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Mål og utfordring
▪ Mål: Et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050
▪ For Ålesundregionen, Giske eller tunnelene?

▪ Utfordring: Hvis trafikken i tunnelene fortsetter å øke, så blir det trøbbel

▪ Utfordring: Omegnskommunene til bykommunen vokser, og det skaper problemer
▪ Hva påvirker trafikkutviklingen? Trender? Eller mest lokale forhold?
Side 2

Hva som kan påvirke trafikkutviklingen i tunnelene
▪ Videre utbygging og befolkningsvekst på øyene
▪ SSB sier 20% frem mot 2050 – også 20% trafikkøkning?

▪ Pendlingsmønstre – om folk på øyene fortsetter å
pendle gjennom tunnelene
▪ Hjemmekontor? Endring i pendlingsmønstre?

▪ Utvikling i flytrafikken – men bare 15% av trafikken
i Ellingsøytunnelen skal til Vigra

Side 3

Hva som kan påvirke trafikkutviklingen i tunnelene
▪ Besøks- og turisttrafikk
▪ Hvor stor andel av turene gjennom tunnelene
som gjennomføres som sjåfør i bil vs. buss
▪ Hamsunsambandet
▪ Vil gi trafikkvekst i tunnelen umiddelbart (5500+?)
▪ Ny vegforbindelse kan også gi utbygging,
befolkningsvekst og økt trafikk derfra (+20%?)

▪ Politiske føringer knyttet til energi, klima og
byen
▪ Vesentlig økte kostnader per kjtkm pga. klima
▪ Selvkjørende biler? Hyperloop?
▪ Annet?
Side 4

Mulige løsninger – for tunnelene - prinsipielt
▪ Redusere transportbehovet
▪ Redusere utbygging, færre flypassasjerer, ikke nytt samband

▪ Mer effektiv bruk at kapasiteten i tunnelene
▪ Fra bil til buss – krever bompenger, mv.

▪ Frakte folk utenom tunnelene
▪ Båt, annet?

▪ Øke kapasiteten
▪ Ny tunnel eller lignende – her eller andre steder – funker bare på kort sikt
▪ Hvis bompenger – innfør bompenger først og ser hva som skjer

▪ Annet?

Side 5

Side

Viktige mål for byer og tettsteder:
▪ Nullvekst i biltrafikken – klima, energi, bilavhengighet, mm
Foto: Marianne Gjørv

▪ Attraktive byer – gode steder å bo og å drive næring
▪ Levende byer – sentrum, folk i gatene, liv, gøy, ‘urbanitet’

▪ Inkluderende byer – tilgjengelighet uten bil, møteplasser
Foto: Sunnmørsposten

▪ Folkehelse – aktiv transport, tilhørighet, tilgang til friområder
▪ Redusere arealforbruk – LNF, natur, biomangfold, mv.

Side 7

Side 8

De viktigste grepene:
▪ Arealutvikling som fortetting og transformasjon i og
ved sentrum i stedet for som fortsatt byspredning
▪ Styrke sentrum
▪ Legge til rette for sykling og gåing
▪ Forbedre kollektivtilbudet
▪ Restriktive virkemidler mot biltrafikken
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Mulige løsninger – prinsipielt
▪ Redusere transportbehovet
▪ Redusere utbygging, færre flypassasjerer, ikke nytt samband

▪ Mer effektiv bruk at kapasiteten i tunnelene
▪ Fra bil til buss – krever bompenger, mv.

▪ Frakte folk utenom tunnelene
▪ Båt, annet?

▪ Øke kapasiteten
▪ Ny tunnel eller lignende – her eller andre steder – funker bare på kort sikt
▪ Hvis bompenger – innfør bompenger først og ser hva som skjer

▪ Annet?
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Noen tiltak og løsninger
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Mulige løsninger – prinsipielt
▪ Redusere transportbehovet
▪ Redusere utbygging, færre flypassasjerer, ikke nytt samband

▪ Mer effektiv bruk at kapasiteten i tunnelene
▪ Fra bil til buss – krever bompenger, mv.

▪ Frakte folk utenom tunnelene
▪ Båt, annet?

