
Trafikale virkninger 
 

I konseptvalgutredningen (KVU) for Ålesund inneholder konseptene ulike sett av tiltak som vil 
påvirker folks reisevaner. En slik KVU skal blant annet gi svar på hvordan, og i hvor stor grad, 
reisevanene påvirkes i de ulike konseptene. Transportmodellering er en tilnærmingsmåte som ofte 
brukes. Erfaringsmessig er det mange spørsmål som disse strategiske modellene ikke kan gi svar på, 
eller ikke er laget for å svare på. 

Dette notatet viser resultater fra transportmodellberegningene, med sine styrker og svakheter. 
Særlig uheldig er det at virkninger av kvalitetsforbedringer på kollektiv-, sykkel- og gangtilbudet ikke 
fanges opp. Derfor er det i tillegg vist hva måloppnåelsen betyr trafikalt, og antydet hva som må til 
for å nå målene. Notatet er disponert slik: 

 

• Generelt om transportmodeller 
• Beregningsresultater for konseptene 
• Trafikkfaglig vurdering av noen forhold som transportmodellen ikke har med 
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1 Trafikkberegninger (utvalg) 

1.1 Generelt om transportmodeller 
Transportmodeller er et viktig hjelpemiddel i å vurdere effektene av ulike tiltak som kan påvirke et 
individs reisemønster. Transportmodeller vil være en forenkling av det "virkelige" reisemønsteret. 
Dette fordi det gjennom de grunnlagsdata som transportmodellene bygger på, i hovedsak 
reisevaneundersøkelser og koding av transporttilbud, gjøres antagelser og forutsetninger. I tillegg 
fanger ikke reisevaneundersøkelsene opp alle forhold knyttet til et individs reisemønster. Modellene 
vil derfor ikke kunne beskrive de faktiske forhold fullt ut. Hovedmålet med transportmodeller er 
imidlertid å oppnå en modell som beskriver virkeligheten så godt som mulig. I tillegg baserer 
modellene seg på en rekke empiriske forutsetninger. Litt forenklet kan man si at en transportmodell 
er en strukturering av tilgjengelige data knyttet til det man ønsker å analysere. Modeller vil kunne 
sette informasjon i system på en mest mulig objektiv og konsistent måte, og vil derfor være et 
velegnet og nødvendig analyseverktøy ved vurderinger av transporttiltak. Jo mer komplekst og 
sammensatt en problemstilling er, jo vanskeligere er det å holde rede på årsaks- og 
virkingssammenhenger uten bruk av modeller. 

1.2 Regionale TransportModeller, RTM 
I regi av transportetatene og Samferdselsdepartementet er det utarbeidet tverretatlige 
persontransportmodeller på internasjonalt, nasjonalt og regionalt nivå. Så langt er det de nasjonale 
og regionale personreisene som er etablert i ett modellsystem. Den nasjonale 
persontransportmodellen (NTM5) beregner lange personreiser (> 10 mil) i Norge, mens de regionale 
persontransportmodellene (RTM Nord, RTM Midt, RTM Vest, RTM øst og RTM Sør) beregner korte 
personreiser (>10 mil) i de ulike regionene. I KVU-arbeidet som foregår i Statens vegvesen regi 
anbefales det å bruke RTM for trafikkanalyser.  

RTM er bygget i modellverktøyet CUBE og systematiserer de ulike delene av 
transportmodellberegningene. 

Beregningsoppsettet i den regionale transportmodellen følger en tredeling: 

1. Transportnett og LOS1-data 
2. Etterspørselsmodell og turmatriser 
3. Nettfordeling 

Modellen er estimert på bakgrunn av den nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU) fra 2001. 

Grunnlagsdata er vegnett og sosioøkonomiske data på grunnkretsnivå fra 2010 og i 
prognoseberegninger er vegnett for 2014 benyttet(med bl.a. Kvivsveien) pluss sosioøkonomiske data 
for 2030. 

1 LOS – Level of Service, betydning her: Transporttilbud 
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Sosioøkonomiske data er hentet fra SSB og består av befolkningsdata fordelt på kjønn og alder og 
næringsdata fordelt på næringskategorier. 

I KVU for transportsystemet i Ålesund er det en utklipt versjon av RTM som er benyttet. SINTEF har 
laget en modell der Sogn og Fjordane er klipt ut av RTM Vest, og Møre og Romsdal er klipt ut av RTM 
Midt. Disse to fylkene har så blitt slått sammen i ”RTM Nord-vest”. Modellarbeidet er gjennomført 
med utgangspunkt i versjon 3.0.202 av RTM. Influensområdet, som er satt til Ålesund med 
nabokommunene, er deretter klipt ut for å få fram forskjellene mellom konseptene på 
reisemiddelbruk i Ålesundsregionen. 

1.3 Usikkerhet i transportmodeller 
Transportmodeller er beheftet med usikkerhet. Det er et omfattende arbeid som kreves dersom man 
skal gi et godt estimat på hvor stor usikkerheten i en modell er. Et slikt arbeid er ikke gjennomført for 
de tverretatlige regionale modellene. Modellene innehar imidlertid en rekke kilder til usikkerhet 
knyttet til inngangsdata, rutevalgsalgoritmer, vekting av tid og kostnad, samt usikkerhet knyttet til de 
ulike delmodellen RTM består av. Generelt for RTM-modellene er det blitt antydet en usikkerhet 
knyttet til ulike modellresultater som gjengitt under: 

• Vegnettsbelastning bil, korridorer og større hovedveger: 10-15 %  
• Vegnettsbelastning bil, lite trafikkerte veger: 30-40 % 

Transportmodellene er i utgangspunktet strategiske modeller på et overordnet nivå, etablert for å 
beskrive biltrafikk og i en viss grad kollektivtrafikk. Gang- og sykkeltrafikken er med i modellen, men 
bl.a. på grunn av modellenes makronivå blir ikke disse transportformene ivaretatt tilstrekkelig. Særlig 
gjelder dette sykkeltransporten. Kvaliteten på sykkeltilbudet er avgjørende for at folk skal velge å 
sykle. De strategiske modellene som RTM fanger pr i dag ikke opp dette kvalitetsaspektet, og 
virkningene av sykkeltiltakene blir undervurdert. 

Det er vanskelig å si noe om hvor riktig sykkelandelen er i basissituasjonen. Modellen baserer seg 
bl.a. på nasjonal RVU (år 2001). Hvor representativt dette er for Ålesund og omegn er ikke lett å si, da 
det ikke foreligger noen egen reisevaneundersøkelse for influensområdet. For Basis-situasjonen i 
2030 viser beregningene 1,6 % sykkelandel. Det er det vi bruker i utgangspunktet, da vi ikke har 
andre data. 

