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Utgangspunkt for prosjektet

Prosjekt finansiert med midler fra Statens 

vegvesen (SVV) og Nordisk vägforum (NVF)

Formålet med prosjektet er å frambringe 

kunnskap om bilfrie løsninger med særlig fokus på     

varelevering og sentrumsbesøkende

Prosjektmedarbeidere TØI: Oddrun Helen Hagen, Anders 

Tønnesen og Karin Fossheim
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3 nordiske byer er studert 

3Stockholm

Helsinki

København
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Sammenligning København – Ring 1, Oslo
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Bilfritt område i Helsinki
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Dagens situasjon i Helsinki

Skilting, pullerter og 

annet gatedekke angir 

kjøreforbud

Varelevering tillatt fra 

05-11

Taxi er tillatt

Parkering og 

varelevering er flyttet 

under bakken

6



Side

Plan for Helsinki – bedre bymilø, mindre barrierer
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Service-tunnel og parkering 

under Helsinki
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Varelevering i tunnelsystemet
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Bilfritt område i København
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Dagens situasjon i København

Flere gater er regulert som gågatesoner

Hovedsykkelveinettet går utenom, men sykling er tillatt i 

flere av gatene

Varelevering og til dels bilkjøring er tillatt (enveiskjørt). 

Parkering på oppmerkete plasser flere steder i det bilfrie 

området
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Strædet er skiltet gågate, men åpen for enveiskjøring for biler og toveiskjøring for syklister. 

Foto: Google maps.
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København – gradvis utvidelse
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Konsolideringssenter København
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Bilfritt område i Stockholm
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Dagens situasjon i Stockholm

Rene gågater og gater der bilkjøring er tillatt på gåendes
premisser

Fysiske sperrer, skilting og endringer i gatedekke

Trafikkregulerende tiltak omfatter også køprising og 
miljøsone
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 I Gamla Stan er det forbud 
mot visse typer kjøretøy

 Varelevering er tillatt i det 
bilfrie området til visse 
tidspunkt

 Avgifter for parkering for 
nyttetransport
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Off-peak prosjekt
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Sommergågate i Stockholm
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Bilfrie områder = ulike tilpasninger

 Ikke i noen av byene er bilfritt sentrum ensbetydende med 

totalt fravær av biler 

Det er forskjellige unntak, blant annet for vareleveranse 

og tjenestebiler

Bilbruk er ingen umulighet; ikke noe punkt i de tre byenes 

bilfrie areal har mer enn 250 meter i luftlinje til nærmeste 

bilvei.

18



Side

Avslutning

Bilfritt sentrum inngår i overordnede strategier med 

omprioritering av gateareal fra bilbruk til andre transportformer

 I byene er det også konfliktsituasjoner mellom myke trafikanter

 Planlegging av gode bilfrie områder innebærer derfor også forholdet 

mellom gående og syklende

 Fjerning av ordinær biltrafikk kan gjøre at varelevering kan skje 

mer effektivt, men det utløser også nye problemstillinger

 Det er mange forskjellige behov som skal balanseres i 

reguleringen av bilfrie områder 
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Takk for oppmerksomheten!
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Foto: Dimitri Mehh


