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Side 2 

1. Samspillet bystruktur og transport  - kort faglig tilbakeblikk 

2. Hvordan RVU kan brukes til å belyse og utdype sammenhengene  

3. Utfordringene knyttet til forventet befolkningsvekst  

 - og NTPs krav om 0-vekst i biltrafikken 

4. Kort generell oversikt over reisevanene i ulike regioner 

5. Samspill mellom reisevaner og indikatorer for ”bymessighet” i de store 

byregionene (intraurbane variasjoner)    

6. Samspill mellom bystruktur og kollektivtilbud (arbeidsreiser)  

7. Betydning av lokalisering 

8. Tilbake til målet om 0-vekst i biltrafikken:  

Historiske tilbakeblikk på utvikling av de store tettstedene  

(fra suburbanisering til reurbanisering) 

9. Utfordringer framover mot 2030 – eksempel Oslo tettsted. 

”Regneøvelse” for å belyse konsekvensen av ulike strategier 

10.Bruk av RVU-baserte modeller i konkret regional planlegging: 

Plansamarbeidet mellom Oslo og Akershus 

 



Side 

Christaller 1933 



Side Side 4 

Christaller 1933 

 

En rekke internasjonale, nordiske og norske empiriske studier har vist at den 

romlige bystrukturen har betydning for våre reisevaner  

 

Funnene er i tråd med hva man kunne forventet ut fra sentralstedsteorien (fra 1933) 

og senere teorier innenfor transportgeografi og tidsgeografi (60/70-tallet)  
        

       Petter Næss 2012 

 

 

Generelt viser undersøkelsene at  

  jo lengre fra sentrum folk bor, desto mer brukes bil for de daglige reisene  

  jo større tetthet og konsentrasjon av service/arbeidsplasser, desto mindre bilbruk  

 

I tillegg har kvaliteten på kollektivtilbudet og regulering av bilbruk betydning for valg 

av transportmiddel 

 

Noe uenighet om hvilken faktor som er viktigst 



Side 5 

Teorier om sammenheng mellom bystruktur og reisevaner har stått sentralt i 

arbeidet med transportmodeller og transportanalyser i Norge helt fra 

Transportanalysen for Osloområdet (1965)  
 



Side 6 

Teorier om sammenheng mellom bystruktur og reisevaner har stått sentralt i 

arbeidet med transportmodeller og transportanalyser i Norge helt fra 

Transportanalysen for Osloområdet (1965)  
 

På 70- og 80-tallet ga forskningen økende bekymring for 

byutviklingskostnader, økt biltrafikk og miljøkonsekvenser ved det 

daværende spredte utbyggingsmønsteret i byer og tettsteder (framkom bl.a. i 

arbeidet med ressursregnskap/-budsjett) 

 

Førte til at vi i 1993 fikk Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for samordnet 

areal- og transportplanlegging 

 

Allerede i 1991 ble det gitt egne RPR for bl.a. regional planlegging 

knyttet til lokalisering av ny hovedflyplass på Gardermoen 

 

Og samordnet areal- og transportplanlegging ble lagt til grunn ved 

planlegging av regionalt utbyggingsmønster på Romerike (1991) 
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Til tross for RPR og omfattende forskning helt til i dag; 

Stadig behov for å dokumentere og utdype kunnskapen 

om sammenhengene mellom bystruktur og transport 
 

Mange av de klassiske studiene fokuserer på hele byer (mangler 

intraurbane variasjoner) eller på casestudier fra noen delområder  

- vanskelig å generalisere resultatene 

 

Fra 2001 har de nasjonale reisevaneundersøkelsene (RVU) gitt nye 

muligheter (innføring av stedfesting) 

RVU gir et mer representativt utvalg av respondenter på tvers av byer og  

områdetyper – herunder byenes omland  

Gjør det lettere å foreta sammenligninger og studere utviklingstrekk 

Resultater fra analyser kan lettere generaliseres til modeller for bruk i 

konsekvensberegninger 

Data og analyseresultater er lett tilgjengelig 
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Den nasjonale reisevaneundersøkelsen - RVU 

 Hvert fjerde år – første gang i 1985 

 TØI har vært faglig ansvarlig for alle undersøkelsene 

 Sammenlignbar med undersøkelser i andre land 

 Formålet: Kunnskap om den norske befolkningens reiser 

 