1.4 Utvalg 
Reisemiddelfordelingen er presentert for Ålesundsregionen (Ålesund, Sykkylven, Skodje, Sula, Giske 
og Haram kommune). Ålesund er regionsenter på Sunnmøre og har betydelig andel inn- og 
utpendling. De trafikale effektene påvirker også de nærmeste kommunene, spesielt for arbeidsreiser. 
Derfor presenteres reisemiddelfordelingen for samme influensområde som det vises til i KVU-
rapporten. I tillegg er det viktig å inkludere tallene for hurtigbåtsambandet Ålesund – Sula og Ålesund 
– Hareid. Disse turene defineres som kollektivreiser i reisemiddelfordelingen, og representerer et 
viktig kollektivtilbud for regionen. 
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2 Beregningsresultater 

2.1 Dagens situasjon - Basis 2010 

 

REISEMIDDEL TURER/DØGN ANDEL 
Bilfører 112 977 61,5 % 
Bilpassasjer 19 891 10,8 % 
Kollektiv 8 009 4,4 % 
Gang 39 282 21,4 % 
Sykkel 3 490 1,9 % 
Sum - Alle reiser 183 649 100,0 % 

 

 

 

Total trafikkarbeid2: 6.635.445 kjøretøykm/døgn 

Befolknings- og arbeidsplassdata (SSB) for 2010 har blitt lagt til grunn for beregningene. På 
hovedvegnettet stemmer trafikktallene fra tellinger i NVDB stort sett bra med tall fra 
transportmodellen. I Ellingsøytunnelen viser modellen noe høyere trafikktall enn registreringene. 
Etter fjerning av bompenger på Ellingsøytunnelen har det vært en kraftig vekst i trafikken i tunnelen.  

Modellen viser også ca. 3000 for lite i ÅDT mellom Moa og Ålesundsområdet. Noe av forklaringen er 
at modellen er estimert med Reisevaneundersøkelsesdata fra 2001, og trafikkarbeidet i samfunnet er 
generelt høyere enn den var i 2001. Dette viser seg spesielt godt i Borgundfjordveien der en ligger ca 
3000 under registrert ÅDT, men ser en hele Moa-snittet under ett, er differansen innenfor 
usikkerheten i modellresultatene.  

2 Gjelder hele modellområdet DOM nordvest. 

Snitt ÅDT NVDB ÅDT RTM Prosentvis 
forskjell (%) 

1.Blindheimstunnelen 19 300 20 000 4 
2. Moatunnelen 8 600 11 500 34 
3. Borgundfjordvegen 6 400 3 000 -53 
4. Borgundvegen 12 300 12 500 2 
5. Lerstadvegen 13 800 13 500 -2 
6. E 136 - Gåseidvika 20 000 22 500 13 
7. E 136 - Nørvevika 22 000 20 000 -9 
8. Ellingsøytunnelen 8 500 11 000 29 
9. Hellebroa 12 100 13 000 7 
10. Brogata 9 500 6 500 -32 
11. Skarbøvikgata 4 500 4 500 0 
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2.2 Basis 2030 - 0-konsept 
 

 

 

 

Total trafikkarbeid: 7.421.348 kjøretøykm/døgn 

Vekst i trafikk i forhold til 2010 tall skyldes befolkningsvekst, prognoser for næringsutvikling og 
endring av reisemiddelfordeling i forhold til prognoser som SSB arbeider med. Dette konseptet 
danner basis- og sammenlikningsalternativet vårt, og data fra de ulike konseptene vil bli 
sammenliknet med dette konseptet.  

 

Snitt 
ÅDT RTM 

2010 
ÅDT RTM 

2030 
Prosentvis  

forskjell (%) 

1.Blindheimstunnelen 20 000 25 500 28 
2. Moatunnelen 11 500 14 500 26 
3. Borgundfjordvegen 3 000 3 500 17 
4. Borgundvegen 12 500 15 500 24 
5. Lerstadvegen 13 500 17 500 30 
6. E 136 - Gåseidvika 22 500 29 000 29 
7. E 136 - Nørvevika 20 000 24 500 23 
8. Ellingsøytunnelen 11 000 14 000 32 
9. Hellebroa 13 000 17 000 31 
10. Brogata 6 500 8 000 23 
11. Skarbøvikgata 4 500 6 000 33 

REISEMIDDEL TURER/DØGN ANDEL 
Bilfører 144 949 66,5 % 
Bilpassasjer 21 624 9,9 % 
Kollektiv 7 951 3,6 % 
Gang 40 218 18,4 % 
Sykkel 3 431 1,5 % 
Sum - Alle reiser 218 173 100,0 % 
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2.3 K1 – Gang-, sykkel- og kollektivkonsept 

 

 

REISEMIDDEL TOTALT ANDEL 
Bilfører 143 461 66,0 % 
Bilpassasjer 21 163 9,7 % 
Kollektiv 8 702 4,0 % 
Gang 40 420 18,6 % 
Sykkel 3 418 1,6 % 
Sum - Alle reiser 217 164 100,0 % 

 

Total trafikkarbeid: 7.374.433 kjøretøykm/døgn 
(med rushtidsavgift) 

Miljøkonseptet innebærer rushtidsavgift på Moa og ved Høgskolen. Det er laget tette bomsnitt, slik 
at alle som passerer Moa og Høgskolen betaler 20 kr i morgen- og ettermiddagsrushet. Vi får en 
reduksjon i ÅDT på ca 5000 ved Moa, denne effekten avtar jo nærmere vi kommer sentrum. Bilistene 
velger enten andre reisemiddel (bl.a. antall kollektivreisende øker med 800) eller endrer reisemål og 
reiserute. Dette konseptet bidrar til en reduksjon i det daglige trafikkarbeidet ca 47000 
kjøretøykm/døgn. 

3 De blå tallene i tabellen viser ÅDT for nye vegforbindelser, og veger som har blitt omregulert til envegs forbindelser som 
følge av utbygging av nye veger 

Snitt 

ÅDT RTM 
2030 

ÅDT 
Konsept 1 

Prosentvis  
forskjell  (%) 

1.Blindheimstunnelen 25 500 24 500 -4 
2. Moatunnelen 14 500 13 000 -10 
3. Borgundfjordvegen 3 500 3 000 -14 
4. Borgundvegen 15 500 13 500 -13 
5. Lerstadvegen 17 500 15 000 -14 
6. E 136 - Gåseidvika 29 000 25 500 -12 
7. E 136 - Nørvevika 24 500 22 500 -8 
8. Ellingsøytunnelen 14 000 14 000 -3 
9. Hellebroa 17 000 8 5003 0 
10. Brogata 8 000 8 000 0 
11. Skarbøvikgata 6 000 6 000 0 
12. Brosundet, Ny bro 
(1-vegs) 
  8 500 
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I dette konseptet har en prøvd å simulere effekten av kollektivfelt ved å redusere kjøretiden for buss, 
øke frekvensen på rutene og redusere kjørehastigheten for biler med 5km/t på strekningen Moa – 
Sentrum. Konseptet innebærer også innføring av rushtidsdavgift (20 kr). Kombinasjonen av disse 
tiltakene resulterer i følgende endringer i ant kollektivreisende på snitt ved Moa: 

Basis: 2.300 kollektivreisende/dag, konsept 1: 3.100 kollektivreisende/dag.  

