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Hvorfor øker bilbruken i byområder med 

boligers og arbeidsplassers avstand til 

sentrum?



Boliglokalisering og transport: 

RESACTRA-prosjektet

• Vitenskapsteoretisk grunnlagsdrøfting av 

bystrukturens status som årsak til menneskers 

handlinger (som f. eks. transport)

• Spørreskjemaundersøkelse i Oslo- og 

Stavangerregionen. 3232 fullstendig utfylte svar.

• Kvalitative intervju (1-1,5 timer lange) med 

personer med ulike demografiske og 

sosioøkonomiske kjennetegn og bosatt i ulike 

deler av bystrukturen. 17 intervju i Oslo og16 i 

Stavanger

• Tilleggsanalyser basert på RVU-data der også 

Bergen og Trondheim inngår

• Særskilte analyser av sammenhenger mellom 

bystruktur, fysisk aktivitet og helse



Boliglokalisering og bilkjøring 
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Rasjonaler for lokalisering av aktiviteter
blant intervjupersonene i Oslo og Stavanger: 

• Minimere avstandsfriksjonen (alle intervjuene) 

• Velge den beste fasiliteten (alle intervjuene) 

• Vedlikeholde sosiale kontakter (nevnt i nesten halvparten av 
intervjuene)

• Ønske om variasjon (noen intervju) 

• Begrense andre transportrelaterte utgifter (noen få intervju)



Hvorfor påvirkes omfanget av bilkjøring mer av 
boligens avstand til byregionens hovedsentrum enn 

til lokale sentre?

• For de fleste reiseformål velger folk som regel 
ikke nødvendigvis det nærmeste tilbudet, 
men reiser heller litt lengre hvis de da kan 
finne et bedre tilbud. Dette gjelder i særlig 
høy grad for arbeidsplasser

• Reiselengdene avhenger derfor mer av 
boligens beliggenhet i forhold til store 
konsentrasjoner av fasiliteter (arbeidsplasser, 
butikker, kulturtilbud osv.) enn av avstanden 
til de nærmeste fasilitetene

• Folk som bor sentrumsnært kan nå mange 
fasiliteter innenfor kort avstand fra boligen og 
trenger derfor ikke reise langt selv om de 
stiller store krav til kvaliteten på fasilitetene

• Siden reiselengdene ofte er korte, utfører 
beboere i de indre bydelene en høyere andel 
av reisene til fots eller på sykkel



Folk aksepterer ganske lange arbeidsreiseavstander for 

å få en bedre betalt og mer interessant jobb

N = 1344 yrkesaktive respondenter in Oslos byregion





Kombinasjon av egenskaper  ved de bygde omgivelsene, tids-
geografiske begrensinger og transportrasjonaler – et eksempel

Tidsgeografiske 
begrensninger, f. eks.
• Koplingsrestriksjoner

– Må være til stede på 
arbeidsplassen

– Må hente barn i 
barnehagen

• Kapasitetsrestriksjoner
– Må være hjemme om 

kvelden og natten på 
grunn av familie-
forpliktelser og søvn

– Orker å sykle til jobben 
bare hvis avstanden er 
under 5 km

• Styringsrestriksjoner
– Arbeidstidsdagens start 

og slutt, barnehagens 
åpningstider

– Kollektivtransportlinjer 
og rutetabeller

Rasjonaler for 
lokalisering av 
aktiviteter, f. eks. 
arbeidsplassen
• Begrensning av 

«avstandsfriksjon» i 
form av

– Tidsforbruk
– Pengeutlegg
– Fysisk anstrengelse

• Velge den beste 
fasiliteten, ut fra 

– Jobbinnhold
– Lønn
– Arbeidsvilkår
– Kolleger

Egenskaper ved de 
bygde omgivelsene, 
f. eks.:



Rasjonaler for valg av transportform
blant intervjupersonene i Oslo og Stavanger:

Hovedrasjonaler

• Bekvemmelighet og komfort, inkludert
– Unngå for store fysiske anstrengelser 

– Ukomplisert mobilitet

• Tidssparing

• Unngå frustrasjon 

Andre rasjonaler

• Ønske om mosjon

• Inngrodde vaner

• Kostnadshensyn

• Sikkerhet

• Ønske om sosial kontakt

• Estetikk

• Miljøhensyn

Å overvinne avstand er et viktig mellomliggende kriterium for valg av 
transportform. Dette formålet aktiviserer rasjonalet om å unngå for store 
fysiske anstrengelser så vel som rasjonalet om å spare tid



De som trenger å overvinne lange avstander for å nå daglige 
reisemål trenger raske transportmidler – og de anser seg derfor 

som mer avhengige av bil



Tilgjengeligheten med kollektivtransport er dessuten klart bedre fra og 
til de indre delene av byområdet (se kart nedenfor fra SNAMUTS)