 RVU 2009:  

Representative utvalg av personer 13 år+ (Trukket fra Folkeregisteret)  

Nasjonalt hovedutvalg: 10.000 personer + regionale tillegg: 18.430 

 

 Pågår: RVU 2013/14 med om lag 60.000 intervjuer  

      

 



Side 

1 Følgereise 

2 Arbeidsreise 

3 Innkjøpsreise 

4 Innkjøpsreise 

5 Besøksreise 

6 Besøksreise 
 

Foreldres hjem

Hjem

Barnehage

Arbeid

Butikk

1

2

3
4

5

6

 

Reise i RVU:   Enhver forflytning i trafikkmiljø  

  - utenfor boligen, skolen, arbeidsplassen, fritidsboligen  ….. 

  - uavhengig av lengde, varighet, formål eller transportmiddel. 

Informasjon om reisen: 

Definisjon av reiseformål: 
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1 Følgereise 

2 Arbeidsreise 

3 Innkjøpsreise 

4 Innkjøpsreise 

5 Besøksreise 

6 Besøksreise 
 

Foreldres hjem

Hjem

Barnehage

Arbeid

Butikk

1

2

3
4

5

6

 

Reise i RVU:   Enhver forflytning i trafikkmiljø  

  - utenfor boligen, skolen, arbeidsplassen, fritidsboligen  ….. 

  - uavhengig av lengde, varighet, formål eller transportmiddel. 

Informasjon om reisen: 

Definisjon av reiseformål: 

 

Reiseformål (hele landet): 

 

18 % til/fra arbeid 

  4 % til/fra skole/univ 

  3 % tjenestereise 

28 % handle/service 

11 % omsorg/følge 

19 % fritid 

13 % besøk 

  5 % annet 

  TØI rapport 1130/2011 
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Hva viser RVU om sammenhengen bystruktur/transport? 

 

Fokus store  

tettsteder: 

 

Problemstilling: 

Hvordan kan vi bruke kunnskap fra RVU for å møte 

planutfordringene framover? 



Side 12 

37 % 

25 % 

Oslo tettsted 

Utfordring: Forventet befolkningsvekst fram til 2030 

25-37 % vekst 

i biltrafikken ? 

Basert på SSBs framskrivninger med fire komponenter; fruktbarhet, levealder, innenlands flytting (mobilitet) og innvandring og fire 

alternativer; lav (L), middels (M), høy (H), konstant (K) eller 0. (Kilde: SSB, http://www.ssb.no/emner/02/03/folkfram/.) 

Målet er nullvekst!  

 

Veksten i persontransporten i storbyområdene 

skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange 

 
Klimameldingen (Meld.St.21 2011-2012) 

NTP 2014-2023 (Meld.St.26 2012-2013)  

 

 

Hvordan kan utforming av bystrukturen bidra til målet? 

 

Har bystrukturen noen betydning for våre reisevaner? 

 

 

Tilsvarende utfordringer i 

de  andre storbyregionene 
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Men først; store regionale forskjeller i reisevanene:   

Lokale reiser (≤ 50 km) fra/til bolig (personer ≥ 18 år) 



Side 14 

Forskjellene kan knyttes til: 

 Boform (spredt/tett) 

 Tettstedenes størrelse 

 Tettstedenes tetthet 

 Tettstedenes regionale funksjon 

 

 De interne forskjellene i store tettsteder er 

større enn de regionale forskjellene 

Store regionale forskjeller i reisevanene:   

Lokale reiser (≤ 50 km) fra/til bolig (personer ≥ 18 år) 



Side 

Store variasjoner innenfor de store tettstedene 
 

Andel reiser som 

bilfører etter bosted.  

 
Reiser <50 km fra/til 

eget hjem, personer 

over 17 år. 



Side 

Store variasjoner innenfor de store tettstedene 
 

Andel reiser som 

bilfører etter bosted.  

 
Reiser <50 km fra/til 

eget hjem, personer 

over 17 år. 



Side 

Store variasjoner innenfor de store tettstedene 
 

Andel reiser som 

bilfører etter bosted.  