Økningen i passasjertallet avtar jo nærmere en kommer sentrum. Det er vanskelig å anslå hvor 
mange passasjerer som faktisk reiser med buss over snitt Moa, men i følge modellen vil tiltakene 
resultere i en økning på ca 30 % i antall kollektivreiser over Moa. Når en nærmer seg sentrum avtar 
denne effekten, og dette skyldes delvis bortfall av effekten av rushtidsavgiften. 

En del andre tiltak/faktorer som standard på holdeplasser, elektronisk billettering, ITS, sanntids 
reiseinfo osv. er parametere som påvirker valget av reisemiddel for trafikantene, men som vanskelig 
lar seg modellere. Tilbudet for kollektivtrafikantene i Ålesundsregionen er dårlig i dag når det gjelder 
de nevnte tiltakene, og effekten av en forbedring av disse vil være relativ stor.  

Konsept 1 innebærer lite av supplerende vegtiltak, og for å få fram effekten av kollektivfelt for de 
øvrige bilistene har kjørehastigheten for biler på strekningen Moa – Sentrum blitt redusert med 5 
km/t i forhold til basisalternativet. I konsept 4 og 5 inngår også kollektivfelt, men her har en supplert 
med flere nye tiltak på vegnettet slik at innføring av kollektivfelt ikke fører til forsinkelse for bilistene 
i samme grad som i konsept 1. Derfor har en ikke lagt inn tilsvarende hastighetsreduksjon for Moa – 
Sentrum for konsept 4 og 5. Økningen av frekvensen for bussrutene og redusert kjøretid for 
bussrutene er den samme i konsept 1, 4 og 5. 
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2.4 K2 - Sentrumskonsept 

 

 

REISEMIDDEL TOTALT ANDEL 
Bilfører 145 067 66,5 % 
Bilpassasjer 21 662 9,9 % 
Kollektiv 7 931 3,6 % 
Gang 40 165  18,4 % 
Sykkel 3 422 1,6 % 
Sum - Alle reiser 218 247 100,0 % 

 

 

 

Total trafikkarbeid: 7.431.188 kjøretøykm/døgn 

Dette konseptet har som målsetting å regulere og forbedre trafikkavviklingen i sentrum. RTM har 
begrensede muligheter til detaljerte beregninger i sentrumsområder og kryssutbedringstiltak. Dette 
skyldes strukturen i modellen med grunnkretser som minste enhet, en node-lenke basert system.  

Snitt 

ÅDT RTM 
2030 

ÅDT 
Konsept 2 

Prosentvis  
forskjell  (%) 

1.Blindheimstunnelen 25 500 25 500 0 
2. Moatunnelen 14 500 14 500 0 
3. Borgundfjordvegen 3 500 3 500 0 
4. Borgundvegen 15 500 15 500 0 
5. Lerstadvegen 17 500 17 500 0 
6. E 136 - Gåseidvika 29 000 29 500 2 
7. E 136 - Nørvevika 24 500 25 000 2 
8. Ellingsøytunnelen 14 000 14 500 0 
9. Hellebroa 17 000 10 500 -38 
10. Brogata 8 000    
11. Skarbøvikgata 6 000 6 000 0 
14. Brosundtunnelen 
(Ysteneset) 
  7 000 

 

16. Ny bro 
Steinvågsundet 
  8 500 
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2.5 K3 - Bilkonsept 

 

 

REISEMIDDEL TOTALT ANDEL 
Bilfører 145 512 66,6 % 
Bilpassasjer 21 806 10 % 
Kollektiv 7 813 3,6 % 
Gang 39 954 18,3 % 
Sykkel 3 403 1,5 % 
Sum - Alle reiser 218 488 100,0 % 

 

 

 

 

Dette konseptet legger til rette for store utbygginger på vegnettet, og innebærer naturligvis at vi får 
de største trafikkmengdene og trafikkarbeidet for dette konseptet. ÅDT på E 136 kan komme opp i ca 
33 000 i ÅDT (4-felt). En regner med at kapasitet for 4-felts veg er på 40.000 i ÅDT, dermed har E 136 
mellom Ålesund-Moa fortsatt noe reservekapasitet. 

Total trafikkarbeid: 7.481.250 kjøretøykm/døgn 

Snitt 

ÅDT RTM 
2030 

ÅDT 
Konsept 3 

Prosentvis  
forskjell  (%) 

1.Blindheimstunnelen 25 500 27 000 6 
2. Moatunnelen 14 500 19 500 34 
3. Borgundfjordvegen 3 500 3 500 0 
4. Borgundvegen 15 500 9 500 -39 
5. Lerstadvegen 17 500 3 500 -80 
6. E 136 - Gåseidvika 29 000 33 000 14 
7. E 136 - Nørvevika 24 500 28 000 14 
8. Ellingsøytunnelen 14 000 14 500 0 
9. Hellebroa 17 000 10 500 -38 
10. Brogata 8 000  500 -94 
11. Skarbøvikgata 6 000 6 000 0 
14. Brosundtunnelen 
(Ysteneset)  7 000 

 

15. Lerstadtunnelen  24 000  

16. Ny bro 
Steinvågsundet  8 000 
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2.6 K 4 – Kombinert konsept 

 

 

REISEMIDDEL TOTALT ANDEL 
Bilfører 143 815 66,1 % 
Bilpassasjer 21 286 9,8 % 
Kollektiv 8 582 4,0 % 
Gang 40 269 18,5 % 
Sykkel 3 404 1,6 % 
Sum - Alle reiser 217 356 100,0 % 

Total trafikkarbeid: 7.411.353 kjøretøykm/døgn 
(med rushtidsavgift) 

Dette konseptet kombinerer utbygging av vegnett 
og innføring av rushtidsavgift. Trafikk på snitt over 
Moa vil totalt sett ligge litt under basis-nivået (- 

1500 i ÅDT). Trafikkveksten og rutevalgsendringer som følge av utbygging av E136 Breivika-Lerstad 
blir noe mindre i sum enn avvisningseffekten som rushtidsavgiften har, så resultatet blir en svak 
reduksjon i forhold til sammenligningsalternativet.  