… mens bil-tilgjengeligheten er mye høyere i ytterområdene



Endring i transportaktivitet som følge av flytting –
noen eksempler

• En intervju-husstand som hadde flyttet fra Nesøya til indre Oslo reiste 
nå mye mindre med bil enn de gjorde før flyttingen 

• Begge de to intervjupersonene som hadde flyttet fra 
forstadsbebyggelser i Stavangerområdet til den indre delen av 
Stavanger hadde endret transportatferd på grunn av flyttingen. Den ene 
av disse hadde redusert reiselengdene for de fleste formål (reiser til 
arbeidssted, politiske møter, kulturelle arrangementer, sport og andre 
fritidsaktiviteter), og transportformen for disse reisene var endret fra bil 
til gange eller sykling. Også for den andre av disse intervjupersonene 
gav flyttingen til Stavanger sentrum redusert motorisert transport, både 
til kulturarrangementer og ved besøk hos kjæresten.

• I Osloområdet hadde to intervjupersoner flyttet til nabolag lengre vekk 
fra Oslo sentrum så vel som fra nærmeste annen-ordens senter. Begge 
hadde fått økte reiseavstander, særlig for reiser til og fra jobb. Den ene 
av dem hadde også endret transportmåte for arbeidsreisene fra gange 
til bilkjøring, og fra bysykkel og trikk til bil for en del andre reiseformål



Endring i bilhold som følge av flytting – noen eksempler

• En intervjuperson flyttet fra sentrumsnær leilighet 
2,5 km fra Stavanger sentrum til enebolig 6,1 km fra 
bysenteret. Hadde ikke bil da hun bodde i den 
sentrumsnære leiligheten, og prøvde å klare seg 
uten bil det første året etter flyttingen. Etter å ha 
opplevd hvor tungvint det var å rekke vanlige 
reisemål med kollektiv transport fra den nye boligen, 
kjøpte hun bil

• En annen intervjuhusstand flyttet fra enebolig i en 
av Oslos ytre forsteder til leilighet sentralt i Oslo. De 
solgte den ene av de to bilene de hadde, siden de nå 
reiser mye mindre med bil enn før flyttingen

• Ytterligere en husstand hadde flyttet til en leilighet 
sentralt i Stavanger fra en forstad i Trondheim. De 
hadde hatt to biler siden lenge før flyttingen, men 
hadde nå sluttet å bruke den ene og planla å lagre 
den hos mannens foreldre i en annen by. Før 
flyttingen brukte de begge bilene, siden de viktigste 
reisemålene lå utenfor akseptabel 
gang/sykkelavstand fra forstaden der de bodde



Arbeidsplasslokalisering på by-/byregionnivå

Kollektivtrafikk Biltrafikk

(Data på de neste plansjene fra prosjektene «URBANEFF» og «RESACTRA»)



Lokalisering av arbeidsplasser - Oslo

Regelmessig bruk av bil 
til jobben

Regelmessig bruk av kollektiv 
transport til jobben



OsloMet og NMBU som eksempler



Rasjonaler for transportmiddelvalg for 

arbeidsreiser og implikasjoner av disse



Lengre, ikke kortere arbeidsreiselengder til 

arbeidsplasser i forstedene



Mer sannsynlig for sentralt lokaliserte virksomheter å 

finne et stort antall kvalifiserte jobbsøkere med bosted 

nær arbeidsstedet



Forhold som bidrar til:

Rekruttering av ansatte 
fra et stort geografisk 
omland:
• Spesialiserte 

kompetansekrav

• Høyt lønnsnivå

• Lang avstand til andre 
områder med 
konsentrasjon av 
tilsvarende jobber

Rekruttering av høy 
andel av de ansatte fra 
områder nær 
virksomheten:
• Ikke-spesialiserte 

kompetansekrav

• Lavt lønnsnivå

• Kort avstand til andre 
områder med 
konsentrasjon av 
tilsvarende jobber



Konklusjoner og anbefalinger

• Fortetting som hovedstrategi for byutviklingen er 
avgjørende for å redusere bilavhengighet og 
biltrafikk

• Fortett innenfra og ut, transformer sentrumsnære 
villaområder til bymessig, tett bystruktur

• Lokalisering er viktigere enn tettheten i 
lokalområdet, men for å redusere behovet for 
utadrettet byvekst må hvert lokalområde bygges 
ut tett

• Fortetting i bydeler nær byregionens 
hovedsentrum er langt mer fordelaktig for 
bærekraftig mobilitet enn polysentrisk byutvikling

• Utbygging av tette forstadssentre med god 
kollektivdekning er likevel gunstigere enn spredt 
forstadsutbygging