 
Reiser <50 km fra/til 

eget hjem, personer 

over 17 år. 



Side 

Andel bilfører etter 

reisemål 
Andel kollektivt av 

motoriserte 

Reiser < 150 km som ikke ender i eget hjem 



Side 19 

Andel reiser som bilfører etter bosted  
Reiser <50 km fra/til bolig, personer ≥ 18 år 

Andel reiser som bilfører etter reisemål  
Reiser <150 km , Ikke reiser til eget hjem, Personer ≥ 18 år 

Prosent kollektivt  av motoriserte reiser  etter reisemål 
Reiser <150 km , Ikke reiser til eget hjem, Personer ≥ 18 år 

De interne 

forskjellene størst i 

Oslo tettsted 



Side 20 

Andel reiser som bilfører etter bosted  
Reiser <50 km fra/til bolig, personer ≥ 18 år 

Andel reiser som bilfører etter reisemål  
Reiser <150 km , Ikke reiser til eget hjem, Personer ≥ 18 år 

Prosent kollektivt  av motoriserte reiser  etter reisemål 
Reiser <150 km , Ikke reiser til eget hjem, Personer ≥ 18 år 

De interne 

forskjellene størst i 

Oslo tettsted 

 

 

Byplanleggingen opptatt av ”bymessig” fortetting/utvikling  

 Mål:  Redusere transportbehovet og omfanget av biltrafikk 

 

Vårt spørsmål: 

 Har grad av ”bymessighet” betydning for reisevanene? 

 

 
Vi fokuserer på data fra Oslo tettsted  

– for alle tettsteder ≥ 50.000 innb, se TØI rapport 1178/2011 

 



Side Side 21 

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 

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 22 



Side Side 23 

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 

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 24 



Side 

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 25 

Km langs 

korteste 

kjørbare vei 

 

 

 

 



Side 

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 



Side 

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 27 

Konsentrasjoner av 

detaljhandel,  

off. administrasjon, 

helse-/sosialtj, 

personlig service 

 

To problemstillinger:  Betydningen av bostedets bymessighet 

    Betydningen av reisemålets bymessighet  

     (og tilgjengelighet) 

 



Side Side 28 

Betydning av bostedets 

bymessighet for våre 

reisevaner 

 
Valg av reisemåte på reiser fra/til eget hjem 

Personer ≥ 18 år 
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Bostedets bymessighet: Reisemåte fra/til bosted – Oslo tettsted – RVU 2009 



Side Side 30 

Bostedets bymessighet: Reisemåte fra/til bosted – Oslo tettsted – RVU 2009 



Side Side 31 

Bostedets bymessighet: Reisemåte fra/til bosted – Oslo tettsted – RVU 2009 



Side Side 32 

Bostedets bymessighet: Reisemåte fra/til bosted – Oslo tettsted – RVU 2009 



Side Side 33 

Generalisering:  

 Sannsynlig andel som bilfører på reise fra/til bolig,  etter: 

 - Befolkningstetthet ved bostedet  

 - Arbeidsplasstetthet ved bostedet 

 - Avstand fra bolig til sentrum  

Bostedets bymessighet: Reisemåte fra/til bosted – Oslo tettsted – RVU 2009 



Side Side 34 

Betydning av reisemålets 

bymessighet for våre 

reisevaner 

 
Reiser med målpunkt i Oslo tettsted 

Ikke medregnet hjemreiser   
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Reisemålets bymessighet – Oslo tettsted Oslo tettsted 

Personer ≥ 18 år 

Reiser < 150 km 

Ikke til eget hjem 
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Reisemålets bymessighet – Oslo tettsted Oslo tettsted 

Personer ≥ 18 år 

Reiser < 150 km 

Ikke til eget hjem 



Side Side 37 

Reisemålets bymessighet – Oslo tettsted Oslo tettsted 

Personer ≥ 18 år 

Reiser < 150 km 

Ikke til eget hjem 



Side Side 38 

Reisemålets bymessighet – Oslo tettsted Oslo tettsted 

Personer ≥ 18 år 

Reiser < 150 km 

Ikke til eget hjem 



Side Side 39 

Reisemålets bymessighet – Oslo tettsted 

Generalisering (modell): Sannsynlig andel reiser som bilfører og kollektivtrafikant 

etter målpunktets sentrumsavstand og arbeidsplasstetthet 



Side Side 40 

Reisemålets bymessighet – Oslo tettsted 

Generalisering (modell): Sannsynlig andel reiser som bilfører og kollektivtrafikant 

etter målpunktets sentrumsavstand og arbeidsplasstetthet 

 

Bystrukturen har betydning for transportmiddelvalget 

 

Men det ligger noe mer bak høye kollektivandeler ….. 

