilo) Willumsen, UK
Internasjonalt anerkjent autoritet innen transportanalyser. En av forfatterne av 
«bibelen» Modelling transport som nettopp har kommet i fjerde utgave. 
Willumsen står bak utviklingen av Bus Rapid transit System (BRt) transMilenio 
i Bogota, Colombia.

Bussene i  Curitiba, Brasil er virkelige  
«folkeflyttere». Hver buss tar bortimot 
300 passasjerer.
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Forsinkelser
trengsel og forsinkelser er mange trafikanters hverdag. Dette koster samfunnet  
milliarder hvert år. Det er ikke mulig å bygge seg ut av køproblemene med flere veier 
i byområdene. Et framtidsrettet transportsystem må baseres på kollektiv, gange og 
sykkel.

Nytte - kostnad
Samfunnsøkonomiske analyser beregner om et tiltak er økonomisk lønnsomt for 
samfunnet. Det er viktig å være klar over at samfunnsøkonomiske analyser eller  
nytte- kostnadsanalyser bare er en del av et beslutningsgrunnlag. Det er ofte andre 
sider ved tiltakene som påvirker beslutningene.

Kvalitet
Samfunnsøkonomiske analyser er et verktøy for å prioritere tiltak systematisk. I by-
områder er de samfunnsøkonomiske analysene avhengig av data fra transportmodellene.  
Kvaliteten er avgjørende, svakheter vil forplante seg til de samfunnsøkonomiske 
beregningene i transportmodellene. Når disse modellene har problemer med å 
beregne virkning av å satse på kollektiv, gange og sykkeltransport, er det nesten 
umulig å få fram den samfunnsøkonomiske nytten av å satse på miljøvennlige trans-
portformer. tilleggsberegninger er avgjørende for å få et brukbart resultat.

Penger
trafikantenes nytte er i mange tilfeller den viktigste samfunnsøkonomiske gevin-
sten i transportanalyser. En mer effektiv kollektivtransport bør få økte tilskudd som 
kan brukes til å gjøre tilbudet mer attraktivt. Det er svært samfunnsøkonomisk 
lønnsomt å gi penger til drift av transportsystemet. Gang- og sykkelfelt gir ofte høy 
samfunnsnytte. 

FAKTA:
Samfunnsøkonomiske analyser er en  
systematisk metode for å prissette gevin-
ster og kostnader ved tiltak, også kalt 
nytte- kostnadsanalyser. Ikke prissatte 
tiltak må også beskrives. 

Tiltaket er samfunnsøkonomisk lønn- 
somt hvis nytten er større enn kost-
naden. 

Svein Bråthen, Møreforsking Molde
«Hvorfor samfunnsøkonomiske 
analyser?»
«Samfunnsøkonomiske analyser av 
bytransport, styrker, svakheter og 
bruksområder»

Bård Norheim, Urbanet analyse
«Samfunnsøkonomiske analyser for 
kollektiv-, gang- og sykkeltransport 
i by»

Trengsel og forsinkelser er mange 
trafikanters hverdag

Samfunnsøkonomiske 
analyser av bytransport
– styrker, svakheter og bruksområder
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Hensikten med areal- og tilgjengelighetsanalyser er å utvikle lokalsamfunn med god 
tilgjengelighet for alle transportformer. Viktige service- og samfunnstilbud lokaliseres 
slik at de er lett tilgjengelige for folk som ikke har bil. Dette bidrar til en robust og 
bærekraftig samfunnsstruktur i et langsiktig perspektiv.

Areal- og tilgjengelighetsanalyser  i by
– styrker, svakheter og bruksområder

ABC-metoden brukes for å lokalisere rett virksomhet til rett sted for å redusere transport-
behovet. A-områder er mest sentralt beliggende og kan lett nås med kollektivtransport, til 
fots og på sykkel. C-områder har god tilgjengelighet med bil, dårlig for andre trafikanter. 
B-områder har middels god tilgjengelighet for alt; bil, kollektivtransport, sykkel og gange.  

Areal- og transportmodellen (ATP) beskriver sammenhengen mellom arealbruk og 
transport. Den beregner trafikantenes framkommelighet i transportsystemet med ulike 
transportmidler. Modellen baserer seg på ABC-prinsippet og brukes også til lokali- 
seringsvurderinger, for eksempel lokalisering av nytt sykehus. Modellen brukes også til å 
planlegge hovedveinett for sykkel.

Space Syntax er en analysemodell for bystrukturer. Den viser hvor sentral en gate er i 
bystrukturen i forhold til folks veivalg og vaner når de er ute og går. Man definerer de 
mest integrerte gatene som har størst potensial for aktivitet.

FAKTA:

FAKTA:

FAKTA:

Hvilken vei velger du?

Vi velger den ruten med 
færrest endringer i retning.