Hellebroa blir envegsregulert og det bygges tilsvarende en ny envegsforbindelse over Brosundet, 
begge bruene vil ha ÅDT på ca. 8500.  Dette frigjør arealer på eksisterende bru og øker mulighetene 
for å legge forholdene bedre til rette for myke trafikanter og regulere trafikkavviklingen bedre ved 
hjelp av geometri/lyssignal for sentrumskjernen. 

Snitt 

ÅDT RTM 
2030 

ÅDT 
Konsept 4 

Prosentvis  
forskjell  (%) 

1.Blindheimstunnelen 25 500 25 500 0 
2. Moatunnelen 14 500 15 000 3 
3. Borgundfjordvegen 3 500 3 000 -14 
4. Borgundvegen 15 500 7 500 -52 
5. Lerstadvegen 17 500 3 000 -83 
6. E 136 - Gåseidvika 29 000 28 500 -2 
7. E 136 - Nørvevika 24 500 24 500 0 
8. Ellingsøytunnelen 14 000 14 500 0 
9. Hellebroa 17 000 8 500 -50 
10. Brogata 8 000  500 -94 
11. Skarbøvikgata 6 000 6 000 0 
12.  Brosundet, Ny 
bru (1-vegs)  8 500 

 

15. Lerstadtunnelen  21 500  

16. Ny bro 
Steinvågsundet  8 000 
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2.7 K5 - Byutviklingskonsept 

 

 

REISEMIDDEL TOTALT ANDEL 
Bilfører 145 197 66,5 % 
Bilpassasjer 21 693 9,9 % 
Kollektiv 8 485 3,9 % 
Gang 39 690 18,2 % 
Sykkel 3 382 1,5 % 
Sum - Alle reiser 218 447 100,0 % 

 

 

 

Total trafikkarbeid: 7.474.817 kjøretøykm/døgn 

 

ÅDT på snitt Moa øker med ca 3500 med ny Lerstadtunnel, men tunnelen bidrar til betydelig 
avlastning av trafikken på Borgundvegen (E136) og Lerstadvegen (fv.398). 

Brosundtunnelen fjerner gjennomgangstrafikken øst-vest fra indre sentrumskjerne, og kombinert 
med ny envegs bru over Brosundet vil dette bidra til forbedring av trafikkavviklingsforholdene på 
Hellebroa. 

Snitt 

ÅDT RTM 
2030 

ÅDT 
Konsept 5 

Prosentvis  
forskjell  (%) 

1.Blindheimstunnelen 25 500 26 500 4 
2. Moatunnelen 14 500 16 500 14 
3. Borgundfjordvegen 3 500 3 500 0 
4. Borgundvegen 15 500 9 500 -39 
5. Lerstadvegen 17 500 3 500 -80 
6. E 136 - Gåseidvika 29 000 32 000 10 
7. E 136 - Nørvevika 24 500 28 000 14 
8. Ellingsøytunnelen 14 000 14 500 0 
9. Hellebroa 17 000 5 500 -68 
10. Brogata 8 000  500 -94 
11. Skarbøvikgata 6 000 6 000 0 
12.  Brosundet, Ny 
bro(1-vegs)  5 500 

 

14. Brosundtunnelen 
(Ysteneset)  7 000 

 

15. Lerstadtunnelen  23 500  

16. Ny bro 
Steinvågsundet  8 000 
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2.8 Sammenstilling av konseptene 

Endring i reisemiddelfordeling (relativ endring for hvert reisemiddel) 
REISEMIDDEL Basis 2030 K0+ K1 bom K1  K2 K3 K4 bom K4  K5 
Bilførar 66.4 % 0 -1.0 % -0.1 % 0.1 % 0.4 % -0.8 % 0.2 % 0.2 % 

Bilpassasjer 9.9 % 0 -2.2 % -1.2 % 0.2 % 0.8 % -1.6 % -0.5 % 0.3 % 

Kollektiv 3.6 % 0 8.6 % 6.2 % -0.3 % -1.8 % 7.4 % 4.7 % 6.3 % 

Gang 18.4 % 0 0.5 % -1.1 % -0.1 % -0.7 % 0.1 % -1.7 % -1.3 % 

Sykkel 1.6 % 0 -0.4 % -2.4 % -0.3 % -0.8 % -0.8 % -3.1 % -1.4 % 

Dette er reisemiddelfordelingen for hele modellområdet. Disse verdiene trafikantnyttemodulen 
benytter i beregningene. I konsept 1 og 4 ligger det inne rushtidsavgift i beregningene og disse 
konseptene resulterer naturligvis i størst reduksjon i biltrafikken. 

Endring i reisetid for bil 
Innføring av rushtidsavgift påvirker også trafikkarbeidet i konsept 1 og konsept 4. For de andre 
konseptene viser det seg at forbedring av infrastrukturen totalt sett fører til noe økt trafikkarbeid. 

Beregnet reisetid i minutter for ulike konsepter på strekningen Moa til krysset Keiser Wilhelms 
gt/Korsgt/Sjøgt. 
(K1 og K4 er beregnet med rushtidsavgift) 

 
 
 
 

 

 

 

Utbygging av vegnettet fører til reduksjon i reisetida, noe som går tydelig fram av K3, K4 og K5. Ny 
tunnel på Lerstad står for en vesentlig del av den reduserte reisetida. 

Tiltakene i K2 er stort sett i sentrumsområdet, og påvirker ikke reisetida mellom Moa – sentrum.  

  

  Lette Tunge 
  min endring min endring 

K0 12,9 
 

13,0 
 

K1 bom 19,1 6,2 19,1 6,1 
K2 12,9 0,0 13,0 0,0 
K3 9,1 -3,8 9,5 -3,5 
K4 bom 9,8 -3,1 10,2 -2,8 
K5 10,5 -2,4 10,7 -2,3 
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Reisemiddelfordeling for ulike konsept på snitt MOA 

 

Snitt Lerstadveien 

REISEMIDDEL Basis 2030 K1 K2 K3 K4 K5 
Bilfører 17 516 14 835 17 688 2 941 3 425 3 228 
Bilpassasjer 2 597 2 261 2 630 562 490 527 
Kollektiv 0 398 0 0 397 382 
ang 263 267 263 261 266 257 
Sykkel 60 61 60 60 59 58 

Snitt E 136 (Borgundvegen) 

REISEMIDDEL Basis 2030 K1 K2 K3 K4 K5 
Bilfører 15 264 13 702 15 324 33 378 28 860 32 913 
Bilpassasjer 2 172 1 950 2 183 4 930 4 297 4 836 
Kollektiv 2 374 2 000 2 359 2 347 1 989 1 932 
Gang 363 368 362 360 366 352 
Sykkel 72 74 72 71 73 71 