 

 



Side 41 

Avgjørende for kollektivandelen er bl a: 

 Reisetidsforholdet kollektivt/bil – dør til dør 

 Hvor lett det er å bruke bil 

 Lokalisering 

 

Eksempel på samspill mellom bystruktur og kollektivtilbud 

Vi ser på arbeidsreiser ……………….. 



Side 

Folk som kan 

velge mellom 

kollektivtransport 

og bil (har 

bil/førerkort) 

 

Sannsynligheten for å reise kollektivt til arbeidsplass i Oslo tettsted - etter:  

 Kollektivtilbudet – kvalitet målt som relativ reisetid til jobb 

 Parkeringsmulighet ved jobb  

 Jobbens lokalisering  

Side 42 



Side 

Folk som kan 

velge mellom 

kollektivtransport 

og bil (har 

bil/førerkort) 

 

Side 43 

Sannsynligheten for å reise kollektivt til arbeidsplass i Oslo tettsted - etter:  

 Kollektivtilbudet – kvalitet målt som relativ reisetid til jobb 

 Parkeringsmulighet ved jobb  

 Jobbens lokalisering  



Side 

Folk som kan 

velge mellom 

kollektivtransport 

og bil (har 

bil/førerkort) 

 

Sannsynligheten for å reise kollektivt til arbeidsplass i Oslo tettsted - etter:  

 Kollektivtilbudet – kvalitet målt som relativ reisetid til jobb 

 Parkeringsmulighet ved jobb  

 Jobbens lokalisering  



Side 

Den enkeltes valg av kjøpesenter - avhenger av 

 Reiseavstand 

 Det lokale handelstilbudet – kjøpesenterkonkurransen 

 Kjøpesenterets absolutte og relative størrelse 

Sannsynligheten for at en potensiell kunde velger et bestemt kjøpesenter 

 avtar med økende avstand til senteret  

 øker med senterets størrelse 

 avtar med økende konkurranse (kundens valgmuligheter) 

 øker ved senterets markedsdominans (i senterets lokalområde)  

 

Transport/reisevaner også et spørsmål om riktig 

lokalisering i forhold til markedet 

 

Eksempel handel → kjøpesentre (analyse basert på RVU-2005) 



Side 

Sannsynligheten for at en handlereise går til et bestemt kjøpesenter. 
Datagrunnlag: RVU 2005. 

 Kurvene viser 

avstandsfølsomhet 

 

 Ved jevn befolkningsfordeling: 

50 % av markedsgrunnlaget  

0-3 km fra senteret  
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Side 

Reisemåte etter bosatte i kjøpesentrenes næromland – innenfor 2km luftlinje 
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Side 

Trafikkarbeid med bil etter bosatte i kjøpesentrenes næromland (innenfor 2 km luftlinje)  
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Gjennomsnittlig antall vognkm per handlereise (én vei). Kilde: RVU 2005.  

Reisemåte til kjøpesenter 
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Trafikkarbeid med bil etter bosatte i kjøpesentrenes næromland (innenfor 2 km luftlinje)  
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Gjennomsnittlig antall vognkm per handlereise (én vei). Kilde: RVU 2005.  

