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Elbil – ikke løsningen på bytrafikkens problemer

* Datagrunnlag: TØI-rapport 1704-2019

Marginal skadekostnad per personkm. Storby i rushtid *
Indeks: 1 pers./bil 2 pers./bil 15 pass./buss
 Personbil, diesel 100 50
 Personbil, bensin 92 46
 Personbil, nullutslipp 82 41
 Bybuss, diesel 0,2

Skadekostnadene er 20 ganger høyere i byene enn i distriktene.
Køkostnader beregnes å være mye større enn miljø og helse.
Trolig undervurdering av klima-, miljø og helsekostnader.
Arealbruk og parkering er ikke med i regnestykkene!
Bærekraftmålene krever satsing på effektiv miljøsone-politikk 
 Elbiler har marginal effekt på de eksterne kostnadene i byene
 Elbilpolitikken stimulerer bilbruk og undergraver Oslopakke 3
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Aktuelle sone-definisjoner

Nullutslippssone, Oslo kommunes klimastrategi:
• En nullutslippssone er en sone der det kun er lov å kjøre inn med kjøretøy som 

bruker elektrisitet eller biogass. ... Målet er en by med renere luft, mindre støy og 
enklere fremkommelighet for innbyggere og næringsliv.

Lavutslippssone, Samferdselsdepartementet 2005:
• Et geografisk avgrenset område, der lokale myndigheter søker å bedre 

luftkvaliteten ved hjelp av virkemidler rettet mot kjøretøyenes utslippsegenskaper.

Miljøsone, Samferdselsdepartementet 2005:
• Et geografisk begrenset område, for eksempel en spesielt miljøbelastet bydel eller 

et mindre område hvor det er spesielt behov for særskilte tiltak og virkemidler for 
bedre miljøkvalitet. Hensikten er å se de ulike miljøutfordringene under ett 
innenfor et område, og gjennomføre koordinerte tiltak for å bedre miljøforholdene. 
Miljøsoner er særlig egnet i byer og tettbygde strøk som er spesielt belastet med 
miljøproblemer forårsaket av veitrafikk.

• Trafikktiltakene er stort sett de samme som benyttes ved trafikksanering.
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Bilfritt byliv: Ny bruk av byens gater og plasser 
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Hjertesone: Bil versus barn

Oslo kommune/Trygg trafikk:
• En hjertesone er en geografisk avgrenset sone rundt skolen 

hvor det er fokus på trafikksikkerhet og hvor det ønskes at 
foresatte ikke kjører. 

• Målet er å gjøre skoleveien tryggere for elevene ved å 
redusere trafikkpågangen rundt skolen ved skolestart og 
skoleslutt. 

• I hjertesonen skal barna oppleve at det er trygt å gå eller 
sykle til og fra skolen og fritidsaktiviteter i skolens 
nærområde.

• Oslo startet med 2 «pionerskoler» i 2018. Fra høsten 2022 
vil 36 skoler delta.



Gustav
Nielsen

Nabolagsideen – fra USA

Clarence Stein 1942: 
Neighbourhood unit. Radburn

Kilde: Gallion & Eisner 1963
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Nabolagsideen i Oslo
Oslo Generalplan 1950 Lambertseter
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Oslo 1960-tallet: USA-inspirerte bymotorveier
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Oslo 1973: Gatebruksplan, ja takk!
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Trafikksanering = «gjøre trafikken sunn»?
Omfatter en ”pakke” av trafikkregulerende tiltak i boliggater og 
sentrale bydeler med systematisk bruk av prinsippene om 
separering og differensiering. Formålet er å bedre miljøforhold, 
øke trafikksikkerheten og gjøre utendørs opphold og lek 
tryggere ved å fjerne gjennomgangstrafikk og samle denne på 
et overordnet veinett. (TØI/Tiltak.no)

Statens 
vegvesen 
1988
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Environmental area – Buchanan-rapporten 1963
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Miljøkapasitet – «Buchanans lov»
Miljøkvalitet = Infrastrukturkostnad / Biltilgjengelighet
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OECD 1975: «Better towns with less traffic»
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Trafikksanering bidrar ofte til redusert bilbruk

Kilde: G. Nielsen 1992. Mer om dette på www.Tiltak.no/trafikksanering.
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Superblokk - Barcelona
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Effekter på helse og sosialt miljø – og eiendomsverdier

Kilder: TØI Trafikk- & miljø-
programmet, Appleyard et al.

