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Hvordan kan vi utvikle attraktive byer hvor vi som innbyggere 
kan være mobile uten bil?

Framtidens byer arbeider aktivt med tilrettelegging for sykling, 
men sykkelandelen er langt lavere enn i våre naboland. 
Klimaforliket har satt som mål at all vekst i persontransporten 
skal tas med kollektiv, sykkel og gange. Hovedtema for samlingen 
i Kristiansand var hvordan vi kan tilrettelegge for økt sykling i 
byene og hvordan arealplanlegging påvirker mulighetene for å velge 
miljøvennlige transportformer. For å øke antallet kollektivpassasjerer, syklende og 
gående er det nødvendig med tette og attraktive byer med sammenhengende nett både 
for gående og syklende. 
 
”Kart i målestokk 1:1 er upraktiske å håndtere. Men sykkelkartene kan vi jo tegne rett på 
bakken, så slipper vi å ta kartet opp av lomma eller åpne app´en når vi skal finne veien.”

Tore Leite,
kontaktperson for Nettverket Areal og transport i Miljøverndepartementet
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Rolv Lea, samfunnsplanlegger, CIVITAS

• Tre forhold må være
 på plass:
 infrastruktur, 
 infrastruktur 
 og infrastruktur!

Sammenhengende og godt utbygd sykkelvegnett med høy kvalitet i detaljene - høy kval-
itet på vedlikehold og drift - sykkelkultur. Dette er, kort oppsummert, suksesskriterier for 
å få flere til å sykle.  

Sykkelvegnettet må oppleves som raskt, enkelt, trygt, komfortabelt og trafi kksik-
kert. Driften må ha høy kvalitet hele året, og det må gjøres forbedringer i system og 
detaljer hele tiden. Det må skapes en aktiv sykkelkultur som det er lett å assosieres 
seg med, det skal være helt normalt å sykle!
Aktiv sykkelkultur dannes over tid og utvikles gjennom PR og kampanjer, god 
utforming og økonomiske virkemidler. Tre forhold må være på plass for å få dette 
til: infrastruktur, infrastruktur og infrastruktur.

Trafi kkregulerende tiltak, god samhandling mellom syklister og biltrafi kk er avgjør-
ende for å få dette til. Sykkelfasiliteter, stativer, sykkelskur og luft ”løfter” syklistene 
fram og støtter opp under høy sykkelandel. 

Man har prøvd å sammenligne suksessbyer i Danmark, Sverige og Norge, men det 
er ikke så enkelt. Sykkelandelen kan ikke uten videre sammenlignes fordi defi ni-
sjonen av aldersgrupper og reiser er forskjellig. Alle de danske og svenske byene 
har høyere skår på infrastruktur 

Tilrettelegging for sykkel. 
Hva skal til for å lykkes i Norge?

Viktige suksesskriterier for å få fl ere til å sykle

•  Det skal være helt 
 normalt å sykle.



Tilrettelegging for sykkel. 
Hva skal til for å lykkes i Norge?

Erfaringer fra norske byers arbeid med sykkeltilrettelegging, 
sykkelekspressveg og sammenhengende sykkelvegnett

Øystein Holvik, miljøvernsjef, Kristiansand kommune

Kristiansand 

Visjonen i Kristiansand er at alle sykler. Målet er å bli beste sykkelregion i Norge. Innen 
2020 skal sykkelstatistikken dobles, det skal være sammenhengende sykkelvegnett i regio-
nen, og 80 prosent skal sykle til skolen.

ATP-samarbeidet er viktig for sykkelsatsinga. Det er viktig å snakke sammen om 
behov for å endre noe raskt. Vi har et rimelig bra driftsbudsjett takket være dette 
samarbeidet, blant annet til sykkelaksjoner, som vi har en del av. 
Planen for sammenhengende sykkelvegnett har bidratt til at kommunene i Kristian-
sandregionen nå har begynt å regulere for sykkeltrafi kk. Det er i dag stor forskjell 
mellom kommunene, derfor skal standarden harmoniseres. Vi er blitt ganske gode 
på tilgjengelighet for alle. 

Sykkelekspressvegen fra Vågsbygd, tangerer Kvadraturen og går til Sørlandspar-
ken. Noen strekninger er bygd. Det er gjennomført en ATP-analyse for å visen hvor 
langt du når på sykkel. 10 000 fl ere enn i dag kan nå sentrum på en halvtime innen 
2020.