Snitt Borgundfjordvegen 

REISEMIDDEL Basis 2030 K1 K2 K3 K4 K5 
Bilfører 3 444 3 081 3 436 3 278 2 964 3 280 
Bilpassasjer 514 468 513 498 460 494 
Kollektiv 0 778 0 0 772 743 
Gang 171 173 171 170 174 166 
Sykkel 65 65 64 62 64 60 

Sum snitt MOA 

REISEMIDDEL Basis 2030 K1 K2 K3 K4 K5 

Bilfører 36 224 -14.6 
 

0.6 % 8.5 % -2.8 % 8.1 % 
Bilpassasjer 5 283 -12.9 

 
0.8 % 11.8 % -0.7 % 9.8 % 

Kollektiv 2 374 25.3 % -0.6 % -1.2 % 24.8 % 22.3 % 
Gang 797 1.4 % -0.1 % -0.8 % 1.1 % -2.8 % 
Sykkel 197 1.5 % -0.5 % -2.1 % -0.5 % -4.2 % 
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2.9 Følsomhetsanalyser for konsept 4, 
For å se virkninger av ytterligere restriktive tiltak for biltrafikken og evt. kombinasjon av disse er det 
kjørt noen følsomhetsanalyser for konsept 4. 

K4 bom A 20 kr i bompenger både i rushperiode og lavperiode (hele døgnet) 
K4 bom B:  40 kr i rushperiode og 20 kr i lavperiode 
K4 parkering A Samme forutsetninger som K4 rushtidsavgift, kostnader for korttidsparkeringen økes med 

100 %, kostnader for arbeidsparkering økes med 50 % 
K4 parkering B Samme forutsetninger som K4 parkering A, andelen arbeidsreisende som betaler sin egen 

parkering økes til 85 %. 
K4 bom+park Kombinasjon av K4 bom B og K4 parkering B 
 

Tabellen viser den absolutte reisemiddelfordelingen som følge av alle beregninger for konsept 4. 
Resultater fra RTM viser en reduksjon av biltrafikken på 15-20 % i de soner der det innføres 
parkeringsrestriksjoner. 

 

I følge RVU-data er det kun 15 % av bilister som kjører til/fra jobb i Ålesund sentrum som betaler for 
parkeringen selv. Hvis denne andelen økes til 85 % ser vi at det vil være det mest effektive 
enkelttiltaket for reduksjon av andel bilister. Dette vil kreve politisk styring, der antall p-plasser i 
sentrum må reduseres betydelig, og arbeidsparkering som dekkes av arbeidsgiver må skattebelegges. 

Tiltakene er innført i Ålesund, og effekten er størst innenfor Ålesund kommune. Tallene over viser 
reisemiddelfordelingen for Ålesundsregionen (Ålesund, Sykkylven, Skodje, Sula, Giske og Haram).  

Nedgangen i antall bilfører vises i tabellen under:  

 
basis 2030 k4 bom og parkering differanse 

Ålesund 81395 74850 -8.0 % 
Ålesundsregionen 144949 138502 -4,4 % 

  

REISEMIDDEL 
Basis 
2030 

K4 
rushtidsavgift 

K4  
gratis K4 bom A K4 bom B K4 park A K4 park B 

K4 
Bom+park 

Bilfører 
66.4% 66.1% 66.6% 65.5% 65.3% 65.9% 65.0% 64.2% 

Bilpassasjer 
9.9% 9.9% 9.9% 9.7% 9.8% 9.9% 10.2% 10.0% 

Kollektiv 
3.6% 4.0% 3.8% 4.1% 4.1% 4.0% 4.2% 4.3% 

Gang 
18.4% 18.5% 18.1% 19.1% 19.2% 18.6% 19.0% 19.7% 

Sykkel 
1.6% 1.6% 1.5% 1.6% 1.6% 1.6% 1.7% 1.7% 
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2.10 Partielle beregninger 

Borgundfjordtunnelen 

 

Borgundfjordtunnelen gir en besparelse på ca 30 min for trafikanter mellom Langvåg/Vedde og 
Ålesund sentrum. Beregningene over viser potensialet for trafikkvekst i området, og er beregnet for 
situasjonen etter at bompengeperioden er over. 

REISEMIDDEL TOTALT ANDEL 
Bilfører 146 074 66,8% 
Bilpassasjer 21 902 10,0% 
Kollektiv 7 660 3,5% 
Gang 39 680 18,1% 
Sykkel 3 415 1,6% 
Sum - Alle reiser 218 731 100,0% 

 

Total trafikkarbeid: 7.408.756 kjøretøykm/døgn 
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Bru til Ellingsøya 

 

Ny bru til Ellingsøya vil avlaste Ellingsøytunnelen med ca 2000 i ÅDT.  

REISEMIDDEL TOTALT ANDEL 
Bilfører 145 878 66,6% 
Bilpassasjer 21 817 10,0% 
Kollektiv 7 869 3,6% 
Gang 39 905 18,2% 
Sykkel           3 414 1,6% 
Sum - Alle reiser 218 883 100,0 % 

Total trafikkarbeid: 7.447.220 kjøretøykm/døgn 

Endring i reisemiddelfordeling 

REISEMIDDEL Basis 2030 Borgundfjord-tunnel Ny Ellingsøybru 
Bilfører 144 949 0,5 % 0,4 % 
Bilpassasjer 21 624 0,1 % 0,1 % 
Kollektiv 7 951 -0,1 % 0 % 
Gang        40 218 -0,2 % -0,1 % 
Sykkel 3 431 0 % 0 % 
Sum - Alle reiser 218 173   
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3 Måloppnåelse, beregninger og 
vurderinger 

Effektmål 1 om reisemiddelfordelinga i KVU for transportsystemet i Ålesund er: 

Mer enn halvparten av alle reiser skal i 2045 foregå med miljøvennlige transportformer; 
15% kollektiv, 8% sykling, 30% øvrig (gange, bilpassasjer) 

Målsetningen om 8% sykkelandel er også det samme som nasjonal målsetning for 2023. Med 
Ålesunds utgangspunkt med beregnet sykkelandel på 1,5-2%, vil dette være ambisiøst nok. Samtidig 
vil det være feil signal om målsettingen for en middels stor norsk by er lavere enn de nasjonale 
målene. I Nasjonal sykkelstrategi er hovedmålet: Sykkeltrafikken i Norge utgjør 8% av alle reiser 
innen 2023. (Samme målsetning 22 år senere er i grunnen en lavere målsetning.) Det eksisterer per 
dato ingen tilsvarende nasjonal målsetting for kollektivtrafikken. Det vil i løpet av 2014bli lagt fram 
en nasjonal kollektivtransportstrategi i forbindelse med NTP 2014-23.  

