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Den Nederlandske nasjonale politikken om fysisk planlegging 

(1988) introduserte ABC prinsipper for kontorer og bedrifter. 

 Grunn; 70% stigning i forventet bilbruk

Mål: 

1. å minimere unødvendig trafikk på den måten. 

2. 2. beholde transportavhengige bedrifter tilgjengelig. 

Steder er klassifisert ifølge en tilgjengelighetsprofil og 

virksomheter med en mobilitets profil.
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http://retro.nrc.nl/W2/Lab/Spoorwegen/

000329.html

http://retro.nrc.nl/W2/Lab/Spoorwegen/000329.html
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Mobilitetsprofil bedrift
 Høy intensiteten av ansatte og besøkende
 Lav behov for tilgang på vårer.

A lokalitet
 Hovedtogstasjon
 Tilgang med bil sekundær.
 Streng parkering.
 Gode betingelser for bruk av sykkelen.
 Tilstedeværelse av anlegg bidrar til et attraktivt bosted og arbeidssted.

Forbilde 
 Kontorer med mange ansatte og / eller besøkende og en lav bil avhengighet.

A-bedrift/ A lokalitet
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B-bedrift/ B lokalitet:

Mobilitetsprofil bedrift
 Høy til middels intensitet av besøkende og ansatte
 God tilgjengelighet med offentlig transport på regionalt eller bydels 

og lokalt nivå.
 Rimelig tilgang med bil på lokalt og supra-lokalt nivå.

B lokalitet
 Tog, metro, eller bussknutepunkt
 Rimelig tilgang med bil på lokalt og supra-lokalt nivå.
 Begrensning av parkering, spesielt for langtidsparkering.
 God tilgjengelighet med sykkel.

Forbilde; 
Sykehus, Plantasjen møbelbutikker, Ikea
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C-bedrift/ C-lokalitet:

Mobilitetsprofil bedrift

 Optimal tilgjengelighet med bil på 
den lokale og supra-lokalt nivå.

 Ingen krav til offentlig transport. 

C -lokalitet

 Kø-fritt tilkobling til hovedtransportaksene.

 Parkeringsmuligheter er tilpasset den type virksomheter.

 Ingen kollektiv transport krav.

Forbilde 

 Primært for transport og industri
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Så…

 Ingen store kontorkomplekser på bilbaserte steder

Når et bedrift er lokalisert på en C lokalitet og begge dine 

naboer kjenner bedriften er det kanskje noe som er feil. 

B lokalitet er mer vanskelig å definere

Utbygging av god kollektiv transport kan oppgradere profil
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Ministerie Spatial planning i NL
fra 44% bilbruk til 4%
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Alnabru senter
5 million besøkende i året, C lokalitet? 
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Hamburg
B- områder eller sentrum
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Dresden
Utbygging av kollektiv bidrar, også til C- områder
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Areal og transportplan Oslo & Akershus
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Kartfestet «A-områder» 

-Oslo sentrum og knutepunkter langs bane

-6 Regionale byer/knutepunkt i Akershus   

Pekt ut aktuelle «C-områder» for 

arealkrevende produksjon, logistikk
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A  Arbeidsplassintensive virksomheter

eksempel Skøyen 

Meget god regional 
tilgjengelighet (tog 
og buss)

God lokal 
tilgjengelighet (buss 
og trikk)

Streng P-norm 
(2-7 P/1000 m2)

Tett boligomland, 
god tilgjengelighet 
gående + syklende
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Gjensidige, fra Lysaker til Bjørvika
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B Kombi-bedrifter, sykehus, plass-

krevende handel, m.v.

Ex. Sykehus

Stort arealbehov

Mange ansatte, stor 

andel skiftarbeid

Besøkende, ofte med bil

Rikshospitalet i Oslo:  

I randsonen av «tett by»

Sentralsykehus i Østfold:

Utenfor byen v/E6
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C Arealkrevende næring 

Ringnes bryggeri flyttet i 
2000 til 70 dekar tomt i 
Nittedal (bildet) og friga 
plass for 675 boliger, 
24 000 m2 kontor m.m. 

Hovinbyen 11 km2, nedre 
del av Groruddalen. 
Planer om tett by med 24 
000 boliger innen 2030 = 
behov for nye 
C-områder!
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