Reisemåte til kjøpesenter 

Lokalisering av handel der markedsgrunnlaget er stort 

 

- gir mindre biltrafikk (og høyere omsetning) 



Side 51 

Konklusjon:  

 
Tett bystruktur, med høy konsentrasjon av arbeidsplasser 

og service med riktig lokalisering  

- kombinert med et effektivt kollektivsystem  

- gir mindre bilbruk 

 

Basert på denne kunnskapen …….  

   og målet om 0-vekst i bilbruk  

 

 

Hvordan kan utforming av bystrukturen (fordeling av 

befolkningsveksten) bidra til måloppnåelse? 
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Dagens lokaliseringsmønster innenfor Oslo tettsted (2013)  

      Km fra sentrum  



Side 53 

Dagens lokaliseringsmønster innenfor Oslo tettsted (2013)  

      Km fra sentrum   

Byutviklingstrender kan skifte  

   – det har de gjort før: 

 

Fra suburbanisering til reurbanisering 
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Befolkningsvekst Oslo tettsted (snitt per år)      Km fra sentrum  
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Befolkningsvekst Oslo tettsted (snitt per år)      Km fra sentrum  
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Befolkningsvekst Oslo tettsted (snitt per år)      Km fra sentrum  
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Befolkningsvekst Oslo tettsted (snitt per år)      Km fra sentrum  
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Befolkningsvekst Oslo tettsted (snitt per år)      Km fra sentrum  
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Befolkningsvekst Oslo tettsted (snitt per år)      Km fra sentrum  

SSB 



Side 60 

Kilde NTP 2014-2023 

Meld.St.26 (2012/2013) 

 Nedgang/stagnasjon i biltrafikken i Oslo og Akershus 

de siste årene til tross for betydelig befolkningsvekst 

(kilde: NTP). 

 Kan dette delvis forklares med endret bystruktur? 

Biltrafikk Akershus 

Biltrafikk Oslo 

Kollektivtransport 



Side 61 

 

Kan vekstfordelingen 2005-2013 fortsette? 

Er det plass? 

Vil økte priser eller nye boligpreferanser presse fram ny suburbanisering? 

 

Alternativer som nevnes:  

 Utbygging i tettsteder i Akershus (satellitter utenfor Oslo tettsted) 

 Utbygging i byene innenfor intercitytriangelet 10-15 mil fra Oslo 

 



Side 62 

Strategivalg - regneøvelse: 

 

360.000 nye innbyggere (2012-2030) fordeles etter 5 alternativer: 

 

1. Fordeling som dagens bosetting (Oslo tettsted) 

     Fortsatt reurbanisering: 

2. Fordeling som veksten 2005-2012 

     Ny suburbanisering: 

3. Som veksten på 80-tallet, men uten nedgang i sentrale deler 

4. 50 % som dagens bosetting, 50 % til satellitter i omlandet 

5. 50 % som dagens bosetting, 50 % til IC-byene 10-15 mil fra Oslo 

 
Problemstilling (virkningsberegning): Utbyggingsmønsterets betydning for 

vekst i bilturer fra/til bostedene (alle formål) 

 

Høyt 

vekstalternativ 

HHMH (SSB) 
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Høyt 

vekstalternativ 

HHMH (SSB) 
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Høyt 

vekstalternativ 

HHMH (SSB) 
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Høyt 

vekstalternativ 

HHMH (SSB) 
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Høyt 

vekstalternativ 

HHMH (SSB) 
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Høyt 

vekstalternativ 

HHMH (SSB) 
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Høyt 

vekstalternativ 

HHMH (SSB) 
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Høyt 

vekstalternativ 

HHMH (SSB) 
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Konklusjon: 

Hvis målet er å begrense biltrafikken, 

vil konsentrert utbygging innenfor dagens 

tettstedsgrenser (Oslo tettsted) være det smarteste. 

 

Kombinert med godt kollektivtilbud og restriksjoner 

på bilbruk, kan det være mulig å komme i nærheten 

av ambisjonen i NTP.   
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Bruk i konkret regional planlegging 
 

Plansamarbeidet mellom Oslo og Akershus:  

 

 Bakgrunn: Forventet befolkningsvekst og mål om nullvekst i biltrafikken  

 

 Initiativ (pålegg) fra Regjeringen (Ot.prp.nr.10 2008-2009) 

 

 Mandat:  Utarbeide forslag til regional plan for areal og 

 transport  i Oslo og Akershus   

 

 Utredes: Tre alternative utbyggingsmønstre (og transportsystem) for 

 Oslo og Akershus 

 

TØIs oppdrag: Analyse av transportkonsekvensene av alternativene 

Middels 

vekstalternativ 

MMMM (SSB) 
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Alternative lokaliseringer  av folk og arbeidsplasser 2030 (MMMM) 