Målsetningene er konkrete. Som omtalt innledningsvis er det en utfordring er å finne ut hva dagens 
situasjon er. Hva er reisemiddelfordelingen i dag? Det foreligger ingen egen RVU for Ålesund. Det vi 
har er en reisemiddelfordeling basert på nasjonal RVU. Denne ligger i grunnlaget for RTM delområde 
nordvest (DOM NV). Selv om det er for sent til å danne grunnlag for denne KVU-en, vil jevnlige 
reisevaneundersøkelser i Ålesund være svært nyttig for evaluering og grunnlag for overordnet 
transportplanlegging i framtida. 

3.1 Forutsetninger og problemstillinger 

Mål i KVU 
I 2011 var det 43.670 innbyggere i Ålesund. Fylkesstatistikken fra 2011 har en prognose for 
innbyggertallet i 2021 på 51.000. SSB har prognose (middels vekst) for 2040 på 57.200 innbyggere. 
Målsettingen om reisemiddelfordelingen er satt til 2045. Dersom vi framskriver 2040-prognosen til 
2045 med samme årlig vekst som perioden 2021-2040, vil innbyggertallet i 2045 være 59.000.  

 

Med en antakelse (basert på RTM) på at 1,6 % av alle reiser i og til/fra Ålesund vil være sykkelturer i 
2045 dersom en ikke gjennomfører noen tiltak (0-alternativet), vil dette utgjøre ca. 4.000 sykkelturer 

Turer/døgn Andel Turer/døgn Andel
Bilfører 171 500 66 % 121 400 47 %
Bilpassasjer 25 600 10 % 27 100 11 %
Kollektiv 9 500 4 % 38 700 15 %
Gange 47 600 18 % 50 300 20 %
Sykkel 4 000 2 % 20 700 8 %

Mål i KVUÅr 2045 Basis - Dagens trend
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pr døgn. Målet om 8 % sykkelandel tilsier at det i 2045 må være ca. 20.700 sykkelturer pr døgn. Det 
betyr at tiltakene må generere omlag 16.700 nye sykkelturer daglig i 2045.  

Tilsvarende resonnement for antall kollektivreiser viser at det må skje en økning i antall 
kollektivreiser på ca. 29.000 per dag (fra ca. 9.500 til ca. 38.700). Dette er en formidabel økning som 
vil kreve om lag 400 ekstra fulle 70- plassers busser. Dette tilsvarer i gjennomsnitt ca. 20 ekstra 
bussavganger per time. I praksis er det vanskelig å oppnå mer enn 40- 50 % kapasitetsutnyttelse 
(vanskelig å fylle busser som kjører mot rushretningen). 

Nasjonale målsettinger 
Både Klimaforliket og forslaget til Nasjonal transportplan 2014-2023 peker på behovet for 
tilrettelegging for miljøvennlig transport og arealplanlegging som reduserer transportbehovet. Et 
viktig mål er målet om at all veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas av 
kollektivtransport, sykkel og gange. Ålesund er det 11. største tettstedet i Norge slik SSB definerer de. 
Frem mot 2040 er det ventet en befolkningsvekst på om lag 28 % i denne regionen. Det er liten grunn 
til ikke å ha det samme målet som de 10 storbyområdene om ingen vekst i personbiltrafikken også 
for Ålesundsregionen. 

Det er utført beregninger for hvordan dette målet vil slå ut på reisemiddelfordelingen i 
Ålesundsregionen. Endringene viser seg å måtte bli enda større enn med målsettingen i KVU-en for 
Ålesund. 

 

Fordelingen mellom de ulike miljøvennlige transportformene kollektiv, sykkel, gange og bilpassasjer 
vil kunne variere med hvilke virkemidler som settes inn overfor de enkelte gruppene. Det viktigste 
her er å se de store trekkene med konsekvensene av målet om ingen vekst i bilførertrafikken. 

3.2 Tiltak for å nå målene om endret reisemiddelfordeling 

Potensiale for større endringer i reisevaner 
Målet i Klimaforliket og i KVU-en for Ålesund betyr at de daglige reisevanene må legges om. De nye 
innbyggerne som kommer til byen og regionen vil ha reisevaner og reisemiddelvalg som folk flest, det 
vil si at de vil ha en bilbruk som alle andre. For å nå målene må altså både de nye innbyggerne og de 
som bor i byene og regionen fra før, reise mindre som bilfører og mer som kollektiv, sykkel, gange og 
bilpassasjer, evt. redusere reiseomfanget. 

Undersøkelser blant innbyggere i to større bydeler i Trondheim viser at de som i dag reiser som 
bilfører til og fra arbeid, selv sier at det har reelle valgmuligheter, se figur nedenfor. 

Turer/døgn Andel Turer/døgn Andel
Bilfører 171 500 66 % 113 000 44 %
Bilpassasjer 25 600 10 % 30 000 12 %
Kollektiv 9 500 4 % 38 700 15 %
Gange 47 600 18 % 55 700 22 %
Sykkel 4 000 2 % 20 700 8 %

Mål i NTPÅr 2045 Basis - Dagens trend
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Disse undersøkelsene viser altså at opp mot halvparten av de som benytter personbil til og fra arbeid 
sier de har alternative reisemåter, primært kollektivtransport og sykkel. Undersøkelsene ble foretatt 
før Miljøpakke Trondheim ble etablert, med andre ord før det ble innført bompengeinnkreving og før 
den store satsingen på kollektivtransport og sykkel ble iverksatt. Med et godt kollektiv- og 
sykkeltilbud er det liten grunn til å tro at situasjonen og potensialet for overgang fra 
personbiltransport vil være vesentlig annerledes i Ålesund enn i Trondheim. 

Endringene i de ulike konseptene vil virke både på sykkel, kollektiv, gange og bilpassasjer. Tiltak som 
øker sykkelandelen ønsker man overfører turer fra bil (fører) til sykkel. Tilsvarende ønsker man at 
kollektivtiltak overfører fra bil til kollektiv. Virkeligheten er litt mer komplisert, da tiltak som fremmer 
sykkel overfører turer fra bil, kollektiv og gange. Hvor det overføres turer fra, avhenger av 
konkurranseforholdet i utgangspunktet. For å sikre at både sykkel- og kollektivtiltak overfører flest 
mulig turer fra bil, er man også avhengig av restriktive tiltak rettet mot biltrafikken. 

Det er mange typer tiltak for å få flere til å sykle, gå og reise kollektivt. Vi kan dele dem i seks grupper 
tiltak: 

• Restriktive tiltak for biltrafikken 
• Fortetting 
• Infrastrukturtiltak kollektiv, sykkel og gange 
• Innfartsparkering 
• Informasjon og holdningsskapende tiltak 
• Tiltak for å øke andelen bilpassasjerer 

Restriktive tiltak for biltrafikken 
Tiltakene som er omtalt i KVU-rapporten er: 

• Tidsdifferensiert bompenger 
• Redusert fartsgrense 
• Reduksjon av parkering i sentrumsgatene 
• Envegsregulerte gater i sentrum 
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Andre tiltak som gir ønsket endring i reisemiddelvalg er redusert kapasitet for biltrafikken der 
tilbudet for kollektiv/ sykkel forbedres, eksempelvis reduksjon av antall kjørefelt ved etablering av 
kollektivfelt eller sykkelfelt. 