Øystein Holvik

•  Vi må stå på for å få 
 gode resultater!

ATP-samarbeidet omfatter kommu-
nene Kristiansand, Songdalen, Søgne, 
Vennesla, Birkenes, Lillesand, Aust- 
Agder fylkeskommune og Vest-Agder 
fylkeskommune.

FAKTA



STAVANGER KOMMUNE 

Prioritering i kryss 

•  Det er viktig å synliggjøre 
 behovene!

Stavanger  og Sandnes 

Det har stor betydning å ha overordnede mål og strategier. I 2001 sto det bare at sykkel-
vegnettet skulle være sammenhengende, ingen ting om kvalitet eller hvor fi nmasket det 
skulle være. Kommunene har vært pådrivere.

Handlingsplan for sykkel i Stavanger - Sandnes er  i gang, en 4-årig temaplan med 
handlingsprogram. Bystyret i Stavanger er enig i mål og strategier og har puttet 
på 50 mill. kr fordi man erkjenner at det har vært satt av for lite penger. Pengene 
ble tatt fra overskuddet i Stavanger Parkering. Sykkelandelen er på 13 prosent på 
hverdager.
Hovedrutenettet trenger mye forbedring for å nå målene. Det er behov for store løft 
videre, særlig når vi skal ha alle ut på sykkel.

Sykkelstamvegen er en planlagt sykkelekspressveg Stavanger-Forus-Sandnes (15 km) 
med 4,5 meter bredde med få, men gode kryss der syklister har prioritet. 170 mill. kr
foreslått bevilget på riksvegbudsjettet. Vi vet ikke helt når vi får denne saken gjen-
nom.

Stavanger Parkering har ansvaret for å fi nansiere og drifte innendørs sykkelpar-
kering. Det betyr en del at man kan sette kostbare sykler på et trygt sted. 
 

Hildegunn Hausken

Hildegunn Hausken, transportplansjef, Stavanger kommune

Tilrettelegging for sykkel. 
Hva skal til for å lykkes i Norge?

Erfaringer fra norske byers arbeid med sykkeltilrettelegging, 
sykkelekspressveg og sammenhengende sykkelvegnett

Illustrasjonsfoto



Sykkelstrategi 

Trondheim skal være Norges beste sykkelby 
Tre mål! 
1.  Flere	  syklister

• Sykkelandelen	  skal	  dobles	  (fra	  7,5	  –	  <l	  15	  %)
• Høyere	  andel	  barn,	  unge	  og	  kvinner	  som	  sykler

2.  Tryggere	  å	  sykle
• Færre	  skadde	  syklister
• Flere	  syklister	  føler	  seg	  trygge	  i	  trafikken

3.  Enklere	  å	  sykle
• Et	  sammenhengende	  hovedne6
• God	  komfort	  og	  framkommelighet
• Flere	  parkeringsplasser	  for	  sykkel

Måleindikatorer registreres og evalueres 

Visjon: 

Ivar Arne Devik, planlegger, byplankontoret, Trondheim kommune

-  Vi skal doble 
 sykkelandelen i 
 Trondheim

-  Sykkelheisen 
 Trampe er for noen 
 utlendinger mer kjent 
 enn  Nidarosdomen!

Trondheim  

Trondheim har innført en miljøpakke, der halvparten av pengene som kommer inn skal 
brukes til miljøforbedring. Det skal brukes 1,3 milliarder fram til 2025 for å bygge ut et 
komplett sykkelvegnett. Trondheim skal være Norges beste sykkelby.

Sykkelandelen i Trondheim ligger på 11-12 prosent om sommeren og 7-8 prosent 
på årsbasis. Dette skal dobles. Politikerne har ambisiøse planer i forhold til sykkel-
satsinga, vil alminneliggjøre sykling og satse der potensialet er størst.

Sykkelstrategien i Trondheim går ut på å bygge gode fysiske anlegg med god drift 
og godt vedlikehold. Det skal skapes en sykkelkultur gjennom opplæring i skolen, 
rådgivning og kampanjer. Arealbruken skal være sykkelvennlig med fortetting av 
boliger og virksomhet og med atskilte  og direkte hovedruter for sykkel. Det skal bli 
enkelt å sykle i Trondheim.