Kari Skogstad Norddal, asplan Viak
«Hvorfor areal- og tilgjengelighets
analyser» 
«atp-modellen – styrker, svakheter 
og bruksområder»

Nina ambro Knutsen og Jonas Johannesen Håland, 
Statens vegvesen
«Space Syntax - styrker, svakheter og bruksområder»

Tett arealbruk
Blandet arealbruk

Kollektivtransportorientert 
arealbruk og parkeringspolitikk

Vegnett som gir korte kjøreavstander

Bedre gang - og 
sykkelvegtilbud

Mindre behov for bil og bruk
Kortere bilturer

Mer gange, sykkelbruk 
og flere kollektivreiser

Bedre framkommelighet for
næringstransportene

Bedre
kollektivtransport-

tilbud 

Reduserte avstander 
Lettere å gå og sykle

Færre konflikter 
med biltrafikken

Lettere å reise kollektivt
Bedre framkommelighet 
for kollektivtransporten

Økte 
ressurser

Økte 
ressurser

Vegprising
Økt bensinpris m.m

Bearbeidet av Tor Medalen
etter Gustav Nielsen, 1986

Mobilitets
planlegging
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Åpen prosess
Felles forståelse av behov er helt grunnleggende for å få til god kommunikasjon 
i arbeidet med KVUene. Det kan oppnås ved å forankre prosessen godt lokalt og 
være klar på utfordringene. Skap en åpen og inkluderende prosess med alle som 
trekkes med i arbeidet med KVUene; politikere, næringslivsfolk, offentlige ansatte og  
organisasjoner. Medvirkning gir læring og bidrar til å utvikle eierskap.

Medvirkning
Det er viktig å rigge gode arenaer for likeverdighet og dialog. Mye fagkunnskap, 
tunge analyser og krevende sammenhenger skal drøftes. Ekspertene må snakke så 
folk forstår hva de sier. Ny kunnskap og innsikt styrker lokaldemokratiet. Vellykket 
medvirkning kan resultere i at det blir enklere å få aksept for prosjektene lokalt.

Kommunikasjon i planlegging
Konseptvalgutredninger og kommunikasjon

Klimagassutslipp for områder

per Bjønnes Kristiansen, 
Svenner reklamebyrå
«Kommunikasjon i planlegging»

Eivind Selvig, Civitas
«Verktøy for klimagassberegninger 
på områdenivå»

Utslipp fra transport utgjør en stor andel av klimagassutslippet i et område. 
Lokalisering langt unna eksisterende sentra gir økt klimagassutslipp fordi 
reiselengdene til ulike mål øker. 

FAKTA:
www.klimagassregnskap.no er et be- 
regningsverktøy for måling av klima-
gassutslipp fra bygninger og områder. 
Det legges til grunn en livsløpanalyse 
med beregning av utslipp som skjer gjen-
nom alle faser av et byggs levetid på 
60 år. Dette er et diskusjonsverktøy for 
lokalisering av boliger.

SiTUASjoNSBESKriVElSE BEhoVSBESKriVElSE MÅlSETTiNGEr

«Ekspertene må snakke 
så folk forstår 
hva de sier»



8

lokalisering
Utvikling av handelsstrukturen kan bidra til å redusere transportbehov og utslipp av 
klimagass. Dette krever at handelstilbudet lokaliseres til eksisterende sentra og ikke 
trekker kunder fra store omland. Handels- og servicevirksomhet som brukes ofte, bør 
lokaliseres i gang- og sykkelavstand til boliger, mens mer spesialiserte handelstilbud 
bør lokaliseres til områder hvor det er gode muligheter for å velge kollektive trans-
portmidler. 

overordnet og gjennomsiktig
Handelsanalyser bør utføres på et overordnet plannivå som gir føringer for enkelt- 
saker. plan- og bygningsetaten i oslo har laget en enkel føring som går ut på at kjøpe-
sentra ikke skal være større enn at de betjener folk som bor i gang- og sykkelavstand 
fra senteret. Handelsanalysene bør utføres slik at de er gjennomsiktige og mulig å 
etterprøve. Det er viktig at kommunene engasjerer seg i dette arbeidet, slik at det 
ikke bare blir utbygger som sørger for handelsanalysen. poenget er å arbeidet aktivt  
for å kunne gi noen overordnede føringer for lokalisering og dimensjonering av  
handelstilbudet.

Forskning viser at bilbruken øker når kjøpesenteret ligger langt utenfor eksisterende 
sentrum og når det dekker et stort handelsomland. 

handelsanalyser
– styrker, svakheter og bruksområder

aud tennøy, transportøkonomisk Institutt (tØI)
«Erfaring med handelsanalyser»

Kjøpesenteret Trondheim 
Torg. 

FAKTA:
Handelsanalyser beskriver konse-
kvenser av å etablere et nytt handels- 
tilbud. Vanligvis inngår virkninger for 
transport, omsetning og senterstruktur 
i slike analyser.
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Kortreiste kollektivopplevelser
Elvecruise Porsgrunn-Skien, Mosaikkprosjektet i Skien
og Jacob & Gabriel Folkegourmet

www.skien.kommune.no/mosaikk
www.skarsfos.no
www.jacoboggabriel.no

Laurie Marlene Smith Vestøl, Mosaikkprosjektet
anne Gravir Klykken, sang
tuva Gonsholt, glasskunstner
andré Kassen, saksofon
Vidar Rugset, gitar og sang

MOSAIKK
 prosjektet
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Jens Werner andersen, kunstner
Fagrelatert kunstutstilling om temaet sykkel kalt 
«Sykkelstyre nå!»

«Sykkelstyre nå!»
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– Don´t fall in love with your models!

Luis (Pilo) Willumsen

12-1701 grafisk.senter@
vegvesen.no