Av tiltakene i punktlista fra KVU-rapporten er det kun de to første (bompenger og redusert 
fartsgrense) som fanges opp av transportmodellen RTM. Punktene om parkering kan modelleres til 
en viss grad. Innføring/økning av parkeringsavgifter for både korttidsparkering og 
arbeidsreiseparkering i sentrumssoner i Ålesund gav en reduksjon for biltrafikk til/fra disse sonene 
med ca. 15 %. Ønsker en større effekt av parkeringstiltakene må en utvide soner med 
betalingsparkering i langt større grad enn dagens situasjon. Det vi av erfaring vet er at ulik 
tilgjengelighet til parkering ved arbeidsplasser har erfaringsmessig svært stor betydning for valg av 
reisemiddel. 

Det er i dag stor tilgang til gratis/private parkeringsplasser for arbeidsreisende i Ålesund sentrum. Et 
tiltak vil være å skattlegge gratis arbeidsparkering. 

To eksempler fra Trondheim viser med tydelighet dette: I år 2000 flyttet statlige etater fra 
lokaliseringer utenfor sentrum med ubegrenset og gratis parkering, til sentrum av Trondheim med 
ingen gratis parkeringsplasser. I 2004/2005 gjorde Trondheim kommune tilsvarende flytteprosess for 
en rekke av sine etater. Effekten på reisemiddelfordelingen av dette ble formidabel: 

 Reisemiddelfordeling Før flytting, 
andel reiser % 

Etter flytting, 
andel reiser % 

Trondheim 
kommune 

Bilførerandel 50 15 

Kollektiv, sykkel, gange, bilpassasjer, annet 50 85 

Statlige 
etater 

Bilførerandel 61 6 

Kollektiv, sykkel, gange, bilpassasjer, annet 39 94 

 

For å få til disse betydelige endringene i arbeidsreisevanene er det viktig at parkeringsrestriksjonene 
innføres i områder der det er god tilgjengelighet for kollektiv, sykkel og gangtrafikken. Slike endringer 
er mulig å få til også i andre byer som Ålesund. 

Fortetting 
Fortetting er omtalt i KVU-en (kap. 6.1.1) og det er anbefalt at kommunen innarbeider mål for 
fortetting som en del av det videre arbeidet med bypakke. Ålesund er i dag en tett befolket by i norsk 
sammenheng. Dersom befolkningsveksten bidrar til at byen sprer seg over et større område, vil det 
påvirke reisemiddelfordelingen i negativ retning. 

Det er verdt å merke seg at dette har vesentlig betydning for om en lykkes i målet om endret 
reisemiddelbruk. 

Dette er et tiltak som over tid vil gi større andel korte turer, og hvor miljøvennlige transportformer er 
konkurransedyktige. Dette innebærer også at det er viktig at arbeidsplasser etableres sentralt langs 
kollektivtraseer med høy standard og hovednett for sykkel. 
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Infrastrukturtiltak kollektiv, sykkel og gange 
Med dette mener vi spesiell tilrettelagte sykkelveger, sykkelfelt og prioriteringer i kryss, kollektivfelt, 
prioriteringer i kryss og forbedringer i kollektivtilbudet forøvrig. Sykkelparkering inngår også som 
fysiske tiltak. Sykkeltraseene må ha god framkommelighet, trygghet og trafikksikkerhet for å være et 
attraktivt alternativ for bil. En høy standard på drift og vedlikehold av sykkelvegnettet er 
erfaringsmessig også tiltak som gir økt sykkeltrafikk. 

De beste fysiske tiltak for å fremme kollektivtransporten er kollektivfelt, signalprioritering i kryss og 
utbedring av knutepunkt og holdeplasser. Spesielt virkningsfulle blir tiltakene der 
framkommeligheten forbedres på bekostning av framkommeligheten for biltrafikken.  

Andre tiltak som erfaringsmessig gir overgang til kollektivtransporten er satsing på stambussruter 
med høy frekvens (10 minutters tilbud i rushtidene slik at de reisende i praksis ikke trenger å benytte 
rutetabellen), høystandard holdeplasser (stasjoner), konkurransedyktige priser, elektroniske 
billettering- og informasjonssystem som gjør det enkelt og attraktivt å velge kollektivtransport. 
Universelt utformet bussmateriell med tiltalende design er også viktig. 

Det er en utfordring at transportmodellene ikke i tilstrekkelig grad fanger opp kvaliteten 
(attraktiviteten) på et tilbud. Bygging av en ny sykkelveg eller anlegg av sykkelfelt fanges ikke opp slik 
at de gir utslag på resultatene fra transportmodellene. Vi vet at store forbedringer av tilbudet gir 
bedre (raskere) framkommelighet for de som allerede sykler der, men den største gevinsten får man 
ved at flere sykler. Det er jo det siste som endrer reisemiddelfordelingen. For kollektivtrafikken må 
det store ruteendringer til for å få utslag i trafikkmodellen. Summen av mange små infrastrukturtiltak 
fanges ikke opp. 

Innfartsparkering 
Innfartsparkering bør erfaringsmessig benyttes i ytterområdene i byene, og gjerne i byregionen 
dersom det er tilrettelagt med effektive overganger til et attraktivt kollektivtilbud. Erfaringer fra 
Trondheimsregionen viser at det tilbudet som er etablert med ca. 1000 gratis parkeringsplasser 
utnyttes ca. 70- 80 % i løpet av en hverdag. En erfaring herfra tilsier at det er en etterspørsel 
tilsvarende ca. én oppstillingsplass per 100 innbygger i influensområdet. 