Ivar Arne Devik

Tilrettelegging for sykkel. 
Hva skal til for å lykkes i Norge?

Erfaringer fra norske byers arbeid med sykkeltilrettelegging, 
sykkelekspressveg og sammenhengende sykkelvegnett



 

Olle Evenäs

• Vi skal forfl ytte 
 mennesker, 
 ikke kjøretøyer.

3,7 mill. innbyggere i Malmö-Københavnregionen med et felles togsystem. Alle stedene 
er viktige for hverandre. Malmö (307 000) er et kompakt område med 500 km separert 
sykkelveg og rundt 30 prosent sykkelreiser. Det er et pålitelig, smidig og billig system.

Malmö var årets sykkelkommune i Sverige i 2011, 2012 og 2013. I Malmö er det 
latterlig kort vei til det meste, som det står på alle bysyklene. Vi er opptatt av å 
forfl ytte mennesker, ikke kjøretøyer. Vi skal ha et sammenhengende nett av sykkel-
veger og sykkelbaner, og det skal maksimalt være 500 meter mellom hovedstrek-
ningene. Arbeidet med å skape dette følger en fastlagt sykkelplan.

20 sykkelpumpestasjoner (foreløpig) med kompressor er spredt rundt om i byen,  
supplert med håndpumper der det ikke er så enkelt å få fram el-forsyning.
Noen sykkelstativer er utformet som omriss av en bil. Enkelt å se hvor mange 
sykler det går på en bil, noe som kan stimulere til mer bruk av sykkel.

I Malmö har man arbeidet bevisst med innendørs sykkelparkering. Begynte med å 
utfordre arkitekter og designere på lekkert utformet sykkelparkering med fi ne far-
ger og mye lys. Man sykler til sentralstasjonen og tar toget videre. 

I nærmeste framtid skal det satses 400 mill. SEK på myke tiltak og ombygging av 
bofi endtlig miljø. Vi må utdanne personalet til å tenke i de riktige banene. Folk har 
vært vant til å tenke bil; hva vi gjør for bilen når vi planlegger en veg. Nå tenker 
vi: hva gjør vi for sykkelen og syklisten når vi planlegger en veg? Sykling skaper et 
sterkt varemerke!

Tilrettelegging for sykkel. 
Erfaringer fra våre naboland

Sykkelbyen Malmö, hver fjerde reise skjer med sykkel

•
•
•
•
•

Föredömlig stad 

Lekfull pedagogik 
Olle Evenäs, trafikkplanlegger, Malmö stad

400 000 inv.

300 000 inv.

2008
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Cykelparkering og cykelservice 

•  6 cykelbarometre. 

•  2+ cykeltællestationer. 

•  320 cykelstativer med lås. 

•  5 cykelpumper. 

•  Cykelværksted. 

•  Slangeautomat. 
 

• Bilistene vil gjerne sykle 
hvis de får et godt tilbud

• Man skal arbeide med alle 
ting, ikke én eller to.

Fredericia har 50 000 innbyggere, 140 km sykkelstier, 18 prosent sykkelandel. Det legges 
ekstremt til rette for at folk skal sykle, oppfi nnsomheten er stor. Man prøver å få med alle aldre 
i engasjerende opplegg - med premier. 

Sykkelbarometer, sykkelparkering med lås, sykkelservice, pumper, verksted, mulighet til 
å skifte slanger/dekk (automat) er spredt rundt i byen. På Fredericia stasjon fi nner man 
pendlersykler. Bilistene ble tilbudt lånt sykkel i tre måneder og fi kk gratis hjelm. Etter 
bare et halvt år fortsatte mer enn halvparten med kombinasjonen sykkel-tog. 

Jorden rundt på 80 dager tilbys alle skoler med to GPSer i hver klasse. GPSen logger 
alle turer og brukes som stafettpinne mellom elevene. 19 skoleklasser kjørte til sammen 
23 567 km. 

På tilsvarende måte kjøres Sykkelstafetten, med 25 GPSer, 25 lag á 25 deltakere i 40 
hverdager. De tre mest aktive lagene syklet 10 802 km.  Ingen aldersbegrensning.
De alle yngste kan aktiviseres med løpesykler (uten pedaler). Dette gjør at man kan få 
barn  til å sykle mye tidligere enn tidligere. Og så aktiviserer det foreldrene!