ALTERNATIV 1 

VIDEREFØRE DAGENS KOMMUNEPLANER 

ALTERNATIV 2 

KONSENTRERT UTVIKLING AV BYER 

ALTERNATIV 3 

FORTETTING I MANGE KNUTEPUNKTER 

2 b:  

Forsterket vekst i 

Lillestrøm/ 

Strømmen/ 

Kjeller 

2 a 3 a 

3 b-e: 
Utvikling av ny 

”by” i Akershus 

- 4 alternativer 

Heggedal 

Kolbotn 

Rånåsfoss 

Minnesund/ 

Langset 



Side 

Alternative lokaliseringer  av folk og arbeidsplasser 2030 (MMMM) 

ALTERNATIV 1 

VIDEREFØRE DAGENS KOMMUNEPLANER 

ALTERNATIV 2 

KONSENTRERT UTVIKLING AV BYER 

ALTERNATIV 3 

FORTETTING I MANGE KNUTEPUNKTER 

2 b:  

Forsterket vekst i 

Lillestrøm/ 

Strømmen/ 

Kjeller 

2 a 3 a 

3 b-e: 
Utvikling av ny 

”by” i Akershus 

- 4 alternativer 

Heggedal 

Kolbotn 

Rånåsfoss 

Minnesund/ 

Langset 

 

 Alle alternativer:   53 % av veksten legges til Oslo kommune  

    

   (57 % 2008-2013) 

 

  

 Alternativ 1: 75 % av veksten legges til Oslo tettsted 

 Alternativ 2a:   83 % av veksten legges til Oslo tettsted 

 Alternativ 3a: 75 % av veksten legges til Oslo tettsted 

     

   (75 % 2008-2013) 
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Tetthet:  Bosatte/daa i boligområdene innenfor grunnkrets 

Lokalisering:  Km luftlinje til Oslo sentrum 

Konsentrasjon: 
Arbeidsplasser <= 2 km fra bosted 

Bosatte <= 2 km fra bosted 

Kollektivtilbud: Relativ reisetid til Oslo sentrum 

Regionale koblinger i 

arbeidsmarkedet: 

Arbeid i/nær Oslo sentrum   

Arbeid lokalt (<= 2 km fra bosted) 

Bosted og arbeid utenfor bomringen 

Indikatorer som grunnlag for analysene: 



Side 

ALTERNATIV 1 

VIDEREFØRE DAGENS KOMMUNEPLANER 

ALTERNATIV 2 

KONSENTRERT UTVIKLING AV BYER 

ALTERNATIV 3 

FORTETTING I MANGE KNUTEPUNKTER 

Regionale fordelinger hele 

Oslo og Akershus 

Økning bosatte 

2012-2030 



Side 

ALTERNATIV 1 

VIDEREFØRE DAGENS KOMMUNEPLANER 

ALTERNATIV 2 

KONSENTRERT UTVIKLING AV BYER 

ALTERNATIV 3 

FORTETTING I MANGE KNUTEPUNKTER 

Arbeidsplasser 2012 

og økning 2012-2030 

Regionale fordelinger hele 

Oslo og Akershus 
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ALTERNATIV 1 

VIDEREFØRE DAGENS KOMMUNEPLANER 

ALTERNATIV 2 

KONSENTRERT UTVIKLING AV BYER 

ALTERNATIV 3 

FORTETTING I MANGE KNUTEPUNKTER 

Tetthet 

(bosatte/daa)

Befolkningens 

gjennomsnittlige avstand 

til Oslo sentrum (km)

Arbeidsplassenes 

gjennomsnittlige avstand til 

Oslo sentrum (km)

2012 6,8 17,2 12,1

Alternativ 1 10,0 17,2 11,8

Alternativ 2a 12,0 16,2 11,5

Alternativ 3a 9,7 17,2 12,4

Regionale fordelinger hele 

Oslo og Akershus 

(Boligområder) 
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ALTERNATIV 1 

VIDEREFØRE DAGENS KOMMUNEPLANER 

ALTERNATIV 2 

KONSENTRERT UTVIKLING AV BYER 

ALTERNATIV 3 

FORTETTING I MANGE KNUTEPUNKTER 

Økning lokal 

konsentrasjon 

(gjennomsnitt) 