▪ Øke kapasiteten
▪ Ny tunnel eller lignende – her eller andre steder – funker bare på kort sikt
▪ Hvis bompenger – innfør bompenger først og ser hva som skjer

▪ Annet?

Side 12

Side

Viktige mål for byer og tettsteder:
▪ Nullvekst i biltrafikken – klima, energi, bilavhengighet, mm
Foto: Marianne Gjørv

▪ Attraktive byer – gode steder å bo og å drive næring
▪ Levende byer – sentrum, folk i gatene, liv, gøy, ‘urbanitet’

▪ Inkluderende byer – tilgjengelighet uten bil, møteplasser
Foto: Sunnmørsposten

▪ Folkehelse – aktiv transport, tilhørighet, tilgang til friområder
▪ Redusere arealforbruk – LNF, natur, biomangfold, mv.

Side 14

Side 15

De viktigste grepene:
▪ Arealutvikling som fortetting og transformasjon i og
ved sentrum i stedet for som fortsatt byspredning
▪ Styrke sentrum
▪ Legge til rette for sykling og gåing
▪ Forbedre kollektivtilbudet
▪ Restriktive virkemidler mot biltrafikken
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Redusere transportbehovet
▪ Stoppe boligutbyggingen på øyene

▪ Gjeninnføre bompenger – slik at de som vil jobbe i Ålesund ikke vil bosette
seg på øyene
▪ Redusere flytrafikken
▪ Redusere turisttrafikken (bompenger)
▪ La være å bygge Hamsundsamabandet

Side 17

Høy tetthet gir mindre trafikk - og sparer masse areal
Tetthet vs. transportmiddelfordeling i 19
norske byområder (Oslo utelatt)
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Sentral lokalisering gir mindre biltrafikk
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Mer effektiv bruk av kapasiteten i tunnelene
▪ Flere bruker buss (eller sitter på med
hverandre) i stedet for å kjøre egen bil
▪ Både de som bor/jobber og
flypassasjerer
▪ Vil kreve restriktive virkemidler, som
bompenger og parkeringsrestriksjoner
på flyplassen
▪ Samt vesentlig forbedret busstilbud,
innfartsparkering, mv.
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Bedre kollektivtilbud gir mer kollektivbruk
Kvalitet kollektivtilbud
•
•
•
•
•
•
•

Frekvens (hvor ofte)
Flatedekning (gangavstand)
Hastighet (hvor fort)
Punktlighet (i tide)
Direkte (ingen/enkle bytter)
Enkelt og forståelig system
Og noe på pris?

Hønefoss (15 000 innbygger) la om fra et tilbud med høy
flatedekning og lav frekvens til et mer høyfrekvent tilbud med
færre og rettere pendellinjer og passasjertallene økte

Ny ekspressbussruter Tønsberg – Larvik med 6 avganger
per dag i hver retning – turen tar ca 45 minutter – ca 50 000
passasjerer første året Se TØI-rapport 1854/2021
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Frakte folk og gods utenom tunnelene
▪Elektriske hurtigbåter for folk?
▪ Til/fra hvor? Må være ‘direkte’

▪Frakte gods på sjø
▪ Fisk, flybensin, mv.

▪Annet?
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Viktige spørsmål å stille
▪ Hvor mange er dette aktuelt for (bor hvor, skal hvor)?
▪ Passasjergrunnlag, hvor mange biler ‘av veien’?
▪ Hvor mye innfartsparkering må bygges, er det ok?
▪ Bussystemet på bysiden må ta folk dit de skal
▪ Kan pengene brukes mer effektivt, f.eks. på buss?
▪ Er dette ‘grønne reiser’? Energibruk, annet?
▪ Konklusjon etter utredninger i Osloområdet: Båt er
dyrere per passasjer, samt mindre effektivt og mindre
miljøvennlig enn buss
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Økt kapasitet for privatbil – her eller andre steder
▪ Funker bare på kort sikt

Side 24

Effekter av økt veikapasitet
▪ På kort sikt – overgang fra andre
transportmidler til bil
▪ På noe sikt – relokalisering i bystrukturen
som gir lengre pendlings- og
reiseavstander, og mer biltrafikk
▪ På lengre sikt – utbygging i ytterkantene
(boliger, arbeidsplasser, mv.) som gir mer
biltrafikk
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Follo
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vest
Romerike Romerike