Et annet opplegg er Sykkel Score, med databrikke på sykkelen, app til smarttelefo-
nen og fysiske og virtuelle sjekkpunkter som gir poeng. Dette skjer hele hele året, en 
kampanje som aldri stopper. Skoler, næringsliv og kommuner er målgrupper for Sykkel 
Score. Prosjektet har gått inn i et EU-prosjekt (Bike the Track – Track the Bike). Samme 
software brukes i åtte forskjellige språkversjoner og gir landene muligheter for å sykle 
mot hverandre. Man kan gå inn på hjemmesiden til prosjektet og se hvordan man ligger 
an i forhold til resten av Europa. Deltakerne er fra 5 til 69 år. Alle sykler mer enn før og 
sykefraværet går ned. 

Fredericia og Odense, to sykkelsuksesser i Danmark

Tilrettelegging for sykkel. 
Erfaringer fra våre naboland



• Vi snur byen på hodet!

•  I Danmark prioriterer vi 
sykkelen som noe man 
gjør – alltid.

• Det er ikke noe man vil 
snakke om, men vi bruker 
riktig mange penger.

Troels Andersen

Troels Andersen, trafikkplanlegger, Odense kommune

Odense med 193 000 innbyggere er en typisk hageby med en diameter på 25 km og 540 km 
sykkelstier. Mobilitetsplanen for Odense skal skape en bæredyktig og tilgjengelig by som støtter 
borgernes behov for mobilitet. Der er sykkelen en hovedsak!

I Odense er det laget en ny mobilitetsplan, Odense Sykkelby. I en gate med 30 000 biler 
i døgnet skal det nå gå bare sykler. Sporvogn fi nnes ikke, men den skal tilbake. Man 
kan ikke fl ytte 30 000 biler uten gode kollektivtilbud. Det er plass til fl ere syklister og 
fotgjengere. Ut av byen kan man bruke bil, inne i byen skal man bruke mindre bil. 

Ett av de mange prosjektene er Permanent sykkellys, en ny type lykt med magneter 
på hjulet som lager strømmen. Syklene har lys også om dagen, som bilene og motor-
syklene. 10 prosent av hele kommunens befolkning kjente til prosjektet og ville være 
med. Alle ble utstyrt med gule jakker og var godt synlige. Antall sykkelulykker gikk ned 
med 32 prosent.

I Odense er det 82 prosent som går og sykler til skolen. Det henger sammen med sikker 
skolevei og sunne barn. Syklister som trenger å komme hurtig fram får supersykkelstier 
med høy hastighet, høy kvalitet og god service. Det skal bli moderne å pendle på sykkel 
over distanser på 10, 20 eller 30 km.

Tiltakene omfatter absolutt alle. Seniorene har god råd til å kjøre bil, men vi prøver å få 
dem tilbake på sykkelen. Det er godt for byen og for dem selv. 

Nå kommer Bysykler, et nasjonalt prosjekt Odense  vurderer fordi det åpner noen 
muligheter.  Det handler om å appellere til pendlere, ikke så mye til turister, for å  koble 
kollektivtrafi kk og sykkel.  Man tilbyr solide el-sykler utstyrt med Tablet PC med rute-
informasjon. Brukerne betaler for sykkelen med kredittkort eller reisekort. Prosjektet 
starter i København og vil forhåpentlig spre seg ut som et nasjonalt system. 

Fredericia og Odense, to sykkelsuksesser i Danmark

Tilrettelegging for sykkel. 
Erfaringer fra våre naboland



• El-syklene gjør Norge fl att

Befaring langs sykkelekspressveg og sykkelvegnett på Lund 
og Kvadratuern

Sykkelbefaring og byvandring i Kristiansand

Byvandring



 
 
 

Jørgen Brun

Jørgen Brun, seniorrådgiver, Miljøverndepartementet

Forslaget til nye retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging fanger 
opp politikk og lovutvikling etter 1993 på områder som klima, boligplanlegging, tran-
sport, sentrumsutvikling, fortetting, jordvern, universell utforming og folkehelse. Kravene 
skal tydeliggjøres og spisses, og vi skal få mer effektive planprosesser. 