 

 

Økning i bosatte og 

arbeidsplasser 

innenfor 2 km fra 

hver bosatt  

Regionale fordelinger hele 

Oslo og Akershus 
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Uavhengige variable B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

A= Tetthet βa= -0,03 0,00 46,43 1,00 0,00 0,97 

B= Km (luftlinje) til Oslo sentrum βb= 0,01 0,00 53,69 1,00 0,00 1,01 

C= Arbeidsplasser (1000) innenfor 2 km fra bosted βc= -0,01 0,00 59,52 1,00 0,00 0,99 

D= Bosatte (1000) innenfor 2 km fra bosted βd= -0,01 0,00 38,27 1,00 0,00 0,99 

E= Relativ reisetid til Oslo sentrum βe= 0,16 0,03 34,36 1,00 0,00 1,18 

F= Arbeid sentralt i Oslo βf= -0,59 0,06 89,83 1,00 0,00 0,55 

G= Arbeid innenfor 2 km fra bosted βg= -0,58 0,07 61,65 1,00 0,00 0,56 

H= Bosted og arbeid utenfor bomringen βh= 0,46 0,05 90,84 1,00 0,00 1,58 

Konstant βi= -0,18 0,08 5,21 1,00 0,02 0,83 

 

𝑝𝑏𝑖𝑙 = 1/(1 + 𝑒−(𝛽𝑎𝐴+𝛽𝑏𝐵+𝛽𝑐𝐶+𝛽𝑑𝐷+𝛽𝑒𝐸+𝛽𝑓𝐹+𝛽𝑔𝐺+𝛽ℎ𝐻+𝛽𝑖))       

Sammenhengen mellom bruk av bil (som fører) og A-H.  

Reiser ≤ 150 km til/fra eget hjem for person ≥ 18 år.  

Reisevanedata fra RVU 2009. 
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Modelltest: Evne til å beregne dagens tilpasninger 
 

(Reiser til/fra bosted) 
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Sannsynlige 

transportkonsekvenser av 

utbyggingsmønstrene 

 

Økning bilreiser fra/til 

bolig 2012-2030 

32 % forventet befolkningsvekst 

 

Kan vi unngå 32 % vekst i 

biltrafikken?  

Middels 

vekstalternativ 

MMMM (SSB) 
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ALTERNATIV 1 

VIDEREFØRE DAGENS 

KOMMUNEPLANER 

Sannsynlige 

transportkonsekvenser av 

utbyggingsmønstrene 

 

Økning bilreiser fra/til 

bolig 2012-2030 

Km2-ruter med vekst ≥ 100 personer 

Middels 

vekstalternativ 

MMMM (SSB) 
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Sannsynlige 

transportkonsekvenser av 

utbyggingsmønstrene 

 

Økning bilreiser fra/til 

bolig 2012-2030 

ALTERNATIV 2 

KONSENTRERT UTVIKLING 

AV BYER 
Km2-ruter med vekst ≥ 100 personer 

Middels 

vekstalternativ 

MMMM (SSB) 
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ALTERNATIV 3 

FORTETTING I MANGE 

KNUTEPUNKTER 

Sannsynlige 

transportkonsekvenser av 

utbyggingsmønstrene 

 

Økning bilreiser fra/til 

bolig 2012-2030 

Km2-ruter med vekst ≥ 100 personer 

Middels 

vekstalternativ 

MMMM (SSB) 



Side 

Alternative lokaliseringer  av folk og arbeidsplasser 2030 (MMMM) 

ALTERNATIV 1 

VIDEREFØRE DAGENS KOMMUNEPLANER 

ALTERNATIV 2 

KONSENTRERT UTVIKLING AV BYER 

ALTERNATIV 3 

FORTETTING I MANGE KNUTEPUNKTER 

2 b:  

Forsterket vekst i 

Lillestrøm/ 

Strømmen/ 

Kjeller 

2 a 3 a 

3 b-e: 
Utvikling av ny 

”by” i Akershus 

- 4 alternativer 

Heggedal 

Kolbotn 

Rånåsfoss 

Minnesund/ 

Langset 

 