Kollektivt

Gange/sykkel

To case: Kapasitetsutvidelser
▪ Økt kapasitet på E39 fra 2 til 4 felt i Ålesund (ferdig 2002)
▪ Hovedvei som forbinder Ålesund med omegnskommuner og med andre
deler av landet
▪ ÅDT (2016) 28 000 kjt/d
▪ Ålesund: ca 46 000 innbyggere

▪ Sørkorridoren Oslo, kapasitetsøkning på E6 fra 2 til 4/5 felt
(ferdig 2004 og 2009)
▪ Krysser grensen mellom Oslo og Akershus sørover mot Sverige
▪ ÅDT (2015) 68 000 kjt/d
▪ Oslo: ca 1 000 000 innbyggere

▪ Begge – hovedveier som kobler byen med utkanten og videre
▪ Begge – motivasjon blant annet å redusere kø
▪ Artikkel, gratis og fritt tilgjengelig:

https://doi.org/10.1016/j.trd.2019.01.024
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Ålesund:

https://doi.org/10.1016/j.trd.2019.01.024
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Mye utbygging i ytterkantene
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Høyere bilandeler
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Økt biltrafikk, ny kø
ÅDT
Nå: Planlegger økt kapasitet for å
redusere nye køer og forsinkelser
Samtidig som målet er økte
kollektivandeler og nullvekst

Tennøy mfl. (2019)
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Oslo
▪ Sørkorridoren Oslo
▪ Kapasitetsøkning på E6
▪ fra 2 til 4/5 felt
▪ ferdig 2004 og 2009

▪ ÅDT (2015) 68 000 kjt/d
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Case Oslo

ÅDT
Total
E6: Økt kapasitet
E18: Avlastet

Gjennomsnittshastigheter E6

Tennøy mfl. (2018)

Gjennomsnittshastigheter E18
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Økt veikapasitet
Arealutvikling

Relokalisering i
bystrukturen
Lengre reiser
Økt veikapasitet:
- Mindre kø
- Reise lengre på
like lang tid

Økt utbygging i
ytre deler av byen

Bilavhengig
lokalisering

Mer biltrafikk
Høyere bilandeler
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Viktige mål for byer og tettsteder:
▪ Nullvekst i biltrafikken – klima, energi, bilavhengighet, mm
Foto: Marianne Gjørv

▪ Attraktive byer – gode steder å bo og å drive næring
▪ Levende byer – sentrum, folk i gatene, liv, gøy, ‘urbanitet’

▪ Inkluderende byer – tilgjengelighet uten bil, møteplasser
Foto: Sunnmørsposten

▪ Folkehelse – aktiv transport, tilhørighet, tilgang til friområder
▪ Redusere arealforbruk – LNF, natur, biomangfold, mv.
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De viktigste grepene:
▪ Arealutvikling som fortetting og transformasjon i og
ved sentrum i stedet for som fortsatt byspredning
▪ Styrke sentrum
▪ Legge til rette for sykling og gåing
▪ Forbedre kollektivtilbudet
▪ Restriktive virkemidler mot biltrafikken
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Byutvikling – konkurransekraft
Hva er det viktigste
kommunen kan gjøre for å
tiltrekke seg virksomheter og
få dem til å bli?
Gjør byen til et godt og
interessant sted å bo, slik at vi
får tak i den arbeidskraften vi
trenger!
O. Langeland mfl. (2017)
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Mulige løsninger – prinsipielt
▪ Redusere transportbehovet
▪ Redusere utbygging, færre flypassasjerer, ikke nytt samband - funker

▪ Mer effektiv bruk at kapasiteten i tunnelene
▪ Fra bil til buss – krever bompenger, mv. – kan funke

▪ Frakte folk utenom tunnelene
▪ Båt, annet? – kan funke?

▪ Øke kapasiteten
▪ Ny tunnel eller lignende – her eller andre steder – funker bare på kort sikt
▪ Hvis bompenger – innfør bompenger først og ser hva som skjer
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Takk!