I forslaget til nye retningslinjene legges det vekt på å planlegge boliger i pressom-
råder. Det skal være høy utnyttelse av arealer i by- og tettsteder med  fortetting 
og transformasjon ved kollektivknutepunkter. Retningslinjene er gjennomsyret av 
fokus på behovet for virkelig å styrke de sentrale områdene rundt knutepunkter og 
etablerte by- og tettstedsområder. 

Retningslinjene vil legge vekt på rett lokalisering av handel og private og offentlige 
tjenestetilbud, blant annet lokalisering av kjøpesentre. Dette omfatter også statlige 
virksomheter. Det skal legges til rette for klimavennlige transportformer, og kollek-
tivtrafi kken skal få en infrastruktur og fremkommelighet som er tilpasset framtidige 
arealbehov. Sammenhengende sykkelvegnett og gangveger skal knyttes til arealbe-
hov og framkommelighet

Og så skal det skal satses på tiltak for å begrense biltrafi kken i by- og tettsteds-
områder. Her er parkeringsrestriksjoner et stikkord.

Forslaget er på høring til 25. oktober. 

Statlige planretningslinjer for bolig-, areal-, og transportplanlegging

Arealplanlegging
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Inspirert av byplanleggingen har vi satt opp fem 

indikatorer for bymessighet 
 
  Tetthet i boligområder  

 (bosatte per daa i 100x100 m ruter) 

  Arbeidsplasstetthet  
   (arbeidsplasser innenfor 0,5 og 1 km) 

  Servicetetthet  
 (butikker innenfor 0,5 og 1 km) 

  Lokalisering  
 (avstand til sentrum) 

  Sentralitet  
 (areal av sentrumssoner – SSB) 

Side 

• Det er mye forvirrende bruk av ordet 
 tettsted i norske plandokumenter 

Øystein Engebretsen

Øystein Engebretsen, forsker, TØI

Til tross for Rikspolitiske retningslinjer (RPR) og omfattende forskning, er det stadig 
behov for å utdype kunnskapen om sammenhengen mellom bystruktur og transport. 
Den nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU) gjør det lettere å sammenligne og studere 
utviklingstrekk.

RVU fanger opp enhver forfl ytning utenfor arbeidsplass, skole og hjem, alle typer 
reiser registreres. 18 prosent av reisene går til og fra arbeid, 28 prosent gjelder han-
del og service og 19 prosent fritid. 

Det er mye forvirrende bruk av ordet tettsted i norske plandokumenter.  Det er 
store variasjonen innenfor de store tettstedene, størst i Oslo. Oslo tettsted består 
av fl ere kommuner. Utfordringen ligger i befolkningsveksten, målet er nullvekst i 
biltrafi kken, det vil si mindre bilbruk og mer kollektiv, gange og sykkel for dem som 
bor sentralt. 

Begrepet ”Bymessig” er sentralt, det vil si fortetting og redusert behov for transport.
Indikatorer for bymessighet er tetthet i boligområder, tetthet av arbeidsplasser, ser-
vicetetthet, lokalisering og  sentralitet. 

Betydningen av bostedets bymessighet er avgjørende for våre reisevaner. Jo lengre 
vi kommer fra sentrum, jo mer bruker vi bilen. Jo mer sentrumsnært, jo mindre bil 
og høyere kollektivandel; bystrukturen har betydning for valg av reisemiddel. 
Gratis parkering på jobb går ut over villigheten til å reise kollektivt. Hvis det ikke er 
gratis parkering på jobb, vil fl ere reise kollektivt. Lokalisering av handel der mar-
kedsgrunnlaget er stort, gir mindre biltrafi kk. Tett bystruktur gir mindre bilbruk. 
Kollektivtransporten er helt avgjørende for å få en stor byregion til å fungere.

Hvis målet er å begrense biltrafi kken, er det smartest å konsentrere utbyggingen 
innenfor dagens tettstedsgrenser (Oslo). Godt kollektivtilbud sammen med restrik-
sjoner i bilbruk gjør det mulig å komme i nærheten av målet i NTP.