Trafikkplager

Flytteplaner

Sosial kontakt
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Parkering – avgjørende for bilbruk, bymiljø og tetthet

Andel som bruker bil til jobben i Oslo, etter parkeringstilbud*
 Gratis og lett å parkere – 53 % (typisk i ytre by)
 Må betale, men lett å parkere – 38 %
 Gratis, men vanskelig å parkere – 25 %
 Må betale, og vanskelig å parkere – 20 %
 Ingen parkeringsmuligheter – 9 % (typisk i Oslo sentrum/Bjørvika)

Arealbruk til parkering
 Hver bil trenger 4-6 plasser i byområdet, mer areal enn en bolig?
 Ikke «gratis» for samfunnet. Brukerne betaler bare en del av kostnadene
 Tar areal fra andre formål, mellom og i husene
 Bidrar til spredning av bebyggelsen
 Gjør miljøvennlig transport mindre konkurransedyktig

* Kilde: TØI-Christensen m.fl. 2015



Gustav
Nielsen

Miljøsone for bærekraftig byutvikling
Miljøprioritert trafikknett: Reduserer bilbruk, fremmer folkehelsen
Parkering: Fra integrert i bebyggelsen til samlet i randområdene
Bilfrie stoppesteder for sentralt plasserte kollektivlinjer
Gang- og sykkelprioritert veinett i miljøsonen
Støyskjerming trengs bare langs hovedveiene
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Miljøsone for bærekraftig byutvikling

Et trafikksystem som grunnlag for stedsutvikling.

M = Mobilitetspunkter for leie-/delebil og varemottak

M

M

M

M
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Klassisk byplan: Få hovedveier, mange lokalgater

Romerriket

Babylon
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Moderne miljøsone-eksempler i tusentall

Freiburg
 Innenstadt
 Vauban
 Rieselfeldt

Strasbourg
München
Nürnberg
Zürich
Houten
Zermatt
Osv.



Gustav
Nielsen

Trafikksystem for en bærekraftig by

1. Definer dine mål
2. Sett sammen en areal- og trafikkpolitisk pakke for å oppnå 

ønsket trafikkvolum og miljø-kvaliteter; vi vet hva som virker
3. Bruk informasjonsteknologien til å styre trafikkens volum, 

hastighet, sammensetning og brukerbetaling
4. Fastsett et kollektiv-orientert nett av veier og baner som 

støtter opp under bærekraftig utbygging og byliv
5. Separer tung og hurtig biltrafikk fra byens liv
6. Skap et bilveinett med to nivåer med hver sin tydelige 

utforming: Hovedveier og trafikkdempede, miljøprioriterte 
veier og gater

7. Sett standard fartsgrense i tettsteder til 30 km/t, med lavere 
fart i lokalgater og høyere på hovedveier tilpasset 
omgivelser, sikkerhet, støy, lokal og global forurensning
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Trafikksystem for en bærekraftig by

8. Utform veinettet og trafikkreguleringene med optimal 
prioritet til de mest miljøvennlige trafikantene

9. Definer miljøsoner i sammenhengende områder mellom et 
grovmasket nett av hovedveier, med konsentrasjon av 
bilparkering i randsonene og kollektivbetjening i midten

10.Skap flere og større bilfrie områder omkring skoler, 
barnehager, i senter- og institusjonsområder, kultur- og 
idrettsanlegg, kollektive knutepunkter og stoppesteder, 
rekreasjons- og promenadestrøk, parker etc.

11.Etabler mobilitetspunkter i randen av miljøsoner, for bytte 
til/fra bil, varelevering, bildeling og billeie, etc.

12.Gi mer av bebyggelsen i forsteder og næringsområder en 
bymessig utforming med vekt på utvikling av lokale sentra og 
møteplasser
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Takk for oppmerksomheten.

Velkommen til debatt på
www.bullby.net 

gustav.m.nielsen@gmail.com
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