Side 38

Her har vi skrevet mer:

(alle TØI-rapporter finnes på www.toi.no )

▪ Tennøy, A., Tønnesen, A. og Gundersen, F. (2019) Effects of urban road capacity expansions – Experiences from two
Norwegian cases. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 69, 90-106.
https://doi.org/10.1016/j.trd.2019.01.024

▪ Tennøy, A., Øksenholt, K.V., Tønnesen, A. og Hagen, O.H. (2017) Kunnskapsgrunnlag: Areal- og
transportutvikling for klimavennlige og attraktive byer. TØI-rapport 1593A/2017.
▪ Tennøy, A., Øksenholt, K., V. og Hagen, O.H. (2017) Systematiske, kunnskapsbaserte og etterprøvbare
plananalyser. TØI-rapport 1594/2017.
▪ Tennøy, A., Gundersen, F., Hagen, O.H., Knapskog, M, Uteng, T.P. (2017) Transport og klimaeffekter av
knutepunktfortetting i Bergen, Kristiansand og Oslo. TØI-rapport 1575/2017.
▪ Tennøy, A., Knapskog, M., Gundersen, F., Hagen, O.H., Skartland, E.G., og Øksenholt, K.V. (2017) Statlig
lokalisering – hvor og hvorfor? TØI-rapport 1576/2017.
▪ Tennøy, A., Caspersen, E., Hagen, O.H., Langeland, P.A., Mata, I.L., Nordbakke, S., Skollerud, K.H., Tønnesen,
A., Weber, C., Ørving, T. og Aarhaug, J. (2017) BYTRANS: Effekter og konsekvenser av kapasitetsreduksjon i
Brynstunnelen. Per 2016. TØI rapport 1566/2017.
▪ Tennøy, A., Tønnesen, A. og Øksenholt, K.V. (2015) Kunnskapsstatus. Handel, tilgjengelighet og bymiljø i
sentrum. TØI rapport 1400/2015.
▪ Tennøy, A., Midtskog, O., Øksenholt, K.V. og Nore, N. (2014) Hva kan gjøres for å styrke sentrums attraktivitet
som etableringsarena for handel og service? TØI-rapport 1338/2014.
▪ Tennøy, A., Øksenholt, KV, Aarhaug, J (2013): Miljøeffekter av sentral knutepunktutvikling. TØI rapport
1285/2103
▪ Tennøy, Aud (2012): Attraktive og klimavennlige mellomstore byer. CIENS rapport 2-2012
▪ Tennøy, Aud (2011): Trafikkreduserende fortetting. I Plan nr. 5 2011.
▪ Strand, A., Næss, P., Tennøy, A. and Steinsland, C. (2009) Gir bedre veier mindre klimagassutslipp? TØI rapport
1027/2009
▪ Tennøy, A. (2012) Hvorfor og hvordan planleggerne lager planer som gir vekst i biltrafikken. I Transportforum no.
3 2012. http://transportforum.no/getfile.php/Filer/Artikler/2012/TF%203-12_plananalyse.pdf
11.11.2021
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Side

Innlegg 2: Hva kan gjøres? Muligheter (30 min)
▪ Redusere totalt transportbehov
▪ Mindre utbygging på øyene
▪ Færre flyavganger
▪ Ikke bygge Hamundsambandet

▪ Mer effektiv bruk av kapasiteten i tunnelene (lavere bilsjåførandeler)
▪ Flere bruker buss i stedet for bil, flere sitter på med hverandre i stedet for å kjøre bil

▪ Frakte folk utenom tunnelene
▪ Båt? Bru? Ny tunnel? Høye bomp.
▪ Økt veikapasitet gir økt biltrafikk (areal, transport)
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De som går og sykler er mest fornøyde med arbeidsreisen
Hamar