Bystruktur og transport – Effekter av ulik arealbruk

Arealplanlegging
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indikatorer for bymessighet 
 
  Tetthet i boligområder  
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Inspirert av byplanleggingen har vi satt opp fem 

indikatorer for bymessighet 
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Km langs 
korteste 
kjørbare vei 
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Inspirert av byplanleggingen har vi satt opp fem 

indikatorer for bymessighet 
 
  Tetthet i boligområder  

 (bosatte per daa i 100x100 m ruter) 

  Arbeidsplasstetthet  
   (arbeidsplasser innenfor 0,5 og 1 km) 

  Servicetetthet  
 (butikker innenfor 0,5 og 1 km) 

  Lokalisering  
 (avstand til sentrum) 

  Sentralitet  
 (areal av sentrumssoner – SSB) 

Side 26 

Konsentrasjoner av 
detaljhandel,  
off. administrasjon, 
helse-/sosialtj, 
personlig service 
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Inspirert av byplanleggingen har vi satt opp fem 
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  Tetthet i boligområder  

 (bosatte per daa i 100x100 m ruter) 

  Arbeidsplasstetthet  
   (arbeidsplasser innenfor 0,5 og 1 km) 

  Servicetetthet  
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  Lokalisering  
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Elin Børrud

Det	  er	  kun	  en	  te2,	  	  -‐	  nær	  og	  1lgjengelig	  -‐	  by	  som	  gjør	  det	  a2rak1vt	  å	  leve	  uten	  bil.	  	  
En	  god	  by	  er	  en	  by	  med	  høy	  grad	  av	  kompleksitet,	  friksjon	  og	  synergi	  mellom	  funksjoner	  –	  	  
altså	  det	  motsa2e	  av	  hva	  en	  syklist	  trenger.	  	  
Dilemmaet	  blir	  mellom	  å	  gjøre	  trafikkbildet	  enklere	  og	  veistrukturen	  mer	  funksjonell,	  	  eller	  
å	  gjøre	  byrommet	  mer	  1lgjengelig,	  effek1vt	  og	  trivelig	  for	  gående.	  	  Jo	  bedre	  vilkår	  for	  
walkability,	  jo	  færre	  biler	  og	  desto	  bedre	  plass	  1l	  syklister	  i	  gata.	  	  

Denne	  gata	  er	  ikke	  et	  
eksempel	  på	  en	  god	  
bygate,	  men	  er	  fin	  å	  

sykle	  i.	  

Elin Børrud, professor i by- og regionplanlegging, UMB 

• Vi er redde for å ned-
 prioritere framkommelig-

heten for bil.

• Vi må bo tettere, slik at vi 
slipper å ha denne hersens 
bilen.

• Kjernen i sammen-
hengende sykkelvegnett 

 er forenkling.

• Vi må gjøre byrommet 
mer effektivt og trivelig 

 for gående.

Samordnet areal- og transportplanlegging gjennomføres av private aktører med privat 
investering og skal samarbeide med offentlige sektorer på ulike forvaltningsnivåer. Ambi-
sjon om at kommunen skal være i forkant av utviklingen med gode areal- og transport-
planer er ingen lett oppgaver.

Det hjelper ikke å lage en god plan hvis ingen vil bygge der. Den prosjektbaserte 
byutviklingen klarer ikke selv å skape sammenhengende strukturer. Et nettverk av 
planlagte områder fungerer godt framfor en forgreining av områdene.

50 prosent av alle bilreiser i Norge er kortere enn 5 km. Mange bor sånn at det er 
enkelt å velge bilen. Det er noe med måten vi har planlagt arealer og omgivelser på 
som gjør at det er sånn, ikke at folk har lav miljømoral! Prosjektbasert byutvikling 
har ikke blitt tatt på alvor som planproblem. Vi klarer ikke å gi slipp på gamle vaner!
Det er den mest kompakte bystrukturen som gjør oss uavhengige av privatbilen, 
ikke at vi velger sykkel foran bil. Mye henger i gammel vane.

Nå er det er på tide at vi tar livet av parhesten sykkel og gange. De har hatt nok 
kjærlighet i lang tid. Folk skjønner at syklister krever mer forskjellige løsninger enn 
fotgjengere. Vi snakker om sykkel og vil heller si gange og kollektiv. Det handler 
om hvor fort jeg kommer fra boligen min til holdeplassen.

Vi er jo villig til å la være å kjøre bil. Trenden i de store byene i USA er at folk  
begynner å gå – ”walkability.” Folk lar være å kjøre bil når de oppdager at det er 
mer effektivt og mer å tjene på å gå. Folk har ikke råd til å sitte i bilkøen, for reisetid 
koster penger. 

