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Rune Opheim, Civitas 
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Fredrikstad, 4.-5. mars 2013 



BAKGRUNN 
Studert sammenhenger mellom miljødata, innbyggernes 
holdninger og det byene gjør (tiltak) 

GRUNNLAG: Data fra byene om lokale tiltak, indikatorer og 
holdninger 

- Byenes årsrapporter etc. til FB, oversendt våren 2012 

- Tiltaksdatabase for byene (Rambøll, pr 01.07.2012) 

- Evaluering av FB (Rambøll, 2012) 

- Indikatorer for miljøutviklingen i FB (SSB, 2009, seinere 
oppdatert). Kommunefordelte SSB-data om klimagassutslipp 
oppdateres ikke lenger. 

- Holdningsundersøkelse blant innbyggerne (TNS Gallup, 2012) 

- Beregnet kutt i CO2-utslipp for 127 lokale klimatiltak 
(Prøveversjon av regne- og dokumenteringsverktøyet «KVIKKT» 
utviklet for KS, beregninger 2011-12) 

 



METODE 
Valgt ut fire byer med betydelige innbyrdes forskjeller i 
bestemte miljødata, holdninger og/eller tiltaksomfang. 

Belyst sammenhenger vi har funnet interessante 
 

5,1 eller høyere 
4,6 – 5,0 

4,1 – 4,5 

3,6 – 4,0 

3,1 – 3,5 

2,6 – 3,0 

2,1 – 2,5 

2,0 eller lavere 

Innbyggernes holdninger: 

- Prioritering av tiltakstype 

- Tilfredshet med kommunen 

6 = høyest 
prioritet/ 

tilfredshet 

1 = lavest 
prioritet/ 

tilfredshet 

Studert utvikling i utvalgte miljøindikatorer fra SSB sin 
statistikk 2001-09 (nyere tall ville ha vært nyttige) 

Oppsummert relaterte tiltak/ aktivitet i byene 

Sett opplysningene i sammenheng – stiller SPØRSMÅL 

ATP-tiltak her. Energi, avfall, klimatilpassing, info m.m. også vurdert 

OBS! Risiko for feil i grunnlag og ved «kopling» av data 



KOLLEKTIVTRAFIKK, med eksempler fra 
Bergen, Trondheim, Stavanger, Porsgrunn  

Innbyggernes holdninger: 

 

     
Gj. 

snitt 

 
Bergen 

 
Trond-
heim 

 
Stav-
anger 

 
Pors-
grunn 

Prioritering 
av tiltakstype 

Bygge ut 
kollektivtransporten 

 
5,3 

 
5,5 

 
5,1 

 
5,4 

 
5,0 

Innføre kollektivfelt  
4,3 

 
4,6 

 
3,7 

 
4,7 

 
3,6 

Tilfredshet 
med 
kommunens 
arbeid 

Tilrettelegger for god 
kollektivtransport 

 
3,4 

 
3,0 

 
4,1 

 
2,5 

 
3,4 

Innfører kollektivfelt  
3,3 

 
3,1 

 
4,4 

 
3,7 

 
1,9 



KOLLEKTIVTRAFIKK, med eksempler fra 
Bergen, Trondheim, Stavanger, Porsgrunn  



KOLLEKTIVTRAFIKK, med eksempler fra 
Bergen, Trondheim, Stavanger, Porsgrunn  
«Bygge ut kollektivtrafikken» er det mest populære av alle 
tiltak i TNS Gallup sin undersøkelse.  Færre vi ha kollektivfelt 

Bergenserne har høy (slått av Tromsø og Oslo) og økende 
kollektivandel, er mest positive til utbygging, men lite fornøyd 
med kommunen, trass i bybanen. OBS! Trafikktall 2009. 

Trondhjemerne reiser mindre kollektivt, er mindre opptatt av 
å satse på kollektivtrafikken (spesielt kollektivfelt), men mest 
fornøyd med kommunen. Bussatsing, koll.felt – trendbrudd? 

Stavanger: Mindre fall i kollektivandel enn Trh. Like «pos.» 
holdninger som Bergen. Markert utilfreds med kommunen, 
unntatt koll.felt. Sandnes er minst opptatt av kollektivtrafikk 

Porsgrunn har lav kollektivandel, og lav interesse for å 
prioritere kollektivtrafikken. Markert misfornøyd med 
kommunens arbeid for kollektivfelt, trass i innsats.  