Kristiansand
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Byutvikling – konkurransekraft
Hva er det viktigste
kommunen kan gjøre for å
tiltrekke seg virksomheter og
få dem til å bli?
Gjør byen til et godt og
interessant sted å bo, slik at vi
får tak i den arbeidskraften vi
trenger!
O. Langeland mfl. (2017)
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Hva med mindre byer og tettsteder?
▪ Enda viktigere å konsentrere folk og
aktiviteter i mindre byer og tettsteder
▪ Ikke minst studenter og v.g. elever!
▪ Kan være vanskelig – av ulike grunner;
Marked, tradisjon, parkering overalt,
▪ Krever styring og samarbeid –
kommuneplanen kan være et viktig
verktøy
▪ Hvis bare en ting – rydd bort biler og lag
en fet lekeplass midt i sentrum!
Foto: Rambøll
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Oslo
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Case Oslo, bosatte
Endringer, bosatte, absolutte tall
Utvikling antall bosatte
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Case Oslo, sysselsatte
Endring antall sysselsatte, absolutte tall
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Case Oslo: Pendlingsavstand bosatte
Endring pendlingsavstand bosatte, absolutte
tall
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Case Oslo: Pendlingsavstand sysselsatte
Endringer pendlingsavstand sysselsatte,
absolutte tall
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Transportmiddelfordeling

Side 49

Case Oslo

ÅDT
Total
E6: Økt kapasitet
E18: Avlastet

Gjennomsnittshastigheter E6

Tennøy mfl. (2018)

Gjennomsnittshastigheter E18
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Hva så med Asker?
▪ Stort suburbant område, mange små sentre, veldig stor andel eneboliger og småhus,
lave tettheter
▪ Lange avstander: 24 km fra Asker sentrum til Oslo sentrum, 50 km til Tofte, 20 km til
Spikkestad, 10 km til Slemmestad
▪ Mye pendling, mest til Oslo og så Bærum
▪ Svært bilbasert og bilavhengig i dag
▪ Høye bilandeler (64%), relativt lave andeler korte reiser (under 1 km)
▪ Mål om bærekraft, SATP, nullvekst, mv.
▪ Planlegger at 75% av nye boliger skal bygges utenfor Asker – flere ‘sentre’
▪ Liberal mtp. lokalisering av nye arbeidsplasser?
▪ Ny E18 vil gjøre det lettere å pendle med bil – økt press for spredt utbygging
▪ Vanskelig utgangspunkt…

Side 51

Hva kan Asker gjøre for å begrense biltrafikkvekst?
▪ I arealplanen:
▪ Kun bygge tett (leiligheter) i og ved Asker (maks 1 km fra)
▪ Ikke stimulere til eller tillate ny utbygging i de mindre sentrene eller utenfor dem
▪ Hvis ny utbygging – tett og nært (maks 4-600 meter) høyfrekvent kollektivholdeplass
▪ Nye kontorer – maks 4-500 meter fra Asker stasjon
▪ Ikke tillate nye virksomheter lokalisert på bilbaserte steder
▪ Handel inkludert dagligvare – bevisst politikk på lokalisering og størrelse
▪ Ha stramme maks parkeringsnormer på all nybygging – helst stramme inn på eksisterende ptilgjengelighet – særlig ved viktige målpunkt
▪ Prioritere plass i barnehager for de som bor nærmest

▪ Annet:
▪ Legge veldig godt til rette for sykkeltrafikk!
▪ Rydde bort biler og gi plass til koll/sykkel/gange så godt det lar seg gjøre…
▪ Prioritere kollektivlinjer som betjener de største konsentrasjonene (bolig, arbeid)
▪ Redusere innfartsparkering i Asker sentrum

Side 52

Oppsummert Ålesund
▪ Mål: Redusere kø, avlastning av eksisterende vei,
å tilrettelegge for utbygging
▪ Bygde tunnelen, samt en annen tunnel og ‘rydding’
▪ Stor utbygging i og utflytting av bosatte til ytre
områder – med lav tetthet (småhus) - byspredning
▪ Vesentlig økning i antall sysselsatte i Moa-området
og ytre deler av byen - byspredning
▪ Økte pendlingsavstander, økte bilandeler
▪ Økt biltrafikk – 53 % i ‘vårt snitt’
▪ Nå er det kø igjen
▪ Planer om å utvide kapasiteten med to felt til
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Undersøkelser i Oslo
Oppsummert:
- Brukerne er glade i tilbudet
- Brukes mest av de som bor og jobber
helt i nærheten av anløpene, 35% går
- Høye kostnader, høy frekvens kostbart
- Lite sannsynlig at det gir
samfunnsøkonomisk nytte
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