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Utfordringer til teamene 
 Planlegge fysisk infrastruktur som gir gode 

koblinger til viktige målpunkt/ 
transportårer 

 Sannsynliggjøre muligheten for å kunne 
leve bilfritt på Brøset  

 Skjerme omkringliggende område for 
ulemper som følge av økt trafikk 

 Finne løsninger som gir positive 
ringvirkninger i nærliggende områder 

 

 



 
 
Grunnlagsmateriale 
 Oversikt dagens trafikksituasjon og viktige 

planer som berører området 

 Rapporter fra forskningsprosjektet 

 GIS- og space syntax- analyser av 
tilgjengelighet til Brøset 

 Hovedoppgavearbeid, ”Miljøvennlig transport 
på Brøset” (Siri Jacobsen) 

 Spacescape v/ Tobias Nordström 

 



BRØSET 



 
Valentinlyst 

senteret 



Bidrag fra teamene 
 Hovedtrekk, forslått løsning 

 Struktur, transportnettverk  

 Supplerende forslag, tiltak for 
konkurransevridning til fordel for miljøvennlig 
transport 

 Forhold til bebyggelsestruktur og lokalisering 
av viktige funksjoner 

 Vurderinger fra evalueringskomiteen 



Asplan Viak m. fl 
 



Asplan Viak m. fl 
 Hovedtrekk infrastruktur transport 

 Differensiert sykkelnett 

 Utstrakt bruk av shared 
space i boligområder og i 
sentral korridor/ allmenning 

 Knutepunkt for 
kollektivtrafikk sentralt, ny 
rute øst- vest 

 Ca 250 m gangavstand til 
holdeplass for de fleste 

 Kun én biladkomst til 
området fra øst, parkering 
under allmenning. 0.3 
plasser/ bolig 

 



Asplan Viak m. fl 
Supplerende tiltak 

 Trallesystem for 
varelevering/ transport til 
husstander 

 El- bilpool, automatisk 
medlemskap ved kjøp av 
bolig 

 El- buss i trafikk i området 

 Etablering av sykkelsenter i 
området (reparasjon/ salg) 

 



Asplan Viak m. fl 
Tilbakemeldinger fra evalueringskomiteen 

+ God løsning i forhold til 
parkering/ bilfritt område 

+ Konkrete i forhold til 
avbøtende tiltak mot 
villparkering 

-  Gatestruktur gir mangelfull 
romlig integrering med 
omgivelsene 

-  Mangler gjennomgående 
gang- sykkelforbindelser 

 



Code m. fl 
 



Code m. fl 
 Hovedtrekk infrastruktur transport 

 Gjennomgående 
hovedsykkelrute nord- sør 
og øst- vest 

 Ny kollektivåre i 
”Valentinlystaksen” 

 Ca 200 m til holdeplass for 
de fleste 

 Bilfrie boligområder med 
mulighet for varelevering/ 
utrykningskjøring 

 Parkeringsanlegg i 
randsonene øst og vest, 0.5 
p- plasser pr. bolig 



Code m. fl 
 Supplerende tiltak 

 Bilkollektivplasser, el- bil 
nærmere enn parkering for 
privat bil 

 Medlemskap i 
bildeleordning og årskort 
for kollektivtrafikk inkludert 
i boligpris, ikke p- plass 

 Sykkelparkering under tak 
ved hver enkelt bolig 



Code m. fl 
 Tilbakemeldinger fra evalueringskomiteen 

+ God romlig integrasjon med 
omgivelser 

+  Gjennomgående 
sykkeltraseer 

- Kronglete nærvegsystem, 
vanskelig vedlikeholdbare 
uterom vinterstid 



Cowi m. fl 
 



Cowi m. fl 
 Hovedtrekk infrastruktur transport 

 Gjennomgående shared 
space- system 

 Kollektivtrafikk trekkes inn i 
området med bybanelinje 
øst- vest og busslinje nord- 
sør 

 Én innkjøring til området 
fra øst 

 Parkering ved enkeltboliger, 
differensiert 
parkeringsdekning fra 0,3- 
1,5/ bolig   



Cowi m. fl 
 Supplerende tiltak 

 Innføring av bysykkel/ 
bytralleordning i området 

 P- plasser for bildeling med 
god tilgjengelighet for de 
fleste 

 Fleksibilitet i forhold til 
bruk av p- plass ved bolig 

 



Cowi m. fl 
 Tilbakemeldinger fra evalueringskomiteen 

+ Fotgjengervennlig 
lokalvegnett 

- Parkering ved hus, lange 
kjøreavstander internt med 
kun én adkomst 

- Manglende kontinuitet, 
gjennomgående gang- og 
sykkelvegløsninger 

 



SLA m. fl 
 

 



SLA m. fl 
Hovedtrekk infrastruktur transport 

 Utstrakt bruk av shared 
space 

 Hovedsykkelruter i 
kollektivtraseene 

 Bevisste i forhold til tetthet 
langs kollektivårene, koblet 
sentralt ved senter for 
kultur/ service 

 Parkering i randsoner øst og 
vest 

 



SLA m. fl 
Supplerende tiltak 

 Parkeringsplass for 
cargosykkel ved boligene 

 Enklere tilgang til 
miljøvennlige delebiler enn 
til privat bil 

 



SLA m. fl 
 Tilbakemeldinger fra evalueringskomiteen 

+ Generelt positivt med 
shared space- løsninger 

+ Tydelig veghierarki mtp. 
funksjon  

-  Labyrintaktig gatenett, 
mindre romlig integrasjon 

- Få koblingspunkter med 
eksternt nett for gang- 
sykkeltrafikk 



Klimagassregnskap 
 Teamenes regnskap justert av MISA i 

samarbeid med fagpanelet 

 Maksimalt 25 % reduksjon knyttet til 
byform alene i bidragene 

 Samlet helhetlig vurdering  

 

 

Evalueringskalkulator Utslipp, snitthusholdning Asplan CODE COWI SLA 
Endring 
intensitet Asplan CODE COWI SLA 

071 Kjøp av egne transportmidler                                              1 066  -30 % -40 % -35 % -20 % 0 %                     746                      640                      693                      853  

Reservedeler og tilbehør, Vedlikehold 
og reparasjon                                                  182  -30 % -40 % -35 % -20 % 0 %                     128                      109                      119                      146  

Drivstoff og smøremidler                                              2 973  -30 % -40 % -35 % -20 % 0 %                  2 081                   1 784                   1 932                   2 378  

Annet, privat bruk trans.midler, Andre 
transporttjenester                                                  374  169 % 158 % 198 % 135 % -50 %                     504                      482                      556                      440  

Passasjertransport med jernbane                                                  101  50 % 30 % 50 % 50 % 0 %                     151                      131                      151                      151  

Passasjertransport på vei                                                  204  50 % 30 % 50 % 50 % 0 %                     306                      265                      306                      306  

Passasjertransport med fly                                                 271  0 % -10 % 0 % 0 % 0 %                     271                      244                      271                      271  

Passasjertransport i båt                                                  157  0 % 0 % 0 % 0 % 0 %                     157                      157                      157                      157  

Feriereiser, pakketurer                                                  527  0 % -20 % 0 % 0 % 0 %                     527                      422                      527                      527  

Sum 5855           4871 4234 4712 5229 



Videre arbeid/ utfordringer 
 Mange gode ideer å bygge videre på i det 

videre kommunale arbeidet 

 Trafikksystemet vil være førende for 
utvikling på Brøset og omgivelsene i lang 
tid 

 Gjennomføringsrekkefølgen kan være 
avgjørende for etablering av reisevaner 

 

 