«To 
bybane, 

or not to 
bybane»... 

 

Foto: 
Wikimedia 
Commons - 
Jonny Eriksen   

 



SENTRUMSUTVIKLING, AREALBRUK, LOKA-
LISERING; Tromsø, Sandnes, Skien, Porsgrunn 

    Gj. 
snitt 

Tromsø Sand-
nes 

Skien Pors-
grunn 

Priorite-
ring av 
tiltaks-
type 

Tilrettelegge for et levende 
og attraktivt sentrum 4,9 5,0 5,0 5,4 5,3 

Tilrettelegge for utendørs 
møteplasser og gode byrom 4,6 4,6 4,7 5,0 4,8 

Lokalisere barnehager og 
andre tjenester slik at de kan 
nåes uten bil 

4,6 4,6 4,5 4,3 4,4 

Begrense utbygging av 
kjøpesentra utenfor sentrum 3,4 4,1 3,1 4,2 3,9 

Tilfreds-
het med 
kommu-
nens 
arbeid 

Tilrettelegger for et levende 
og attraktivt sentrum 3,3 2,8 3,5 2,1 3,0 

Tilrettelegger for utendørs 
møteplasser og gode byrom 3,4 2,9 3,3 2,9 3,3 

Lokaliserer barnehager og 
andre tjenester slik at de kan 
nåes uten bil 

3,0 2,7 3,1 2,8 3,0 

Begrenser utbygging av 
kjøpesentra utenfor sentrum 2,7 2,2 3,2 2,0 2,7 

Innbyggernes holdninger: 
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SENTRUMSUTVIKLING, AREALBRUK, LOKA-
LISERING; Tromsø, Sandnes, Skien, Porsgrunn 



SENTRUMSUTVIKLING, AREALBRUK, LOKA-
LISERING; Tromsø, Sandnes, Skien, Porsgrunn 
Tromsøværingene vil begrense kjøpesenterutbygging, og 
utilfreds med kommunen her, - og med sentrumsutvikling. Til 
nå mye sentrumshandel, og kompakt by. Kun 4 av 10 kan lett 
gå til butikken, i Oslo kan 8 av 10 det. Stor utbygging av kjøpe-
senter, men arbeider med utvikling av sentrum og bydelene.  

Sandnesbuen vil ikke begrense kjøpesenter, og er fornøyd 
med kommunens innsats. Lite sentrumshandel. Kompakt 
sentrum, men vekst utenfor. Mange sentrumstiltak. 

Folk i Grenland støtter sentrumsutvikling, og mange vil 
begrense kjøpesenterutb. Skien minst tilfreds med komm. 
innsats for sentrum og «mot» kjøpesentra. Skien har lavest 
andel sentrumshandel i FB, mens tilsv. i Porsgrunn er høyest. 
Lav og noe synkende sentrumstetthet, samtidig som mye av 
veksten skjer utenfor. Vidt spekter av kommunal innsats. 



Hva vil folk fikse uten bil..? 
 



RESTRIKSJONER PÅ BILBRUK, med eksempl. 
fra Oslo, Bergen, Drammen og Sarpsborg  

Innbyggernes holdninger: 

 

     
Gj.snitt 

 
Oslo 

 
Bergen Dram-

men 
Sarps-
borg 

Prioritering 
av 
tiltakstype 

Redusere bil-
trafikken ved å 
begrense parkerings-
muligheter i sentrum  

2,9 3,2 3,3 2,0 2,3 

Innføre 
rushtidsavgift  2,7 2,9 3,3 2,0 1,9 

Tilfredshet 
med 
kommu-
nens 
arbeid 

Reduserer 
biltrafikken ved å 
begrense 
parkeringsmuligheter 
i sentrum 

3,4 3,4 3,4 3,9 3,3 

Innfører 
rushtidsavgift 2,7 2,7 2,6 2,6 2,3 



RESTRIKSJONER PÅ BILBRUK 



RESTRIKSJONER PÅ BILBRUK, med eksempl. 
fra Oslo, Bergen, Drammen og Sarpsborg  
Oslofolk «tåler» litt restriksjoner på bilbruk, spesielt par-
kering. Færrest biler, kortest kjørelengde og høyest andel 
miljøvennlig transport i FB. Kommunens aktivitet på området er 
ikke spesielt framtredende i rapporteringen til FB. 