Informasjon og holdningsskapende tiltak 
Fysiske tiltak er svært viktig, men ikke alene nok til å gjøre det attraktivt å velge sykkel og 
kollektivtransport framfor bil. Typer tiltak kan være: 

• Skilting av sykkelruter 
• Mobilitetsrådgiving (f.eks. mot bedrifter) 
• Markedsføring av og informasjon om kollektiv- og sykkeltiltak  
• Elektronisk reiseplanlegger som viser beste reise/ rutevalg for kollektiv, gange og sykkel 

Tiltak for å øke andelen bilpassasjerer 
Belegget i personbilene er beregnet å være om lag 1,17 i dagens situasjon i Ålesund. I beregningene 
med forutsetningene om NTP- målet, er det lagt en forventning om et belegg i bilene på 1,26. 
Potensialet som ligger i setekapasiteten i personbilene er med andre ord fortsatt betydelig stor og 
uutnyttet.  
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Det finnes flere positive tiltak for å øke belegget i personbilene. Virkemidler for å få flere til å reise 
sammen vil være  

• Å tilby enkle bookingløsninger med bruk av mobiltelefon (nytt konsept er under utprøving i 
Bergen fra 2011)  

• Rabatter i bomsystemene for de med 2 eller flere i bilen  
• Etablering av sambruksfelt på veger som utvides fra 2 til 4 felt 

Dette er alle tiltak som er relevante i Ålesund, der flere av konseptene inneholder både bomstasjoner 
og utvidelse av vegkapasitet. Omfanget av tiltakene, som størrelsen på takstrabattene (halv pris- 
gratis), og lengde på strekninger med sambruksfelt vil selvsagt ha betydning for effekten på endring i 
belegget. Da Trondheim innførte sambruksfelt på en kort strekning (1 km) i 2001, økte belegget i 
bilene i rushtiden, se figur nedenfor.  

 

Det kjennes ikke til om det er erfaringer og løsninger med rabatter for de som kjører sammen i 
bomsystemer. I ITS handlingsplan for Region midt planlegges det å etablere et system for automatisk 
registering/ gjenkjenning av biler med passasjer i bil. Dette kan anvendes i konkrete løsninger for 
rabattgiving i bompengesystemer. 

Det er viktig at det er flere gode stimuli som tilbys trafikantene for å kunne øke belegget i bilene. 
Samkjøringsprosjektet i Bergen synes å være så vellykket at det høyst trolig vil bli tilbudt og utvidet til 
andre deler av landet som er interessert i slike løsninger.  

3.3 Realismeerkjennelse 
En viktig forutsetning for å nå målet om endret reisemiddelfordeling er at alle tiltakene virker 
sammen. Overføring fra bil til kollektiv, sykkel og gange krever at tilbudet for disse bedres vesentlig, 
samtidig som det settes restriksjoner på biltrafikken. Slik kan man vri konkurranseforholdene i favør 
av miljøvennlig transport. Fra beregningen ser vi at det kun er konseptene K1 og K4 (begge med bom) 
som gir vridning mot mer miljøvennlige reisemidler. Men beregningene viser at de tiltakene som er 
lagt inn i og beregnet i transportmodellen, på langt nær er tilstrekkelige målet som er satt for KVU-
en, og heller ikke målet i Klimaforliket som er enda mer ambisiøst. 

Vi vet hvilke tiltak som får flere til å sykle, og som får de som sykler til å sykle mer. Hovedproblemet 
er å tallfeste hvor mye de enkelte tiltakene virker, og hvor de nye sykkelturene overføres fra. Kanskje 
er noen også nyskapte turer. Etter en diskusjon med SINTEF er det pr i dag en erkjennelse at RTM 
ikke fanger opp virkningen av tiltak for sykkel, men det foregår forskning og testing på området. 
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Tilsvarende ser vi at dagens trafikkmodeller ikke fanger opp effekten av alle aktuelle kollektivtiltak i 
tilstrekkelig grad. Dette erkjennes også gjennom det nye etatsprogrammet «Bytransport - Bedre 
beslutningsgrunnlag for prioriteringer i byområder». Her vil det bli lagt vekt på å utvikle 
datagrunnlag, metoder og verktøy for transportanalyser og samfunnsøkonomiske analyser i 
byområder. Ambisjonen med programmet er å gjennomføre forskning og utvikling (FoU) som får en 
avgjørende betydning for prioritering av tiltak og virkemidler i NTP 2018-2027 og fremtidige 
planperioder for å nå de nasjonale samferdselsmålene i byområder.  

Det som er oppnådd i andre byer, både norske og utenlandske, viser at det er mulig å oppnå 
betydelig økning i kollektiv, sykkel og gangtrafikken. Når det gjelder sykkeltrafikken spesielt har til 
sammenligning Trondheim i dag en sykkelandel på 8 %, som er målet for Ålesund. Klimatiske 
forskjeller taler for at Ålesund har minst like gode forutsetninger som Trondheim har for å oppnå en 
slik andel. Andre byer i Europa som f.eks. Sevilla og Dublin, har på relativt kort tid fått til en 
formidabel økning i sykkelandelene4 (Sevilla fra 1 til 7 %, Dublin fra 0,5 til 3,5 %). 

Målet om 15 % kollektivandel i Ålesund synes mer ambisiøst enn sykkelandel- målet. 
Kollektivandelen i Ålesund er i dag lav, og det er noe enklere å få til økning i andelene når 
utgangspunktet er såpass lavt enn når andelene er høye. I Norge er det i dag kun Oslo som har en 
høyere kollektivandel enn 15 %. Tromsø har nest høyest andel med om lag 12- 13 %. Tromsø er med 
sine ca. 70 000 innbyggere, en større by enn Ålesund. Mye av årsakene til Tromsøs høye 
kollektivandel har vært å bygge byen innenfra og utover, sentralt plasserte og delvis/ helt prioriterte 
busstraseer har vært førende i arealpolitikken i tiår, og høy frekvens på bussrutene har blitt 
opprettholdt gjennom flere år. Ålesund er i likhet med Tromsø en relativt kompakt by med fysiske 
barrierer som gjør at byene kan utvikles lineært, noe som er viktig for å etablere et attraktivt og 
effektivt kollektivtilbud.  

Med en bevisst satsing på kollektivvennlig arealutvikling, et attraktivt kollektivtilbud i kombinasjon 
med restriktive tiltak overfor biltrafikken, mener vi det vil være realistisk å oppnå betydelig økning i 
kollektivtrafikken i Ålesund. Det vil være mer realistisk å kunne oppnå en kollektivandel på nivå med 
Tromsøs 12- 13 % enn målet satt i KVU-en på 15 %. 

En konklusjon og erkjennelse gjennom dette arbeidet med KVU- en for Ålesund er: 

• For å nå målene om endret reisemiddelfordeling er de mest omfattende 
infrastrukturtiltakene for sykkel og kollektivtransport i konseptvalgutredningen, helt 
nødvendige 

• De restriktive tiltakene som er foreslått for biltrafikken er for små og lite omfattende 
• Infrastrukturtiltakene anses som tilstrekkelige dersom: 

o Det settes inn flere/sterkere restriktive tiltak mot biltrafikken, for eksempel 
parkeringsrestriksjoner 

o Kollektiv- og sykkeltiltakene utføres med høy kvalitet 
• Høy standard på drift og vedlikehold av kollektiv- og sykkeltiltakene hele året er nødvendig 

for at tiltakene skal ha nytte over tid 
• Positive tiltak for å øke belegget i personbilene er nødvendige og realistiske 

4 Civitas okt. 2012. Klimaeffekt av økt gange og sykling. 
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