Vi må bryte logikken i tankegangen til eiendomsutviklerne. I dag er det umulig å få 
dem til å snakke sammen og jobbe helhetlig over eiendomsgrensene. 

Hvordan sikre en sammenhengende bystruktur når utbyggingen 
skjer bitvis og uforutsigbart

Arealplanlegging
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Øyvind Dalen

Øyvind Dalen, seniorrådgiver, Asplan Viak

•  Vi kan ikke sitte i Oslo og 
fortelle hvordan Hamar 
skal fortettes. Men vi kan 
si noe om potensialet.

Metoden går ut på å vurdere potensialet for fortetting i byer og tettsteder. Man ser blant 
annet på om bygningstyper og boliger kan utvikles for å påvirke transportsystemet, hvor 
mye fortetting det er plass til sentralt i byen. Gangavstand fra kollektivknutepunkter er en 
viktig indikator.

Det er utviklet en metode for å kartlegge  mulighetene. Seks byer og tettsteder er 
analysert; Moss, Hamar, Tønsberg, Sandnes, Nesttun og Ranheim.

Hamar er brukt som modell for å vurdere behov for fortetting og transformasjon. 
Man har sett på knutepunkt og gangavstander, planstatus for dagens situasjon og 
planstatus for fremtidige utbyggingsområder, befolkningstetthet, bygnings- og bolig- 
typologi og arbeidsplasstetthet.

Det er mange eneboliger og en del bygårder. Det er mulig å fortette nesten hvert 
eneste kvartal i hele byen. Arbeidsplassene ligger tett i sentrum, glissent like uten-
for sentrum. Vi kan ikke sitte i Oslo og fortelle hvordan Hamar skal fortettes. Men 
vi kan si noe om potensialet og utarbeide en metode som kommunene kan bruke.

Fortettingspotensialet i knutepunkter  - metodisk tilnærming

Verktøy for effektvurdering av areal- 
og transportplanlegging

Framtidens byer 18.10.2013 



Videre arbeid 

●  Det videre utviklingsarbeidet må 
prioriteres ut fra hvilke indikatorer som er 
av størst betydning for oppfølging av 
bymiljøavtalene 

●  Det må arbeides videre med 
konkretisering av rapporteringssystem og  
rapporteringsopplegg  

●  Det må utarbeides indikatorveiledere.  
●  Rapportering bør skje i en felles, nøytral 

database. Dette forutsetter at dataene er 
tilgjengelige for alle parter ved behov 
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Alberte Ruud,

Indikatorsettet skal bidra til å løse byenes utfordringer på transportområdet. Det er behov 
for bedre samordning av virkemidlene på transportområdet. Mer penger er nødvendig, 
men målet kan bare nås med riktig arealpolitikk.

Målet om nullvekst i biltrafi kken er den viktigste indikatorene og gjelder alle 
byområder som er aktuelle for bymiljøavtaler og bypakker og alle kommuner som 
omfattes av den enkelte avtale eller bypakke. Tidsperioden er ti år og følger avtale-
perioden for bypakkene.

Målindikatorene er styringsverktøy og skal gi en oversikt over status i de mest 
aktuelle innsatsområdene. Det skal rapporteres om status for øvrige NTP-mål som 
er relevante; trafi kksikkerhet, luftforurensning og støy. Målindikatorene gjelder 
også utviklingen av personbiltrafi kken og klimagassutslippene.

Indikatorene skal være et verktøy for å følge med på virkemiddelbruken som ligger 
til grunn for avtalene. Datagrunnlaget skal være tilfredsstillende for alle avtalepar-
ter, det skal ikke være noen usikkerhet om at detaljene stemmer.

Indikatorene for oppfølging av innsatsområder skal blant annet sjekke om det er 
vedtatt en kommunal gåstrategi, antall kilometer kollektivfelt og relativ reisetid 
mellom bil og kollektivtransport. De skal også sjekke arealbruksutvikling og restrik-
tive tiltak for bilbruk.

Alberte Ruud, seniorrådgiver, Vegdirektoratet

Indikatorsett i bymiljøavtalene. 

Verktøy for effektvurdering av areal- 
og transportplanlegging



Målet i NTP:
Sykkelandelen skal dobles