Bergenserne er desidert minst negative til restriksjoner på 
bilbruk, særlig rushtidsavgift. Lang tradisjon for betaling + fokus på 
byluft. Bilhold og bilbruk langt større enn i Oslo, og markant 
økende 2003-09.  Mye kommunal aktivitet. 

Folk i Drammen og Sarpsborg er mest negative til 
restriksjoner på bilbruk. Begge byer har stor og økende 
bilbruk per innbygger, spesielt Drammen. De to byene 
utmerker seg ikke vesentlig i forhold til aktivitet på området, 
men flere restriksjoner er «på gang» 

Alle byene arbeider med «bypakker» - ofte uklart skille           
mellom restriksjoner og finansiering 



Joda, det virker...  
– men så var det dette 
demokratiet da... 

 



GRØNNSTRUKTUR OG MYKE TRAFIKANTER 
Tromsø, Kristiansand, Drammen og Sandnes  
     

Gj.snitt 
 

Tromsø 
 

Kr.sand 
Dram-
men 

Sand-
nes 

Priori-
tering av 
tiltakstype 

Gi plass til grønne 
lunger for lek og 
rekreasjon 

5,0 5,0 5,0 4,8 5,0 

Bygge flere sykkelveier 4,9 5,0 4,6 4,6 4,3 

Bygge flere 
turveier/fortau 4,7 5,1 4,3 4,7 4,4 

Tilfredshet 
med 
kommu-
nens 
arbeid 

Gir plass til grønne 
lunger for lek og 
rekreasjon 

3,5 3,1 3,7 4,4 3,5 

Bygger sykkelveier 3,1 3,0 4,2 3,8 3,9 

Bygger turveier og 
fortau 3,6 3,4 4,3 4,2 4,0 

Innbyggernes holdninger: 
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GRØNNSTRUKTUR OG MYKE TRAFIKANTER 
Tromsø, Kristiansand, Drammen og Sandnes  
Tromsøværingene vektlegger grønnstruktur, spesielt 
turveger/fortau, og er misfornøyd med kommunen. Færrest m. 
g/s-veg per innb. og utfordrende klima/ topografi – likevel 
blant dem som går mest, og sykkelandel som Sandnes! 
Kommunen rapporterer få aktiviteter i.f.t. de andre byene.    

Ikke fullt så viktig i andre byer, og mer tilfreds med kommunen 

Kristiansanderne her god tilgang til grønnstruktur, og sykler 
mest, selv om g/s-nett bare er på gjennomsnittsnivå. Det 
arbeides mye med sykkeltiltak og informasjon.  

Relativt få drammensere sykler, men stadig flere går 
Kommunens aktive arbeid blir verdsatt av innbyggerne 

Sandnes er best på g/s-veger og stor kommunal aktivitet. 
Men lav og synkende g/s-andel. Sandnesbuen prioriterer 
heller ikke g/s-tiltak like høyt som de fleste andre i FB.  



De viktigste delene av g/s-nettet 
følger ikke alltid bilveger...  

Grønnstruktur gir både rekreasjon 
og transport – ofte samtidig! 

 



«ALT HENGER SAMMEN MED ALT»...  

Både tilbud og 
etterspørsel avgjørende 

Begge deler kan 
påvirkes 

Mulighet til å 
reise kollektivt 

Mulighet til å «ha det 
greit» med lite bilbruk 
(arealbruk, lokalisering, 
sentrum, rekreasjon 

Mulighet til å 
bruke bil 

Mulighet til å 
gå/ sykle 



GRUNNLAG FOR RESULTATER 
- Kollektivtrafikk 
- Arealbruk, lokalisering 
- Vegnett 
- G/s-nett, grønnstruktur 

Innbyggernes 
holdninger og 

bidrag 

Kommunens 
innsats og 

prioriteringer 

Statlig innsats og 
prioriteringer 

Mulighet 
for å nå 

målene i FB 
- redusere 
klimagass-
utslipp og 

gjøre byene 
bedre å bo i 

Innbyg-
gernes 
verd-

setting av 
slike 

resultater 

  

Naturlige 
forutsetninger, det 
som til nå er gjort 
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