Marginal effekt på 

regionalt nivå med 

forsterket lokal utvikling 

av nye ”byer” 

 

 

 

 

 

Middels 

vekstalternativ 

MMMM (SSB) 
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Supplerende kollektivtiltak: 

Frekvens- og reisetidseffekter av Follobanen langs Østfoldbanen 

Kollektivtransport øvrige områder:  

 10 % kortere kjøretid til Oslo sentrum 

 10 % økt frekvens på ruter til Oslo sentrum  

ALTERNATIV 1 

VIDEREFØRE DAGENS KOMMUNEPLANER 

ALTERNATIV 2 

KONSENTRERT UTVIKLING AV BYER 

ALTERNATIV 3 

FORTETTING I MANGE KNUTEPUNKTER 



Side 

Supplerende kollektivtiltak: 

Frekvens- og reisetidseffekter av Follobanen langs Østfoldbanen 

Kollektivtransport øvrige områder:  

 10 % kortere kjøretid til Oslo sentrum 

 10 % økt frekvens på ruter til Oslo sentrum  

ALTERNATIV 1 

VIDEREFØRE DAGENS KOMMUNEPLANER 

ALTERNATIV 2 

KONSENTRERT UTVIKLING AV BYER 

ALTERNATIV 3 

FORTETTING I MANGE KNUTEPUNKTER 

Økning bilreiser 

fra/til bolig  

2012-2030 
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Supplerende kollektivtiltak: 

Frekvens- og reisetidseffekter av Follobanen langs Østfoldbanen 

Kollektivtransport øvrige områder:  

 10 % kortere kjøretid til Oslo sentrum 

 10 % økt frekvens på ruter til Oslo sentrum  

ALTERNATIV 1 

VIDEREFØRE DAGENS KOMMUNEPLANER 

ALTERNATIV 2 

KONSENTRERT UTVIKLING AV BYER 

ALTERNATIV 3 

FORTETTING I MANGE KNUTEPUNKTER 

Økning bilreiser 

fra/til bolig  

2012-2030 

- 11 % 

- 15 % 

- 10 % 
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Konklusjoner: 

1. Gjennom ”riktig” lokalisering er det mulig å bidra til NTPs mål 

2. Kommunenes planer peker allerede i riktig retning (alt 1) 

3. Fortetting i mange knutepunkter gir for mye spredning (alt 3a) 

4. Forsterket konsentrasjon rundt noen av knutepunktene gir effekt 

lokalt/kommunenivå, men betyr lite for regionen under ett (alt 3b-e) 

5. Best med konsentrert utvikling av byer (alt 2a-b) 
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Det er mulig 

Interne reiser i 

tettstedet 2009 

 

Andel 

miljøvennlig 

Benidorm (kalt ”Lille Manhattan”) 

    72.000 innbyggere (+ like mange turister) 

 

Interne turer: 70 % til fots  
(kilde: lokale forskere) 

 

Stikkord: 

    Høy konsentrasjon 

 Høy tetthet 

    Høy arealbruksblanding 
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Kilder:  

Petter Næss (2012): Urban form and travel behaviour. Journal of Transport and Land Use, Vol 5, 2012. 

Klimameldingen (Meld.St.21 2011-2012) 

NTP 2014-2023 (Meld.St.26 2012-2013)  

TØI rapporter: 1267/2013, 1242/2012, 1178/2011, 1130/2011 

 

Datagrunnlag: 

 Nasjonal RVU 2009 

 Grunnkretser (SSB/Statens kartverk/Geodata AS: GIS-data) 

 Tettsteder (SSB: GIS-data) 

 Sentrumssoner (SSB: GIS-data) 

 Adresser og bygninger (Statens kartverk/Infoland/GAB: Registerdata) 

 Folkemengde i grunnkretser (SSB: Registerdata) 

 Registerbasert sysselsettingsstatistikk (SSB: Registerdata) 

 Butikkregister (AC Nielsen Butikkregister, GeoInsight) 

 Nettverksdata – avstander mellom grunnkretser (TØI) 

 Elektronisk veinett (Elveg, Statens kartverk) 

 Befolkningsframskrivninger (SSB) 

 Data fra Plansamarbeidet Oslo/Akershus 

Takk for oppmerksomheten 


